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ذتيؿةذ"اؾرباط"ذبنيذاملرجعذاؾتارخييذوذاإلغواءذاؾدردي

ذحملؿدذؿػالحذ"دةذعؾةذاملاقؼراءةذيفذ"

 (1)ذحمؿدذبشريذبوجيرة

متعرضماىزائرمٌكاررمومعفاظؽمطـريةمسؾكمعرماظعصقرموماألزعانمسؾكماظرشؿمعـ
غلمأتصقرمبلنمأضلكماعؿقانمومأسلرمصرتاتمػذهماٌكاررموماٌفاظؽمطاغتمتؿؿـؾمشريمأ
مصقفصرتمثالثمسي مسلريااتمذاق ماعؿقاغا ماظشعبماىزائري ماهلفقممم؛مػلما صرتة

روبقةمسؾكمطؾماٌدنموماظلقاحؾمواظؽادحماظذيمذـؿفماظؼقاتماٌلقققةماإلدؾاغقةموماأل
اعؿدادامظؾػرتةممتمطاغدؿدعارماظػرغللماظيصرتةماالماىزائرؼةمبعدمدؼقطماألغدظس،مثؿ

عشرؼةمايؿراءمباظدمموماظؿؼؿقؾماظيمساذفاماظشعبمبداؼةمعـمدـةمصرتةماظماألودي،مثؿ
محؿكماآلن،م2991 مزاظتمبعضمآثارػا ماظيمعا موجدتمرواؼةمو ماظرؤؼة موصؼمػذه مو

ماىزائري مظؾروائل ماٌاؼدة" معػالحم"ذعؾة ممربؿد ماظي مدـة مسي موػقم1222صدرت
إنمسؾكماٌلؿقىمسيمػذهماظػرتات،ممماجدمظؾػردماىزائريقؿاظمحاظةمحياولمأنمؼؼارب

ؿاسل،مبغقةماظقضقفمسؾكمؿقىماظلقادلمأومسؾكماٌلؿقىماالجؿاظعؼائديمأومسؾكماٌل
ماظؿالضل ماظؽػاحمعلاحات ماظغنبمو مرباوظةصقفامٌظاػر مثؿ مم، مػضاءاتاظاظؾقثمسـ

مأصؼماغؿظارمذظؽماظؿقاجدمضصدمتظاٌؿؽـةمماىؿاظقة مبـاء ؼققؿماياالتموماظقضعقاتمو
معؿؾؼلماظػرتاتماظالحؼة.

ماظؿلطقد مذظؽ مطؾ مإدي مؼضاف مأنمرؾعا، ممسؾك ماإلغلاغقة مباتراػـ ماآلنمذيعاء
مبني ماإلطراػاتمرباصرا معـ معام،ذبؿقسة ماالضؿصادؼةممعـفا مباٌعطقات مسالضة  ظف

مباظؿداصعات مصؾة معاظف معـفا ماظؿقاصالتممو مسي مشائر مجرحف معا معـفا مو األؼدؼقظقجقة
ماٌعاصرة مايضارة مأصرزتفا ماظي مإؼصالمم،االجؿؿاسقة موراء مؼؾفث مؼزال معا معـفا و

مػذام مهتمدبؿة مو مهلا. مسؾدا مغػلف مجد متؼـقاتمو مو مبقدائؾ مأصؽاره مو رؿقحاتف
مإطراػاتفماٌعقش ماٌؿمو مو ماٌؿعددة ماألداظقب ماظؿؼـقاتمو معـ ـقسةمررحتمذبؿقسة

مو ماظرتاطؿات مػذه مطؾ مسـ مظؾؿعؾري متؾؽمطقدائؾ مأصرزتفا ماظي ماهلؿقم مػذه مسـ
ماإلطراػاتموماٌلؿفدات.

ومحنيماظؿؿعـمسيمذبؿقعمػذهماألداظقبموماظقدائؾمندمأنماظـصماظروائلمباتمسيم
مػؿقم مطؾ مسـ مظؾؿعؾري محظا ماألوصر ماظقدقؾة ماألخرية مصرتةممػذاماٌدة مسـ مأو اظعصر،

                                                                                                                                        
(1) Université d’Oran, 31000, Oran, Algérie. 
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ماألخ ماظقاحدماظعشرؼؿني ماظؼرن معـ ماألودي ماظعشرؼة مو ماظعشرؼـ ماظؼرن معـ  ريتني
ماظؼادرمسؾكمتؾؾقسماظـقازعموماٌلعقالتم وماظعشرؼـ؛محنيمباتماظـصماظروائلموحده
ماظدالالتم متؼدؼؿ مبغقة ماظؿكققؾ مبفـدام معؿؿابعة مأزعان مو محؼب مسرب متراطؿت اظي

مواألبعادماٌلؿفدصةمعـماٌردؾموماٌردؾمإظقفمععا.

ـمم2992موردتماظعزممسؾكماٌشارطةمسيمعؾؿؼكم"اظرواؼةماىزائرؼةماٌعاصرةومحنيم
مأحداثم1222 مو مأذقاء ماوضائعمدردؼةمومذفاداتمتارخيقة"مومجدتمغػللمتلؿذطر

ووضائعمعـماظؿارؼخ،محؿكمتؾادرمإديمذػينمعؼقظةم:م"عامأذؾفماظققممباظؾارحةم"،موذظؽم
مظؾروائل مدردؼا مغصا مالخؿقار معربرا ماسؿؼدتف مذعؾةممعا م" مسـقان معػالحمحيؿؾ ربؿد
اظؿارخيقةممأنمؼمولمدبققؾقاماظقضائعماٌائدةم"مومذظؽمسؾكماسؿؾارمأنمػذاماظـصمحياول

عـمتؽاظبماظؼقاتماٌلقققةماٌؿعصؾةمسؾكمميمأسؼؾتمدؼقطماألغدظسمومعامتؾعمذظؽاظ
ماظؿػؿقشماظيمأضر مايؽااألعاطـمومسؾكماظلقاحؾماظيمأوتماظػارؼـمعـمرباطؿ ممػا

مسيمإد مسؾكمأنؾاغاٌلققققنماىدد ماظؿلطقد معع مسؾكماظلقاء. ماظقفقد مظؾؿلؾؿنيمو مقا
اٌؿؿؽـمعـماظؿارؼخمؼعرفمبلنماألعاطـموماظلقاحؾماىزائرؼةمػلماظيمطاغتماألوصرم
مررفم معـ مضقي مذرسمو مهلفقم مسرضة مجعؾفا ممما ماألغدظلل ماظـزوع مػذا معـ حظا

موغقػ.اىققشماٌلقققةمعامؼزؼدمسـمثالثةمضرونم

ومظعؾمعامسززماخؿقاريمػذامأطـرمذظؽماظؿـاصماياصؾمبنيمزعـنيمأحدػؿامؼؾدأم
عـماظعشرؼةماظـاظـةمعـماظؼرنماظلادسماٌقالديموماظـاغلمؼؼعمسيماظعشرؼؿنيماألخريتنيم

،مثؿمتـاصمبنيمأحداثموموضائعمأوالػؿام)تـاصماظدؼـمععماظؿارؼخ(عـماظؼرنماظعشرؼـ
األولمومادؿؾاغتمعؼاصدػامسيماألزعـةماظـاغقةمصقؿامجـدتفموؾتمعالربفامسيماظزعـم

مؼعؿربمعشرضام معا مععـقؼةمضد مضقاتمعادؼةمو اٌلقققةماٌؿطرصةمعـمحشدمظؾفققشمو
)أورباماٌلقققةموقشماىققشمظؾقاقمباهلاربنيمعـمرباطؿماظؿػؿقشمموسربقامومعلؾؿا

ما مضقاتفا مطؾ موـد مأوروبا مو مأعرؼؽا مو ماظلادسمسشر ماظؼرن ماإلسالعقةمسي مو ظعلؽرؼة
معصر،م متقغس، ماظعراق، مأصغاغلؿان، م= مدارػؿ مسؼر مسي ماٌلؾؿني مو ماظعرب حملاربة

مظقؾقا،ماظقؿـ،مدقرؼا(.

مؼشؿغؾمسؾكموضائعم ماظذيموجدتف ماٌائدة" مزطكمظديمغصم"ذعؾة مظعؾمذظؽمعا و
هرؼرمعدؼـةموػرانمعـماىققشماٌلقققةماإلدؾاغقةمسيماظؼرونماظقدطكمومطلغفمؼؼدمم

مباهللمرد مو مباظؼضقة مسؾكماإلميان ماظذاتمو مسؾك معػادػا:مجيبماالسؿؿاد مضؿـقة  اظة
مومباألورانمسيمهرؼرماٌصريماٌعاصر.

ومضؾؾماظؾدءمسيمضراءةمػذاماظـصمؼؾدوامظلمأغفمجيبمسؾلمأنمأضعمأعاعلمذبؿقسةم
مؿاظقةم:رطزؼةماظعـماٌعاملمأجدػامتربزمعـمخاللماألدؽؾةماٌ
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مرخيقةمايؼقؼقةمومأزعـؿفا؟ـمدقؿاتماظقضائعماظؿا

مـمبـاءمػذهماظقضائعموماألحداثمدبققالم؟

مـمعامػلماًصائصموماٌؿقزاتماظػـقةمهلذاماظؾـاء؟

ذاؾوؼائعذوذاألحداثذوػقذرواقةذاملؤرخني

ممامالذؽمصقفمأنمايدؼثمسـماظـؿائجماظقخقؿةماظيميؼتمبغريماٌلقققنيمبعدم
طؿاموضعتمباظػعؾمومسيماظقاضع،موظؽـمطؾممدؼقطماألغدظسمالمميؽـمحصرػامأومتقصقػفا

ماألعرؼـم مساغق مدؽاغف مو مألصرؼؼقا ماظشؿاظل ماظلاحؾ مأن ماظشلن مػذا مسي مضقظف مميؽـ  عا
طـريامعـماألػقالموماألوجاعمومخاضقامطـريامعـمايروبمومصؼدوامطـريامعـم ومضادقا

مبايروبماظصؾقؾقةماألوديم مايروبماظيمذطرتـا مسيمػذه ماألبـاء مو سؾكماٌشرقماآلباء
اظعربل،محؿكمأغـامندماظـصقصماظؿارخيقةماظرمسقةمتؼقلمبلنم"..االحؿاللماإلدؾاغلم
مؼفؿؿقنمباألحداثماظيماجؿازتفام ماظؽؿابماىزائرؼنيمومجعؾفؿ مػؿة ظؾفزائرمذقذ
ماإلدؾانم مسؾك ماغؿصاراتفؿ مبعد مخصقصا مأػؿقة، مهلا مطـرية متكظقػ مصلظػقا  اظؾالد،

ماظيمدام معـموػران مرردػؿ مضرون،مو مثالثة مؼؼربمعـ معا مهلا ماحؿؾفام احؿالهلؿ إذ
ػجمم2299ػجمثؿمادرتجعقػامدـةمم2229ػجمومأخرجقامعـفامدـةمم929اإلدؾانمدـةم

ػجمسؾكمؼدماظؾايمربؿدم 2121ومبؼقامصقفامربعمضرنمإديمأنمأخرجقامعـفامغفائقامدـةم
م.1بـمسـؿانماظؽؾريماظؽرديمبايماظقالؼةماظقػراغقة..""

