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سؾكماظرشؿمعـ متعرضماىزائرمٌكاررمومعفاظؽمطـريةمسؾكمعرماظعصقرموماألزعانم
شريمأ غلمأتصقرمبلنمأضلكماعؿقانمومأسلرمصرتاتمػذهماٌكاررموماٌفاظؽمطاغتمتؿؿـؾم
سي مثالث مصرتات مذاق مصقفا ماظشعب ماىزائري ماعؿقاغا مسلريا مػل م؛ مصرتة ماهلفقمم
اظؽادحماظذيمذـؿفماظؼقاتماٌلقققةماإلدؾاغقةموماألوروبقةمسؾكمطؾماٌدنموماظلقاحؾم
اىزائرؼةمبعدمدؼقطماألغدظس،مثؿ مصرتةماالدؿدعارماظػرغللماظي مطاغت ماعؿدادامظؾػرتةم
األودي،مثؿ مصرتةماظعشرؼةمايؿراءمباظدمموماظؿؼؿقؾماظيمساذفاماظشعبمبداؼةمعـمدـةم
 2991موماظيمعامزاظتمبعضمآثارػامحؿكماآلن ،موموصؼمػذهماظرؤؼةموجدتمرواؼةم
"ذعؾة ماٌاؼدة" مظؾروائل ماىزائري مربؿد معػالح ماظي مصدرت مسي مدـة م 1222موػقم
حياولمأنمؼؼارب محاظة ماظؿقاجدمظؾػردماىزائري م مسيمػذهماظػرتات،مإنمسؾكماٌلؿقىم
اظعؼائديمأومسؾكماٌلؿقىماظلقادلمأومسؾكماٌلؿقىماالجؿؿاسل،مبغقةماظقضقفمسؾكم
علاحات ماظؿالضل مٌظاػر ماظغنب مو ماظؽػاح مصقفا ،مثؿ مرباوظة ماظؾقث مسـ ماظػضاءاتم
اىؿاظقة ماٌؿؽـةمظذظؽماظؿقاجدمضصدمتؼققؿماياالتموماظقضعقاتمومبـاءمأصؼماغؿظارم
عؿؾؼلماظػرتاتماظالحؼة .م
رؾعا ،مؼضاف مإدي مطؾ مذظؽ ماظؿلطقد مسؾك مأن مراػـ ماإلغلاغقة مذيعاء مبات ماآلنم
رباصرا مبني مذبؿقسة معـ ماإلطراػات ،معـفا معا مظف مسالضة مباٌعطقات ماالضؿصادؼةم
و معـفا معاظف مصؾة مباظؿداصعات ماألؼدؼقظقجقة مو معـفا معا مجرحف مشائر مسي ماظؿقاصالتم
االجؿؿاسقة ماظي مأصرزتفا مايضارة ماٌعاصرة ،مو معـفا معا مؼزال مؼؾفث موراء مإؼصالم
رؿقحاتف مو مأصؽاره مبقدائؾ مو متؼـقات مو مجد مغػلف مسؾدا مهلا .مو مهت مدبؿة مػذام
اٌعقش مو مإطراػاتف مررحت مذبؿقسة معـ ماظؿؼـقات مو ماألداظقب ماٌؿعددة مو ماٌؿـقسةم
طقدائؾ مظؾؿعؾري مسـ مطؾ مػذه ماظرتاطؿات مو مسـ مػذه ماهلؿقم ماظي مأصرزتفا متؾؽم
اإلطراػاتموماٌلؿفدات .م
ومحنيماظؿؿعـمسيمذبؿقعمػذهماألداظقبموماظقدائؾمندمأنماظـصماظروائلمباتمسيم
اٌدة ماألخرية ماظقدقؾة ماألوصر محظا مظؾؿعؾري مسـ مطؾ مػؿقم مػذا ماظعصر ،مأو مسـ مصرتةم
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اظعشرؼؿني ماألخريتني معـ ماظؼرن ماظعشرؼـ مو ماظعشرؼة ماألودي معـ ماظؼرن ماظقاحدم
وماظعشرؼـ؛محنيمباتماظـصماظروائلموحدهماظؼادرمسؾكمتؾؾقسماظـقازعموماٌلعقالتم
اظي متراطؿت مسرب محؼب مو مأزعان معؿؿابعة مبفـدام ماظؿكققؾ مبغقة متؼدؼؿ ماظدالالتم
واألبعادماٌلؿفدصةمعـماٌردؾموماٌردؾمإظقفمععا .م
ومحنيموردتماظعزممسؾكماٌشارطةمسيمعؾؿؼكم"اظرواؼةماىزائرؼةماٌعاصرةم2992مـم
 1222موضائعمدردؼةمومذفاداتمتارخيقة"مومجدتمغػللمتلؿذطرمأذقاءمومأحداثام
