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  :��د��

 �ذ ا� �ر، وا����ص��ر�� ا��زا�ر ���ل ����داث ا��� ���د�� ��� ا�و�وف ��دھ�، �  
  .ا�"وا�د

�ر ا�.در ، و�ظ�م ا,ھ���م، &�ف , وھ� )م1962(إ�* (��))م1830(و�د &�ن �%"�رة ا����دة �ن�& ،
ا�"�رة ا�3د �%* ا��) ا��زا�ر�)، ��1 ا�"�رة ا��� ���1ت ���1 ھذه ا��) ا���ھدة أ��* ا�� ��ر 

  .أور�� �%* ا6ط�ق

ر، &��ر ا�8ر �%* ���رة ا���ر�� ا��زا�ري، �.د �.د &�ن �%��%) ا�"ر���) ا��6 ��ر�) �%* ا��زا�
��ر�� &ل  -��ذ �%ك ا���) ا��وداء ا��� �%ل ���1 ظ�م ا,�� ��ر ا�"ر��� �%* ���ر ا��زا�ر-ار��ط 

ا��زا�ر، �=���ء 3�>��ت وأ��&ن، ط� ت �� ا�ذا&رة ا��زا�ر�)، � ��� ا���1د وا��.�و�)، وا��;�ل 
  .وا�و��ء

�3 ب ا��زا�ري أن �ر��� ��ط�? إ���ل أرض، �&ذ�ك �م ��>ور أ�دا ا�.وات &�� �م �&ن � �.د ا
ا�"ر���) ا��Aز�) أن ھذا ا�3 ب ا����;ل ��.�ل �Aزوھ�، و����%م �ن ا�وھ%) ا�و�*، �ذ�ك �.د � ��ت 
أ>وات ا����ر ا�"ر���، ��ذر �ن �ط= ا����Aرة ا��زا�ر�)، و��ذرة ���&�ر8) ا��� ���ل �����ش 

  .ا�"ر���

�ن و�وا�ر ��%1م أرض ا��زا�ر، �وھذا �� &�ن ���;�ط، ��ن أول وھ%) وط�ت ��C أ�دام ا���د ا�"ر��
  .��* �دأت ط%.�ت ا���ر و����ل ا��دا�?، ����1م �ن &ل ����) و>وب

و��� ا��.د ��دة ا���ش ا�"ر��� أ�1م أ��وا ا����1م وأ�; وا ا��) ا��زا�ر�) ��%ط��1م وھ��1م ا�� �د 
�ن �� �.�و��ت 3 ��) و��ظ�) &��رة��ل ا��  ..ر�ب، ھ�ت ��وع ا��زا�ر

�ن، �&�ن �>�ب ا�3رق ا��زا�ري ���1، �.�و�) ��دھ� أ�د أ�رع ر��,ت ا�����) وا� �&ر�) ا��زا�ر
Cف ا�.%�: إ��  .ا���ي أ��د �ن ���د ا�3ر

��.�و��C � ��م ��ز��1 دون (�رھ� �ن ا��.�و��ت، �رزت �" �����1 وطول ز���1 و(�رھ� �ن  &�ن
8����1، �ن أ�ل ا����ص ا� �ر وا�"وا�د�  .ا���زات ا��� ا��د�ت ا���ث وا���.�ب �ن �"�>�%�1 و�

�) ��C إ�C ا���ر ��د ا�.�در ��ا��زا�ري و�د �زا��ت �.�و��C �? �.�و�) ر�ل آ�ر , �.ل أھ��) ��ر
 �1��ا�����، �ل ر��� �;� ا���ر ��د ا�.�در و�.�و��C ��ھ���م �ز�د �=3واط� و�ن ا�ر���) ا��� �.

  .�.�و�) أ��د ��ي، و�د ا��%"ت أ�ظ�ر ا����� �ن �1ذا ا��و;وع، ���ب درا�) أيF �ن ا��.�و���ن

ف ا��� ا&��"ت �.�و�) أ��د ھذا �� � %�� أ�3وق �درا�) ھذه ا��.�و�) و� ر�) �"�>�%�1، ��ھ� ا�ظرو
  ��ي؟ �� ھ� ا��را�ل ا��� �رت ��1 �.�و��C؟ و&�ف ا��1ت؟ و��ذا أ�"رت ��C �ن ����H؟
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�) �ن ذ�ك ���? �"�>�ل �.�و�) �A�ا�و>"�، وا ���و�د ا�%ت �%� ط�� ) ا���ث ا���1ج ا���H1 ا���ر
�1 و�ن ��ر����1، إ, �� &�ن أ��د ��ي وا�و�وف ��د د���ق �طورا��1، �ن أ�ل �&و�ن �>ور ��م ��

 ���J� ،ب �%* � ض ا��وادث إذا �� د�ت ا����) إ�* ذ�ك��ن ا����ص � ض ا�"وا�د ، وا�� .
�%�  .ا���دت �� ذ�ك �%* ا���H1 ا���%

  :و�د �و>%ت �%* إ8ر ذ�ك إ�* � ض ا�����H أ�رزھ�

 .�"ر���أن �.�و�) أ��د ��ي �ن أ&�ر ا��.�و��ت ا��� ا�د� ت إ��ن ا,���ل ا -

- Cر&ن ���� �ر ���1 &��ت ظرو�� .�د أظ1ر ا�3 ب ا��زا�ري أ�C �م و�ن 

أن ا�>را��ت ا�دا�%�) ھ� دو�� �&ون �ن أ&�ر ا� وا�ل ا��� �&�ر �;�ل أ�) �ر�د ا���رر �ن  -
 .ر�.) ا��6 ��ر

(�  .و(�رھ� �ن ا�����H ا��� ��&ن ا����>�1 �� ا���1

  ���ر �ن ���د �وز
ر: و��ب
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  ��ر
ف ا����و��*

   ��ر
ف ا����و�� ��� ا��رع ا�ول 

م و�د�ل �� � ���C ا�.وا�) و�ذ�ك ��� ا�����) ووا��>در ��) ق و م(أ>%�1 �ن ��دة: ا��.�و�)
*�� � K ل��وم �وم: "�ن ا�ر��ل �وم �ن �ر ���� و��م، ", ���: �ر و���)�، ���&.وم �و�� و�و�) و�

 Cو����وا��ا��>ب،و�ت � : - ���&�ر- ��C(ا��.�و�) و�� ا��>�ر� Cل ، و���.�: �.�و�وا �� ا��رب: و
   "1"ض��م � ;1م �� 

�%م أ��1 ��3رك ��� � �� � ��� ا�.��م ���در�) ��ت �>در ��وم و�"ر� ��C، وا���=�ل �%� ��� ا
  .وا��%د وا��د�) وا��دا� ) وا��وا�1) ،وا,��>�ب ��C ،وا�.��م �%�C ،����3ء

.�وم ��، �1و �.�ِوم، وا��" ول �وا�.�وم، �.�و�) و� ��وم:" و�د ��ء �� � �م ا�%A) ا� ر��) ا�� �>رة
��نا د،ا���&م ا����� ،��و�C ،��ردا %ما6(راء،ا�ظ ��وم وا�C1، و;�دM : ا� دو ��ومAا� دوان ،�ط، 

�� ��1 ا���ر أو : ��)"ا����و�ت ا�ر��ح ��ر  ،�.�وم �3را�) ،ا�ر��ل ا��ر�ق ��وم ،ر�)َ ا�; ،ا��1وم
  . "2""ف �ن ;رره� ل ��ز�ل �=8�ر ا��رض أو ��" ��م �رد: ا���م ا��رض ��وم،ا��.دم

  

�� ا��رع��  :��ر
ف ا����و�� ا ط���: ا�

�ر �ن ھذه ا�� ��� أو ��;���1، إ, أن �"1و��1    ��ا��.�و�) ��,>ط�ح ا���3? �د �=�ذ ��3ء 
�C �ن ا��وء وا�ذى،  �ر��ط ����دا� ) ورّد ا�ذى،� ��� C��ا��3ء، أي إزا (�وا�د�? أ>ل �دل �%* ���

�ه وأزا�C �.وة: وَدَ�? ا��3ء M��.  

أ�رب �3ء �دل �%* ا�ر�ط ��ن ا�>ل ا�%Aوي  وھذا". ��م �C: ��و�C �� ا��>�ر�) و(�رھ�...: "و
وا�� �* ا���3?، ���.��م ا�� داد �%�.�و�) وا��دا� ) وأ�ذ �=�����1، وا,��>�ب ��8ت �� و�C ا�� �دي 

 .و>د ا� دوان

(��ب "، �دل �%* و�ود أ&8ر �ن طرف، و���1 � �* ا���A��) "�"��%): ا��.�و�)" :وا�� �* اR�ر
��ً� ."&ل وا�د ����1 أن �A%ب اR�ر ��ول:��A��) و(

و��&��� ا�.ول إذن �=ن ا��.�و�) ���ٌم وا��>�ب �د�? ا� دوان، وإ���) ا� دل وا,��دال، و��? ا��ور 
 .وا,����ف

                                                           

 و)33/307( ،دار ا�1دا�) ،�ن �واھر ا�.��وس ��ج ا� روس���د �ن ���د أ�و ا�"�ض �ر�;* ا�ز��دي ،  -  1
ا�ط� ) ا��8�8)  ،��روت ،دار >�در  ن���ن ا� ر�أ�و ا�";ل ���ل ا�د�ن ا�ن ��ظور ،  ���د �ن �&رم �ن �%*

  .)12/497( )ھـ 1414(
 2008 - ھـ  1429(ا�ط� ) ا�و�*، ،���م ا�&�ب  ،� �م ا�%A) ا� ر��) ا�� �>رة ،أ��د ����ر ��د ا����د ��ر -  2
إ&��ل ا���م ��%8�ث  ،أ�و ��د K ���ل ا�د�ن ا������ا�ن ���ك ا�ط���  ���د �ن ��د K: وا�ظر) 3/1875( )م

  .)2/537( )م1984ھـ 1404(ا�و�* ا�ط� ) ،ا�� ود�)ا� ر��) ا���%&)  ،�&) ا��&ر�)  ،��� ) أم ا�.رى  ،ا�&�م
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 C��,ن ا��.�و�) � �* � روف، ودJ� ،Cو�راد��� C�,�� وا�� C����.�3وا FويA%�ًدا �ن ا�� �* ا�و� 
،(�وا��.�و�) ا�3ر�") ھ� ا��� �دا�? �ن ا��ق �� و�C ا���طل، و����W �ن  �د��) �� ا����ة ا����6

ھذه ا��.�و�) ذات � �ٍن . ا� دل �� �طوة ا�ظ%م، و���>ر ا�; �ف ا��1;وم، و�>�ول ا�.وي ا�3Aوم
 (��ظ��)، ود,,ت ����)، و��1 ����"س وا�روح � %Yق، و��1 �� ا�"&ر وا� .ل �=�Yق، ��1 ���3ر �"�

&� (�  "3" .ر�) ��ل أن �&ون �ر&) ��%�) أو أ���ً�� ��د�)ورؤ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 �و�? �>) ،ا��.�و�) �طرة �3ر�) و;رورة وا� �) ،��د�دح ��ر �%� -  3
  .)www.islamstory.com(ا,��م
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�� ا���ر
ف �"��د ��ي **
�ط#$  


ك ���% ر��� ا���ي: ا�ول ا��رع'
  وا���

و����.�و�) ا��زا�ر�)  ،�� %ق &8�ر �ن ا�����H ا��� ��و>ل إ���1 �� ھذا ا���ث �>و>�
��>) �%ك  ،�� �%ك ا�"�رة )���� ��ر ا�"ر��� ��و��، �"1م � ض ا��>ط%��ت ا��� &��ت ��داو�

���) وا6دارةا���� (��� �1� ���.  

�ن �� ا��زا�ر ت� ددو�د ��) ا��� �طورت ���1  ،ا�ر�ب ا6دار�) �%�&�م ا� ���8�����ب ا��را�ل ا���ر
�ك أو ا����%ك : و�� ����1 ھ�� ھو �"ظ��ن ،دارة ا� ���8�)ا6%�  .ا���ي وا���

�ن �� ��ر ��>ب ا���ي �ن آ�ر ا����>ب ا6دار�) ا��� ��دت �� ا�"�رة ا���رة �ن �&م ا� ���8
  .����زا�ر

�ك، ا��زا�ر و���ت �� ����م ���تو��>ب ا���ي ��ص >��ب ا��%ط) �%* إ�%�م �ن أ�د أر� ) أ%�
  ."4"ا���� ) رأ�� ��%ط) ا����) ا� ���8�) �����R) ،اي ا���&م ا� �م 6���) ا��زا�ر���? &ل ��ي �%ط) ا�د

 (��ك أي ا�و,�)، و�C ا��ر%��ر 3ؤون ا����و� ��ر ا���ي ����8) ا�وا�� ا�ذي ��وب �ن ا�داي �� ��
�ر���ت ا���ي ،ا��ط%.) �� ھذا ا������ث , �و�د أي �د�ل �ن ا�داي �� >�، � ����ص ��>) �

���ت وا6��,ت�  .ا�� 
وا��� &�ن  ،�&و�) �ن �دة �وظ"�ن �.�>ر �%* ذ&ر أھ�1م ،����د ا���ي �� إدارة ا����%ك ھ��) إدارة

  :أو ��* ا�"�ن ا��� و� ت ���د ��ي ،�>����1 دور ��رز �� ا��.�و�)

��
�نو�&ون ��ت �>ر�C ا�.�دة  ،وھو ا�ذي ��و�* ا6دارة � د ا���ي ���3رة: ا�)'��ن وا� �&ر� ،ا���دا�
و��وب ��C �� �.د�م ا�د�وش �%داي �ر��ن وإ�;�ع أھ��� ا����%ك �%��ي،  ،و� �ل �%* ��? ا�;را�ب

  .�� ا� �م

�) �C�3 �%ك ا����و�) �%��ي��� (����) �C�3 �%ك ا��� &��ت ، و&�ن ��ظ* �.�& C��<� د &��ت.�
 Cر����ك ����ء�>�ب ا���ي �� %�  ."5"ا�ر�* ا��زإاو  ا���

�ذ�ك �وظ�"�C &��ت �د  ،وھو ا�ذي �د�ر 3ؤون �د��) ���ط��) ��د (��ب ا���ي ���1:$�
د ا�دار
C�1�،Cت ،&�� &��ت ا�3رط) ��ت �>ر����و�د�ر أرا;� ا� زل ا����ط)  ،وھو ا�ذي ��ت �� ا��

                                                           

  .)100ص(  )2006(ا��زا�ر، 3��anepورات  ،ا��رآة ،��دان �ن ���8ن �و�) -  4
  .)294ص( )2011(ا�ط� ) ا��8�8) ،،دار ھو�))م1830-م1514(ا��زا�ر ��ل ا��&م ا��ر&�>��W ���د،  -  5
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(�� ،��و��ت) ����د �>�) وھو ا��&%ف �Jدارة ا�3ر&) ا��&و�) �ن �� :و�&ون ��ت إ�ر�C، �.��ط
�;��ر ا�دور��ت ���%�ل���د ��ل وھو ا�ذ :وأ��  ."6"ي 

وا��� ��&ون  ،، وھو ا���>رف ���م ا���ي �� �دة دوا�ر%كھ�م �� ادارة ا����وھو ��>ب :ا*(�
 ،����ل وادي �و>�ح، ا��را�) ا�ز����): و�د &�ن آ(� ���%ك ا�3رق ��>رف �� ،�دورھ� �ن �دة ����ل

وھو ا���&ون �ن ا�"ر��ن ا�.�ط��ن �� ���ط��)، و��;? ��%ط) اR(� : ا���زن ا��%دي ،او,د ���د
C� ?;��  ."7"�3و�3 ن8�8و: أ�;� ��ش �3وش وھو �دوره 

و���%ك ا�3رق � ��ر �ن أ&�ر ا����%&�ت �� ا��زا�ر �ن ��ث ا�����)، �1و ���د �ن ���) 3ر�� إ�* 
و�ن ا��وا�ل �� ا���3ل إ�* ا�>�راء ��و��، و��>��C  ،)�د��) ا��زا�ر(�دود دار ا��%ط�ن 

�) ��&رة و(�رھ���� (���� (��  ."8"���ط��)،و;م ا����%ك ا�3ر�� �د�� &��رة �دا ���1 ���ط

�رة�& (�����و�� (��&��ب أھ� C�% � (�1س ���و�)، و��  "9"وا����%ك �1ذا ا,���ع �وى �;�ر

�ن ر�;�ن �3و,ق &=ول ��ي �%* ���ط��) �ن طرف )م1574(و�� ��)�ا����%ر��ي ���د �ن �م � 
��ر�� �.وط ���ط��) �� ) م1837(إ�* (��)  ،وا���ر ا����%ك ��داول �%�C ا�����ت،"W��<"10 را�س

�د ا��6 ��ر ا�"ر���.  

  

�� ا��رع����ذة �ن أ��د ��ي: ا�  

و�ن أ&�ر ��دا��1  ،�ن أ��? و�وه ا��.�و�) �� ا��زا�ر ،� ��ر ا���ج أ��د ��ي ���ط��) ا���ر
  ."11"ا�ذ�ن دو�وا �ر���، وا�ذ�ن ��ب أن �"��ر �1م

، �J�>�ق &8�ر �ن "12"�ول &8�ر �ن �ؤر�� �ر��� ا��6 ��ر�) �3و�C >ورة ھذا ا�.��د ا�"ذو�د �
��&رھ�، &�ف ��&ر ا�";��?، ��* ��و�وا �1دھم �"� �زا�ر�) ا�ر�ل وا��� , ��&ن �ي ��>ف أن 

                                                           

6  -  C�"� ?د  ا��ر���� W��<)295ص(.  
-26ص(، )2007(،)د ط(،ا���ج أ��د ��ي ���ط��)، د�وان ا��ط�و��ت ا���� �)، ا��زا�ر ،>��W �ر&وس-  7
27(.  
  .)4(أ�ظر ا��%�ق ر�م -  8
�و;ر���) �و�زة ،ا���ج أ��د ��ي �� ا�3رق ا��زا�ري ر�ل دو�) : ا����%ك و�دودهأ�ظر ��">�ل �;�ر�س -  9

  .)26-21ص(،  )2010(،)د ط(،،، دار ا��&�) ا��زا�ر 1848- 1830 و�.�وم
10 - (����1م �%* أوط���1، دار ���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري، �ر�دة ����) �� ��ل د�ول ا��رك �%د ���ط�وا��

    ).30ص(  )2009(،)د ط(،زا�ر،��ر ���ن داي ا��>ا��
  .)5ص( )ط س( ،)د ط(،���د ا� ر�� ا�ز��ري، �ذ&رات أ��د ��ي-  11
  .)  65-64ص(�و;ر���) �و�زة �ر�? ا����ق  -  12
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C�� ��%) �ن ���) �ن أ&�ر م ����� �أو�ن  ،وھو �زا�ري و�د ��1 �ن أب و�د ��1 ،وط���C و�زا�ر
  ."13"��زا�ر�� ا� ر�.) ر��) ا� ا� وا�ل

�=&�"� ��J � ،وإن &�ن ا��.�م , ���W ����و�? �� ذ�ك ،�ذ�ك ��ن ا�وا�ب �%��� ا�� ر�ف �1ذا ا�ر�ل
  :�1و �.�وم� رف �3�>�) ھذا ا�.��د ا� ،���>رة ��ر��) أ��د ��ي �ر��)

 )م1784(و��ل ��)  "14" )م1786(��)  �.��ط��)و�د  ،أ��د �ن ���د ا�3ر�ف �ن أ��د ا�.%� 
 ،��ده أ��د ا�.%� ھو أ�د ����ت ���ط��) ،��1 ��ع �� ا��د�) ا6دار�) ،و���%�C ���%) �ر�و�)، "15"

(�� C�<�� *�و�)1د ، "16" )م1756� *%� ("�  .)م1792(�و��ك  ��ن �����3�ن �ن وأ�وه &�ن �%

������� ا,��.�م �ن ط��م ا��&م  ،ت ودا��ت ا��زا�ر�����%* ��دة  ،� د أن ��ل أ�وه ��.� ،و�&�C �ر�* 
C�&�� ر�A���� �� ��ر أ�C،  ،أو �.�ل ،ا�ذي ��و�ل ��1م �ن ���و �ن ھذا ا��>�ر، ��ر�* أ��د ��ي 

C� ل ا�1رب  ،ا��� �م ��د �دا �ن ا��"ر�او  C� �1�%��� *�)���%) إ���ا�>�راء ��* ، "17"�ن  ��
(��%� (�  .���ط�? �ر��) ا���1 �ر�

�دئ ا� ر��) و�%وم و�� ا�ز���ن �3= ��ر���� ��"ظ ا�.رآن �%* ��دة >���ن ا���%��ن، و� %م ��
�H ا���ت ا��رام و��C ��د  ،و�%\ �ن ��ره ا��8 �3ر ���� ،ا�3ر� )، و��� ��ھز ا��3��) وا���م �����1

  ."18"أ�ن �%.* � �رف أ�رى و�%و�� ،�ن طر�ق �>ر

���) ا��زا�رJ� ن  ،8م ا���ق��ن ،�ذ ��درج �� ا����>بأأ����� (��) و��&ر���  .�ظ1را &"�ءة �

 ،��ن �ر�د ا��درج �� ا����>ب ، ��>)و�د �%م أ��د ��ي أن ا� ��) �? �رب ا����%ك ا�3ر�� ��1) 
و&ذ�ك زوا()  ،وا��.را�� ،��زوج �ن ���%) �ن ���) ،�=��م ����ت �>�ھرة �� ض ا�.���ل ا����"ذة

20"���* ��ن ���دا �% وا� ،��ظ* �8.) ا��&�م ، و� دھ� أ�ذ"19"وأو,د ��3ور �ن �ر��وة" %� *

                                                           

  .)5ص(���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�? ا����ق -  13
و�د ذ&ر ا�د&�ور �و;ر���) &ل ا��وال ا��� ��%ت �� ��ر�� )6ص(���د ا� ر�� ا�ز��ري ا��ر�? ا����ق  -  14

  .)56-58ص(�ر�? ا����ق ا��و;ر���) �و�زة : �و�ده أ�ظرھ�
��ت ���ط��) �� ا� 1د ا��ر&�  ،أو��ن ����ت - 15�� �� ،ا����د�) ا��زا�ر ،دار �رط�)،)م1873-م1792(��ر

  .)315ص(،)م2010 -ھـ1432( ،ا�ط� ) ا,و�*
���، ) 61ص(�ر�? ���ق>��W ا�ن ا� ��ري ���د ا� -  16�ا� �م، دار ا��) ��ر�� ا��زا�ر و��د ا�ر��ن ا��

أ�C �&م ��م ) M.rousseau(وذ&ر ا�د&�ور �و;ر���) �و�زة �� � �رو�و،)4/201(،)2014(،)د ط(ا��زا�ر،
  .)  57ص(�ق �و;ر���) �و�زة �ر�? ا���: أ�ظر)م1758(�رى أ�C �&م ��م (Guyon)وذ&ر أن ��ون)م1794(

  .)6ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  17
18  - ،K *�وب إ��وھ��ك روا�) أ�رى �"�دھ� أن �H أ��د ��ي &�ن ���ب ا(را�C �� ا���ون �=رادت ���%�C أن 

3�ر ��ح ��ر�� ا��زا�ر  :وھذا �� ز��C أ��د �و;ر�)، أ�ظر �ذ�ك �ذ&رات ا��د ��ي و��دان و�و;ر�) �.� �ن�
  .)113ص(دار ا�� ر�) ��ب ا�وادي ا��زا�ر ا�� �>ر 

19  -،K ا��زا�رأ�و ا�.��م � د ��  )م2009(،)د ط(، ���م ا�� ر�) دار ا�را�د ا��زا�ر،أ���ث وآراء �� ��ر
��� ��ر ا�"ر���، دار ا��"��س، ا�ط� ) ا��8 )1/253(� (� -ھـ1416(�8)، و���م ا� �%�، ا��.�و�) ا��زا�ر

  .)3/115( ،)م1986
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 )م1814(وا�ن �3&ر أو ���د ��3�ر) م1811(وأ��د � ��ن ) م1808(�� �%� �ور>� :�1د ا�����ت
"21".  

�") �C)م1818(ا���ي أ��د ا���%وك  و�ن 8م ��ن �%* �1د%�،�%�8م   ،و�� �"س ا���) �%�") ����د ا��
 ("��ر ���C "22" )م1819(��ي ا�Aر�� ��) �6راھ�م�%A� �� و�* ��>ب ا���ي � ،و�ر��ن� ����

�دة ،)م1822(ر��%� إ�راھ�م ا�.&� C� ون �? داي �و�س ،ا�ذي د�ر� ���� C�1زل ا���ج أ��د  ،وا� �
 C�<�� ن�&("��* إ��ت  ،وا��ط�ع �����دة أھ��� ���ط��) ا,����ق ����%�دة ،�%���رة 

�� �%* ���ط��)  ،ھذا ا���ر ا�ذي �و�ط �C ��د ا�داي ���ن � "� ��C ،)م1825(آ(��� C��و� دھ� �
  ."23" )م1826(��) 

(���ر ��ر�C ا���ز�) �� ا�����) ،ور�? أ��د ��ي إ�* ���ط���� ورث �C �داوات �?  ،"24"وأ�ذ 
�ن ���ط� ون ا�ط ن �%�C ،� ض ا����"ذ�ن��ل  ،وھو ا��د�ل ا�ذي � ل &8�را �ن ا��ؤر��ن ا�"ر��

و�3رك �� ا�د��ع  ،)م1830(وا���ر �%* ���C ��* ��م ،ا�روا�ط ن �� &ل ا�"�رة ا� ���8�) �� ا��ز
 ،ا,����م ز�نأ�ن أزف  ،)م1848(ودوخ ا,�� ��ر ��* ��م  ،و� دھ� �ن ���ط��) ،�ن ا��زا�ر

 ،ن ا�8 ����ود�ن �;ر�W ��د ا�ر�� ،)م1850(و���1 �و�� ��)  ،و�.ل � دھ� إ�* ا��زا�ر ا� �>�)
  ."25"�ر��K C ر��) وا� )

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                            

�ر�? ���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري : ا� وا�� &%�) �ط%ق �%* ا�.���ل ا��� &��ت �.طن ��ط.) ��ن ا���;�ء أ�ظر-  20
  .)57ص(�و;ر���) �و�زة �ر�? ا����ق ) 315ص(�ر�? ���قأو��ن ����ت  )19ص( ���ق
  .)315ص( �ر�? ���قأو��ن ����ت  :و��ل �� �1د ا���ي ��د K �ر��C أ�ظر-  21
  .ا��ر�? ا����ق �"س ا�>"�) -  22
  .)135ص( �ر�? ���ق��دان �ن ���8ن �و�)  -  23
  .)247-246ص( �ر�? ���قأو��ن ����ت  -  24
  .)1(أ�ظر ا��%�ق ر�م   -  25
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  ا�ظروف ا���
ط� ����و�� أ��د ��ي ***


� وا��#�ر
�: ا�ول ا��رع#�
  ا�ظروف ا�#

-�
#�
  ا�ظروف ا�#

�) ا����ط) ��1 ،إن ا��د�ث �ن �.�و�) أ��د ��ي���&ل  ن، ����م �%��� ا��ظر �� ا�ظروف ا��
�ث  ن��=8ر ���ظروف ا����ط) ��1 �%�� أو إ�����، � ن,�د وأ ،ز�����1.�و�) ���1 &�ن �و� �1 أو �

  .�3���1إ� �ل &ذ�ك �%* إ�����1 أو وا���6رار�) أو ا�6.ط�ع، 

�) ا��� &��ت ���دة �� ���%ك ا�3رق����ز���) أ��د ��ي (داة ا���%)  ،و���ر�وع إ�* ا����) ا��
�%���د أ�"��� أ��م ��  ،ا�"ر���) �%* ا��زا�ر:  

&ون ���رة أ��د ��ي و��ر�C ��د ا�ط����ت �ؤر�� �&:  ا0#��رار ا�#
�#� ا��#�� /� ا���
'ك -
�ن ،��ط��.)� ،أ�C &�ن ���.را ��د �� ،����� �>ف ا�و;? �� ا����%ك �� آ�ر أ���C ��ت را�) ا� ���8