ذاؾوؼائعذوػقذرؤقةذاؾروائياألحداثذوذ

ومظالذؿغالمسؾكمسؿؾقةماظؿقرؼرماظيمضاممبفاماظؾايمربؿدمبـمسـؿانمٌدؼـةموػرانم
ندماظروائلمربؿدمعػالحمؼؾينمساٌامدبققالمعؾـقامسؾكماظرؤؼامومسؾكماظؿـؾممسيمأولم
صؼرةمعـمغصم"مذعؾةماٌاؼدةم"محقثمؼؼقلم:م"..تقضػم"مراذدم"ميظةمدقىمصقفام

ظؼدمماتماظذؤابةماظؼصريةمثؿمواصؾمدريهمايـقثمسيماظدربماظرتابلماظضقؼ..سؿاعؿفمذ
أصؾحمؼشعرمحباظةمعـماظػرحماٌؿزوجمبؾعضماظؼؾؼمعـذماظؾقظةماظيممسعمصقفام"اظشقخم

ماظـاغقة.. مظؾؿرة مذفدػا مرؤؼا مسـ مبفدوء مؼؿؽؾؿ معقـة مصاحبمزاوؼة مرأىممجؾقل" ظؼد
ؾقج،مثؿمذاػدمذعؾةمسفقؾةمسيمضؿةمجؾؾمغػلفمسيماٌـاممميشلمحاسيماظؼدعنيمسؾكماظـ

مإديماظـؾقجماٌرتاطؿةمسؾكمعدؼـةمسظقؿةمصلذابؿفامحؿكمبرزتم اٌاؼدةموصؾتمحرارتفا
مبقضاء، ميقة مذو مسؿالق مذقخ مذػب...واغؿصبمأعاعف معـ معصـقسة مبـاؼاتمضكؿة

                                                                                                                                        
ماظقػراغل 1 متؼدؼؿم:ماظـغرماىؿاغلمسيمابؿلامماظـغر ،مأريدمبـمربؿدمبـمسؾلمبـمدقـقنماظراذدي،مهؼقؼمو

 .   9.ص ،ـ 2ـعـشقراتموزارةماظؿعؾقؿماألصؾلموماظشمونماظدؼـقة،مدؾلؾةماظرتاثم،ماىزائراٌفديماظؾقسؾدظل،م
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مطلغفم مو مآعرة مؼصقحمبؾففة مػق مو ماظقؿـكمسيماهلقاء مظقحمبذراسف تربعمسؾكماىؾؾمو
مج ماألعام..ؼؼقد م"..إدي مخارؾفممقشا: مو مجؾقل" م"اظشقخ مواظؿػتمسبق ماألعام.."، إدي
مطلغفاممضائال:".. ماٌدؼـة ماظؿؼط مثؿ م؟؟.."، متـؿظرون مصؿاذا م؟ مهرطقا مظؽؿ مأضؾ امل

مدقرةم مجفقري مبصقت متال مو ماٌؾلقرة ماظقؿـك مؼده مطػ مسي موضعفا مثؿ سصػقر،
م مدػح مسـد ماألول معؽاغفا مإدي ماٌدؼـة مأساد مو مهتماظػاهة، معـ مأخرج مثؿ اىؾؾ،

برغقدفماألبقضمدقػامذػؾقامومضالم"ظؾشقخمجؾقل"مبصراعةم:"..احؿػظمبفمحؿكمتلؾؿفم
مذيم ماظضرؼح مداخؾ مواخؿػك ماٌاؼدة.."، مبزؼارة متذطره مأن متـس ظؾػارسماألمسر..ال

مخبقفم:"..ؼا مجؾقل" م"اظشقخ موصاح ماظؾقاض، ماظـاصعة ؼامم.صاحبماٌاؼدة.ماظؼؾة
م.2اظـفدة.."م"م..اظـفدةمرجالماهلل..

ذوذاملؿيزاتذاؾػـيةذيفذبـيةذاؾـصاخلصائصذ

مايروبمطانم مظؼقام ماظدواصعمايؼقؼقة مأنماألدؾابمو متارخيقا  عـماٌؿعارفمسؾقف
ومعامؼزالمؼؽؿـمأدادامسيماظدواصعماظلقادقةمذاتمايؿقالتماالضؿصادؼةموماظعؼدؼةمأوم

م ماىققش مغزول مسي ماٌؾاذر ماظلؾب مطان معا موػق ماألراضلماظعرضقة، مسؾك اإلدؾاغقة
اتمأخرىمومضدمتؿؾؾسمبؾؾقدمضدمجيعؾفاماىزائرؼة،مظؽـمعـموجفةمغظرماٌؾدعماظػـان

مجيعؾموضقدػامومربرطفامدواصعمأخرىمعـؿزسةمعـمغلقجمزبقاظفمومعؿؽؽةمسؾكمآظقات
غزاسةمسيمضراءتفامومسيمصؽمأشقارمدالالتمأبعادػامومسيمصفؿمذياظقاتمععؿارػامماًقالمو
م.اظؿلوؼؾمؾكاظػينمس

بشقـمواسقةماظؼارئمومتؼدؼؿمطؾمآظقاتممربؿدمعػالحمومظعؾمطؾمذظؽمعامأوسزمإدي
اظداصعماألدادلمظؿقرؼرمعدؼـةموػرانمسيمغصفم"مذعؾةماٌاؼدةممذائؼؿفماظؼارئةمسبقمجعؾ

ومذظؽمجبعؾماظؼقةماظداصعةماألطربموماألوديمم،"عقـة""مؼؽؿـمسيمتـػقذمعـاممذقخمزاوؼةم
مالصؿؽاكمعدؼـةم"وػران"معـمؼدماىققشماإلدؾاغقةماظغازؼةمسؾكمربقرؼـ:ـ

ماظؾققةماظؾقضاءم ماألول:متـػقذمرؤؼةماظشقخم"مجؾقلم"مظرؤؼةماظشقخماظعؿالقمذو ـ
ماألمسر ماظػارس مإدي متلؾقؿف معـف مراظؾا مذػؾقا مدقػا مدؾؿف مسـؿانم اظذي مبـ )ربؿد

اظؽؾري(.ومػلمضقةماصرتاضقةمخقاظقةمابؿدسفاماظروائلمظقضػلمسؾكمأحداثمغصفمصؾغةم
إضـاسقةمظدىماظؼارئمومؼصؾغمسؾكمهركماألحداثمومدريماظقضائعمبعدامتراجقدؼا.مأعام

،مسيماسؿؼاداتـاماظشعؾقةمارتؾارامباظؾعدماظقصقةمصػةماظؼقةمصلتتمعـمطقنمضرورةمتـػقذ
عرتؾطةمبعاملماًقالمعلمايـقػ،محؿكمومظقمطاغت،مسيمحؼقؼةماألعر،ماظدؼينماإلدال

                                                                                                                                        
2
 .                                                                                                    3.ص دارمرؾقطؾةمظؾـشرموماظؿقزؼع،م،ذعؾةاٌاؼدة،م،م(1222)معػالح،مربؿد  



  تيؿةذ"اؾرباط"ذبنيذاملرجعذاؾتارخييذوذاإلغواءذاؾدردي

17 

وماظؿلوؼؾمأطـرمعـمارتؾارفامبعاملمايؼقؼةموممبامطانمؼعاغقفمداطـقامػذهماٌـطؼةمعـم
متعلػمومزؾؿمعـمررفماىـدماإلدؾان.

ـماظـاغل:متـػقذمومأنازمتؾؽمعفؿةمتؾؽماظرؤؼامطانمسؾكمؼدماظطؾؾةمحػظةماظؼرآنم
مصؽةمماظؽرؼؿ مؼشؽؾقن مطاغقا ماظذؼـ مو ماىققشماظرمسقة، مبدل مذققخفا، مو ماظزواؼا سي

اجؿؿاسقةمطاغتماظلؾطاتماظرمسقةمسيماظؾالد،مسؾكمذظؽماظعفد،متعؿربػامعـماظػؽاتم
شريماٌرشقبمسيمهرطاتفامومسيمدؾقطاتفا،مومػلماظػؽاتماظيمطاغتمأطـرماغؿشارامسربم

ماظيمأضاع مو ماىزائرؼة ماظؾقادي مو ماظلؾطةماظرؼػ مػذه مضد مذعؾقة مثقرات مبعدة ت
ماظرمسقة.م

مأنمربؿدمعػالحمطانمؼؼصد اظؿلصقؾقةممإديمعـحماهلقؼةمعـموراءمطؾمذظؽمومؼؾدوا
ظـصم"ذعؾةماٌاؼدة"مبربطفمباظػؽاتماٌغضقبمسؾقفامعـمررفماظلؾطاتماظرمسقة،مثؿم
م مسؾكماىققشماإلدؾاغقة، ماظـصر مسيمسؿؾقة مضاربة ماظػؽاتمضقة مػذه معـ محنيجبعؾ

ماظػرتة مهلذه ماظؿارخيقة ماٌرجعقة مؼغرتفمعـ مأن مطؾممحاول موضعقؿفا ماظيمتمطد و
مظؾقدامدبققالمميؽـفمعـمابداءمرأؼفمماٌدوغاتماظؿارخيقة، ومحنيمسؿؾمسؾكمإظؾادفا

،مػذامعـمجفة.مأعامعـماىفةماألخرىمصنغفمودعمصـقامعـمتؾؽماظقضائعموماألحداث
ومصؼمماظؼاريءمطقػقةمتلوؼؾفامعـمررفمةمومسيمومسيمتعددمآظقاتمماظؼراءماظـظرمسيمطقة

ماٌعرصقة. مومومعرجعقاتف معالعلؿفا مميؽـ ماظؿؾؾقس مػذا موؾقات مأن مظل صؼمؼؾدوا
ماٌؿؽـاتماظؼرائقةماظؿاظقةم:م

ذؼراءةذيفذعتباتذاؾـصذ.1

مبنيم معا مجيؿع مععرسي مصضاء مإدي معؾاذرة مهقؾـا مأن مميؽـفا ماظي ماظؼراءة وػل
اظؿكققؾلمسيماظؼراءةموماظؿلوؼؾ؛مذظؽماظػضاءماظذيمادؿطاستماظؿارخيلمسيماظقضائعموم

مصـعفم مسي مذارطت معؿداخؾة مو مععؼدة متارخيقة متراتؾقة موصؼ ماطؿلابف موػران عدؼـة
ماظقاضعم معـ مغشقتف مو مبؼاءه مؼلؿؼل مصضاء مظقؾؼك ماٌمذرات، مو ماظعقاعؾ معـ ذبؿقسة