ووضائعمعـماظؿارؼخ،محؿكمتؾادرمإديمذػينمعؼقظةم:م"عامأذؾفماظققممباظؾارحةم"،موذظؽم
عا ماسؿؼدتف معربرا مالخؿقار مغصا مدردؼا مظؾروائل مربؿد معػالح محيؿؾ مسـقان م" مذعؾةم
اٌائدةم"مومذظؽمسؾكماسؿؾارمأنمػذاماظـصمحياولمأنمؼمولمدبققؾقاماظقضائعماظؿارخيقةم
اظيمأسؼؾتمدؼقطماألغدظسمومعامتؾعمذظؽمعـمتؽاظبماظؼقاتماٌلقققةماٌؿعصؾةمسؾكم
األعاطـمومسؾكماظلقاحؾماظيمأوتماظػارؼـمعـمرباطؿماظؿػؿقشماظيمأضرػامايؽامم
اٌلققققن ماىدد مسي مإدؾاغقا مظؾؿلؾؿني مو ماظقفقد مسؾك ماظلقاء .معع ماظؿلطقد مسؾك مأنم
اٌؿؿؽـمعـماظؿارؼخمؼعرفمبلنماألعاطـموماظلقاحؾماىزائرؼةمػلماظيمطاغتماألوصرم
حظا معـ مػذا ماظـزوع ماألغدظلل ممما مجعؾفا مسرضة مهلفقم مذرس مو مضقي معـ مررفم
اىققشماٌلقققةمعامؼزؼدمسـمثالثةمضرونموغقػ .م
ومظعؾمعامسززماخؿقاريمػذامأطـرمذظؽماظؿـاصماياصؾمبنيمزعـنيمأحدػؿامؼؾدأم
عـماظعشرؼةماظـاظـةمعـماظؼرنماظلادسماٌقالديموماظـاغلمؼؼعمسيماظعشرؼؿنيماألخريتنيم
عـماظؼرنماظعشرؼـ(تـاصماظدؼـمععماظؿارؼخ)،مثؿمتـاصمبنيمأحداثموموضائعمأوالػؿام
وؾتمعالربفامسيماظزعـماألولمومادؿؾاغتمعؼاصدػامسيماألزعـةماظـاغقةمصقؿامجـدتفم
اٌلقققةماٌؿطرصةمعـمحشدمظؾفققشمومضقاتمعادؼةمومععـقؼةمضدمعامؼعؿربمعشرضام
وسربقامومعلؾؿام(أورباماٌلقققةموقشماىققشمظؾقاقمباهلاربنيمعـمرباطؿماظؿػؿقشم
سي ماظؼرن ماظلادس مسشر مو مأعرؼؽا مو مأوروبا موـد مطؾ مضقاتفا ماظعلؽرؼة مو ماإلسالعقةم
حملاربة ماظعرب مو ماٌلؾؿني مسي مسؼر مدارػؿ م= مأصغاغلؿان ،ماظعراق ،متقغس ،معصر،م
ظقؾقا،ماظقؿـ،مدقرؼا) .م
ومظعؾمذظؽمعامزطكمظديمغصم"ذعؾةماٌائدة"ماظذيموجدتفمؼشؿغؾمسؾكموضائعم
هرؼرمعدؼـةموػرانمعـماىققشماٌلقققةماإلدؾاغقةمسيماظؼرونماظقدطكمومطلغفمؼؼدمم
رد اظة مضؿـقة معػادػا :مجيب ماالسؿؿاد مسؾك ماظذات مو مسؾك ماإلميان مباظؼضقة مو مباهللم
ومباألورانمسيمهرؼرماٌصريماٌعاصر .م
ومضؾؾماظؾدءمسيمضراءةمػذاماظـصمؼؾدوامظلمأغفمجيبمسؾلمأنمأضعمأعاعلمذبؿقسةم
عـماٌعاملمأجدػامتربزمعـمخاللماألدؽؾةماٌرطزؼةماظؿاظقةم :م
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ـمدقؿاتماظقضائعماظؿارخيقةمايؼقؼقةمومأزعـؿفا؟ م
ـمبـاءمػذهماظقضائعموماألحداثمدبققالم؟ م
ـمعامػلماًصائصموماٌؿقزاتماظػـقةمهلذاماظؾـاء؟ م

اؾوؼائعذوذاألحداثذوػقذرواقةذاملؤرخني ذ
ممامالذؽمصقفمأنمايدؼثمسـماظـؿائجماظقخقؿةماظيميؼتمبغريماٌلقققنيمبعدم
دؼقطماألغدظسمالمميؽـمحصرػامأومتقصقػفامطؿاموضعتمباظػعؾمومسيماظقاضع،موظؽـمطؾم
عا مميؽـ مضقظف مسي مػذا ماظشلن مأن ماظلاحؾ ماظشؿاظل مألصرؼؼقا مو مدؽاغف مساغق ماألعرؼـم
ومضادقا طـريامعـماألػقالموماألوجاعمومخاضقامطـريامعـمايروبمومصؼدوامطـريامعـم