�ر�C ا6دارة�� (%��ن ز�ن �.%ده  ،وا���ب �� ذ�ك ھو ا�����) ا��&��) ا��� ا���1�1 أ��د ��ي ط
ذ�ك أن ���) ا����%ك 13دت  و�* �%* ���ط��)،إ�* (��) ا���%) ا�"ر���) ا� ،��>ب ���د ا� وا��

C���ل و13د  ،"26"ھو � ��ب �دة ����ت �%* ا����%كوا�د��ل �%* ذ�ك  ،ا;طرا�� ���و�� ��ل ��
و8ورة  ،)م1804(&8ورة ا�ن ا��رش ا��� �%"ت �.�ل ا���ي ���8ن ��)  ،ا����%ك &8�را �ن ا�8ورات

  ."27"ا�����3) وا��را&�) وا�����3)

�.د �%م أ��د ��ي ���ر��C ا�&��رة ا�وا� ) �� ا6دارة ا� ���8�) ����زا�ر، : ��و
ن �4'س ا�2ورى -
���) ���د  �� ا&���C �ن ز��را�C ������و&ذ�ك ; �� C�زو� (<�� ،(�أر��ء ا��6راطور�) ا� ���8

�%ك"28" �%� ���3 ا�&��ر ��>ر��%� (�ھ� ا��ل ���ط ا���طرة و� ��م ا��&م  ،،أن ا6دارة ا�����
�ر ا����%ك ،ا�را3د����? و�وه ا�ر��ل  ،�%* ر�وع ا����%ك، ��� &�ن ��C إ, أن ا���ر ��%�� ���

وھم  ،وا�.وة وا��زم وا���ر�) ا�&���) �� ���ل ��>>C ،داد �� ا�رأيو��د�1م ��ن �ر�وا ����
������&:  

� ا����&�، و�>ط"* ا�ن ا� ر�� �>ط"* �ن ��د ا�ر��ن ا�.�;� ا���"�، وأ��د ا� ���� ا�.�;"
وا��%�") �� �>ط"*،  إ�* ���ب ا���ج أ��د �ن ���د آ(� ر ا�و�ف، و�ن ���* ا���ش �����، ��ظ

                                                           

  .)2(أ�ظر ا��%�ق ر�م   -  26
ا��A�� (ر�� وآ�رون، و) 45و32ص( �ر�? ���ق�ر&وس >��W و) 244ص( �ر�? ���قأو��ن ����ت  -  27

، ا��ر&ز ا�وط�� �%درا��ت وا���ث �� ا��ر&) ا�وط��) و8ورة أول ا� دوان ا�"ر��� �%* ا��زا�ر ا��%"��ت وا�� �د
���>ر و���? وأ�داث ��ل ا��6�ل ا�"ر��� �3�ر &�3) ا�"ر��، و) 151ص(  )ط س( ،)د ط(م،،�1954و���ر 
  .)20ص(  )ط س( ،)د ط(،،،وزارة ا����ھد�ن) 1962-1830(�%�زا�ر 

  .)84ص(�و;ر���) �و�زة �ر�? ا����ق  -  28
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�ن ���د آ(� ا� �&ر، و�� ���د �ن �%ول ا���ش &��ب، و���د �%��وي ا�&��ب  ا���ش، و�>ط"*
  "29""ا����8

و�م ��ررد أ�دا �� ر�ط  ،�م ��وا�* ا���ج أ��د ��ي و�و �%�ظ) وا�دة: �وط
د ا���$� �5 ا���ب ا����� -
�) ���رھ� ��� ،و�.د�م �روض ا�و,ء وا�ط��) ���1.ر ا����) ا� ���8�)،  ��ب ا� �����ا�>%) ����
وأ�.�) ا����)  ا� ���8�) �� إدارة �� ��.*  ،� د زوال �&م ا�داي ،و�ن ��1 ا��ق �� ا�ط��) ،ا���%��ن

�د &��وا �%�%�") ا� ����8  ،وأ�;�ء ا���%س ا�3وري ،، وذ&ر أن أ���ن ���ط��)"30"�ن إ���) ا��زا�ر
�ط%ب  ،، و&ذ�ك أر�ل و�ودا �دة"31"�� �* أ�C ھو ا�داي ا��د�د ،�=ن �� م �%* أ��د ��ي �%.ب ا����3
��ء �.�د �����ش  ،)م1836(أ�ر�ل ��)  7، و���" ل �"� "32"�د�ل ا�دو�) ا� ���8�) �� ا��زا�ر

  ".33"ن ا��%ط) ا� ���8�) � Cأ�%*  ،��دأ��ط��ن ا���ي  ،�* ���ط��)إا��ر&� �� ��1) 


�� �5 ا����6ل-�� �#�
�� : ا����د #%�� �1����1 ��>* ا��دود، ������د ا���ي ��� &�ن ا�����? �%�
��وط�د ا��&م و�=��ن ا��دود، و�&ن ا�.��%) ��>�د�)، �ن أو�و��ت ا���ي و�%* �درا��1 ا� �&ر�) وا6

�1����)  أ��د ��ي ا��H1�ذ�ك �.د  ،إذا �م ���ظم �� �ظ�م ا�دو�) ،��و�� �> ب ا���طرة �%�
��)���ه ا�.�&�،�1�وا����)  ،ر�ط ����ت �و�) � 1م �>ل إ�* �د ا��وة� ��ل �>د ا���طرة �%^

  .وا�3دة �� �و;? آ�ر ،����) ا�%�ن وا6&رام �� �و;? ��� �وا�و,ء، 

�رات �%* � ;�1 ،وا��د�* 3�و��1 و�وادھ� ،�.د ��د إ�* أ(%ب ا�.���ل�A� 1م �� و ،وأ�رى ��
(�� ،ا�6�م ا�"&ون، وأ&ر�1م و��ن �ن �ر;و�1م 3�و�� و�وادا ��;ور 3�� ،ا����? ا�&��ر �.��ط

  ".34"�%�� ر� وا ا�����وا �� ��م �C ا���ي

&.���ل  ،��� ,��C �ن &را�) وإ�زاز �� ز���C ،و�رزت �%* ا����) ،وظ1رت �� �1ده � ض ا�.���ل
�رة  ،وأو,د ��د ا��ورا���(�)  :ا���زن �ن �8ل�& (�و��� ت ���%) أو,د ��دي ���د ا��را�ط�) ��ر

    "35"������رھ� ���%) >و��) ،وإ�"�ءات �ن ا�;را�ب

�.د ���%�1 أ��د ��ي �&ل �زم، &��.%)  ،� �%ك ا�.���ل ا��� ا���1ت ����) 3ق �>* ا�ط��) وا���ردأ� 
  .�� �روان��� ���ر �;وا�� ا�.��)، أو ���%) زوا() وا��وا�) وأو,د �ط�ب و�

                                                           

  .)89ص(�و;ر���) �و�زة �ر�? ا����ق  -  29
  .)95و32ص( �ر�? ���ق�ر&وس >��W و) 93ص(���ق ? �و;ر���) �و�زة �ر� -  30
31  -،����د (، دار ا�1دى، ��ن �%�%) ا��زا�ر، �را�م ا���ش ا�"ر��� �� �.�ط �� ا��زا�ر و���ط��)��د ا� ز�ز �

وآر���ت &وران ا�����) ا� ���8�) ���ه ا,���ل ا�"ر��� �%�زا�ر،��3ورات ا���� ) )70ص(  )م2012( ،)ط
،(�  .) 90-89ص( ،)م1970(،)د ط(ا��و��

ا�را�د، ا��زا�ر  ���م ا�� ر�)، دار �دا�) ا,���ل، ��ر�� ا��زا�ر ا��د�ثأ�و ا�.��م � د K، ���;رات ��  -  32
  .)139-137ص(  )م2009( ،)د ط(،

33  -  W��< 91-90ص(وآر���ت &وران �ر�? ���ق  )65ص( �ر�? ���ق�ر&وس(.  
34  -  W��< 29ص( �ر�? ���ق�ر&وس(.  
  .)46ص( ا��ر�? ا����ق -  35

 



و����������و�� أ��� �ي ظ�و
�� و��ا����   

 

 
12 

-��
ا�ذي ��دC8 ا��ر ا�&��رة وا� ر�.) � %م أ��د ��ي ���8ر ا�&��ر : ��$�7 ���#ر ا���
رة /� $#�ط
(���) وا,��>�د�) وا,������)��دور ا��1م ا�ذي �% �C �و ،�� ���ط����.د &�ن  ،�%* ا����) ا��

ا�ذي  ،��%وب ا�.د�م �داوھو ا ،��� � أ�%وب ا��>�ھرات،�ر�>� �%* ر�ط ����ت ��دة � �1
��>) �� ا�����? ا�.�%�،و�ن �%ك ا� ���ت ��د ���%) ا�ن  ،�;�ط ا��ط�ر ،�C�1 &ل ا�ز���ء�ا

  . " 38"�و�&�ز  ، وأو,د"37"و���%) ا�ن ���) أ�وا�C، "36"وأو,د �.ران ،�3وف

-�
�و�ط����1 ا,��>�د�) ا��� �م ��� &��ت �ر�ط���� ھ� ا� دو ا�%دود �"ر���، : ر�ط ا���$� �5 �ر
ط�
�ن أ�ل ��W ��"ذ دو��  ،��"�1 �و�� �� �وا�ل ا��زا�ر، �.د أراد أ��د ��ي ا�����) ا� رش ا��ر�ط���

���ن طر�ق ��>%�1 ��و�س  ،���"س ��C، �.�م ا���%س ا�3وري �%���%ك �Jر��ل ر���) ��ر���ن �ر�ط��
 ) 3&وى �ن ا���1ك;ر�و�;��ت ا� ).م1834(���"� ��)  17 وذ�ك ���ر�� ،ا���ر طو��س ر�د

�ن ��.وق ا�3 ب ا��زا�ري�و�.د�م ا�����دة �.��ط��) و���د  ،ا�ط%ب �ن �ر�ط���� ا��د�لو ،ا�"ر��
  ."39"��ي


د ��ي �و�س �ن ا� راع-
 �ھ ،�ن أ�ل ا���ل �ن أ��د ��ي ،�ن ا��طط ا��� أ�&���1 �ر���: ��
C�ر��ل إو�م � � ، "40"8رھ� وھران و���ط��)إ��%�C �%*  ، .دت � C � �ھدة� ،�=��ب ��ي �و�س �%
(�، و��م ��ي �و�س ��را�%) ا���ب "41"����) ا�"ر���)���ت ا وھراند�%ت  ،�ط �ت �ر��) �و��

��%ف أ��د ��ي �%*  �� �>ط"* أ�وهو��ن  ،����1 أ��د ��ي ���ظ%م وا���روت ،ا� ����
(���د "42"���ط�وذ�ك �� ا���ر�? �ن �.�ء �و�د ا���ب  ،��ي �و�س، �&ن أ��د ��ي ا��ط�ع �ذ&�ء ��

(���ط%? �%* �.�.) ا�و;? ��"�C ،ا� ��� إ�* ���ط�، Rر��ل و�د إ�* اJ� م�.�Cرأ� *%� (���� : ��
و� دھ� أر�%ت ا����) ا� ���8�) ���ي  ،و���" ل ��ء ا��و�د و��ل �� ���%ك ا�3رق ،�%� �ن ��وز

����ت �و�س �ر���1 ا� �&ر�) �ن  ،�=�ره �%زوم �و�س و�دم ا��د�ل �� ا�3ؤون ا��زا�ر�) ،�و�س
  ."43"وا��ذرت ��%ك �ر��� أ��1 , ���ط�? أن �.وم �ر���) وھران و���ط��) ،وھران

-�
��ذ أن ��رق ا���ي دار  ،ا�دا�%�) �م ��ل ���%ك ا�3رق �ن ا�"�ن  وا�>را��ت: ا� را��ت ا�دا)'
  .���دا �ن ھز��) ا���وش ا��زا�ر�) أ��م ا���%) ا�"ر���) ،ا��%ط�ن

����رد و>و�C  ،وأول �� و�? �ن >راع ھو 8ورة ا��راك ا��و�ود�ن دا�ل ���ط��) �%* أ��د ��ي-
�و�داشإ�* ��3رف ���ط��) ��* �%م ����ؤا�رة، وا��� ��د��1 ����) ا���3ء و (��و� %وا  ،���ط

                                                           

  .)47ص( ا��ر�? ا����ق -  36
  .)151ص( �ر�? ���ق ا��A�� (ر�� وآ�رون -  37
  .)53- 48ص( �ر�? ���ق�ر&وس >��W  :�ن ���) أ��د ��ي �&�رى ا� ���تأ�ظر �">�ل ا�&�م  -  38
���و )94- 93ص(���ق ? �و;ر���) �و�زة �ر� -  39�  .) 74-71ص(���ق ? �ر� ��د ا� ز�ز �
�3رل ھ�ري �3ر3ل، ���ة ا,��ر ��د ا�.�در،�ر��) ا�و ا�.��م � د K، ا�دار ا��و���) �%�3ر، �و�س،  -  40

  .)72ص()1974(
  .)234-231ص( �ر�? ���ق��دان �ن ���8ن �و�)  -  41
  .)236-234ص( �ر�? ���ق��دان �ن ���8ن �و�)  -  42
43  - K ث  أ�و ا�.��م � د����و)136ص(��ر�� ا��زا�ر ا��د�  .)70ص(���ق ? �ر� ��د ا� ز�ز �
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���ن ھو ا���ي%�، (��إ8ر ر�ض أ���ن وو��1ء ���ط��)  ،و�ر��ن �� ا��رد ا���ي �%ط��C �%* ���ط
(� ،أ�1م ا�3�� ا�ن ا�"&ون 3�� ا,��م، ود�ل ا��د ��ي ���ط��)رو&�ن �%*  ،� �ل ا�����) ا��ر&

ن أ8م ا���%�وا �%* 3رط  ،م��.��ل � 1 ،ا�ذ�ن �>وه �_�راك وأر�%Cو� د �دة ��م ���1�ز ��ش 
�����1م، �%��  ."44"�د�واأ��%�وھم و ،�8�ري ا�8ورة وا �Cو

- (���C�J و� د ا�"��)  ،�راھ�م ا�&ر��%�إو�ن ا�>را��ت ا�&��رة أ�;� �� و�? �ن ا���ي ا����ق �.��ط
(���ط%�ون ��C ا�.دوم  ،وھو �� ا��د�) ،ھل ���%ك ا�3رقأر�ل ا��C � ض أ ،ا��� و� ت �ن �رك ���ط

����د ��ي � �&ره وا��.�ه، أ��رج ا��C  ،، و�دم �%�1م و��&ر � 1م �رب �ط�ف"45"���>�وه ��
 ،�رآو�1ز ���3  ،���1زم و�ر ا�* ا�>�راء ،�راھ�م ا�&ر��%�إو�را� ت � ض ا�.���ل �ن ا�.��ل �? 