ماٌدؼـ مظشقكل مخاصة مأػؿقة مؼقظقن ماظذؼـ موػران معدؼـة مظلؽان م"دقديماظققعل ة
دقديمسؾدماظؼادرماىقالظلم=معقديماٌاؼدةم"،مطؿامندمػذاماظػضاءمضدم"اهلقارؼة"موم

ماظؾقنماظؾينم مبؽـاصةمريقظؿفمصقرةمشالفماظرواؼةماظيمؼفقؿـمسؾقفا تقحلمبعؿؼفمو
متـغرسمذفرةم ماظـؼاء( مو ماظصػاء ماألبقضم)رعز مو ماألحالم( سؾكماظؾقغنيماألزرقم)رعز

مأؼضا ماظؾقن مبـقة ممرذقؼة محياول معـقدر مضؿؿفمذكسي مإدي ماظقصقل ماٌالعح  صمعـعدم
معـمأجؾمحرادةماظـغرماظقػراغل.مفمجيؿفدمسيمأنمؼرابطومطلغ

قانماظرواؼةم"مذعؾةماٌائدةم"مباسؿؾارهمجزءمػاعامومأدادقامسـدماظقضقفمسؾكمسـوم
م؛اإلحياءاتمومسيماظدالالتمعـمسؿؾاتمغصفامصننممذظؽمحيقؾـامسؾكمتعددمصارخمعـ
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 امبعادؽؿـزمأ"اٌائدة"،محقثمندماٌصطؾحماألولمؼمإؼؼقغةمأومسيم،"ذعؾة"مطؾؿةمإنمسي
م معـؾو مؼعد موال مالمحيصك ماإلذعاعم؛دالالتمعا مم،عداوعة ماظرؤؼة،مو مسؾك  اٌلاسدة

 وماظقضقح،مومسؾكماظؿػقق،مومسؾكمضقةماظعؼقدةموماظشؽقؿة،مومسؾكمتػققماظشكصقة،م
مإنمحؼقؼةمأومذبازا.مالومشريػامعـماظدال

م"اٌاؼدة" معصطؾح ماآلخرمم)اٌائدة( أعا مػق محيؿؾ ماظشعؾقة ماظقاسقة مسي منده صنغـا
م" مو ماظضقاصة" مو م"اظؽرم" ماظدالالتمعـؾ مو ماٌعاغل معـ مجدا مطؾرية  "مةؿاظقظقذبؿقسة

"مزؼادةمسؾكماألبعادموماٌرجعقةماظدؼـقةماظيمجاءتمسيمضقظفمتعاديمسؾكمظلانموم"اظػرح
عـماظلؿاءمتؽقنمظـامسقدامألوظـامؿائدةذسقلك"مسؾقفماظلالمم"..ربـامأغزلمسؾقـامدقدغام"

مومآخرغامومآؼةمعـؽ..".

موصؼماظعؿؾاتماظؿاظقةم:مقؿؽـمضراءتفصمدردؼامومصـقامأعاممتػصؾمػذاماظـص

مـمرؤؼاماظشقخمجؾقل.

مـمزؼارةماًؾقػةماألطقؾ.

مـمػقاجسمراظب.

مـمريؾةمأورؼؾل.

مـمؼقممايراش.

ماىؾؾ.مـمأصراح

مـماظدغقشماظؽؾري.

مـمظؼاءماظؽافماألزرق.

مـمزظزالمايرؼػ.

مـموضائعموػران.

مـمرحؾةماظشقخموماظطؾؾة.

مـمزعـماظؾارود.

مـماظعقدة.

ذبـيةذاألحداثذ.2

م"اظرؤؼا"م مػق م" ماٌاؼدة مذعؾة م" مرواؼة مظألحداثمسي ماظػعال مو ماألطرب ماياعؾ  إن
سؾكماسؿؾارمأنمتؾؽماظرؤؼاماظيمرآػامصاحبمزاوؼةمعقـةمطاغتمػلماظداصعمموم"اظرباط"

األدادلمسيمهرؼؽمسؿؾقةمهرؼرمعدؼـيماىزائرموموػرانمعـماإلدؾانمومسيمدؽقنم
ماظيم ماظرؼػقة مو ماظػعؾماظـؾقؾمسيمغػقسماظػؽاتماظؾدوؼة ماىؿاسلمهلذا ػقسماظؿطقع
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ماظر متؾؽ ماألودي، مباظدرجة مدؼـقة مثؼاصؿفا مسيمطاغت ماظػرح مو ماظـشقة مزرست ماظي ؤؼا
..ميـاهمومضالمػؿلام:مؼامبفامعـمرؤؼا.."موسؾكماسؿؾارمأنمعرابطةمم"راذد"ماظذيمػز"

مطؿام ماظؿقرؼر مسيمػذا ماظـاجعة ماظقحقدة مطانماظقدقؾة ماظعؾؿاء مو ذبؿقعمعشائخماظزواؼا
بمظفمؼؿفؾكمذظؽمسيمػذهماظؾؼطةم:"..ومأغفكمضراءةماظؼصقدةمباظـصرمظؾفزائر.مومأسر

مراذدمسـمصرحفممبقالدمذاسرمعـمجقؾفمثؿمضالمظفمربذرا:

مـمملمتذطرمسيمضصقدتؽماظدورماظػعالماظذيمضاممبفماظؾاي.

محؽمربؿدماظشؾػلمضػاهمثؿمضالمظصدؼؼفم:

مـمظقالمريادةماظشعبمٌامهؼؼماظـصر.

موعامرأؼؽمسيماظؾايم؟

أنمتؿؿردمسؾقفماظؼؾائؾمصؼررمأنمؼشؼمدربفممخافمـمطانمبنيماٌطرضةموماظلـدان..
م(م.213سبقموػران..)اظرواؼةمصم

ماظقضائعم مسؾك ماتؽائفا معـ ماظرشؿ مسؾك ماٌاؼدة" مسيم"ذعؾة ماألحداثماٌؾـاة مأن طؿا
مسيم مأنمؼؼدعفا مادؿطاع معػالح مطؿبماظؿارؼخمشريمأنمربؿد مبفا اظؿارخيقةماحملؿػظة

م مػؿؿف مؼشقذ ماٌؿؾؼلمو مسـاؼة مإديمعؾؿغقاتمتلوؼؾقةمظؾقسمدرديمؼشد ماظقصقل سبق
ماٌؿعددةم مدالالتف مسؾك ماظؼؾض مو ماظـص مذػرات متػؽقؽ مسي ماٌؿؾؼل مذغػ  تشؾع
وماٌؿداخؾة،مومؼؿفؾكمطؾمذظؽمسيمإضػاءمعلقةمعـماظؾمسمتارةموماألغػةمأخرىمثؿم
االسؿزازمباظؿضققةمثاظـةموماالدؿعاغةمبؼراءةمدقرمأومآؼاتمعـماظؼرآنماظؽرؼؿمأومبعضم

ماظرئقلقاألدسق ماظشكصقات محبقاة ماٌرتؾطة ماألحداث مجزئقات مسؾك مرابعة مأومة ة
م:اظـاغقؼةمسيماظـصمعـؾماظؾؼطؿنيماظؿاظقؿني

ـم"..دخؾمراذدمجـاحماًقؿةماٌكصصةمظؾطؾخماظعائؾلمثؿمجؾسمسؾكمجؾدمذاة،م
مومحؾاتمعـم مظنبمعاسز مذعريمو ماظذيمطانمؼؿلظػمعـمطلرة ماظغداء متـاولمبلرسة و

م(.م9)اظرواؼةمصماظؿنيماجملػػ..

م مدؾؿفمـ مطقسمخقشمو مسي ماٌؿقاضعة معالبلف مراذد موضع ماظػفر مرؾقع معع "..و
يارسماٌدردةمثؿمأدىمصالةماظػفرمخؾػماظشقخمأبلمراظبمومتالمععماظطؾؾةمدقرام
مثؿم ماٌدردة ماٌؿطقسنيمطؿػمذقخ ماظطؾؾة مظـؿ مو مبعضماألدسقة مو ماظؽرؼؿ ماظؼرآن عـ

 ؾؿتمظفماظؾـدضقةماظؿػتمسبقمصدؼؼفمربؿدماظشؾػلمضصدوامدارمضائدماٌدؼـة.موحنيمد
مومضالمظفمبػرحمسظقؿم:

م(.33)اظرواؼةمصممدــؿصر..مـمدــؿصر..
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ومظعؾماٌؼصدمعـمطؾمذظؽمػقماظؿؾؿقحمإديمأنماظعقزموماياجةمومذظػماظعقشمضدم
مظدىم مظؾرباط( ماألودي ماظقرـقة)اظؾذرة مو ماظدؼـقة مو ماظؿطقسقة ماٌؾؽة مصؼؾ مسي ؼلاػؿان
ماظـقرؼةمطانمعشؿؾؿفام ماظؿؾؿقحمعـمطؾمذظؽمإديمأنماظـزسة مميؽـ اإلغلانمساعة،مطؿا
اظرؼػماظذيمزؾمؼعاغلمعـمضؾةماياجةمومبمسماظققعلموماصؿؼادمظلؾؾماظعقشماظؽرؼؿم

مهتمدؾطةمحاطؿةمعمعـةمبؿعاظقؿماإلدالممومتؼؿديمبلؾؾماًالصةماإلدالعقة.

اظروائلماظعاممؼظؾمػقم"ماظرباطم"معـمظؽـمايدثماٌرطزيماظذيمبينمسؾقفماظـلؼم
ماىققشماإلدؾاغقةم ماظيمادؿققذتمسؾقفا ماىزائرؼة ماٌقاضع مو ماٌدن مادرتداد أجؾ
ابؿداءمعـمرؤؼةمذقخمزاوؼةمعقـةماظذيمتـؾلمبادرتدادموػرانمسؾكمؼدمذابمأمسر)ربؿدم
طانمبـمسـؿانماظؽؾري(مومعرورامسؾكمريؾةمأورؼؾلمسؾكمعدؼـةماىزائرماظعاصؿةمحنيم

ماظؾايمابراػقؿم معـ معردقل مسؾؿقةمحؿكموصؾف مسيمجؾلة مراظبمععمرؾؾؿف اظشقخمأبق
معـفم مؼطؾب مو مإدؾاغقة مسلؽرؼة ميؿؾة ماظعاصؿة ماىزائر متعرضمعدؼـة مسـ خيربه
مظؿفـقدم مبؽؿ مطؾػينمباالتصال مظؼد مظف:".. محقثمضال ماهلفقم مػذا مصد مسي اٌشارطة

ديمايؾقػة.."مصؿلدماظشقخمأبقراظبماظطؾؾةمسؾكماالغضؿامماديماىقشماظذيمؼؼقدهمدق
ميقؿفموضال:

مـمايؿدمهللمسؾكمعـؿف.