اآلباءموماألبـاءمسيمػذهمايروبماظيمذطرتـامبايروبماظصؾقؾقةماألوديمسؾكماٌشرقم
اظعربل،محؿكمأغـامندماظـصقصماظؿارخيقةماظرمسقةمتؼقلمبلنم"..االحؿاللماإلدؾاغلم
ظؾفزائرمذقذمػؿةماظؽؿابماىزائرؼنيمومجعؾفؿمؼفؿؿقنمباألحداثماظيماجؿازتفام
اظؾالد ،مصلظػقا متكظقػ مطـرية مهلا مأػؿقة ،مخصقصا مبعد ماغؿصاراتفؿ مسؾك ماإلدؾانم
ومرردػؿمعـموػران ماظيمدام ماحؿالهلؿمهلامعامؼؼرب معـ مثالثةمضرون ،إذماحؿؾفام
اإلدؾانمدـةم929مػجمومأخرجقامعـفامدـةم2229مػجمثؿمادرتجعقػامدـةم2299مػجم
ومبؼقامصقفامربعمضرنمإديمأنمأخرجقامعـفامغفائقامدـةم 2121ػجمسؾكمؼدماظؾايمربؿدم
بـمسـؿانماظؽؾريماظؽرديمبايماظقالؼةماظقػراغقة .1""..م

األحداثذوذاؾوؼائعذوػقذرؤقةذاؾروائي ذ
ومظالذؿغالمسؾكمسؿؾقةماظؿقرؼرماظيمضاممبفاماظؾايمربؿدمبـمسـؿانمٌدؼـةموػرانم
ندماظروائلمربؿدمعػالحمؼؾينمساٌامدبققالمعؾـقامسؾكماظرؤؼامومسؾكماظؿـؾممسيمأولم
صؼرةمعـمغصم"مذعؾةماٌاؼدةم"محقثمؼؼقلم:م"..تقضػم"مراذدم"ميظةمدقىمصقفام
سؿاعؿفمذ اتماظذؤابةماظؼصريةمثؿمواصؾمدريهمايـقثمسيماظدربماظرتابلماظضقؼ..مظؼدم
أصؾحمؼشعرمحباظةمعـماظػرحماٌؿزوجمبؾعضماظؼؾؼمعـذماظؾقظةماظيممسعمصقفام"اظشقخم
جؾقل" مصاحب مزاوؼة معقـة مؼؿؽؾؿ مبفدوء مسـ مرؤؼا مذفدػا مظؾؿرة ماظـاغقة ..مظؼد مرأىم
غػلفمسيماٌـاممميشلمحاسيماظؼدعنيمسؾكماظـؾقج،مثؿمذاػدمذعؾةمسفقؾةمسيمضؿةمجؾؾم
اٌاؼدةموصؾتمحرارتفامإديماظـؾقجماٌرتاطؿةمسؾكمعدؼـةمسظقؿةمصلذابؿفامحؿكمبرزتم
بـاؼات مضكؿة معصـقسة معـ مذػب...واغؿصب مأعاعف مذقخ مسؿالق مذو ميقة مبقضاء،م
 1اظـغرماىؿاغلمسيمابؿلامماظـغرماظقػراغل ،مأريدمبـمربؿدمبـمسؾلمبـمدقـقنماظراذدي،مهؼقؼمومتؼدؼؿم:م
اٌفديماظؾقسؾدظل،ماىزائر،معـشقراتموزارةماظؿعؾقؿماألصؾلموماظشمونماظدؼـقة،مدؾلؾةماظرتاثمـ 2ـ ،ص. 9.
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تربعمسؾكماىؾؾمومظقحمبذراسفماظقؿـكمسيماهلقاءمومػقمؼصقحمبؾففةمآعرةمومطلغفم
ؼؼقد مجقشا :م"..إدي ماألعام ..مإدي ماألعام ،"..مواظؿػت مسبق م"اظشقخ مجؾقل" مو مخارؾفم
ضائال ..":مامل مأضؾ مظؽؿ مهرطقا م؟ مصؿاذا متـؿظرون م؟؟ ،"..مثؿ ماظؿؼط ماٌدؼـة مطلغفام
سصػقر ،مثؿ موضعفا مسي مطػ مؼده ماظقؿـك ماٌؾلقرة مو متال مبصقت مجفقري مدقرةم
اظػاهة ،مو مأساد ماٌدؼـة مإدي معؽاغفا ماألول مسـد مدػح ماىؾؾ ،مثؿ مأخرج معـ مهتم
برغقدفماألبقضمدقػامذػؾقامومضالم"ظؾشقخمجؾقل"مبصراعةم..":احؿػظمبفمحؿكمتلؾؿفم
ظؾػارس ماألمسر..ال متـس مأن متذطره مبزؼارة ماٌاؼدة ،"..مواخؿػك مداخؾ ماظضرؼح مذيم
اظؼؾة ماظـاصعة ماظؾقاض ،موصاح م"اظشقخ مجؾقل" مخبقف م..":ؼا مصاحب ماٌاؼدة ..مؼام