ن �&ون ��&�� أھل ����) أC وط%ب �� ،�* ����)إ�"ر  ،�رى وھز�Cأ��د ��ي �رة أ��1ض ا��C ا���ج 
�ن�ر;� �ذ�ك  ،�%�1م� �=ر�ل��د ��ي أوو>ل ا���ر ا�* ��ھم �ن ����)، أ��* ، و��وم ا�"ر��

��3 �%* ا�"ور �(��� �،  *%�Cرض ا�� 8م �وض ،ا�ن ز�وط) رأ��� *�� "46"ول����ش ����) ا�ن �
�و�ف إ�* ان ��ء ا��دد ا�"ر���، و&�ن ا�.��ل ���1م،  ،و;رب ا��>�ر �%* ����) Cرأ� *%�

�.�C  ،و��د ا�* ���ط��) ،��دھ� ر�? ا�ن ���* ا��>�ر ،�راھ�مإ,�� �دة ����) �ن ا���ي ا���%وك ��
(����ط�? ����1) ا�.وات ا�"ر�� , C47"ا�".  

��C �? ا�.وى ا�دا�%�)، إو�ن ا�>را��ت ا��� د�%�1 أ��د ��ي �� -%�Cد �ر��ت �ن �?  >را�� �
ا��� ����ت دھرا �ن ا�ز�ن ���%) �ن ���)  ،ا� ��%) ا�&��رة �%كوھو �ن ���%) �و�&�ز،  ،3�� ا� رب

3�� ،، و�د ا�����C �و�زراق ��ي ا���طري"48"�وال أ��د ��ي �%* ا����>بأ C��% رب �? � �و�
�%��و�ر � دھ� ا�ن  ،�&�C ھز�1م ���.رب �ن ��&رة ،�����"� �%* ���ل أ��د ��ي ،إ�راھ�م ا�&ر

�&�1م ���1وه ��,��.�ر ،"50"�دة �راتر�ط ا� ���ت �? ا�.وات ا�"ر���)  �ر��تو�د ��ول ."49"� �د
  ."51"وا����1)

ا��� &�ن ��1 ا�8ر ا�&��ر �� ط�ق، �%* ا6 ا�>را��تو�ن أ�رز : ا�>راع �? ا���ر ��د ا�.�در -
  .ا�.�در ا��زا�ري ��ر ��د، ھو ا�>راع ا��ر�ر �? ا��.�و�) ا��د ��ي

                                                           

) 94-93ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري و )19-17ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  44
  .)190-189ص( �ر�? ���ق��دان �ن ���8ن �و�) و )251-250ص( �ر�? ���قأو��ن ����ت و

�ذ&ر أن ��ي ا���طري �و�زراق ھو �ن و,ه ���� �%* ���ط��) � د�� ���* ھو  -  45� Cا�� أ��د ��ي �� �ذ&را�
  .)25ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�? : ����3 ا��زا�ر، أ�ظر

  .)256ص( �ر�? ���قأو��ن ����ت  -  46
 )100-94ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري و )29- ص25(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  - 47

  .)252ص( �ر�? ���قأو��ن ����ت و
  ).48ص( >��W �ر&وس �ر�? ���ق -  48
  ).26ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  49
  ).76- 75ص( >��W �ر&وس �ر�? ���ق -  50
  ).81-80ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  51
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إ, أ��� إذا  ،وإن ا��%"ت آراء ا���%%�ن �%��ر�� �� ا��&م �%* ا� ��) أو ا�>راع ا�ذي دار ��ن ا�ر�%�ن
���&��� ا����ر ، ا��زا�ر ر�� را���� وط��) ا�ر�%�ن، و��1دھ�� و��ءھ�� ا���ن �� ���ل ��ر�

�� أ�%�C، ا� ���� ط�� ��1���)، ا��ظرةا�"&ر�) و �ط%.�ت�ا���ف ا�ذي و�? ����وا�ظروف ا� �&ر�)  ا��
  .وا��&ر ا�"ر���

�%�  :و�د ��%* ا�>راع ��ن ا�ر�%�ن �� �� 

� ،���و�) ا���ر ��د ا�.�در ��ط �"وذه �� ا�3رق ا��زا�ري*�"� ،�%* ا�ز���ن وا�>�راءن �Jر��ل �%
   .ر أ��د ��ي ������1م و����1م;ط��� ا

�ر ��د ا�.�در&ذ�ك >�ت ا�*� (���ل  ،�ن �>�ر ا�.وات ا�"ر���) �.��ط� �1�%� ("�وا��1و��ت ا� �
و�د ا���? ��د ا�.�در �ن ا���ذ اي إ�راء �د  ":و�د أ�3ر �3ر3ل إ�* ھذا ��ث ��ل ،)م1836(��م 

�&ون ھو ا����"�د �� ا���1�) �واء ��W ا�"ر���ون � C�=� C�"� *ط)، و���د ا��طور ا�&��ل ��%ك ا��"�
���%ص �ن ����س �ط�ر، دون �8ن �� �ط�1م أ� C�J� إذا ا�1زم أ��د ��ي C3 ر أ� Cو �3%وا، ذ�ك أ�

Cول ��ت �وا��ذ �رة �� ا�د��� ."أو � ب �ن ����C، وأن ا�.���ل ا� ر��) �� إ�%�م ���ط��) ��&ون �
"52"  

�ر ا��� و��11 �ھل ، ر���) ھذا ا���ر ��د ا�.�درأ��د ��ي �� ا�و�د زاد 3ك *�(���%1م  ،���ط����
C�53"���1 إ�".  

�ن ا���ر ، أ, وھ� �.د � �ھدة ا�����)، 8م &��ت ا�%�ظ) ا�"�ر�) ا��� زادت � د ا�1وة ��ن ا�ر�%�ن*�
  ."54" )م1837(��ي  ��20د ا�.�در و ا���ر��3ل ���و �� 

و�ؤ�دة  ،� �د�) �C�ذ�ك ��&��� ا�.ول أن أ��د ��ي &�ن �"�ر �>ر��ت ا���ر ��د ا�.�در �%* أ��1 
�ن��ن:"و�ذ�ك و>"C �� إ�دى �.رات �ذ&را�C�=� C ،�%"ر���و&ذ�ك ، "55""��د ا�.�در وا�� ا�"ر��

  ".56"ا����? �%���) ا� ���8�) وا��%ط�ن ���ود ،ا��.�د أ��د ��ي أ�C ھو ا�ور�ث ا�3ر�� ��%ط) ا�داي

-�
#�
� ا��ر#�
�) :ا����ورات ا�#��� ،�"ر��� �? أ��د ��ي �� ��رة �ن ا�"�رات�م �1دأ ا����ورات ا��
�ره �ن ا�����ت،  ،����ر(م �ن ا� داء ا�����&م ��ن ا�طر��ن) ?� (����� ��� &��ت �%�C ا� �

��1���ت وا����ورات ظ%ت ����رة إ�* إ, أن ا��"�و;�ت وا��را ،وا�� �رك ا�ط���) ا��� &��ت ��
  .�ر �وم �ن أ��م ا��.�و�)آ

                                                           

  .)108ص(�3رل ھ�ري �3ر3ل، ا��ر�? ا����ق -  52
  .)146ص(أ�و ا�.��م � د K ���;رات �� ��ر�� ا��زا�ر ا��د�ث، -  53
54  - C�"� ?119-117ص(ا��ر�(.  
  )78ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  55
و��>ر ا�د�ن � �دو��،�>ر ا,��ر ��د ا�.�در ا��زا�ري �ؤ��) ���زة )64ص(���ق �ر�? >��W �ر&وس  -  56

  )229ص() م2000)(د ط(��د ا� ز�ز ���ط�ن �`�داع ا�3 ري، 
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و� �رك  ،ھ� �� طر�ق �ود�C �ن دار ا��%ط�ن ،أر�%�1 د��ور�ون ���د ��ي )�و&��ت أول ر��
�� �%* ���ط��) ��ت ا��%ط)  ،وظ���1 ا��ط���) � ودة أ��د ��ي��دي �رج، �� C��.ا�د�وش و� C��و��%

(�  ."57"�&�ن ا�ر�ض �ن �1) أ��د ��ي ھو ا��واب ،ا�"ر��

�م �.��ل ا��راف أ��د ��ي �ط%ب ��C ا��6ود �را�%)  ،8م ��� ��ن &%وز�ل �&�ن د��ور�ون���
 وأ�1م ،و�رر ا�رد ���ر�ض ،وا���? ا�د�وان ا,���3ري ،"58"�ر��� �C ��&�� �%* 3رق ا��زا�ر

3�رون ا���ب ا� ��� ���  .��� ون �%دو�) ا� ���8�) ��1م

�ل ��دان �ن ���8ن �و�) �� ر، وا�ذي أ8م &��ت ا����و�) ا��8�8) �ن طرف ا���&م ا��د�د د�رو��.و
�م�����ر ��� � �"ر���، ،ا���ي ���>�C ظن ���"، �.�ء أو��ط) �<� C�&�  و�ن ا�"ور ا���? ا���%س

، �3رط ان ��%� �ر��� و�م ا,�"�ق �%* ��ول د�? ا�;ر��) ا���و�) ا�د�وش ،)ا�د�وان(�3ري ا,��
�ن  ،��م د�? (را�) ا��روبر�;1م ا�أ�%Aوه و ،را;� ا��� ا��%��1 ��>) ����)ا���� (8�وا��.درة �8

�ن ��>ل �ر��� �� ����) ، و� د &ل ھذه ا,�"���ت ��ر�) ا��" ول 3ر�ط)�و�و، � � (� أن �? إ�&��
�وا�ق �%�C ا��%ط�ن ا� ����8 ���ود آ(�"59".  

�رت ���1 ا�3روط �ن طرف دي رو��.و ،و� ود � د �دة �%�%) ��دان �و�) �ر���) أ�رىA�،  و&��ت
  ."60"ا�ر�ض ا���م :���) �8ل ا����.)ا6

� .د  ،ا���&م ا�"ر��� ا�ذي �و�ط ����1ودي ا�ن ���و ،8م �&ون ا����و�) ا�را� ) �ن طر�ق دا�ر��ون
  "61"1م ا����")ط�&�C ر�ض أ�;� ا,�"�ق � 1م �3رو ،ا�"�ق �? ا���ي أ��د

�د ا� ��م  ،�;� ���")أو&��ت ا�3روط ھذه ا��رة  ،���ح&رة و�&ن �ن طرق �1ودي آ�ر ھو �و8م 
�ردوا �%* دا�ر��ون ���ر�ض، �? ���ن ���1م ��  ،���ن و�%��ء ���ط��)أو,  ،��د ��يأ�.�ل ��1 

                                                           

أ�و ا�.��م � د K و) 60ص( >��W �ر&وس �ر�? ���ق)17-16ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  - 57
��� �ر�? ���ق ) 135ص(���;رات �� ��ر�� ا��زا�ر ا��د�ث ��و�زة �و;ر���) �ر�? )68ص(��د ا� ز�ز �

  ).127ص( ���ق 
���;رات �� ��ر�� ا��زا�ر ا��د�ث وأ�و ا�.��م � د K ) 20ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  58

  .)136ص(
ا�و ا�.��م � د K  و) 60ص( >��W �ر&وس �ر�? ���ق )35-33ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  59

 K ث �� د���� �ر�? ���ق ) 139ص(���;رات �� ��ر�� ا��زا�ر ا��د��و�زة  )71ص(��د ا� ز�ز �
  ).129ص( �و;ر���) �ر�? ���ق 

���;رات �� ��ر�� ا��زا�ر ا��د�ث وأ�و ا�.��م � د K ) 37- 35ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  - 60
  )140ص(

�� د K و���;رات �� ��ر�� وأ�و ا�.��م � د K ) 68-67ص(���ق ا�ز��ري �ر�? ���د ا� ر��  - 61
  ).66ص( >��W �ر&وس �ر�? ���ق )143- 142ص(ا��زا�ر ا��د�ث 
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 ،وأر�ل رده �? &���C ���د ا�ن ا� ��ري ،و�ر;� ا����? ،���")و(�ر  ،�&ن �3روط � .و�) ،ا��%م
  ".C��"62 �م � د �8ق �� �و���ح ا��1ودي

�و��ن �.وم ���%�و�� (��ا�ذي ��ب دا�ر��ون � د �.�%C �� � ر&) ا��.وط، ����"�وض  ، د �.وط ���ط
وا���ج ا���ي  �ن ، ا�ن ا� ط�ر �ن ���ط��) :�C ر�%�ن ھ�� �ر�ل�ن أ�ل ا,����م،8م  ،�? أ��د ��ي

و�م ر�ض  ،��"س ا�ط%ب �&ن >1ر ا���ي أ��د ا���ج �و�ز�ز �ن ���) ر�ض ھذا ا,�"�ق ،����)
  ."63"ا�ط%ب

-�
  :ا�ظروف ا��#�ر

 ،�(راض �3* ،�� ا����%كل وھ%) �%* �.و��C �����ي أ��د ��ل و��ذ أو ،وأ�� �ن ا����ب ا� �&ري
وإ�;�ع ا�.���ل  ،ھو ا���طرة �%* ا����%ك ،&�ن ا�Aرض �ن �.و�) ا���ش ،�.�ل ا,�� ��ر ا�"ر���

C� (;�ع، و� د ا��6 ��ر ا�"ر��� ،ا����و��ا6 *%� (�>�ر ا�A3ل ا��3(ل �%��ي ھو  ،أو �%ك ا� >
 ���&���ن و�.و�) ا�د����ت و�ا�� رف �%* ا�ظروف ا� �&ر�) ا��� ���1�3 �.�و�) >د ھ�و��ت ا�"ر��

  :إذا �%��� أن ،أ��د ��ي �%Aزو ا�"ر���

�.�رب ��? ���ط�?  ،ا6���) ا��زا�ر�)&�ن &ل ���%ك �ن ���%&�ت : 4
ش ��
'ك ا�2رق و��داده- ��
  :و�� ���ط��) &�ن �وز� 1م &������ ،��دي 45000