مثؿمػزمرأدفمبفدوءمومأردفمضائالمبعدمتػؽري:

ـمدلذاركمبـػللمسيمػذهمايربمإذامعامذػقتمعـمبعضمآالمماظلاضني..)اظرواؼةم
م(.33صم

ثؿمتؾـكماألحداثماظروائقة،مبعدمذظؽ،موصؼمػذاماظلقاقمحقثمؼذػبمذبؿقسةمعـم
"راذد"موم"ربؿدماظشؾػل"مإديمعـطؼةممرؾؾةماظعؾؿماظشرسلمومحػظةماظؼرآنمسيمعؼدعؿفؿ

ايراشمضربمعدؼـةماىزائرماظعاصؿةماظيمحاوظتماظؼقاتماظؾقرؼةماإلدؾاغقةمشزوػا.م
ماظطؾؾةماٌؿطقسنيم ماظروائلمسؾكماياالتماظـػلقةماظيمطاغتمتـؿابمػمالء وظؼدمرطز

ؿمسيمعقادبـمايربموماٌعركمشريمأنمحؼقؼةمايالماظذؼـمسؾكماظرشؿمعـمسدممخربتف
طاغتمتربزمأنم"راذد"م"..ذعرمأنماظؾقظةماظؿارخيقةماظيماغؿظرػامضدمحاغت،دقغؿـؿم
م"..ربؿدم مأن مند مطذا مو ماىزائر.."، مسؾكمعدؼـة ماظعدوان مظقشاركمسيمصد اظػرصة

ماظشؾػلماظذيمطانمحيؿضـمبـدضقؿف.."مؼؼقلمظصدؼؼف:

م(.م33م،39)اظرواؼةمصممظشفادةمسيمعدؼـةمدقديمسؾدماظرزيـ..ـمضدمؼرزضـاماهللما

مسيم ماًقض ماظروائل مذباغؾة ماظـص مػذا مسي ماألحداث مبـقة مسؾك مؼالحظ معا و
األحداثماظداعقةموماٌشاػدماظعـقػةمسؾكماظرشؿمعـمأنماظـصمؼلؿـدمسؾكمرواؼةمأحداثم

حمسدؼدة.مومظعؾمضؿاظقةمومععاركمراحـةمأرؼؼتمصقفامدعاءمطـريةمومأزػؼتمصقفامأروا
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"اظرباط"مومبنيماظؼقاتماإلدؾاغقةمػقممأبرزموصػمظؿؾؽماٌعاركماظيمدارتمبنيمجـد
وماظيمتصػفاماظؾؼطةمم"ؼقممايراش"موصػمععرطةمايراشماظيمجاءتمهتمسـقان

مايراشماظذيمساذفمراذدمومجـقدماىزائرميظةمبؾقظة،ماغفزمم مؼقم اظؿاظقة:"..و
م ماإلدؾاغلمزبؾػا مإديمم0222اظعدو ماظؾقؾمظقػروا مضدوم ماإلدؾانماألحقاء ماغؿظر مو ضؿقؾ.

م(.91عراطؾفؿمزبؾػنيمسؿادػؿمايربلماظضكؿمومعـفماٌداصعماظـقادقة..)اظرواؼةمصم

ماٌكقالماظلرديمظـصفم مأنمحؾؽةمربؿدمعػالحمسيمبـاء عـمخاللمذظؽمطؾفمند
مسؾكمرطـمأدادلمػقماظعؿؾماىفاديماظذيمضاممبفمرؾؾةماظ  عؾقمماظشرسقةمطانمعؾـقا

مظصدمػفؿاتماظؼقاتماإلدؾاغقةموصؼمعرجعقةم ومحػظةماظؼرآنمومبعضمذققخماظزواؼا
دؼـقةمعفؿةمطاغتمضدمادؿقرـتماالسؿؼادماظدؼينمسيماٌغربماظعربلمسؾكمتؾؽماظػرتة،م
 وماظيمسرصتممبصطؾح"ماظرباط"متؾؽماٌرجعقةماظيمطاغتمتؿؾكصمسيمعفؿةماىفادم
مإدؾاغقام معـ ماآلتقة ماىدؼدة ماظصؾقؾقة ماهلفقعات مضد ماإلدالم مدؼار مسـ ماظدصاع  و

مبعدمدؼقطم مبصػةمساعة مأوروبا مطماألغدظسو ماغؿؼاعقةمضدمطؾملعؾاذرة،مو مسؿؾقة غفا
مشريم ماألخرى ماإلدؼان مطؾ مػذه ماظصؾقؾقة ماٌطاردة مظشؿقل ماٌلقققة مظؾدؼاغة زباظػ

ماٌلقققةم.

ما مإظقف مؼرعل معا مخالصة مظعؾ مو موصؼ مو مػـا، ماألحداثماظيمظروائل مظؿؾؽ بـقؿف
وابؿداءمعـماظػؼرةممؿؾػةمسـماألحداثماظؿارخيقةمايؼقؼقةمطؿاموضعتمصعال،ندػامزب
مػذهماإلحاالت:غؼعمسؾكمماألوديمظؾـص

ـمأنمهرؼرمعدؼـيموػرانموماىزائرماظعاصؿةمملمؼؽـمسؿالمعادؼامومجفادؼامصؼط،م
مؽؿمصقفمضقةمشقؾقةمتلقشفمومتؾشرمبفماظرؤؼا.بؾمطانمسؿالمإالػقامورباغقامتؿق

ماظؿقرؼرمملمتؼؿمبفماٌمدلاتماظرمسقةمظؾدوظةماظعـؿاغقةمسؾكماظرشؿمعـم مأنمػذا ـ
أغفامطاغتمتلخذماظضرائبموماىزؼةمعـماظلؽانمسيماألرؼافموماظؾقادي،مومإمنامضاممبفم

 ضقاحمسيماألرؼافمذبؿقعماظعؾؿاءموماٌشاؼخمومرؾؾةماظعؾقمماظشرسقةمعـماىزائرؼنيماأل
موماظؾقاديم.

مقاؼاهمسؾكماظرجؾماظلقادلموماظعلؽري.ػققمرجؾماظدؼـموضقةمسزميؿفموصدقمغـمت

ـمحرصماىزائريمسؾكماظدصاعمسؾكماظقرـمومسؾكمهرؼرماٌغؿصبمعـفمعـمررفم
ماظغزاةمأطـرمعـمحرصمشريماىزائريمسؾكمذظؽ.

ماىفا مو ماظؿقرؼر ممبؾادئ ماظؾادؼة مرجؾ ماظؿزام مو محرص مبلؾؾمـ ماظؿؿلؽ مو د
ماظؼقاممبقاجبمرياؼةماٌؼدداتماظقرـقةمأطـرمعـمرجؾماٌدؼـة.م،مومطذاناسؿفؿا

ومغؿقفةمظؽؾمػذهماإلحاالتموماإلعؽاغاتمندمتقؿةم"اظرباط"ماظيمطاغتمواضعةم
تارخيقةمومحضارؼةمضدمهقظتمسيمغصم"ذعؾةماٌاؼدة"مإديمتقؿةمذاتموذائجموسالضاتم
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ماظؿقاصماظؿلوؼؾلمظؾـص،م مصعاظنيمسيمسؿؾقة مجفازؼـ مباسؿؾارػؿا مباًقال  باٌؿكقؾمو
مدمعدسؿاتمػذاماظؿلوؼؾمممـؾةمسي:ومخاصةمحنيمن

مـماظشعؾةماظعفقؾةماظيمرآػاماظشقخمجؾقلمسؾكمضؿةمجؾؾماٌاؼدة.

 ـمرؤؼاماظشقخمجؾقلماظيمرأىمصقفامعدؼـةموػرانمسيمصقرةمسصػقرمعؾؾلةمباظذػب،
معفامسيماٌؽانماظذيمؼـؾغلمهلامأنمتؽقنمصقفمآعـةمومربؿقةم"دػحماىؾؾ".ثؿموض

ماإلدؾانم ماحؿالل مغفاؼة مسؾك مإالػقة مأداسمإذارة مسؾك متلوؼؾف مو موػران مزظزال ـ
م(.92)اظرواؼةمصممٌدؼـةموػران

ذاؾشخصيةذاؾرباط"ذبنيذاهلوسذوذاؾتأصيلذيفذفوقة"ذ.3

متؼدؼؿم مسي ماجؿفد معػالح مربؿد مأن مإدي ماحملقر مػذا مسي ماإلذارة موب بداؼة،
ذكصقاتفماظروائقةموصؼمدـدمتارخيلمؼقػؿمباظؿلصقؾمظؾشكصقةماظروائقةمعقػؿاماظؼارئم
حبؼقؼقةمػذهماظشكصقةمعـؾمعامندهمسيماظػؼرةماظؿاظقةماظيمتؼقل:م"..ومزؾماظشقخم

ثؿممأمساءماظطؾؾةماٌؿطقسنيمظؾقرب،اظؿقاتلمؼطاظعمسيمصػقاتمصػراءمدفؾتمصقفام
ماظؿػتمسبقماظصادقماظراذديمومضالمظفمبؾطػ:

مـمعامإمسؽمؼامبين؟.

مصردماظصادقماظراذديمضائالمبلرسة:

مـماظصادقموظدمربؿقدماظراذدي.

مومغظرماظشقخماظؿقاتلمإديماظصػقةماظيمتقضػمسـدػامثؿمضالمظف:

مـمأغتمعـمأػؾماظؼؾعةماظؽرام.

مثؿمبنسفاب:

م(.30،م33سرؼؼةمؼامبين.مأتعرفمعـمأدلفام؟..)اظرواؼةمصمماظؼؾعةمعدؼـةـم

إديمشريمذظؽمعـماٌؼارعماٌؾـقثةمسيماظرواؼةموماظيمتؼدممتعرؼػامعلؿػقظامسـمطؾم
مسيم مأو ماٌـطؼة متارؼخ مسي مسائؾؿفا ممبؽاغة مأو ماظؿعرؼػممبؽاغؿفا مضصد مروائقة ذكصقة

متارؼخماىزائر.م

اٌاؼدة"مسيمتؼدؼؿممناذجمعؿعددةمومعؿـقسةمظؾشكصقةماجؿفدمطاتبمغصم"ذعؾةممطؿا
اظروائقة،محنيمغالحظمتـقسامبارزامسيماظشكصقاتماٌؽؾػةمبؾـاءماألحداثمومبؿقرؼؽفام

مصعمبفامسبقماظؿلزمموماظؿطقرمعـؾ:ومباظد

ذ  
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ذـذراذدذ:

ماظرباطم معػعقل مضقؿة مهؿقؾ مسي مو مهؿؾ مسي ماٌرطزؼة ماظشكصقة مميـؾ  اظذي
ماٌفؿؿمومناسؿف مذظؽماظطاظبماياصظمو ،محنيمجعؾفماظروائلمعؿعددماٌقاػب،مصفق

بؽؿبماظرتاثمحػظامومضراءةمومتدوؼـا،مومػقمذظؽماياملمبـقؾماظشفادةمسيمدؾقؾماهللم
ومسيمدؾقؾمهرؼرماظقرـ،مثؿمػقمذظؽماظطاظبماٌطقعمألواعرمعشائكفمومخاصةمعـفؿم