رجالماهلل..ماظـفدة..ماظـفدة"..م" .2م

اخلصائصذوذاملؿيزاتذاؾػـيةذيفذبـيةذاؾـص ذ
عـماٌؿعارفمسؾقفمتارخيقامأنماألدؾابموماظدواصعمايؼقؼقةمظؼقاممايروبمطانم
ومعامؼزالمؼؽؿـمأدادامسيماظدواصعماظلقادقةمذاتمايؿقالتماالضؿصادؼةموماظعؼدؼةمأوم
اظعرضقة ،موػق معا مطان ماظلؾب ماٌؾاذر مسي مغزول ماىققش ماإلدؾاغقة مسؾك ماألراضلم
اىزائرؼة،مظؽـمعـموجفةمغظرماٌؾدعماظػـانمضدمجيعؾفامتؿؾؾسمبؾؾقداتمأخرىمومضدم
جيعؾموضقدػامومربرطفامدواصعمأخرىمعـؿزسةمعـمغلقجمزبقاظفمومعؿؽؽةمسؾكمآظقاتم
اًقالمومغزاسةمسيمضراءتفامومسيمصؽمأشقارمدالالتمأبعادػامومسيمصفؿمذياظقاتمععؿارػام
اظػينمسؾكماظؿلوؼؾ .م
ومظعؾمطؾمذظؽمعامأوسزمإديمربؿدمعػالحمبشقـمواسقةماظؼارئمومتؼدؼؿمطؾمآظقاتم
ذائؼؿفماظؼارئةمسبقمجعؾماظداصعماألدادلمظؿقرؼرمعدؼـةموػرانمسيمغصفم"مذعؾةماٌاؼدةم
"مؼؽؿـمسيمتـػقذمعـاممذقخمزاوؼةم"عقـة"،مومذظؽمجبعؾماظؼقةماظداصعةماألطربموماألوديم
الصؿؽاكمعدؼـةم"وػران"معـمؼدماىققشماإلدؾاغقةماظغازؼةمسؾكمربقرؼـ:ـ م
ـماألول:متـػقذمرؤؼةماظشقخم"مجؾقلم"مظرؤؼةماظشقخماظعؿالقمذوماظؾققةماظؾقضاءم
اظذي مدؾؿف مدقػا مذػؾقا مراظؾا معـف متلؾقؿف مإدي ماظػارس ماألمسر (ربؿد مبـ مسـؿانم
اظؽؾري).ومػلمضقةماصرتاضقةمخقاظقةمابؿدسفاماظروائلمظقضػلمسؾكمأحداثمغصفمصؾغةم
إضـاسقةمظدىماظؼارئمومؼصؾغمسؾكمهركماألحداثمومدريماظقضائعمبعدامتراجقدؼا.مأعام
صػةماظؼقةمصلتتمعـمطقنمضرورةمتـػقذ ماظقصقة،مسيماسؿؼاداتـاماظشعؾقةمارتؾارامباظؾعدم
اظدؼينماإلدالعلمايـقػ،محؿكمومظقمطاغت،مسيمحؼقؼةماألعر،معرتؾطةمبعاملماًقالم
 2عػالح،مربؿدم(،)1222ماٌاؼدة،مذعؾة،مدارمرؾقطؾةمظؾـشرموماظؿقزؼع،
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وماظؿلوؼؾمأطـرمعـمارتؾارفامبعاملمايؼقؼةموممبامطانمؼعاغقفمداطـقامػذهماٌـطؼةمعـم
تعلػمومزؾؿمعـمررفماىـدماإلدؾان .م
ـماظـاغل:متـػقذمومأنازمتؾؽمعفؿةمتؾؽماظرؤؼامطانمسؾكمؼدماظطؾؾةمحػظةماظؼرآنم
اظؽرؼؿ م سي ماظزواؼا مو مذققخفا ،مبدل ماىققش ماظرمسقة ،مو ماظذؼـ مطاغقا مؼشؽؾقن مصؽةم
اجؿؿاسقةمطاغتماظلؾطاتماظرمسقةمسيماظؾالد،مسؾكمذظؽماظعفد،متعؿربػامعـماظػؽاتم
شريماٌرشقبمسيمهرطاتفامومسيمدؾقطاتفا،مومػلماظػؽاتماظيمطاغتمأطـرماغؿشارامسربم
اظرؼػ مو ماظؾقادي ماىزائرؼة مو ماظي مأضاعت مبعدة مثقرات مذعؾقة مضد مػذه ماظلؾطةم
اظرمسقة.م م
ومؼؾدوامأنمربؿدمعػالحمطانمؼؼصد معـموراءمطؾمذظؽ مإديمعـحماهلقؼة ماظؿلصقؾقةم
ظـصم"ذعؾةماٌاؼدة"مبربطفمباظػؽاتماٌغضقبمسؾقفامعـمررفماظلؾطاتماظرمسقة،مثؿم
جبعؾ معـ مػذه ماظػؽات مضقة مضاربة مسي مسؿؾقة ماظـصر مسؾك ماىققش ماإلدؾاغقة ،محنيم