و��3&ل ھذا ا���ش �ن أ�راك وز�ول ودا�رة  ،"64"�ن ا�"ر��ن 23000و ،�ن ا���3ة 22000
  .ا���زن

ووظ�"�1م  ،و��&ن أن �&ون � 1م ا�&را(%) ،�1م ا�ذ�ن ��3&ل ��1م ا��و��ت و ا�� �&رات :ا��راك�=�� 
�و�) ���ط��) و����) و��&رة و����) : ا���3 �? ��%) ا�د�وش وا�Aزو أ�;�، وھ� �و��ت &8�رة ���1

  .)أي �و�رة(و���) و���ل و�رج ��زة 

  .و�و;? ��&رھم ��ن �%�%) ،�1م ��ود �ن ����ل ا���زن :وأ�� ا�ز�ول

رة ا�وادي ��ن �دا: دوا�ر ���ر&زون ��1 و�1م ،���.ون �ن ا�.���ل ،�1م ر��ل �.��%ون :أ�� ��ود ا�دا�رة
�ن ا���3) و���%)، ود��  ."65"ز���� ودا�رة ���ط��)�رة ا��راو�) ��وب ��%)، ودا�رة وادي اا


ر �'4>�د-���.د ��ت ��ذ ز�ن طو�ل ����د��ء :"�.ول أ��د ��ي �� �ذ&را�C: ا�#0��4د ������6ل وا�
: ذ&ر �ن ��%) �ن �;ر، وأ���? ا�.�دة ��%��) �دا�����? ا���وش �� �.�ط ) ���ط��)، و�د ھب 

                                                           

���;رات �� ��ر�� ا��زا�ر ا��د�ث وأ�و ا�.��م � د K ) 68- 64ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  - 62
��� �ر�? ���ق  و)143ص(�  ).92-91ص(��د ا� ز�ز �

  ).72ص( و>��W �ر&وس �ر�? ���ق ) )79-78ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  63
ور��� &�ن ھذا �� ا����) ا� �د�) وإ, �.د ذ&ر �و;ر���) �و�زة أن أ��د ��ي �م ���ط? ��? أ&8ر �ن  -  64

  .)103ص( ���ق�و�زة �و;ر���) �ر�? : ��ل ����C أ�ظر 12000
  .)26-25ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري  -  65
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 ،(A��.د ��? ھؤ,ء ���� ...رز�� 3�� ا����3)، ا���ج ر�ب 3�� ا��را&�)�� ود �ن ا����رك 3�� ر
  "66""�ن ا���3ة، �.ط? ا��ظر �ن ا� ��&ر ا����>�ن �� ا��د� �)  2000و �5000��1م 

�ن ���ء وھذا �����ل ����ل ا����%ك ،��������C �%* �&و�ن أوا��� �دورھ�  ،أن أ��د ��ي ا��ط�ع أن 
�ر د��ل �%* ذ�كإوھو � � �� أC���8 ا���م، و�� طول ز��ن ا��.�و�)  ،��ش ���ط�? ا��.�و�)� ,.  

��ت و�را�ز ا��در
ب-����ء ، ا�A3ل أ��د ��ي ��"67"� د �رض ا,��.رار وا��ن دا�ل ا����%ك: ���ء ا�
�� ا��>دي ر(�) ��C ا��� ا���دت دا�ل ا����%ك، و ا�8&��ت و�در�ب �وا�C، �ظرا �%�طورات ا�&��رة

  .ا�.وي ���ش �ر��� �د�ث �>ري و�وي

  

�� ا��رع��  ا�ظروف ا<$� �د
� وا<����4
�: ا�

- �
  :ا�ظروف ا<$� �د

��ن ا��د��1 ا�ذي �.ره &ل ��رف  ،إن ���) ا��.�و�) وأي �.�و�) �� ا� ��م ��>�در ��و�ل
ا��� ا���دت  ،��د ��ي &��ت �ن ظ�ن ھذه ا��.�و��تأ�=����ب ا��.�و�) وا��>دي �% دو، و�.�و�) 

��د أ�ن أ�ل ا�و�وف �� و�C ا���ش ا�"ر�� ا�3�Aم، ��>) و ،�%* �.درات ا�.طر ا�3ر�� �%�زا�ر
ا�ذي &�ن � %م > و�) �رب ا,���زاف وھو  ،أ&8ر �ن (�ره طول �دة ا��رب ،��ي &�ن �دري ��دا

و�ذ&روا 3��� �Jن :"�ط�وا���ل �3�را �%* ا���%س ا� �&ري �� ��ث � ،�%* ا���ش ا�"ر���
�ن �ر�دون (��1ء ھذه ا��رب �&ل �ر�)، وار��ع ا���ش إ�* أور��، إ�1م �ن ��� ا�>"ر �ا�"ر��

�د، و��د�� ��دد ا��رب �� ا�ز�ن �� �* ذوي ا�و�وه ا����3) ا�ذ�ن �> ب �%�1م ���ل ���خ ھذه ا��
   ."68""ذ�ك أ��� ���.ق ا��>ر , ����) 

�%ك ا�3رق��� (���C �ن �.و��ت ا��>�دAن ا��&����.ق ھذه  ،�ذ�ك �.د ا��Aل أ��د ��ي &ل ��  *��
(��A�ر �ن  ،ا�� �و�د ا&��ب ھذه ا���زة ����ز �و� C ا��Aرا��،  ،(�* ���%&�ت ا��زا�رأو���%ك ا�3رق 

C��رات، وا���ع ر� ) ا��1ول ا��>�) ����� (��%� (�و��دده إ�* (��)  ،�1و �طل �%* وا�1) ��ر
�%ك �&�ر و�زداد، و�د �H1 أ��د ��ي �ط) ا��>�د�)  ،وا��ت ا�زاب��%� (�&ل ھذا � ل ا�.��) ا,��>�د

  :�� ھذا &%C � ��د �%*

 را;�، وا� 3ور �%* ا���وب،و�� ���%�1 ��&ون �ن ا��&ر �%* ا�: �'% ا�?را6با����0د -
  .ھم و(�رھ���را���ن، وا�Aرا��ت ا��.د�) �%* ا�.���ل ا�� �دة دو;را�ب 

                                                           

  .)69ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  66
  .)104- 102ص( �و�زة �و;ر���) �ر�? ���ق -  67
  .)13ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  68
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 ،و�زار�C وأ�واC3 وا�را;� ا��ؤ�رة �%����) ،�.د &��ت أرا;� ا����%ك: �وا6د ���'��ت ا���
'ك-
�ن �����ت أ��د ��ي �ا�� �ن �C  ،&%�1 �د�ل �%�ز��) ��, � ��را ،وأرا;� ا�و��ف ،وا� زل�=�
  .ا��.�و�)

  "69"و;را�ب أ�رى (�ر ��د�) ،و&ذ�ك ا���ر: �وا6د ا��و�
� وا��را��ت-

وھذا  ،وأ�".C �%* ا�ز���) ،�رج ���C ا���صأ�.د �%\ ا���ل �=��د ��ي أن :  ا0���ق �ن ���7 ا�)�ص-
�دل �%* وط��) ھذا ا�ر�ل ���J� ت ذاك ا�ز�ن، وإن دل �%* �3ء���� C�و�"���C ��  ،�� �م �� ود �%

  .��ر�ر ا��زا�ر

��� ��ھم �� ظ1ور  ،���ز ���%ك ا�3رق ���و�C ا��Aرا�� وا������: ا0#���دة �ن ��درات ا���
'ك-
>واف ، ا��� &��ت ���H ا����3)و�1ول ا�� ،��>) �� ��ط.) ����) ،و���و�) ،�����ت ���%")

  ."70"و&��ت �>ل ا�ط"رة إ�* �د �>در ھذه ا������ت �%��رج ،وا���وب

�� ���وب أور��، ��� &��ت �و�ره �ن �����ت��  ."71"�ل وا���رت ���ط��) ��ز�� ا��را�

  

  :ا����40
�ا�ظروف  -

�%ك ا�3رق ز�ن أ��د ��ي �� �� (��ن ���� ا6���) ا��زا�ر�)،  ،�م ���%ف ا�ظروف ا,�����
�.�ل �� ا6 ���(��ن ���) ا�����? �� ا����%ك �، و��J&���� إ�.�ء �ظرة ���)، ��&ن �و�C ھ� ،���) ا��زا�ر

�%� ��&:  

-�
ي ا��1م �� ر�ط ا����H ا����� �، و أ&�ن �%.��%) ا�دور  ،&���� ا�����? ا��زا�ري :ا��وة ا���'
�ر�د ��"وذه أن �&�ر �����، ��رة ا��"وذ وا� ر�.)، C � ر�) ا�.���ل أو �%ط�C أن �دوم، &�ن ��ب �%�&

 Mك ��ط%ق  و�ن 8م�%�ر�ط ا� ��) �? ا� وا�ل �ن ا��وا>ل � �1، �ذ�ك &��ت ��طرة أ��د ��ي �%* ا���
�3&ل �&ون &ل ا�.���ل ��ت ا���طرة، �&�ن ���د ا�دار �3رف  ،م �وظ"� ا�دا�رة��ظ�د ��م ��و ،ا�&��رة

(%�8�ن ���و�3رف ا���ش &��ب �%* 8�ث و�3ر�ن  ،�%* ��? ����ل، وآ(� ا�دا�رة �3رف �%* ��? و8
(%�  "72" ...وا���ش �&��%� �%* ��? ����ل وھ&ذا ،��

-�

� ا��و�
 ،���1 &�ن ا� رق ا�ذي ����� إ��C �&�ن ا����%ك، أ�را&� &��وا أو �ر�� أو �ر�را:ا�روا�ط ا�د
�) ا�.و�) ا��� &��ت �ر�ط ���1م وھ��أي �ؤ8رات ��ر��)، &��ت أ3د �ن  ،��ماJ�� 6ن ا�را�ط) ا�د

                                                           

  .)24ص( �و�زة �و;ر���) �ر�? ���ق -  69
70  -  K ا��زا�ر ���;رات �� أ�و ا�.��م � د ��  .)154ص(��ر
د (���د ا� ر�� ا�ز��ري، ا����رة ا���ر��) �%3رق ا��زا�ري، ا�3ر&) ا��زا�ر�) �%�3ر وا��وز�?، ا��زا�ر،  - 71

  .)85-84ص(،)د ط(،)س
  .)297ص( >��W ���د �ر�? ���ق -  72
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�.د �� ت ���1م ا�3ر� ) وا�%A) وا� �دات وا��.���د ��&��1 ز�ز�) ا��را�ط ��ن �&و��ت ا����%ك، 
�ل ا��.�و�) ،وا��>�ر ا���3رك� Cأ��د ��ي �� ��3ط C�  ."73"وھو ���ل �وي ا���د �%

و����) ��) ،)م1832(����) ��)ات &�ن ,���ل �ر��� �����ء: ا���2ر ا�����4ت وا��راض-
و��C ا��"�ض ا��%?  ،ا�8ر ا����\ �� �"ض �.درات ا����%ك ،)م1838(�&�&دة ��) و،)م1833(

(����، &ل ھذا ��ھم �� &8ر أأوا��زوح إ�* أ��&ن  ،و�>ول ا��1رات �ن ا��دن وا�.رى ،ا�;رور
و�%* ���ل ا���8ل �.د ذ&ر أ��د ��ي ��  ،و&ذ�ك ا��راض ،وا���3ر ا������ت ،�".�ر ا�����?

C�1 ،�ذ&را��� Cو������" 74"ا�����C ھو وز����W�.%� C �ط%ب �ن ��ي �و�س ا����ح �1م �3راء �� 
&��ت &"�%) و�.���1 �را�) ا���و��ن  ،��د ��ي ��وم ا�&و��را �.��ط��)أو�� �"س ا��ذ&رات �روي ��� 

  ."75"���1�6ز �%* ا����ت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .)19ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري  -  73
  .)84ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  74
  .)40-39ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  75
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  �را�ل ���و�� أ��د ��ي ****

  )م1830(#��  ��2ر�� أ��د /� ا�د/�ع �ن �� ��: ا�ول ا��رع

  ة أو ا�ز��ر "76"ذھ�ت إ�* �د��) ا��زا�ر �داء ا�د�وش) م1830(�� ��) :"�.ول أ��د ��ي

ا�����ت �رة &ل 8�ث ��وات &�ت ���� �.��ط��) ��ذ أر� ) ���ر�) ا��� �ؤد��1 إ�* ا����3 ���? ا6
  .رة ا���8�) ا��� أ�وم �1ذا ا�وا�ب�أ�وام، و&��ت �%ك ھ� ا�

�ن، و�? ذ�ك &�ن ا�داي ���ن �د أ��ر�� ���3ر� 1م ��%م أ&ن إذا ��� دا أي ا�� داد ����ر�) ا�"ر��
��ب أن أھ�م � ���) �.ط C�1 أ���&ن �%.� , �%* �"�C و, �%* �د���C  و�م. �� ر���) ذ&ر �� �

(���  .ا�ر�

ا�.�دة ا�ذ�ن و� � أر� ��) ��رس أو أ�ل،وأذ&ر �ن ��%)  "ا��ز�)" لوھ&ذا ��ت &�� �دة أ��
و�د �.ران، ا�ن ���وي آ(�، 3�� ا���Aس، ���د ا�ز���)، ا�وردي ���د �ن ��3ور، و3��  :ا>ط��و��

  .�و��3ح

�ن :"��ل �� و��د�� �;رت ��ن �دي ا����3��س �د�&م أ&8ر �ن ا�و�ت ا�&��� �%�روج إ�* ا�"ر���
ا�ذ�ن ���ز�ون ���دي �رج، إ��� أ�رف �&�ن ا��زول �ن ا�ر���ل ا��� �>%�� �ن ��دھم و�ن &��ب 

8م أ;�ف �=ن ا�ر���ل �رد إ��C " ط�? �� �ر��� وأر�%C �� �وا���� �ن ���ط) و��ل ط�رق
 *%� Cري ھ��ك�����رار �ن �ر��� وأ���  ."77""�%م �&ل �� 

� ط��� �ظرة ���) �ن ���) ا���ي ھ� را�C، وا� ��رات ا��دأ ا���ي أ��د �ن ���د ا�3ر�ف �ذ& ه�1ذ
�%م �&ن ��� دا ��%ك ا���%) &ل ا,�� داد، و�&�ل  ،أ��د ���داي ���ن، و�ن �.�.) ��3ر&�C �� ا���%)