ٌالحظةمصقؿامؼدورمعـمحقظفمومعلفالمثؿمػقمذظؽماإلغلانماظؼقيماماظشقخمأبقمراظب،
..طؿبمراذدمسيمأحدمأوراضفممظفمسيمعذطراتمخاصةمبفمطؿدوؼـفمعـؾمعامؼؼقلماظـص:"

ماظؾارود.. مزعـ ماظـاضؾم222)اظرواؼةمصمم..ػذا منده مطؿا موػران، مهرؼر مأؼام مسـ )
محؿكم مصقفا، ماظػضاءاتماظيمؼؿقرك مسي موضائع مأحداثمو معـ مؼدور معا األعنيمظؽؾ

مطـريمعـماألحداثمإديمراومأدادلمظؾـصمطؾف.ممهقلمسي

مطؾم متؼدؼؿ مسي ماجؿفد مضد ماظـص مطاتب مأن مند م"راذد" مذكصقة مإثراء وبغقة
مبنيماٌؿؾؼلم مو مبقـف ماظصؾة متقثقؼ مبغقة ماظـػلقة معـعرجاتمحاالتف مو  تػاصقؾمحقاتف
معـذم مطان مظذا مسيماألحداث، معمثرة مو معؼـعة مو مصعاظة مذكصقة مسيمجعؾف معـف مرشؾة و

(،مثؿمندهم3اظلطرماألولمظؾرواؼةمعقجقدامبؼقة"...تقضػمراذدميظة....)اظرواؼةمصم
ؼؼدممحاظؿفماظـػلقةمومتراتؾقةمععقشؿفمصقؼقلم:"..ومطانمراذدمؼؼضلمأوضاتمصراشفمسيم

أومسيمأحالمماظقؼظةمعـؿظراماظققمماظذيمؼؿكرجمصقفمعطاظعةماٌكطقراتممبؽؿؾةماٌدردةم
مظقؿزوجمميقـة..)اظرواؼةمصم مإديماظدوار مؼعقد مو مؼشاركمسيم32عـماٌدردة مثؿمنده )

موػران مو )سيم سؿؾقيماظرباطمعـماظدصاعمسـمعدؼـيماىزائر)سيمصصؾمريؾةمأورؼؾل(
ؼرطبم"..بغؾةممصصؾمزعـماظؾارود(،مثؿمؼلبكماظروائل،مبعدمذظؽمإالمأنمجيعؾمراذدا

مجرىماظؽؾبمعاغقم مو ماهلامشلماظصغريمبنيمذراسلمزوجؿف. مإبـف موضع معا مبعد سؿف
مظؾـقمم معلؿلؾؿا مطعادتف ماظؽؾبمصاصق مزؾ مو ماٌقدع. مغؾاح مؼـؾح مػق مو خؾػماظعائؾة
جباغبماظصكرةماٌؾلاءمومملمؼفؿؿمباظصكبماظذيمأحدثفماياجمحيلمومجرياغفمومػؿم

م(.210هرطتمصقبموػران)اظرواؼةمصمؼقدسقنماظعائؾةماظصغريةماظيم

طؿامغالحظمأنماظروائلمملمؼؼؿصرمسؾكماظؾـاءماظشؽؾلماًارجلمظشكصقةم"راذد"،م
ماظعصؾقةم ماياالت مو ماظـػلقة محاظؿف محقل مسدؼدة معرات ماظؿقضػ مإدي متعداه  بؾ

مبنيماظقاضعمموماالضطرابقة ماظؾؼطةماظيمندهمميزجمصقفامعا معـؾمػذه اظيمعرتمبفا
"..وطؿبمراذدمسيمورضةمعـماألوراقمماٌعقشمومبنيمأحالمماظقؼظةمحقثمؼؼقلماظـص:

مأجفشم مو مجاغؾا موضعماظؼؾؿ مزعـماظؾارود"،مثؿ م"ػذا مسيمضرابف اظيمطانمحيؿػظمبفا
اظطاػرمبـمحقاءمومػقمحيؿضر.ممباظؾؽاءمحنيمتذطرماظؾقظةماظيمرأىمصقفاموجفماظشقخ

رأىمغػلفمومػقمؼشؼمدربامهتماظلقرماىـقبل،متلؾؾممثؿمشرقمسيمأحالمماظقؼظة..
مطؾم معـ موػران مهررت محؿك مواحدا مواحدا ماظغزاة مؼؼؿؾ مراح مثؿ ماٌدؼـة، مإدي عـف
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احملؿؾني،مومصفلةمزفرمظفمعقديماٌاؼدةماظذيمجؾسمسؾكمضؿةماىؾؾمومراحمؼشفعفم
ماظع مأنزمراذدمعفؿؿفماظؿارخيقة،ممسعمسؾكمعطاردة مسـدمعا مو ماظؾقر. دومسيماظربمو

مظف: مؼؼقل ماٌاؼدة معقدي متؾؽممصقت مسي مو ماألرير..". ماظربج مسبق م..تقجف "..راذد
ؼامذعؾةمماظؾقظةمزفرماظؾايمسؾكمصردفماألصقؾمومػقمؼرددمحبرارة:"متعاديمؼامراذد..

م(.222)اظرواؼةمصم اٌاؼدة.."

بلنمذكصقةم"راذد"مػذهمضدمضدتمعـمأخالطماظروائلممومخالصةمظؽؾمذظؽمأتصقر
معؿعددةم مأبعادا مو مدالالت محيؿؾ ماظذي ماالدؿ معـ مبداؼة مزبؾكتف مو مذاطرتف معـ  و

،معـفاماظرذدماظذيمؼؼابؾماظغل،مومعـفاماظرذدماظذيمؼلتلمبعدماظطػقظة،مومعؿداخؾة
معامجيبمأنمؼرىم ماظرذدماياعؾمٌعـكماظؿقجقفمسبقماحملادـمومسبق مأنموعـفا و

م"اظرباط"م معػفقم معع متشؽؾ ماظي ماظدالالت مو ماٌعاغل معـ مذظؽ مشري مإدي  ؼؽؿشػ،
ومععاغقفمومدالالتفمضقؿامظالسؿؼاداتمومأضقادامظؾؿعارفمومصقاصؾمظلقاضاتمحضارؼةم

مترطتمآثارػامسؾكمعلاراتماظذاتماىزائرؼة.

ذ.ـذاؾشيخذأبوذراؾب

ماٌاؼدة م"ذعؾة مرواؼة مسي ماظشكصقة مػذه ماظؿلرريمتعؿرب مسي مضقي متلثري مذات "
ماٌـظرؼـم معـ مطان مباسؿؾاره م"اظرباط" مٌصطؾح ماظؿشؽؾ مو مظؾؿلدقس األؼدؼقظقجل
مسـم ماظدصاع مأجؾ معـ ماظقرـقة ماظـغقر األدادقنيمظؾعؿؾماىفاديماظربارلمسيمذيقع
ماظصؾقيبماٌلققلم مباظغزو متدغقلف معـ ماظقرـ مذرف مسـ مو ماإلدالم مسـ مو اٌلؾؿني

غاضشمراذدمعللظةمهرؼرموػرانمععمأبقفماظشقخماظطاػرمومسؿفمماياضد،مإذمبعدمأن
مأطربم مراظب مأبق ماظشقخ مطان ماظي معازوغة ممبدردة ماظؿقؼ مأن مبعد مو محيل اياج

ندهمعؾاذرةمسيمسؿؼماألحداثمحنيمؼظفرمومبنيمؼدؼفمطؿابم"دؼؾاجةممعشائكفا،
معرد مجيقب معؾاذرة منده مثؿ ماألخقار"، ماهلل مأوظقاء معـاضب مسي ماظؾايماالصؿكار قل

مقدماظطؾؾةمسيمسؿؾقةمهرؼرموػران:ابراػقؿماظذيمرؾبمعـفماظعؿؾمسؾكموـ

)اظرواؼةم ـمدلذاركمبـػللمسيمػذهمايربمإذامعامذػقتمعـمبعضمآالمماظلاضني
م(.33صم

ماظؿارخيقةم مباٌؽان مو ماىفاد مبؼددقة مرؾؾؿف مغػس مؼشقـ ماظشقخ مػذا مزؾ  و
ما مو ماٌرابطة مظعؿؾقة مايضارؼة مو ماظدؼـقة مورردمو ماألوران مهرؼر مدؾقؾ مسي ىفاد

اىققشماظغازؼةمسـف،مععماظؿعرؼجمبنيماظػقـةموماألخرىمسؾكمزاػرةمتؼاسسمايؽامم
اظعـؿاغقنيم)اظؾاؼاتموماظداؼات(مسـموققشماىققشمومسؼدماظعزائؿماظصادضةمومإسدادم

عؽاغةمحؿكممتؾؽمماظعدةمايؼقؼقةمٌـؾمػذاماظعؿؾماٌؼدسمدؼـقامومدقادقامومأخالضقا،
ماظؿـقؼفم مإدي مبايمععلؽر ماضطر ممما ماظقرـقة، مسيمزبؿؾػماحملاصؾ مربرتعة مو رائدة
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مبففقداتفماىؾارةمسيمذبالمذقذماظـػقسمومتؼقؼةماظعزائؿمظققمماظؿقرؼرماألسظؿمثؿم
)رحؾةم دسقتفمإديمزؼارةمععلؽر،مومظؼدماحؿػكماظـصماظروائلمبفذهماظزؼارةمسيمصصؾ

م ماظيمتؾكصفا ماظطؾؾة( ماظشؿسمدخؾمردقلماظشقخمو م:"..ععمرؾقع اظػؼراتماظؿاظقة
مادؿؼؾؾفؿام ماٌدردة. مسبق ماظطقؼؾ ماظؼائد مرصؼة متقجف مثؿ معازوغة معدؼـة اظؾاي
مسقـقفم مأعام مراظبماظرداظة ماظشقخمأبق معـمدقديماظؾاي...بلط معرادؾة  اظشقخ...إغفا

إنمعازوغةممومضرأمعامجاءمصقفا...دلطقنمععماظطؾؾةمسيمعؼدعةماٌرابطنيمجبؾؾماٌاؼدة.
تعرفمأػؿقةماظرباط...ومخرجماظشقخمأبقمراظبمومرؾؾؿفمعـماٌلفدماظعؿقؼ...إديمشاؼةم

م(.223،229وصقهلؿمإديمعدؼـةمععلؽر..)اظرواؼةمصم

ذ)حمؿدذبنذعثؿانذاؾؽبري(.ذذـذاخلؾيػةذاألؽحل

غةمػذهماظشكصقةمتارخيقامحنيمداػؿتمصعالمبؼقةمسيمسؿؾقةمهرؼرماؽباظـظرمإديمع
م مو مداخؾموػران ماظػـقة مبـقؿف مند مصنغـا ماإلدؾاغقة، ماىققش معـ ماظغرب باؼؾؽ

ماظؿارخيقة،محقثمندهم مذكصقؿف مسـمحؼقؼة مالمدبؿؾػمطـريا ماٌاؼدة" غص"ذعؾة
ماظعؾؿاءم مو ماظشققخ مرؾؼة معـفا مخاصة مو ماظشعؾقة ماظطؾؼات مرشؾات متؾؿس مسي  ذطقا

مأغؿؾ مؼشؽؾقن ماظذؼـمطاغقا ماظطؾؾة ماظذؼـمطاو ماظعصر،مو مبارزةمغتمعلاػقفاغلقا  ؿؿفؿ
معق مضؾب مسي مواضقة ماظؼقاتماو معقاجفة مسي ماظعـؿاغقة ماظؼقات مظصاحل ماظؼقى زؼـ

ماإلدؾاغقة.