حاول مأن مؼغرتف معـ ماٌرجعقة ماظؿارخيقة مهلذه ماظػرتة مو ماظي متمطد موضعقؿفا مطؾم
اٌدوغاتماظؿارخيقة ،مومحنيمسؿؾمسؾكمإظؾادفامظؾقدامدبققالمميؽـفمعـمابداءمرأؼفم
صـقامعـمتؾؽماظقضائعموماألحداث،مػذامعـمجفة.مأعامعـماىفةماألخرىمصنغفمودعم
سيمطقة ماظـظر مومسيمتعددمآظقاتمماظؼراءةمومسيم مطقػقةمتلوؼؾفامعـمررف ماظؼاريء مومصؼم
عرجعقاتف ماٌعرصقة .مو مؼؾدوا مظل مأن موؾقات مػذا ماظؿؾؾقس مميؽـ معالعلؿفا موصؼم
اٌؿؽـاتماظؼرائقةماظؿاظقةم:م م
.1ذؼراءةذيفذعتباتذاؾـص ذ

وػل ماظؼراءة ماظي مميؽـفا مأن مهقؾـا معؾاذرة مإدي مصضاء مععرسي مجيؿع معا مبنيم
اظؿارخيلمسيماظقضائعموماظؿكققؾلمسيماظؼراءةموماظؿلوؼؾ؛مذظؽماظػضاءماظذيمادؿطاستم
عدؼـة موػران ماطؿلابف موصؼ متراتؾقة متارخيقة مععؼدة مو معؿداخؾة مذارطت مسي مصـعفم
ذبؿقسة معـ ماظعقاعؾ مو ماٌمذرات ،مظقؾؼك مصضاء مؼلؿؼل مبؼاءه مو مغشقتف معـ ماظقاضعم
اظققعل مظلؽان معدؼـة موػران ماظذؼـ مؼقظقن مأػؿقة مخاصة مظشقكل ماٌدؼـة م"دقديم
اهلقارؼة"موم"دقديمسؾدماظؼادرماىقالظلم=معقديماٌاؼدةم"،مطؿامندمػذاماظػضاءمضدم
تقحلمبعؿؼفمومبؽـاصةمريقظؿفمصقرةمشالفماظرواؼةماظيمؼفقؿـمسؾقفاماظؾقنماظؾينم
سؾكماظؾقغنيماألزرقم(رعز ماألحالم)موماألبقضم(رعزماظصػاءموماظـؼاء)متـغرسمذفرةم
رذقؼة مبـقة ماظؾقن مأؼضا مسي معـقدر محياول مذكص معـعدم ماٌالعح ماظقصقل مإدي مضؿؿفم
ومطلغفمجيؿفدمسيمأنمؼرابطمعـمأجؾمحرادةماظـغرماظقػراغل .م
ومسـدماظقضقفمسؾكمسـ قانماظرواؼةم"مذعؾةماٌائدةم"مباسؿؾارهمجزءمػاعامومأدادقام
عـمسؿؾاتمغصفامصننممذظؽمحيقؾـامسؾكمتعددمصارخمعـ ماإلحياءاتمومسيماظدالالت؛م
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إنمسي مطؾؿة م"ذعؾة" ،مأومسي مإؼؼقغة م"اٌائدة"،محقثمندماٌصطؾحماألولمؼؽؿـزمأبعادام
و مدالالت معا مال محيصك موال مؼعد معـؾ؛ معداوعة ماإلذعاع ،مو ماٌلاسدة مسؾك ماظرؤؼة،م
وماظقضقح،مومسؾكماظؿػقق،مومسؾكمضقةماظعؼقدةموماظشؽقؿة،مومسؾكمتػققماظشكصقة،م
ومشريػامعـماظدالالمإنمحؼقؼةمأومذبازا .م
أعا معصطؾح م"اٌاؼدة" (اٌائدة) مصنغـا منده مسي ماظقاسقة ماظشعؾقة محيؿؾ مػق ماآلخرم
ذبؿقسة مطؾرية مجدا معـ ماٌعاغل مو ماظدالالت معـؾ م"اظؽرم" مو ماظضقاصة" مو م"اظقظقؿة"م
وم"اظػرح "مزؼادةمسؾكماألبعادموماٌرجعقةماظدؼـقةماظيمجاءتمسيمضقظفمتعاديمسؾكمظلانم
دقدغام"سقلك"مسؾقفماظلالمم"..ربـامأغزلمسؾقـامؿائدةذعـماظلؿاءمتؽقنمظـامسقدامألوظـام
ومآخرغامومآؼةمعـؽ ."..م
أعاممتػصؾمػذاماظـصمدردؼامومصـقامصقؿؽـمضراءتفموصؼماظعؿؾاتماظؿاظقةم :م
ـمرؤؼاماظشقخمجؾقل .م
ـمزؼارةماًؾقػةماألطقؾ .م
ـمػقاجسمراظب .م
ـمريؾةمأورؼؾل .م
ـمؼقممايراش .م
ـمأصراحماىؾؾ .م
ـماظدغقشماظؽؾري .م