(�درت �د��) ا��زا�ر وا��1ت إ�* ا��&�ن :"�.ده ��.ول����ع ا�ول ا�ذي �م ، ��>ف ��� ا6أ��د ��ي
ا�ذي ���? �� ا���ش، و�.د�� ��%�� ���د�د �ط��� �� ا�د��ع �ن ا���د، و�3رك � � �� ھذا ا���%س 

   "78""اR(� إ�راھ�م >1ر ا�دا�ن �>ط"* ��ي ا���طري و�و�) ا���ل، و�%�") ��ي ا� رب

�C أ :و��>%C ،ن ا�.�دة ا��ذ&ور�ن�ا�ذي �م � ،�ع ا� �&ري8م �وا>ل ا���ي أ��د �رد �"�>�ل ا���6
(���A�ا (�وا��رح  ،و�����1 �%و�ت ،ا��.د �ط) ���ء ا��>ون ا��� ا��ر��1 إ�راھ�م آ(�، ��&%"��1 ا���د

�ش ا�"ر��� ��.رر "�W ا����ل ��8م � دھ�  ،ا� دو �� ض ا��.�و�) وإ�A3ل ،�%�1م ��ر�س ا��&�ن�%
وإن �رروا  ،و�.ط وا �%�1م ا�6دادات ،��1���1م ا��.�و�ون �ن ا��%ف ،�Jذا &��ت ا��د��) ،ا�و�1)

��ل ���ل ا�و�ت ،���رو�1م �رض ����ب ا,����م ن����1) ا���ش ا��زا�رAا��رص �%* ا�� ?�، 
  .ا�.وى �1�6كو�طو�ل ز�ن ا�� �رك 

                                                           

�د� �1 ا���ي 3�>�� &ل 8�ث ��وات و�د� �1 ا��%�") �� �>%� ا�ر��? وا��ر�ف �ن &ل ��)، ا�ظر - 76 (�� :;ر
  .)283ص(أو��ن ����ت �ر�? ���ق 

  .)11ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  77
  .)12ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  78
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و�زھو �� ���ح  ����) ا���ھ%�) "رف وھو ا��� � "79"ھذه ا��ط) ا���&�) �م � �ب اR(� إ�راھ�م
  "80""ا��ط)

و�3رك �� � �رك >د ا� دوان، و�_�ف ��ءت &%�1  ،��دھ� ا���%م ا���ي أ��د �ر(�) ا���%س
�ر ا�� �رك ،���"3ل� �� (.�وا��� ا��1ت �_�ف ��.وط �د��)  ،و�.ل �� �ذ&را�C ا��"�>�ل ا�د�

����ب ھو و�ن ��ق �C �ن �%ول ا�����ن �ن أرضو�ن � دھ� و��%���1 �% دو ا�"ر���،  ،ا��زا�ر 
(��إن :"��>ل �ر���) �ن ا���رال دي �ور�ون �.ول ���1 قو�� ا�طر� ،"81"ا�� ر&) إ�* ���ط

�ن �د �%"وا ���ن ���3 �� ا��&م، وإ��� أ��ف ��ر��) ��ي ���ط��) إذا ر;�ت أن أد�? �ا�"ر��
��� &�ن �وا�C إ,  "82""�ر إذا ��%ت ا,����ما��� &�ت أد� �1 �%داي، و����>" ا��ز�)"�"ر���

� د ا� دة و��دأ ا��.�و�) ا�" %�)� د ���)  "83"ود�ل ���ط��) ا�ر�ض ا���م�. 

 

�� ا��رع���� : ا�
�ط#$ %'� �
#�  :)م1837(إ�% #�� )م1832(#���ن ا����ت ا��ر

وا��ط��ت ا�.وات ا�"ر���) أن �"رض ��طر��1  ،���رد �� ا���ب ا�و;? �� �د��)  ا��زا�ر
(��ت وإ��د�1م �ن ��ث أ�وا، ��درت ھذه ا�.وا ،وا���طو��ن ،���3) ا�.وات ا��ر&�) ،�%* &��ل ا��د

��را���� ��� �راب ا6���) ا��زا�ر�)، و�ط�� ) ا���ل ��� �ق ا,��طوات �8�8) �>د ا���طرة �%* �
�1����%ك ا�3رق، وا�ر� ) ا���3 ) ا����ر�? �% ��،  C�% � ل ا��ر��) ا�و�* �� �%م���ا�و�و��ت �� 

  .,��&��ل ا,���ل

�ل ، )وز�لا���رال &%(���دة ا���ش ا�"ر���  و�ذ�ك �.د ��3رت��, (��Jر��ل �ط �ت ��&ر�) ��ر
  .- أي �وا�ل ���%ك ا�3رق -ا�وا� ) �� ا����ل ا�3ر�� �%�زا�ر ،ا���1) ا��وا��ء

وا��A%ت �ر���  ،)م1830(��ط�ت ا�Aزو ا�"ر��� ��وا�ل ا�3رق ��)  *ھ� أو�و&��ت ����) 
�%* رأ��1  ،وأ(رت ; ��1م �� ض ا��Aر��ت  ،وأ��د ��يب ��ن أھل �د��) ����)، ا���ف ا�ذي �3

� C�, �ط ) إ�زل وأ��1 �ن �ُ  ،%�"�ظ �%* أ�ن ا�.>�)، و�� ��ءت إ, �=��1 �م �=ت إ, �����)ا���و
�رة ��A<ط.� (��وم  ،�1 �%��� �� �   ."84"د�%ت ا�.وات ا�"ر���) �>�) ����)) م29/12/1830(و� 

                                                           

79  -�� �)R1ذا ا� �.�  .)159-150ص(�ر�? ���ق ��دان �ن ���8ن �و�) : أ�ظر و>"� د�
  .)14ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  80
81  -�و�و��� دو ) 189-188ص(�ر�? ���ق ��دان  �ن ���8ن �و�): ل ا�ر�%) إ�* ���ط��) أ�ظر �"�>

��ن،��%�د (��3ورات �8�)، ا����ر ا��زا�ر، ،���ط��) ��ر ا����طق ا���%�)ذ&ر��ت ر�%) �ن �د��) ا��زا�ر إ�* �
  ).2008)(ط

  .)17ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  82
  .)194-188ص(���ق ��دان �ن ���8ن �و�) �ر�? -  83
��� ��د ا�ر��ن ا - 84�  .)241-4/240(�ر�? ���ق ��
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إ�راھ�م  ،و&ذ�ك ��;ررھم �ن ;ر��ت ا���ي ا����ق �.��ط��)- �� �ر���، و� د ا���3ر ��ر ا�8ورة
وا��� ھل ����) أ���C ، و��د ��يأ� د�� �ر �ن �ر�C �?  ،ا�ذي د�ل ����) ������ ��1، "85"ر��%�.ا�

1��ن 8م ا�.%ب �%�1م ،م�%�و�ر&وھ� �ھ%�1  "86"�رج ا�"ر���ون �ن ����)- .و&�ن ����ف �? ا�"ر��
�رھ�����.  

����1د ��ي �Jر��ل ��%) أ���در %� C�&�� �1��;�6، دة ���ر �ن و��;رب �%�1م �>�را ��ت �
�&ن �ر��ن ��  ،ا�ذي 3دد ا����ق �%* ا�.>�) ،"88"، و�ن � ده ا���ش ����C ا�ن ���*"87"ز�وط)

��دة ا�;��ط .� (�وھرب ���1 إ�راھ�م  ،��را�? ا�ن ���* ���1، )دار���دي(��دت ا�.وات ا�"ر��
�%��  ." 89"ا�&ر

�دات و�ذ�ك ،"90"����) وا������1ت ا�.وات ا�"ر���) ا�د�ول �.>�) ا��ط�) م1832/ 17/03(و��
  .أ��د ��ي و���%ك ا�3رق�%* أو�* �طوات ;رب ا��>�ر 

�ز�م أ�C ا�ن (�ر 3ر�� ����%�ون -  ،�و�ف ا���%وك :ا��C ا�ر�د ����ت �ر��� �%* ����) �1ود
و�ن � دھ� ��3رت �� إر��ل ��%) أو�* ."91"�%* ����) ���&� - و>�ر ��را, �� ا���ش ا�"ر���

(��  .�%* ��>�) ا����%ك ���ط

��8700 ��ش �وا�C  ،ا���%وك ا����ر إ�* ���ط��)�دأ �و�ف ) م1836(��) �و���ر ��  
93"���ن ���ط��)أو�ذ&ر ا�ن ا� ��ري أن ھذه ا��ر&) &��ت �ط%ب �ن ����) �ن ، "92"ر�ل"  ،

�ن وادي ز���� -)راس ا� .�)(��د �و;? �.�ل �C  ،وا��ر;ت �وة &��رة �ن ���%) ا��را&�) طر�.1م�

                                                           

�ن ���� �%* ���ط��) ��)ھو إ�راھ�م ��ي ا�.ر��%� أوا�&ر��%� �ر&� �د�م �ن -  85� (��وا���ر )  م1822(اھل ���ط
 صو88ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري  :��ث �زل و�"� إ�* ا��د�)، أ�ظر)م1824(�� ذ�ك إ�* ��) 

�ر، &%�) ا� %وم ا,�����) وا� %وم ا,������)،  و�&���1،  �ذ&رةأ���ر �%د ���ط��) ور��ض �و����ل، ) 94-96�����
�ت )95-93ص() 2010-2009(ا���ر�� و�%م ا�8Rر ��� ) ���وري ���ط��)،  ��م���"� (����ت ���ط�� ��و��ر

  .)231-222ص(
86  -  K ث أ�و ا�.��م � د����ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  و)138ص(���;رات �� ��ر�� ا��زا�ر ا��د

  ).26ص(
�رو �ن أ�رة �ن ز�وط) وا���ج ���ر  -  87� C��& �� أ�ظر (�.�- 17/6(�ن ز�وط) �� ا���%) ا�6ر

7(document pour servir la revue africaine année (1960),office des publication 
universitaires ben aknoun alger (p177).  

  .)97-96ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري  -  88
  ).28-27ص(�ذ&رات أ��د ��ي  -  89
��ق ا���ر�� و��ق ا��Aرا��� ���د ��د��، -  90� �� (���� ،?�د (�� ا� >ر ا��د�ث، �و�) �%�3ر وا��وز

  )27-2/26(، )م2008-ھـ1429)(ط
أ�و و)100ص( �ر�? ���ق، ���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري )45-41ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  - 91

 K ث ا�.��م � د�  .)138ص(���;رات �� ��ر�� ا��زا�ر ا��د
  .)116ص(�ر�? ���ق  �3�ر ��ح  -  92
  ).103ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري   -  93
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 400وا��1ت ا�� ر&) � د أ��م �����13د  ،ر�م �ن >��Wو&�ن �%* رأ�1م ا�.��د �ن �وز�د  ،-و����)
  ."94"�ن ا��را&�) أو�1م ا�.��د ر�م �ن �وز�د

�ن إ�* أ�وار ���ط��)،  ،��د ��ي �دم ا��وا�1)أو�رر �إ�* �و;? �� ا��دا�) �رج �وا��دراج ا�"ر��
�رة �>ف �وم�و;? �� -وادي ا�&�ب �� (���ن �� � ر&) (�ر  -د �ن ���ط�و��C ا���م �? ا�"ر��

 ،�����ب ھو إ�* �&�ن ��رج ا��وار ،"95"��رس �500.��ل و 1500إذ �م �&ن � C إ,  ،��&���)
�ن ;ر�ت ا�.وات ا�"ر���) �>�رھ�ا��د��)وأر�ل �ددا إ�* ا�����) دا�ل � �� ، (��وأ�ذ  ،�%* ���ط

�ن، ا�ذ�ن ��و�وا��رة و ،�ن ��ب ا�.�طرة �"3%وا �رة ،��ھد�ن ا����م ا��د��) أ��د ��ي ��ر�ص ���"ر��
��دة أ��د ھل ���ط��) أ���1ز�وا و&ر �%�1م  ،8م ��و�وا �ن �1) ا�ر��) ،"96"�ن �1) ��ب �د�د.�

�رام ھد�) إور��ء  ،�=� �وھم و�م �رد ا���ي ���? �%و�1م ر(�) �� �دم ا���8رة ا�.وات ا�"ر���) ، ��ي
  ."99""98"ا�.وات ا�"ر���) را� ) إ�* ����) و�"%ت ،"97"��ن ا�طر��ن

ر ا�&��ر، و�م �%* إ8ر ذ�ك �زل ��%") وراءھ� �ر��ت ا��ؤو�) وا���رود، وأ�س ا�ھ��� �3وة ا��6>�
  ."100"وا��د���C �"ر��� ،�ن ���دة ا�.وات ا�"ر���) )وز�ل&%(

�.? :"�رر � د ذ�ك أ��د ��ي ا,�� داد ��1وم ��دم� Cت �%* أ����&�� ��ء �� " �ر����دل ���? ا� 
&��ت �3&ل ��دا �ي �وة � �د�)،  ،وأزال ����� �ن ا�&د�) ،��>ن أ�وار ا��د��)."�C"101ذ&را�

  .وا�3رى &���ت �ن ا���رود �ن ����ل ا���وب

���8%) ��  ،�زا�را�.��دة ا��د�دة �%.وات ا�"ر���) �� ا�و� د �دة ا�>�,ت ��ن ، )م1837(و�� ��) 
وا���  ،�ن أ�ل �.د ھد�) أو � �ھدة ا����م ،ا�ذي �%ف &%وز�ل و��ن ا���ي أ��د ا�.��د دا�ر��ون،
��8�) �.��ط��) ،��ءت &%�1 ���"3ل (%�� C���>) وأ�C اط�=ن �%* ا��1) ا�Aر��)  ،�رر دا�ر��ون �و�
�وا��1  ��دي و� 1م �د� �) �و�) ���20400 وا �) �? ا���ر ��د ا�.�در ا�����، ��Jرام � �ھدة ا����

�رة  ،�%��1 ا�;��ط ���%� ،�د� � 27�& (�  ."102"�ر�) �400 1م و�ر�) ھ�د�

                                                           

  ).58ص(��د ا�ر��ن �و��ل، ��ن ا���;�ء �د��) (�ر�) �� أ�واج ا�����ن، ��طوط،  -  94
95 -  K ث أ�و ا�.��م � د���د ��ي أوذ&ر �3�ر ��ح أن �و�) ) 141ص(���;رات �� ��ر�� ا��زا�ر ا��د