ماظلؾطةم ماظؿػاؤلمبؿلؾؿف مو مظف ماٌؽاغةمحبمطؾماظػؽاتماظلابؼة معـمدالئؾمػذه  و
ومتعققـفمباؼامسؾكمباؼؾؽماظغرب.مومظؼدمبدامتلثرمػذهماظشكصقةمسيماألحداثماظروائقةم

حنيمضاممػذاماألخريمم)زؼارةماًؾقػةماألطقؾ(ماتماألولمومخباصةمسيمصصؾعـماظصػق
 بزؼارةمإديماٌـطؼةماظيمتلؽـمصقفامسائؾةم"راذد"ماظذيم"..مسعمطـريامسـمذفاسؿفم
ماألوظقاءم مو ماألدباء مو مظؾػؼفاء محؾف مو مايامتلمو مطرعف مو ماظشدؼد مشضؾف مو مصراعؿف و

سؾكمواظدهماظذيمضضكمحقاتفمطؾفامبعؾؿمماظصايني.مومسؾؿمأؼضامأغفمطانمؼعطػمطـريا
م(.21اظؼرآنماظؽرؼؿمبؽؿابمعؿقاضعمعؾينمباألخشابموماظدؼس..)اظرواؼةمصم

اهلاظةمماظرتطقزمسؾكمهماظشكصقةمسيمجاغبماظشؽؾموطؿاماسؿـكماظروائلمبؿؼدؼؿمػذ
،مػذاماظؿؼدؼؿماظذيمؼؿؿمبقادطةماظربوتقطقظلماظؾذؼـمطانمحيظكمبفؿامسؾكماظؿـظقؿمو

ؼؿابعمحرطاتماًؾقػةماألمسرماظذيممنيمغؼرأمسيماظـصمعامؼؾلم:"..ومراححم"راذد"
طانمميؿطلمصردفماظعربلماألصقؾ،مومحؾػفمزفرم"اظلققاغل"مسؾكمحصاغفماألريرموػقم
حيؿؾمعظؾةمسرؼضةميؿاؼةماًؾقػةمعـمأذعةماظشؿسماىفـؿقة.مومطانماًؾقػةمسيم

مأخقهم مضقاده،مإديمميقـف مطؾار مة معـمحاذقؿف ماآلشامػاظة مإديمؼلاره ماظرضقؼ،مو ربؿد
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قفمومؼردمسؾكمهقاتفؿمايارةمحبرطاتمي.مومضدمزؾماًؾقػةمؼؾؿلؿمٌلؿؼؾؾاىؾقد
م(.23ؿكموصؾمأعاممصلطارف..)اظرواؼةمصمهلادئةماظيمملمتػارقمعقضعمضؾؾفمحميـاهما

طؿامندمعـمآؼاتمحبماظلؽانمظفمذظؽماالدؿؼؾالمايارماظذيمخصفمبفمدؽانم
واظذيمؼؾدوامأنمطاتبماظـصمضدماسؿـكمبفمسـاؼةمخاصةمحنيممآغذاك،معدؼـةمععلؽر

مؼؼقل:".. مسمنده مسي مػؿ مو ماٌـطؼة مدؽان مراذد ماظػضػاضةمرأى ماظؾقضاء  ؾاءاتفؿ
ومبراغقلفؿماًػقػةماىؿقؾةمحيـقنماظلريمسبقماىفةماظيموؿعمصقفامجـقدماظؼائدم

م(.21ؼةمصمومرجالمأسراشماٌـطؼةماظشرضقةمظؾاؼؾؽماظغرب..)اظروا

 ـاعماٌؿؾؼلمبػعاظقةمػذهماظشكصقةمسيمتطقؼرماألحداثمومظؿلطقدمطؾمذظؽ،مبغقةماض
ومسيمهرؼؽماظقضائع،محياولماٌؾدعمأنمجيعؾفامعـاضضةمٌامطانمؼعرفمسؾقفمايؽامم
مػذهم مبقضقح؛ مذظؽ مطؾ مسـ متػصح ماظؿاظقة ماظؾؼطة موظعؾ ماظعفد، مذظؽ مسؾك األتراك

عـممسؾكمظلانماظشقخمحلنيماظغؿاريمؽانماٌـطؼةاظؾؼطةماظيمتصػميظةمذؽاوىمد
،مومبعدمأنمتؾفحمرائبزؾؿماظؼادةمومايؽامماألتراكمسيمباؼؾؽماظغربمبلؾبمطـرةماظض

م"..صـقـ ماىؾقديمضائالمبغرور: ماظؼؾائؾمماآلشا مظـمدبقػـا مظؾقربمو األتراكمخؾؼـا
اٌـؿػضةمعفؿامطاغتمضقتفا.."م،مممامدصعماظؾايمربؿدمبـمسـؿانمجيربمخاررماظشقخم
حلنيمضائال:م"..عامجرىمؼاظشقخمحلني؟مظؼدمأطؾتمعؾقؽؿ،موضدمسربمتمظلمعرارام

صؿاذامؼاممؿامسيمرؾقعةماٌؼاوعني.سـمربؾؿؽؿ،موآزرمتقغلمسيمطؾماألوضات،مطؿامطـؿؿمدائ
"ثؿمندهمؼطؾبمبعـػمعـماآلشامأنمؼلؽت،مثؿمؼعاودماالدؿؿاعمإديمماظشقخمحلني؟..

م(.03ـ  03ذؽاوىماظلؽانمسؾكمظلانماظشقخمحلني..)اظرواؼةمصم

ألخرىمظؽـموسؾكماظرشؿمعـمطؾمذظؽمؼلبكماظروائلمإالمأنمؼؽشػمسـماظعارػةما
واهممعـمبرودةمومغػقرمضؾقبفؿمسيماٌكؾلةمسيمغػقسمدؽانماىزائرماظعؿقؼةمومعامؼؽـقغف

مآغذاك،م ماٌؾؿغكماٌمدلاتماياطؿة مإبعاد معـف مؼؽقنماٌؼصقد ذظؽماظؽشػماظذيمضد
م مبـاء مسي ماظروائقةاظـؿطل مذكصقاتمػذهماظشكصقة معـ مطـريا مجيعؾ محقثمنده ،

مباظػضؾماظؽاعؾمظؾكؾقػةماألطقؾمسيمهؼقؼماظـصرمسؾكما إلدؾانمومسيماظرواؼةمالمتؼر
موػران معقضػم،هرؼر مأبرز مظعؾ ماظشلنمو مػذا مسـفمسي مأسؾـ ماظذي مذظؽ ربؿدممػق

اظشؾػلماٌؼربمجدامعـمراذدموماظذيمظعبمدورامأدادقاموعفؿامسيماظؿفـقدمثؿماٌشارطةم
مسدممذطرمسـمدؾببعدمأنمدلظفمراذدمم،عدؼـيماىزائرموموػرانمسيمسؿؾقيمهرؼر

مسيمعلاػؿة ماألطقؾ مسيماًؾقػة ماظؿقرؼر احؿػاءمماظيمغظؿفاماظشعرؼةمدةؼصقاظمػذا
"..ظقالمريادةماظشعبمٌامهؼؼمم:،محقثمندهمؼردمسؾكمراذدمضائالبؿقرؼرموػران

خافمأنمتؿؿردمسؾقفماظؼؾائؾمصؼررمأنمماظؾايمطانمبنيماٌطرضةموماظلـدان..ماظـصر..
م(.213)اظرواؼةمصمؼشؼمدربفمسبقموػران..



  تيؿةذ"اؾرباط"ذبنيذاملرجعذاؾتارخييذوذاإلغواءذاؾدردي

27 

ذـذحمؿدذاؾشؾػي

ماظشكصقةماظشؼماٌؽؿؾ  ظشكصقةمراذد،محنيمندهمؼؽـمظفماحرتاعاممتعؿربمػذه
ومتؼدؼرامبارزؼـمعـمخاللماألحداث،مطؿامندهمأطـرماغدصاسامعـمراذدمسيمطـريمعـم

اضػفماظؾاردةمواهماظؾايماألطقؾماظذيمملمؼرتددميظةماٌقاضػ،مومذظؽمزؼادةمسؾكمعق
مضالمظف:مسيماظؾقحمسـمطؾمذظؽمظصدؼؼفمراذدمسـدعا

ماظؾايمسـمتؾؾقةمغداءماظشعبمسيمصـعمتارخيف.ـمأخشكمأنمؼرتاجعم

مسـ ماظشكصقة مػذه مأنمخيرج مأراد معػالح مأنمربؿد مؼؾدو مإديممو ماٌؿدؼـ اظـؿقذج
اظـؿقذجماٌؿػؿحمسؾكمسؾقمماظؿارؼخمومسؾكمأػؿقؿفامسيمصؽمرعقزمرالدؿماظقاضعمومسيمصؿحم

جمعـمػذهمطقةمسبقماٌلؿؼؾؾمبػضؾماالرالعمسؾكمأدرارماٌاضل،مومظعؾمذظؽمعامؼلؿـؿ
ماظؾؼطةماظيمبدأػامراذدمبلمالمصدؼؼفمربؿدماظشؾػلمبؼقظف:

مـمأعامزظتمعفؿؿامباظؿارؼخ؟.

مـمأغامالمأػؿؿمباظؿارؼخمطؿامؼػعؾمبعضماظـاس.

مومرطزمغظرهمايادمسيمسقينمراذدمثؿمأضافمضائالمبؼقة:

مـمؼؾدأماظؿارؼخمايؼقؼلمحنيمؼلؿعدماإلغلانمظصـعف.

مسيمحرية:مصؼالمظفمراذدمعؿلائال

مـمأظلتمراضقامسـماظؾاي؟

مأررقمربؿدماظشؾػلميظةمثؿمضال:

ماىزائرم مدؼقان مأسضاء مراضمسـ مشري مصؼط..أغا مبشكصماظؾاي مؼؿعؾؼ مال ماألعر ـ
مضعقػة.م مبلرضـا مسالضؿفؿ مأصؾقت مظؼد موػران. ممبصري معفؿؿني مؼعقدوا ممل اظذؼـ

فؿماظقحقدمذيعماٌالمحؼا..ظؼدمضاوعقامععـامايؿالتماظصؾقؾقة،مومظؽـماآلنمأصؾحمػؿ
م(.223..)اظرواؼةمصمبادؿعؿالماظؼقة

ذـذاؾشيخذجؾولذ

تعؿربمػذهماظشكصقةمسيمرواؼةم"ذعؾةماٌاؼدة"مذكصقةمباغقةمومداسؿةمالرتؽازمػذهم
م"اظرؤؼا"م مسي ماٌؿؿـؾ مظؾـصمو ماٌرطزي مظؾقدث ماألدادل ماظراوي مباسؿؾارػا  اظرواؼة،

مباضلماظشكصقاتمسيماظـصمملمتعؿؾ مذظؽمند مإالمولقدممو خاللماألحداثمطؾفا
متؾؽماظرؤؼامسؾكمأرضماظقاضع.