ـمظؼاءماظؽافماألزرق .م
ـمزظزالمايرؼػ .م
ـموضائعموػران .م
ـمرحؾةماظشقخموماظطؾؾة .م
ـمزعـماظؾارود .م
ـماظعقدة .م

.2ذبـيةذاألحداث ذ

إن ماياعؾ ماألطرب مو ماظػعال مظألحداث مسي مرواؼة م" مذعؾة ماٌاؼدة م" مػق م"اظرؤؼا"م
وم"اظرباط"م سؾكماسؿؾارمأنمتؾؽماظرؤؼاماظيمرآػامصاحبمزاوؼةمعقـةمطاغتمػلماظداصعم
األدادلمسيمهرؼؽمسؿؾقةمهرؼرمعدؼـيماىزائرموموػرانمعـماإلدؾانمومسيمدؽقنم
ػقسماظؿطقع ماىؿاسل مهلذاماظػعؾماظـؾقؾمسيمغػقسماظػؽاتماظؾدوؼةموماظرؼػقةماظيم
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طاغت مثؼاصؿفا مدؼـقة مباظدرجة ماألودي ،متؾؽ ماظرؤؼا ماظي مزرست ماظـشقة مو ماظػرح مسيم
"راذد"ماظذيمػز"م ..ميـاهمومضالمػؿلام:مؼامبفامعـمرؤؼا"..موسؾكماسؿؾارمأنمعرابطةم
ذبؿقعمعشائخماظزواؼا موماظعؾؿاءمطانماظقدقؾةماظقحقدةماظـاجعةمسيمػذا ماظؿقرؼرمطؿام
ؼؿفؾكمذظؽمسيمػذهماظؾؼطةم..":ومأغفكمضراءةماظؼصقدةمباظـصرمظؾفزائر.مومأسربمظفم
راذدمسـمصرحفممبقالدمذاسرمعـمجقؾفمثؿمضالمظفمربذرا :م
ـمملمتذطرمسيمضصقدتؽماظدورماظػعالماظذيمضاممبفماظؾاي .م
حؽمربؿدماظشؾػلمضػاهمثؿمضالمظصدؼؼفم :م
ـمظقالمريادةماظشعبمٌامهؼؼماظـصر .م
وعامرأؼؽمسيماظؾايم؟ م
ـمطانمبنيماٌطرضةموماظلـدان ..مخاف مأنمتؿؿردمسؾقفماظؼؾائؾمصؼررمأنمؼشؼمدربفم
سبقموػران(..اظرواؼةمصم)213م .م
طؿا مأن ماألحداث ماٌؾـاة مسي م"ذعؾة ماٌاؼدة" مسؾك ماظرشؿ معـ ماتؽائفا مسؾك ماظقضائعم
اظؿارخيقةماحملؿػظةمبفا مطؿب ماظؿارؼخمشريمأن مربؿدمعػالح مادؿطاعمأنمؼؼدعفامسيم
ظؾقس مدردي مؼشد مسـاؼة ماٌؿؾؼل مو مؼشقذ مػؿؿف مسبق ماظقصقل مإدي معؾؿغقات متلوؼؾقةم
تشؾع مذغػ ماٌؿؾؼل مسي متػؽقؽ مذػرات ماظـص مو ماظؼؾض مسؾك مدالالتف ماٌؿعددةم
وماٌؿداخؾة،مومؼؿفؾكمطؾمذظؽمسيمإضػاءمعلقةمعـماظؾمسمتارةموماألغػةمأخرىمثؿم
االسؿزازمباظؿضققةمثاظـةموماالدؿعاغةمبؼراءةمدقرمأومآؼاتمعـماظؼرآنماظؽرؼؿمأومبعضم
األدسقة مرابعة مسؾك مجزئقات ماألحداث ماٌرتؾطة محبقاة ماظشكصقات ماظرئقلقة مأوم
اظـاغقؼةمسيماظـصمعـؾماظؾؼطؿنيماظؿاظقؿني :م
ـم"..دخؾمراذدمجـاحماًقؿةماٌكصصةمظؾطؾخماظعائؾلمثؿمجؾسمسؾكمجؾدمذاة،م
ومتـاولمبلرسةماظغداءماظذيمطانمؼؿلظػمعـمطلرةمذعريمومظنبمعاسزمومحؾاتمعـم
اظؿنيماجملػػ(..اظرواؼةمصم.)9م م
ـ م "..و معع مرؾقع ماظػفر موضع مراذد معالبلف ماٌؿقاضعة مسي مطقس مخقش مو مدؾؿفم
يارسماٌدردةمثؿمأدىمصالةماظػفرمخؾػماظشقخمأبلمراظبمومتالمععماظطؾؾةمدقرام
عـ ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مو مبعض ماألدسقة مو مظـؿ ماظطؾؾة ماٌؿطقسني مطؿػ مذقخ ماٌدردة مثؿم
ضصدوامدارمضائدماٌدؼـة.موحنيمدؾؿتمظفماظؾـدضقةماظؿػتمسبقمصدؼؼفمربؿدماظشؾػلم