  .)116ص( �ر�? ���ق ��ح �3�ر :أ�ظر��دي،  7500: �درت �ـ
  .)51-50ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  96
أ�و و) 104ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري و )53-49ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  97

 K ث ا�.��م � د�  .)141ص(���;رات �� ��ر�� ا��زا�ر ا��د
  .)ص53(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  98
  .)3( أ�ظر �%�ق ر�م  -  99

100  -   K ث أ�و ا�.��م � د� �ر�? ���ق �3�ر &�3) ا�"ر�� و)141ص(���;رات �� ��ر�� ا��زا�ر ا��د
  .)42ص(

  .)60ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  101
��� �ر�? ���ق   -  102�  .)117ص( �ر�? ���ق ��ح�3�ر و )4/365(��د ا�ر��ن ا��
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���.رب �ن  ،ا�� د ��1 ووا��11 ��د �&�ن ا��C ���ز ���ر ،و��� �%م أ��د ��ي �.دوم ا���%)
�ر�د إ��دة �ط�C �%�رة ا���8�)، و�ر��ن �� �را�? "103"����) (���&ن �وا�C �م �� "C �%م �&ن  ،�.��ط

  . "104"��دي 8000��%ك إ, 

(��و�&ون ��ن ��ر�ن،  ،��W �%.وات ا�"ر���) ����.دم ����>رھم �ن ا��%ف ،����رد ا�و>ول ا�* ���ط
����ط�ر �ور ا��د��) إا�"ر���ون ��  أو�د ،�وار، و�را� ت دا�ل ا��&ن ����) ���ط��) �م �" ل 3

���.ذا�ف ا��د� �)، و&��ت �وة أ��د ��ي �ن ا��%ف ���وش ا���%) ا�"ر���) دون �دوى ودام ا�>راع 
 (%�: ا����ت ��C � ض ا��داد ��>) �ن �1) ا�3.") �.د و>%ت ,��د ��ي ��دة �وا����1) ا��م طو

�ن � ض أ&��ر ھذه ا���%) ��ل ��، و"105"�.��ل و�ن ��%) و(�رھ� 10000��%* ، ا�;��ط ا�"ر��
، وا���ر ا���ل )&و�ب(وا� .�د  )د��ر��ن(وا���رال  )�ر�&و(وا���رال  )دا�ر��ون(رأ�1م ا�.��د ا� �م 

و���ت �دا�ل  ،و��%.�C � ض ا�"رق ،ن ا��ط��ت ا�.وات ا�"ر���) 8%م � ض أ�زاء ا��ورأ&ذا إ�* ھ
(���") ا���ي أ��د أن  ،وأ�ذت ا���وش ا�"ر���) ��.�طر �%* ا��د��) ،ا��د%� *�����1 �%م ا�ن ��

  ."106"ا��د��) �.طت ��دأ �� إ����1 �ن أھ�1%

و�ن أ&�ر ا�13داء ا�ذ�ن �.طوا ���د ا�ن  ،��د ��ي �.د ��ر ����ر &��رة �داأو�ن �1) ��ش 
  ."107"ا����وي ���د ا�دار

  

�م ا#�#0�م: ا����ث ��رعا  ��
  ا����و�� ��د #�وط $#�ط

�� إ, ا�ذ�ن ��1%ون أ�"�1م، �ذ�ك  ،�&رت �� ��و ا�1ز��)و�� ا���ن "%& ?�;� , K ن�
ا��ر�ت �%�1م �3&�ل ز���) ����?  ،و� د أن ا�� ر;ت ا��و�ف ،����� وا �و�� ،ا��د��ت ��دة ا�.وم

(���1 ��C ��ت ����) �����3 ،8م �.ودھ� إ�* �&�ن أ��ن �� ا���وب ،ا�ذ�ن �ر�وا �ن ا��د�  "108""و��.

  .و�ر�%) أ�رى �ن �را�ل ا��.�و�) ���� ��ر ا�"ر��� ،1ذه ا� ��رات ا���W أ��د ��ي �>� �د�دا�

&�ن �ر�د �=��ن ا�ھ��� ا�"�ر�ن � C �ن أھوال ا��6 ��ر ا�"ر���، و�ن 8م ا���%و�) دون و>ول ا��دد 
(�وذ�ك �.ط? طر�ق ا�6داد ��ن ����)  ،��ر&زت �.>�) ا��د��)ا���  ،وا��ؤو�) �%.وات ا��Aز

(���ر أن �د�ل >1ره �و�ز�ز �ن ���).و���ط)، ?�ا��و�C ��و ا�ز���ن  ،وا�ذي �رض �%�C و�%* ا���
ا�ذي ا��و�* �%��1 �ن ��ل، ���) أ�C ھو ا��طر ا�زا�ف ���ف �ر��� ��1  ،�����ة �ر��ت �ن � �د

                                                           

  ).70ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  103
3�ر  :أ�ظر ��دي �.ط 5000وذ&ر �3�ر ��ح ا��1 ��ر�ت )69ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  104�
  .)117ص( �ر�? ���ق��ح 
  .)71ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  105
��� �ر�? ���ق  )74-70ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?  -  106� )367-4/366(و��د ا�ر��ن ا��

  .)107ص(وآر���ت &وران �ر�? ���ق،  )118-117ص( �ر�? ���ق �3�ر ��حو
  .)75ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  107
  .)76ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  108
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�&�C �م �&ن �C  ، وإن �م �.��? �C،�ن ���) رأي� ا�ر;وخ�ن  ا�.وة ا�را&دة ا����8)، و�م ��د أ��د ��ي �دا
  ."109"�ر�ب � د أو,ده (�ره

ھذا ا���ر و�و�C  ،وھز�C ھز��) �&راء ،و�م ��ض ���8�) أ��م ��* ا��.* أ��د ��ي �"ر��ت �ن � �د
  .��&�را8رھ� إ�* وادي �وف ��را إ�%* 

�%) ا�����3)، وو� ت �C ��دھم ��ن �ر ، ���.ل إ�* و� دھ� �&ث ا���ي أ��د ��ول �� 3رق ا��زا�ر��
�ن ،�� آ�رھ� >1ره �و�ز�ز �ن ���) إ�* ا�>�راء�وو�د ا���ي أ��د �"�C . و�دأ �� ا,�>�ل ���"ر��

و� د �روج ��%) �ر���)  ،13ر�نو�&ث ��دھم ، أ&�ر ����ل ��ن ا���;�ء ،���.� � دھم إ�* ا��را&�)
  .)ل إ�* وادي ر��Aن ���ط��) �>د ����C ��و

 ،�ر�ت ��%) �ر���) ��>دة ا��را&�)، ������د ھؤ,ء �����ي أ��د ������ب �1م) م1840(و�� ��) 
و�د �%\ �دد ا���3�) ا���1و�)  ،�رىأ��3�) و �ن ،وا��ط�ع أن ���ر�? ���� ��� (��C ا�"ر���ون

  ."110"رأس (�م 80000

8م  ،أ�ن ��رج ا��C ط��ور �ر��� ��.��%C ،��ل ا�وراس8م إ�*  ،�* ���%) ا�����3)إ8م ���.ل �رة أ�رى 
Cھ����� C�%� د �  C�� ?ر�����&رة أ�ن ���ل أ��د �����ج �%�") �رورا  ،8م ���C � دھ� إ�* ا��;�). 

 ،وا���* �=�وار ��&رة ،و��ر �%��ج ا�� ر&) ،و�.��ل ا�"ر�.�ن ،ا���ر ��د ا�.�در �%* ا�>�راء
  .و�;* أ��د ��ي �� طر�.) و�&ث �� ا��;�) �دة

C���.� ف��%��م أ��د ��ي و�ن � C ،و��رج ��%) �ر���) �ن �ط�، C � و�ن (A�و�.��%ون  ،�3�� ر
  .ا�.وات ا�"ر���) ھ��ك

و���1 إ�* ���ل أو,د �%ط�ن ���وراس، أ�ن �&ث ���� و�>ف  ،8م �ر�? أ��د ��ي إ�* ا��;�)
 - و&��ت ���1م � ر&) �� أو,د �%� ،�ر���) أ�رى �ر�ت �� ط%�C �ن �ط�ف��%%�C ��%)  ،ا� �م

و� د ھذه ا�� ر&) ����8�) أ��م ��رج ��%) أ�رى  ،و�م ��;ر ا�� ر&) أ��د ��ي ،-���.رب �ن ����)
�.��%�1 أ��د ��ي و�ر�? ��C ،�ر���) �ن �ط�ف�.  

���? �وا�C و�ن ا���ق �1م �ن �وات  -د�دوھو ��&م ���ط��) ا��- )دو��ل(�� ھذه ا���8ء �.وم ا�دوق 
�ن� ،و� د � �رك 3ر�) ا�1زم أ��د ��ي ���1 ،��>�ر أ��د ��ي �� ��ل أو,د �%ط�ن ،ا��زا�ر

- �* �ر�) �� ) ا��>��) إوأ>���C� ��،  Cأن �"ر �� ض أ وا��ط�ع وھو ���ول �%* � ش &����ت
  ."111"�1 ����وأ��م � ،-���.رب �ن آر�س

                                                           

  .)76ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  109
  .)121-120ص( �ر�? ���قا�>��W ا�ن ا� ��ري  ���د  -  110
  .)123ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري   -  111
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 ،����8�Aوا �=��د ��ي ،���1) ��و �&�ن وادي ��دي ،ا���8ء ��%) �ر���) أ�رىو�ر�ت �� ھذه 
  ."112"و�&�1م ا�1ز�وا �ر�? ھو إ�* �� ) ،�%�ق �1م و�3رك � 1م �� ا�.��ل

وادي �وف،  ��"ر ھذا ا���ر إ�*،أ�ن �و�د أ��د �%��ج  ،و�>دت ھذه ا���%) � د ذ�ك ا��وا�)
  .و��ر �دأ�ل و���رك أ��د ��ي إ�* �

�1 ��.ن ا���ج أ��د ��ي أن , ���ص �ن ��و��8ت ا�.وات ا�"ر���) ���دا �� ��د ا�وراس، �
  ."113"ا���6�م

�.ول� C��وھ&ذا أر�%ت إ�* ��&م ����) �ن &�ن ��ظ* :"و���رك ا���ج أ��د ��ي �روي ��� �>) ا���
 ("<� C � ن أن أ�"�وض&�� ���1�)�&��ل 8.��، وط%�ت ��C أن �� ث �� ر��.... �A��� C�=� C��18م أ�

ا�����ظ) �%* ا��ر�) ا�&��%)، وأن �ر�ل ��وش ���>ر�� �ن &ل �1) ��* , ��.* �&رة ا��.�و�) 
و�� �ر�) �ط%.) أ�رت . و�د ار��ت &ل ا,ر���ح ��د�� رأ�ت أن ا��را���� �د ��%ت....��د ا� رب،

�&�ن ��ن �� ���.� و&�ت أ�%م ا��� أ��.� ��,�� داد �%ر��ل ���� دت أ�ر�� و�و�1ت 3�>�� إ�* 
  .)م5/6/1848(و&�ن ھذا �وم"114""��C �.��د ����) ا�ذي ��ء �%* رأس ��ش �ر�رم 

���ء ا��زا�ر، ����ظر و�ود �ر��� ،8م �&�&دة ،8م ���ط��) ،��ل � دھ� إ�* ��&رة�� K Cل ر���.� :
  "K �� (.8""115 و�;وع 6راد�Cوإ�� اRن أ��ظر ا���ز ا�و�ود ا��� أ�ط�ت �� و&%� "

����زا�ر ود�ن �;ر�W  )م1850(��موا��ه ا��ل  ��* ،"116"م �رھ� ا���ي أ�داا�و�دود ا��� � �1�&�
  .��د ا�ر��ن ا�8 ����

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ا���ط.) ��&�ن ا,������) ا����) �%* وأ8ره �_وراس ا�"ر��� وا,���ل ا�Aزو ،�ط�ر ا� �د ���د -  112
  ).6ص( ،)10(ا� دد ،��&رة ��;ر ���د ��� ) ،ا����6�) ا� %وم ��%)، )1844-1884(

   .)97-77ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  113
  .)99ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  114
  .)102ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  115
  .)353-1/352(أ���ث وآراء �� ��ر�� ا��زا�ر أ�و ا�.��م � د K  :أ�ظر  -  116
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  :��د ��يأ���E6 ���و��  *****


� وا��#�ر
�: ا�ول ا��رع#�
  :ا����E6 ا�#


�ا -#�
���E6 ا�#�:  

�) ظ�ھرة، أ8رت �%* ا��13د ����ل ا�"ر��� �%"ت آ�8را ����إن ا���1ء �.�و�) أ��د ��ي �
  :أو ا�����H ا�8Rرا������ �� ا��زا�ر � .ود ������) و�ن أ�رز ھذه 

-��

'ك $#�ط��� %�#
ر���  �ھدة ا,����م �? ا���� �ر ا�"إ�رام أ��د ��ي ���رد �: ا)���ء �� 
وا��1ت �%ط) ا���ي  ،�.د ا���ر ���%ك ���ط��) ر���� ��� � �"ر��� ،"117" )م1848(�وان ��)  ��5

C�%�"118".  