ظؽـمعامؼالحظمسؾكمػذهماظشكصقةمأنماظروائلمأػؿؾمعالربفاماظشؽؾقةموماًطقطم
اظؿػصقؾقةمظؾكصائصموماظؿؿاؼزاتماىلدؼة،موماطؿػكمصؼطمباظؿلثريموماظؼقةماٌعـقؼؿنيم

ماظلردي ماظقضع مصاهة محنيمطاغتمرؤؼؿف حنيمأصؾحمراذد:"..ممسيمأحداثماظرواؼة
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ؼشعرمحباظةمعـماظػرحماٌؿزوجمبؾعضماظؼؾؼمعـذماظؾقظةماظيممسعمصقفاماظشقخمجؾقلم
(مومطذام3صممصاحبمزاوؼةمعقـةمؼؿؽؾؿمبفدوءمسـمرؤؼامذفدهمظؾؿرةماظـاغقة)اظرواؼة..
م"اظؾاي": مظلان مسؾك ماظؿاظقة مباظصقغة ماظقضع مػذا مبنمتام معـممخامتؿف مسؾؿت "..ظؼد

،موممسعتمعـفؿمأغفمطانمؼؼقؿمصقفم"صؾبماظػؿح"منمبقػرانمرباطمؼلؿكاٌشاؼخمأغفمطا
م(.99اجملاػدونمظؾعؾادةمومظؾدصاعمسـمثغقرماإلدالم..)اظرواؼةمص

مبؾمطاغتم مصؼط، ماظشكصقاتماٌذطقرة مسؾكمػذه ماٌاؼدة" مملمؼؾـكمغصم"ذعؾة و
مأدادقامسيمبـاءمدقاضاتماألحداثموماظقضائع  مػـاكمذكصقاتمأخرىمضدمظعؾتمدورا
ماظرتطل" م"خؾقؾ مطذا مو مزوجؿف م"عفدؼة" مو مراذد مأم م"دؽقـة" معـؾ متطقرػا  مو
مظعـاصرم محاعؾة مباسؿؾارػا ماظـؿاذج مبفذه ماطؿػقـا مظؽـ مشريػؿ، مو م"اظقطقؾمريدان" و
اظصراعمومرامسةمظؿقجفاتفمداخؾماظـصمومعلاػؿةمسيمولقدم"اظرؤؼا"مومسيمهؼقؼم

مخؾؿماظؿقرؼر.

ذاؾزؿانذوذتراتبية"اؾرباط"ذبنيذؼدديةذاملؽانذذ.4

ؼؾدوامعـمخاللماظقضائعموماظشكصقةماظلردؼةمسيم"ذعؾةماٌاؼدة"مومطلنماظلاردمطانم
ماظػضاءم مداخؾ ماظيموضعتمصعال ماألحداثماظؿارخيقة مو ماظقضائع مسؾكمتلؾلؾ ذاػدا
اىزائري،مطؿامميؽـماظؼقلمبلنمتؾؽماألحداثموماظقضائعمضدمذؽؾتماًؾػقةماظـرؼةم

ذظؽمطؾفمػقممععاملمحؾؽةماظـصماظلردي،مومظعؾمعامؼربزماظيمغلفتمعـمصؿقؿفا
مظزعـماظـص؛محني مسيمبـائف ماظؽروغقظقجقة ماظؿؼـقة ماظلارد مغؾكصماسؿؿاد مأن مميؽــا

متؾؽماظؾـقةمسي:

ماظرتاتيبم ماظؽروغقظقجل ماظزعـ مسؾك ماظـص مأحداث مو موضائع مدرد مسي ماسؿؿاده ـ
ماظطؾقعلماظغريماٌرتؾطمباظزعـماظـػللماٌؿؼطع..

م مو ماٌرجعقاتمـ مطؾ متشؽؾ ماظشفر مو ماظققم مو ماظلـة مذظؽمند مطؾ مسؾك طدالظة
ايدثقةمداخؾماظـص،مبغقةمعزجماظؾعدماظـػللمظؾشكصقةمععماظؾعدماظزعينماظطؾقعلم

"..سيممسيمتصعقدماألحداثمومسيمتطقؼرػا،طؿامغؾقظمذظؽمسيمػذهماظؾؼطةماظيمتؼقل:
دمبلذعؿفاماىفـؿقةماٌـطؼةمم،مومطاغتماظشؿسموؾ2331ؼقمماإلثـنيمعـمذفرمجقانم

مؼؿؿـكمأنمؼرىم مػق مو ماظشرضقة ماىفة مدؽقنمشرؼب،متقجفمراذدمسبق اظيمدادػا
م(.21اًؾقػة..)اظرواؼةمصم

مدمربؿدمعػالحمؼعؿؿدمإبرازماألوضاتـمومزؼادةمسيمتلصقؾمػذهماٌشاػدماظعقـقةمن
معـؾ ماألخرى، مو ماظػقـة مبني متػاصقؾفا مو مماظزعـقة ماىؿعة...ص مؼقم مسي "م93"..

وم"..مسيماظققمماظؿاظل...ص"م "33"موم"..مبعدمداسات...صم13و"..اظؾارحة...صم
م و ماظرحؾة...ص مؼقم مرعضان...صم32".. مذفر معـ ماظـاظث ماظققم م"..سي مو " 
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ماظعفقب...ص229 ماظققم مذظؽ م"..بعد مو مداساتمزفر...صمم"33" م"..بعد  "م33و
ريماظزعـقةماظيمتػقدمإؼفامماظروائلمظؼارئقفمبلغفمذاػدمشريػامعـماظلقاضاتموماظؿعابوم

صعؾكمظؽؾمعاموضعمسيمتؾؽماظؿؿػصالتموماىزئقاتماظزعـقةمضؿـماظػضاءماظزعينماٌؿؿدم
مومهرؼرمسربم ماظعاصؿة ماىزائر مسـمعدؼـة مػفقعاتماىققشماإلدؾاغقة عرحؾةمصد

معدؼـةموػران.

م مبفأعا مػلماألخرىمتـالماظؼلطممسـمتقزقػماٌؽانماظػضاءاتماحملقطة صـفدػا
م مسيمسؿؾقة ماٌاؼدة"اظاألوصر مصضاءاتمعؿعددةممؿلثقثماظلرديمظـصم"مشعة  حنيمند

ومزبؿؾػةمأضػتمسؾكماظـصمأبعادامذياظقةمتزؼدمعـمذؾؼماٌؿؾؼلمسيمذقذمخقاظفمومسيم
إثراءمدبققؾفمبغقةمبـاءمأصؼماغؿظارمؼؿؿاذكمععمعلؿفداتماظؽقـقغةمومجدظقاتماظزعـ.م

مأبرزمػذهماظػضاءاتمسيمػذاماظـص:مظعؾمعـوم

ذ:ـذجبلذاملاقدة

ماظؿعاعالتم مسي مو ماٌاؼدة، معقدي ماظؼادر مسؾد مجبؾؾ موػران مدؽان ماٌعروفمسـد )و
ومػقمعؽانمادرتاتقفلمبـقتمسؾقفمذبؿقسةمعـماظـؽـاتممؾماٌرجاجق..(.ؾاظرمسقةمجب

مطـقلة.م مأؼضا مضؿؿف مسي مبـق ماظذؼـ ماإلدؾان مؼد مسؾك ماظعـؿاغقنيمو مؼد مسؾك  اظعلؽرؼة
ومغظرامهلذهماألػؿقةمندهمؼشؿؿؾمسؾكمذبؿقسةمطؾريةمجدامعـماآلثارماظيمتدلمسؾكم

مأثـاءماحؿالهلامٌدؼـةموػران،م ىفةمامبؾمومظؽؾأنمطؾمضقةمترؼدمأنمهصـمغػلفا
معغاراتماظغربقة مو محصقغا محقظف مأو متؾينمصقف مأن مو مسـف ماظدصاع متلؿؿقتمسي مأن ، 

مومخـادقمظؾؿؼقؼةمومظؾدصاع..

ذـذاملاقدة

 ومػلمصضاءمسؾكماظرشؿمعـمضؾةمعلاحؿفمشريمأغف،مطؿامأذرغا،معؿلعمسيمعقحقاتفم
مومسيمريقظؿفماظعؼدؼةموماظشعؾقةم.م

ذؿدقـةذ"ذؿازوـةذ"ذـ

متقاجدت ماٌدؼـةمظؼد ماظيمػذه ماظرواؼة؛ معـ مطـرية مأعاطـ مسيممؿفاجعؾمسي سرؼؼة
ماظشقخم مطان ماظي مو ماٌعرصة، مو ماظعؾؿ معشعؾ ميؿؾ مأػؾفا ممما مايضارؼة اٌرجعقة
ماظرحالم أبقراظبمعـمأذفرمسؾؿائفا،مطؿامطاغتمػذهماٌدؼـةمتضؿمعدردةمتشدمإظقفا

مع مبعد مػلمسؾك مو مذيقؾة معدؼـة ماظعؾؿل"..عازوغة معـمظؾؿقصقؾ مداساتمضؾقؾة لرية
مصم م"راذدا"11دوارغا..)اظرواؼة مل ماظـػلقة ماظـصمؼصػماياظة مند مطؿا وػقمم(،

مؼالعسمذيالمػذهماٌدؼـة
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ذـذؿدقـةذ"ؿعدؽر"

ماٌدؼـة مػذه متقاجدت مجؾقةوظؼد مبصقرة مأؼضا، ماظعاعةمم، مظؾؼقادة معؼرا باسؿؾارػا
اغقة.مومؼلخذمتقاجدمىققشماظؾايمبعدمدؼقطمعدؼـةموػرانمسيمأؼديماىققشمظإلدؾ

ػذهماٌدؼـةمسيماظربوزمومسيماظؿطقرمسـدمعامسؼدم"راذد"ماظعزممسؾكماظلػرمإظقفامظؾدرادةم
ماظيمتؼقل: معـماظػؼرة ماٌطؾةمسؾكمدفؾمشرؼسممابؿداء "..رافمراذدمبلزضةمععلؽر

ماظػـدقم مو ماظعؿقؼ ماٌلفد مو ماظؾاي معؼر مصقف مؼؿقاجد ماظذي معرطزػا مصزار اًصقب،
م(.11ايؿامماظعفقبموماظلققماظؽؾري..)اظرواؼة..صاىدؼدموم