ومضالمظفمبػرحمسظقؿم :م
ـمدــؿصر..مدــؿصر..م(اظرواؼةمصم .)33م
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ومظعؾماٌؼصدمعـمطؾمذظؽمػقماظؿؾؿقحمإديمأنماظعقزموماياجةمومذظػماظعقشمضدم
ؼلاػؿان مسي مصؼؾ ماٌؾؽة ماظؿطقسقة مو ماظدؼـقة مو ماظقرـقة(اظؾذرة ماألودي مظؾرباط) مظدىم
اإلغلانمساعة،مطؿامميؽـماظؿؾؿقحمعـمطؾمذظؽمإديمأنماظـزسةماظـقرؼةمطانمعشؿؾؿفام
اظرؼػماظذيمزؾمؼعاغلمعـمضؾةماياجةمومبمسماظققعلموماصؿؼادمظلؾؾماظعقشماظؽرؼؿم
هتمدؾطةمحاطؿةمعمعـةمبؿعاظقؿماإلدالممومتؼؿديمبلؾؾماًالصةماإلدالعقة .م
ظؽـمايدثماٌرطزيماظذيمبينمسؾقفماظـلؼماظروائلماظعاممؼظؾمػقم"ماظرباطم"معـم
أجؾ مادرتداد ماٌدن مو ماٌقاضع ماىزائرؼة ماظي مادؿققذت مسؾقفا ماىققش ماإلدؾاغقةم
ابؿداءمعـمرؤؼةمذقخمزاوؼةمعقـةماظذيمتـؾلمبادرتدادموػرانمسؾكمؼدمذابمأمسر(ربؿدم
بـمسـؿانماظؽؾري)مومعرورامسؾكمريؾةمأورؼؾلمسؾكمعدؼـةماىزائرماظعاصؿةمحنيمطانم
اظشقخمأبقمراظب مععمرؾؾؿف مسيمجؾلةمسؾؿقةمحؿكموصؾف معردقل معـ ماظؾايمابراػقؿم
خيربه مسـ متعرض معدؼـة ماىزائر ماظعاصؿة ميؿؾة مسلؽرؼة مإدؾاغقة مو مؼطؾب معـفم
اٌشارطة مسي مصد مػذا ماهلفقم محقث مضال مظف ..":مظؼد مطؾػين مباالتصال مبؽؿ مظؿفـقدم
اظطؾؾةمسؾكماالغضؿامماديماىقشماظذيمؼؼقدهمدقديمايؾقػة"..مصؿلدماظشقخمأبقراظبم
يقؿفموضال :م
ـمايؿدمهللمسؾكمعـؿف .م
ثؿمػزمرأدفمبفدوءمومأردفمضائالمبعدمتػؽري :م
ـمدلذاركمبـػللمسيمػذهمايربمإذامعامذػقتمعـمبعضمآالمماظلاضني(..اظرواؼةم
صم .)33م
ثؿمتؾـكماألحداثماظروائقة،مبعدمذظؽ،موصؼمػذاماظلقاقمحقثمؼذػبمذبؿقسةمعـم
رؾؾةماظعؾؿماظشرسلمومحػظةماظؼرآنمسيمعؼدعؿفؿ م"راذد"موم"ربؿدماظشؾػل"مإديمعـطؼةم
ايراشمضربمعدؼـةماىزائرماظعاصؿةماظيمحاوظتماظؼقاتماظؾقرؼةماإلدؾاغقةمشزوػا.م
وظؼدمرطزماظروائلمسؾكماياالتماظـػلقةماظيمطاغتمتـؿابمػمالءماظطؾؾةماٌؿطقسنيم
اظذؼـمسؾكماظرشؿمعـمسدممخربتفؿمسيمعقادبـمايربموماٌعركمشريمأنمحؼقؼةمايالم
طاغتمتربزمأنم"راذد"م"..ذعرمأنماظؾقظةماظؿارخيقةماظيماغؿظرػامضدمحاغت،دقغؿـؿم
اظػرصة مظقشارك مسي مصد ماظعدوان مسؾك معدؼـة ماىزائر ،"..مو مطذا مند مأن م"..ربؿدم
اظشؾػلماظذيمطانمحيؿضـمبـدضقؿف"..مؼؼقلمظصدؼؼف :م
ـمضدمؼرزضـاماهللماظشفادةمسيمعدؼـةمدقديمسؾدماظرزيـ..م(اظرواؼةمصم،39م.)33م م
و معا مؼالحظ مسؾك مبـقة ماألحداث مسي مػذا ماظـص مذباغؾة ماظروائل ماًقض مسيم
األحداثماظداعقةموماٌشاػدماظعـقػةمسؾكماظرشؿمعـمأنماظـصمؼلؿـدمسؾكمرواؼةمأحداثم
ضؿاظقةمومععاركمراحـةمأرؼؼتمصقفامدعاءمطـريةمومأزػؼتمصقفامأرواحمسدؼدة.مومظعؾم