�) ا�����ب ا��ن  ،��ودة ا�ن ا�3�� ا�".ون ��&�� �ؤ��� �%* ���ط��) ت ا��%ط) ا�"ر���)وأ��� �A�
�1��ن ا�دوق )م1843(و�� ��)  "121"�وا�و��� )�ر��� "120"و�>�وا ا��&�ب ا� ر��، "119"��  

  ".122"&.��د ��.�ط ) ���ط��))دو��ل(

أ�د ��ي �.د ا���= إ���1  ،&��ت ا�>�راء ��ل ا��.�و�) وأ��8ءھ� ��ذا �&ل �.�وم: /�F طر
ق ا� �راء-
و�د ا�� >ت �%* �ر��� �و�وف . "123"�دة �رات، و&ذ�ك � ل �%��ج �%�") ا���ر ��د ا�.�در

 >�رت.د وا���1ء �.�و�) أ��د ��ي � ،�)�&ن ��.وط ���ط� ،��د ��ي ��ر �8رة أ���1مأ���ط��) و
  .ا�>�راء �"�و�) أ��م ��طرة �ر���

ا��;ن &ذ�ك و ،وا��;ن آ�ر أ��م �.�و��C ،�� د�� &�ن ��ذا ���د ��ي: #�وط إ$'
م ا�وراس-
�و�) أ��د و�&�رت �%* �"و�C أ��* ا�"���ق ا�"ر���)، �Jن ا���1ء �. ،�%��ج �%�") ا���ر ��د ا�.�در

  ."124"��ي ��ءت �� %ن �دا�) �.وط ا�وراس ا�3م ��ت ��;) ا��6�ل ا�"ر���

  

  

  

                                                           

  .)341ص(�و;ر���) �و�زة �ر�? ���ق)171ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري   -  117
  .)208ص( �و;ر���) �و�زة �ر�? ���ق  -  118
  ).115-114ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري   -  119
120  -  une lettre du général yusuf sur la colonisation arabe ,la revue africaine 

année (1960),(p177)   
  .)119ص( ���ق�ر�? ���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري   -  121
122  -   W��< 86ص(�ر�? ���ق �ر&وس(.  
  .)81ص(�ر�? ���ق�ط�ر  ا� �د و���د) 80ص(���ق ���د ا� ر�� ا�ز��ري �ر�?   -  123
  .���ق �ر�? �ط�ر ا� �د أ�ظر �.�ل ���د  -  124
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- �
  :ا����E6 ا��#�ر

(����� H���� (و&�� &�ن ,���1ء ا��.�و�،  (���.د &�ن �H���� �1 ��&ر�) أ�;�، �%* إ�%�م ���ط
�%��ن �1) ا�رى، و&��ل ا�3رق ا��زا�ري �ن �1)  ���� �1%���:  

 ،�.د أدت ا�� �رك ا�&8�رة ا��� ��;�1 أ��د ��ي �� ا�3رق ا��زا�ري: 4
ش ��
'ك ا�2رق ��طم-
ووادي ر�A) و��ن ا���;�ء و����) و���ل ا�وراس  و��&رة،�واء �� ���ط��) أو ����) و�&�&دة 

ا���ي  و(�رھ� �ن ا��وا�?، ا�8ر ا����\ �� ا�&"�ء ا�.درة ا�.����) �.���ل ا�3رق وھ� ا��� &��ت �زود
  .�����ود

وا��را�ط) ، وا����و�)، ن �.�و�) أ��د ��ي ;ر�ت ا���8ل �� ا��وا>%)�: $
�م ���و��ت أ)رى-
�ن ،و�دم ا��=س�����ر�ت &8�ر �ن  ،�.د أ3 %ت �ذوة ا�.��ل وا��.�و�) �� �"وس ���� ا��زا�ر

  ."126"، و�.�و�) ا�وراس"125"ا��.�و��ت، و�ذ&ر ���1 �.�و�) ا�ز��ط3)

  

�� ا��رع��  :ا����E6 ا<$� �د
� وا<����4
�: ا�

- �
  :ا����E6 ا<$� �د

 ،�.د أ�&�ت �ر��� ا��Aز�) �����1ء �.�و�) أ��د ��ي ا���طرة �%* �.درات ا�3رق ا��زا�ري
  : �&��ت

-�
�1  ��ث >�رت: ا�#
طرة �'% ا���4رة ا���ر� ( ��� (�و�ذ�ك &��ت طرق ، "127"&ل ا��وا�� ا�3ر�
�دھ�ا����رة � (�و&ل ا�>".�ت  ،إ�را��1 ا��زا�ر�ون *، و>�رت &ل ا�� ���ت ا��� � ود �%ا���ر

�ن�ا�;� ��طرة��ر ��ت  ،ا��� &��ت ��رم ��ر ا����ر�  .ط ا�"ر��

 -�
�%* طرق ا����رة ا��ر�)،  ت ا��%ط) ا�"ر���)و�� ��8ت أن ��طر :ا�#
طرة �'% ا���4ر
� ا��ر
�>�رت ا�.وا�ل ا����ر�) ��ر �%* �������1 ا� �&ر�)،  ،ا��زا�ري�"وذھ� �%* &��ل ا�3رق  ت��طو

&%�1 �دار �� ا��واق ��ت ر���) ا�.وات  ن�ن ��W و>وف وأ���ن و�وا&1 ،و>�رت ��رات ا���د
(�  . ا��6 ��ر

-�#�&��ت &ل ا��%? وا������ت  ،و��ت ط��%) ا�;را�ب ا�"ر���): /رض ا��ظ�م ا�?ر
�� ا��ر
  .�ن �ر��� � � ��دا ا�.��) ا,��>�د�) ������ت ���%ك ا�3رق ،ا��زا�ر�) ��; ) �ر���) 3د�دة

                                                           

  .)92ص(>��W �ر&وس �ر�? ���ق   -  125
  .)87-86ص(�ر�? ���ق�ط�ر ا� �د ���د  -  126
  .)72ص(>��W �ر&وس �ر�? ���ق   -  127
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-�
وا��� &�ن ��1 ا�دور ا���رز �� ا��>�د إ���)  ،�دا ا���ك ا�و�"�)أ�م �A"ل �ر��� : ا���ك ا�و$�
 ،&�ر ا���ك ا�و�"�)أم وأھ�دھ� �%* أ(%ب و�.��ت �و;?  ،و���%ك ا�3رق �>و>� ،ا��زا�ر ��و��

  .��� �%) إ��ھ� �� �>����1 ا���>)

-�
�) ا��� &��ت ���%ك �3رات ا�,ف �ن ا��وا�3 وا�6ل وا��.�ر، : ا����6م ا���'�A�ھذه ا�.���ل ا
�ن، أو ،و&��ت ��1 ���رات �زدھرة �واء �? ا��%ط) ا��ر&�) ا��� &��ت ��&م���*  أو ا���ران ا��و��

 ����ر ا��وا�b ا���ر�)، ھذه ا�.وة ا�����)، أ���ت � �ب �ر��� �.��ت ��1ب أ(%ب  وأور��،�ر��� وإ�ط��
 %وه �� �>دق ا��8%) �%* ذ�ك أو�ن  ،"128"أو �3ر&ت � C �� ا��.�و�) ،ا�.���ل ا��� أ�دت أ��د ��ي

  .�� ��%) وا�دة "129"���8�ن أ�ف رأس (�م ، ��ث (��وا ���1 �و�دھ��? ���%) ا��را&�)

  

- �
  :ا����E6 ا<����4

،أو ��8ءھ�أأو  ،�م � د ا�����? ا��زا�ري �� ا�3رق ھو �"�C ذاك ا�ذي &�ن �%�C ��ل ا��.�و�)
�1 ��Cو�د �رزت �ظ�ھر �د�دة  � دھ�،��:  

 �د8تأ�د  ،, (رو أن ا�� �رك ا�ط���) ا��� �%"ت آ,ف ا�.�%* وا��ر�^ن: ��
ر ا��وز
5 ا�د
��را/�-
���را د��Aرا��� �ذرA�، ا�� �رك ��أو  ،�%* ا���رط) ا��&���) �� ا6�%�م ا�3ر�� ����زا�ر، �;��

و�%*  ،��� أدى إ�* �.ص ا�� داد ا��&��� 6�%�م ا�3رق ،&��وا �=�داد ھ��%) ،أو ا��راض نا�������
�* ���ط��) أ�ذ � C أن أ��د ��ي ��� �رج �ن ا��زا�ر ����1 إ ،��دان �و�) ر�.د ذ& :���ل ا���8ل

�ن �ك &�ف &�ن"130"و�دد &��ر �دا �ن ا� ���ت ا�"�رة �ن ا��زا�ر ،آ,ف �ر&� 3000�� ، وھذا 
�رA��  .و��ر �را�ل ا��.�و�) ،� ��ل ا��روب وا�� �رك ،ا��وز�? ا�د��Aرا�� 

��>)  ،&��ت ا�.���ل ا�����دة ���د ��ي �� �.�و��C �ر��ل �ن ��ط.) إ�* أ�رى: �و�4 ا�>4رات-
ظ1ر �و�� �د�دا �ن أ�وان أھذا ��  "131"ا�.وات ا�"ر���) ���1 ا��.�مو�3�)  ،�� ا�� �رك م� د ا�1زا�
&�� %��ء  :وھو ھ�رات ا����) ،وھ��ك �ون آ�ر �ن ا��1رات. وھو ا��1رات ا�دا�%�) ،ا�ر��ت

   .) ا�"ر���)�ن �طش ا��%ط) ا���6داد� ،وا�8ر��ء ا�ذ�ن �م ��دوا �دا �ن ا�"رار �=روا�1م

  

  

  

                                                           

128  -  ����  .)108ص(�ر�? ���ق  ��د ا� ز�ز �
  .)86ص(>��W �ر&وس �ر�? ���ق و) 121-120ص( �ر�? ���ق���د ا�>��W ا�ن ا� ��ري   -  129
  .)189-188ص(�ر�? ���ق �و�) �ن ���8ن ��دان   -  130
131  -  ����  .)107ص(�ر�? ���ق  ��د ا� ز�ز �
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����(:  

ه ا�ر�%) ا�3�.) �? أ��د ��ي و�.�و�) أھل ���%ك ���ط��)، �دا�) �ن ��3ر&�1م �� ذو� د ھ  
��&��� ا��رو �%*  , C�J� ،م أ��د ��ي�ا�د��ع �ن ا��زا�ر ��د 3واط�ء ��دي �رج إ�* (��) ا���

 ���&��  .ا����>�1 ���1ھذه ا��.�و�) و�واد�18 دون ا�و�وف �%* �وا�د ا��� 

�رة، ��ر�) و��>%) و�ؤ8رة �& ���� H���� C� ون&�و&=ي �دث ��رق، �1م و&��ر &�.�و�) أ��د ��ي �
  :و��&��� أن �ذ&ر طر�� �ن ا�"وا�د ا��� و�"ت �%��1 وھ�

 و&�� ا���رت �.�و�) ا���ر ��د ا�.�در ا��زا�ري �ن أ;�م ا��.�و��ت ا��� �ر���1 ا��زا�ر، -1
 .��ي , �.ل ���1 ;���) و, �"�رق ���1 �ظ����.�و�) أ��د 

وإذا �� ,�ظ�� أن �.�و�) ا���ر ��د ا�.�در �د ��زت اھ���م &8�ر �ن ا����8�ن، �Jن �.�و�) 
C��� .أ��د ��ي ����ق ��* ھ� اھ����� أ&�ر��� ,��C و�

�ره �ن أھل ا��زا�ر، ���ز �وط��) ���.) ا��ظ�ر، ود��ل ھذه ا�  -2A& ھ� ا�"�رة إن أ��د ��ي (�وط�
ا�طو�%) ا��� �;�ھ� �� �.�و�) ا��6 ��ر ا�"ر���،دون &%ل و, �%ل، و�ذ�C &ل �� ��%ك 

Cد  .���6ح �.�و�����إن وط��) أ��د ��ي أ�%ت �%�C ا���ث �� &ل ا���6ھ�ت �ن أ�ل إ
��1 �ن ا�و�وع ��ت ��طرة ا��6 ��ر��� C%� ،ا��زا�ر (��� ا���رج �6.�ذ �� ��.* �ن إ

ا�"ر���، �.�م �ر�ط ا� ���ت �? ا�.���ل و� * �در ا����ط�ع ��و��دھ�، وا�>ل ���دو�) 
ا� ���8�) �6داد ا�8وار ��� ��د، �ل رو�ط ا� ��) ��* �? �ر�ط���� �.�ء د��C� �1 و�%3 ب 

 .ا��زا�ري ;د ا����ل ا�"ر���

ا�دا�%� و�%* �دة �ن أ&�ر ا����ب ا��� أدت إ�* �3ل �.�و�) أ��د ��ي، ھو ا���ف  -3
���و��ت، ��ن ا�����ت ا��� ��دت � �&ره ��ن ���%) �و�&�ز و���%) �ن ���)، إ�* ا���د 
�ن ا�ذ�ن &�ن ھ�1م ا��"�ظ �%* ���و��ت � �1�3م و�ر�1م، إ�* ��وح � ض ا�.���ل �ا�6&�3ر

�ل ا�"ر���إ�* ا� >��ن وا��%��)، إ�* �وء ا��"�ھم ��ن �ط�� ا��.�و�) �� ا��زا�ر إ��ن ا,�� :
ه ا�����ت وا�>را��ت أدت إ�* \أ��د ��ي �� ا�3رق وا���ر ��د ا�.�در �� ا�Aرب، &ل ه

(.�, (%� .�3ل ا��.�و�)، و� طل ا��3روع ا���رري إ�* ��وات طو

4-  C�1= �%�ظ) وا�دة، �%* أرض ا��زا�ر، وأ���%���� �.�و�) أ��د ��ي أن ا����ل ا�"ر��� �م 
�.د ���ت �.�و�) أ��د ��ي وا��.�و��ت " ا��زا�ر �ر���): "�ل ��.�ق �.و�)ذاق ا��ر�ن �ن أ

ا��رى و>و, إ�* ا�8ورة ا���ر�رة ا�&�رى أن ا��زا�ر �زا�ر�) و���.* �زا�ر�) ��ذورھ� 
(��� .ا��ر�ر�) وا��داداھ� ا� ر��) وار���ط���1 ا�6

�� ا�&�د���، و�ن أ&�ر ا�د�) �.�و�) أ��د ��ي �ن ا��.�و��ت ا��ظ%و�)، �� ا����ب ا�درا -5
�%* ذ�ك، ھو W3 ا��>�در ا��� أ�ردت �1ذه ا��.�و�)، إ, ا��زر ا�.%�ل �ن ا�درا��ت، �? أ��1 
���ل ��رة ھ��) �ن ��ر�� ا��زا�ر، وأر3�"�ت �ر��� و�ر�ط���� و�ر&�� � H ����د�ث ���1 و�ن 

�1���<�3. 
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�زال ����ج �ن �و�? و�د��ق ���%�) ا�&8�ر �ن ھذا �� أ�&��� ا��و>ل �C �ن ����H وا���ث , 
(�  .ا�� ��� ا��� , �زال ����) ا�>"��ت وا�&�ب وا�ر3�"�ت ا� ���

   .وا���د c رب ا� ����ن و>ل ا�%1م و�%م �%* ��د�� ���د و�%* آ�C و>��C أ�� �ن

  :و��ب

  ���ر �ن ���د �وز
ر

Mou3tamidainbeida@gmail.com  
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