ذ"وفران"ذؿدقـةذـ

م ماألولمظؼد مطاغتمػلماٌؼصد مضددقة،معـمحقثمطقغفا ماألطـر  طاغتمػلماٌدؼـة
"اظرباط"ماظيمعاموجدتمػذهماظؿقؿةمإالمظؿقرؼرموػرانمعـماىققشم وماألخريمعـمتقؿة

ماٌ متشؽؾ ماٌدؼـة مطاغتمػذه مطؿا ماإلدؾاغقة، مػذاماٌلقققة مإبداع مسي ماألدادل ؾؿغك
ماظشؿاظقةم ماىفؿني معـ موػران محيؿضـ ماظذي م"اٌاؼدة" مجؾؾ مأن مباسؿؾار  اظـص

م.وماظغربقة

اظذيمأدارمصقفممومؼربزماظػضاءماٌؽاغلمهلذهماٌدؼـةمخاصةمسيمصصؾم"زعـماظؾارود"
ؼؽـمعـماظلفؾمتلقريمم"..ملماظلاردموضائعمهرؼرموػرانمبداؼةمعـماظػؼرةماظيمتؼقل:

اظرباطمبعدمعامازدادمسددماظطؾؾة.أصؾحماظؾايمذكصقامذمونمػذاماظرباط،مصالمميرمؼقمم
محقاةم مزروف مسؾك مظالرالع ماىقالظل ماظشقخ مإدي مبردائؾف مؼؾعث مأن دون

م(.223اٌرابطني..)اظرواؼةمصم

ماإلدؾاغقةم ماىققش مبني ماظؼؿال مؼشؿد محقـؿا ماٌدؼـة مػذه مصضاء متقػج مؼزداد و
ٌدجفةمباظعؿادموماظعدةمومبنيمأصقاجماظطؾؾةماٌرابطنيماظقاضعنيمهتمورلةماالصؿؼارما

ماظؼائؾة:".. ماظػؼرة مأطـر ماظيمتقضقفا ماياظة مػل مو ماألدؾقة، مو ماظعؿاد مأبلط مإدي
تراجعمجـقدماظعدومإديمشاؼةمأدقارماٌدؼـة)وػران(،مومحنيمتلطدوامعـمغػاذمرصاصم

مإدي مىلوا مأغفؿ مرأوا مو مسؾكماظطؾؾة، مصفاذيقا ماظػرصة مادؿغؾقا مبايفارة، مرعقفؿ
الثة،مومطانمبقـفؿمسقلكماًؾقضلمحاعؾماظراؼة.مومسؾؿماظشقخماظطؾؾة،مومضؿؾقامعـفؿمث

اظطاػرمبـمحقاءمبايادثةمسيمحقـفا،مصفرىمسبقمجـؿانماظطاظبماظشفقدمومػقمؼلددم
بعدمأعؿارممبـدضقؿفمسبقماظعدو،مومظؽؿفمأصقبمبرصاصةمغػذتمإديمجقصفمصلؼطمسؾك

م(.229عـمجـؿانماظطاظب..)اظرواؼةمصم

متؾؽم ماظؿكققؾلمسؾك ماظؾعد مإدؾاغ مإدي ماظروائل مؼعؿد مسـدعا ماظؿقػج مذظؽ مؼزداد ثؿ
ايادثةمحنيمؼظفرمظراذدم"..عقديماٌاؼدةماظذيمجؾسمسؾكمضؿةماىؾؾمومراحمؼشفعفم

ماظؾقر.. ماظعدومسيماظربمو مؼؼقلمظف:مراذدممسؾكمعطاردة تقجمسبقممسعمصقتماٌاؼدة
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ومسيمتؾؽماظؾقظةمزفرماظؾايمسؾكمصردفماألصقؾمومػقمؼرددمحبرارةم:مماظربجماألرير..
م(.221)اظرواؼةمصممتعاديمؼامذعؾةماٌاؼدةمتعالمؼاراذد..

ذـذاؾدوار

ظؾؾطؾماٌرطزيمم،مطؿامطانمؼشؽؾمحؾؿماظطػقظةماألولوػقمعؽانمدؽـمسائؾةمراذد
مأدادقامسيمخؾؼمذظؽماظؿقازنماظـػللم مسيماظرواؼةمومأغفمؼؾعبمدورا مبدا "راذد"،مظذا
ظراذدمسـدمتعرضفمٌقاضػمحرجةمأومٌضاؼؼاتموجدؼةمومغػلقةمعـؾمػذهماظؾؼطةماظيم

..سادمراذدمإديماظدوارماظذيماذؿاقمإديمدفؾفمومودؼاغفمومروابقف.مطانمدعقداممتؼقل:"
ماظذيمح معـمباظـصر ماًؾقػة مأحرزه ممبا مصكقرا مو مأورؼؾل، مسؾكمريؾة ماىزائر ؼؼؿف
م(.32ذبد..)اظرواؼةمصم

ذبؿقسةمطؾريةمومعؿـقسةمعـماألعاطـموماظػضاءتمبغقةمتلثقثممطؿاموزػماظروائل
ماظلرديمظؾـصمعـؾ مماظـلؼ ماغؿظامماٌـازل" مسؾكمسدم مػـاكماظداظة مو مػـا ماٌؿـاثرة "

ظؽـفؿمسؾكماظرشؿمعـمطؾمم،ةمعـؾمعامواضعمسيماٌدناظلؽانمسيمسالضاتمجقارؼةمعؿؼارب
ذظؽمندػؿمعؿؼاربنيمجدامسيماألػدافموماٌؼاصدموماظغاؼات،مومطذظؽمعـؾم"ماًقؿةم
معـؾم معـماٌعقشماظققعلمظؾفزائري،مو مضربا ماٌؽاغلماألطـر ممتـؾماظػضاء مباسؿؾارػا "

م،"ماياعؾةمألبعادمحؾؿمهرؼرموػرانضؿةماىؾؾ"مذظؽمأؼضامعؽان

مـماظؽافماألزرق

ممممممـمحقضمذؾػ

ذاؾؾغةذبنيذإغواءذاؾتواصلذوذحـنيذاؾتؼدقسذ.5

ممامالمذؽمصقفمومأنمربؿدمعػالحمحنيمضصدمإديمإصدارمغصفم"ذعؾةماٌاؼدة"مسيم
طانمؼؼصدمإديمإضاعةمغقعمعـماألظػةموماظؿقاصؾمععمصؽةماظؼراءماظيمتعقشمم1222دـةم

سيمػذهماظػرتةمعـماظزعـ،مطؿاماظروائلمؼعرفمبلنماٌؿؾؼلمسيمػذهماظػرتةماظيمصدرتم
صقفامػذهماظرواؼةمعؿؾؼمعشاشبمومعشاطسمالمؼرضكممبامؼؼدممظفمبلفقظةمومبقلر،مطؿام

ظعصرمأصؾحمظؾرواؼةمضرةمذردةمومعشاطلةمعػالحمؼعرفمجدامبلغفمسيمػذاماأنمربؿدم
أالمومػلمودائؾماالتصالمايدؼـةموماٌعاصرةماظيمبدتمتلؿفقيمأطربمسددمممؽـمعـم

ماالظؽرت ماٌقاضع معـؾ مأغقاسفا.اظؼراء مو مأذؽاهلا مجبؿقع مجيدرموموغقة مطؾف مذظؽ وصؼ
مؼلمهلذاماظـصمأنمؼطرحمسؾكمغػلفماظلمالماظؿاظلم:ؾباٌؿ
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ذ ذـصذ"ذعؾة ذؾغة ذفل ذاـ ذإغواء ذعؾى ذؼادرة ذؾغة ذأػقذاملاقدة" ذبـاء ذعؾى ؾؼارئذو
ذ؟.ذاـتظاره

مذبالم مسي معؿؿقزة مغؼؾة مؼشؽؾ مسؿقعف مسي ماظـص مأن معـ ماظرشؿ مسؾك مظل، ؼؾدوا
اظؿعارلماظلرديمسـدمربؿدمعػالحمحنيماذؿغاظفمسؾكمحؼؾمومسؾكمتقؿةمجقػرؼةمسيم

مسيمتلجقجمومصؼؾما ماظقرينمو ظـؾتماظقرين،مشريماٌللظةماظؿارخياغقةمظؿلصقؾماظؾعد
ماظيم معـماظؾغة مومأذيؾمروغؼا مسؿؼا ماظـصمأطـر أغلمطـتمأمتـكمأنمتؽقنمظغةمػذا
موسؾكم ماظؾغقي)اظشعرؼة( مذظؽمحؿكمؼؿقصؾماظـصمسؾكمذرفماظروغؼ طؿبمبفا،مو

ماظؿقؿاتقظقجقةمسيمعقضقسة ماظػعالمسيمم:مراؼةمصدارة مذاتماظؿؿقضعماظرادخمو اظرباط"
معلريةمتارخيـاماىزائري.

ماظؿارخيقةممو مدقاضاتف ماظـصمسي مػذا مإغزال مسي مرشؾؿـا مسـد مو ماٌطاف، مغفاؼة سي
ماإلغلانماىزائريم ماظؿارخيقةماظيمؼعقشفا مظؾؿرحؾة واٌعقشقةمظؾؿفؿؿعماىزائريمو

مطان ماظروائل مبلن ماظؼقل ماظقضائعممميؽـ مبني متـاصقة مسؿؾقة مإدي مذظؽ مطؾ مسي ؼعؿد
مواضعـ مو مبنيمحاضرغا مو مذظؽماواألحداثماظؿارخيقة مبؽؾ ممظريعز ماععإدي معا باتمؼـة

ماجملؿؿعاؼع مععاصرماىزائريمؼشف مدقادل محراك مو مدؼـقة مدسقات ؼؿلؿانممعـ
مباظعـػمومباظؿؽاظبمسؾكمإظغاءماىزائريمألخقفماىزائريمبادؿماظدؼـمتارةمومبادؿ
معـم مذظؽ مشري مإدي مثاظـة ماظؼؾؾقة مو ماىفقؼة مبادؿ مو مثاغقة متارة مايداثة مو اظعصرغة

ومعؼاصدماظعصرغةمماظدؼـمعؾؿغقاتمبلنم؛ؼؼقلومطلنمربؿدمعػالحمأرادمأنمم....اظؿارات
مايالمومػقؼةماظقرـقة مذظؽم،سيمحؼقؼةماظراػـمومسيمجقػر اظلؾقكماٌمثرمجملدممػق

مسـمماظقرـ، ماظقرـمو مذظؽماىزائريماظذيمؼـاصحمسـمسزة مػق مسـمذرفمو األعةمو
ومظعؾمذظؽمعامترعزمإظقفمدالظةممقة..اظؿارؼخمبؽؾماظقدائؾمحؿكموظقمطاغتمبدائمصاظةأ

مسفزتمسـم معا ماظزواؼا معشائخ مو ماظؽرؼؿ ماظؼرآن محػظة محنيمحؼؼ مسؿقعف اظـصمسي
مرضابم مسؾك محؽؿفا مو مضقتفا ماظيمطاغتمتؾلط ماظرتطقة ماىققشماظعـؿاغقة هؼقؼف

م   اىزائرؼني.
 

 