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أبرزموصػمظؿؾؽماٌعاركماظيمدارتمبنيمجـد م"اظرباط"مومبنيماظؼقاتماإلدؾاغقةمػقم
وصػمععرطةمايراشماظيمجاءتمهتمسـقانم"ؼقممايراش"موماظيمتصػفاماظؾؼطةم
اظؿاظقة..":ومؼقممايراشماظذيمساذفمراذدمومجـقدماىزائرميظةمبؾقظة،ماغفزمم
اظعدوماإلدؾاغلمزبؾػام 0222مضؿقؾ.موماغؿظرماإلدؾانماألحقاءمضدومماظؾقؾمظقػروامإديم
عراطؾفؿمزبؾػنيمسؿادػؿمايربلماظضكؿمومعـفماٌداصعماظـقادقة(..اظرواؼةمصم .)91م
عـمخاللمذظؽمطؾفمندمأنمحؾؽةمربؿدمعػالحمسيمبـاءماٌكقالماظلرديمظـصفم
طانمعؾـقامسؾكمرطـمأدادلمػقماظعؿؾماىفاديماظذيمضاممبفمرؾؾةماظعؾقمماظشرسقةم
ومحػظةماظؼرآنمومبعضمذققخماظزواؼامظصدمػفؿاتماظؼقاتماإلدؾاغقةموصؼمعرجعقةم
دؼـقةمعفؿةمطاغتمضدمادؿقرـتماالسؿؼادماظدؼينمسيماٌغربماظعربلمسؾكمتؾؽماظػرتة،م
وماظيمسرصتممبصطؾح"ماظرباط"متؾؽماٌرجعقةماظيمطاغتمتؿؾكصمسيمعفؿةماىفادم
و ماظدصاع مسـ مدؼار ماإلدالم مضد ماهلفقعات ماظصؾقؾقة ماىدؼدة ماآلتقة معـ مإدؾاغقام
ومأوروبامبصػةمساعةمبعدمدؼقطماألغدظس معؾاذرة،مومطلغفامسؿؾقةماغؿؼاعقةمضدمطؾم
زباظػ مظؾدؼاغة ماٌلقققة مظشؿقل ماٌطاردة ماظصؾقؾقة مػذه مطؾ ماإلدؼان ماألخرى مشريم
اٌلقققةم .م
و مظعؾ مخالصة معا مؼرعل مإظقف ماظروائل مػـا ،مو موصؼ مبـقؿف مظؿؾؽ ماألحداث ماظيم
ندػامزبؿؾػةمسـماألحداثماظؿارخيقةمايؼقؼقةمطؿاموضعتمصعال ،موابؿداءمعـماظػؼرةم
األوديمظؾـصمغؼعمسؾكمػذهماإلحاالت :م
ـمأنمهرؼرمعدؼـيموػرانموماىزائرماظعاصؿةمملمؼؽـمسؿالمعادؼامومجفادؼامصؼط،م
بؾمطانمسؿالمإالػقامورباغقامتؿقؽؿمصقفمضقةمشقؾقةمتلقشفمومتؾشرمبفماظرؤؼا .م
ـمأنمػذاماظؿقرؼرمملمتؼؿمبفماٌمدلاتماظرمسقةمظؾدوظةماظعـؿاغقةمسؾكماظرشؿمعـم
أغفامطاغتمتلخذماظضرائبموماىزؼةمعـماظلؽانمسيماألرؼافموماظؾقادي،مومإمنامضاممبفم
ذبؿقعماظعؾؿاءموماٌشاؼخمومرؾؾةماظعؾقمماظشرسقةمعـماىزائرؼنيماألضقاحمسيماألرؼافم
وماظؾقاديم .م
ـمتػققمرجؾماظدؼـموضقةمسزميؿفموصدقمغقاؼاهمسؾكماظرجؾماظلقادلموماظعلؽري .م
ـمحرصماىزائريمسؾكماظدصاعمسؾكماظقرـمومسؾكمهرؼرماٌغؿصبمعـفمعـمررفم
اظغزاةمأطـرمعـمحرصمشريماىزائريمسؾكمذظؽ .م
ـ محرص مو ماظؿزام مرجؾ ماظؾادؼة ممبؾادئ ماظؿقرؼر مو ماىفاد مو ماظؿؿلؽ مبلؾؾم
ناسؿفؿا،مومطذاماظؼقاممبقاجبمرياؼةماٌؼدداتماظقرـقةمأطـرمعـمرجؾماٌدؼـة .م
ومغؿقفةمظؽؾمػذهماإلحاالتموماإلعؽاغاتمندمتقؿةم"اظرباط"ماظيمطاغتمواضعةم
تارخيقةمومحضارؼةمضدمهقظتمسيمغصم"ذعؾةماٌاؼدة"مإديمتقؿةمذاتموذائجموسالضاتم
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باٌؿكقؾ مو مباًقال مباسؿؾارػؿا مجفازؼـ مصعاظني مسي مسؿؾقة ماظؿقاص ماظؿلوؼؾل مظؾـص،م
ومخاصةمحنيمندمعدسؿاتمػذاماظؿلوؼؾمممـؾةمسي :م
ـماظشعؾةماظعفقؾةماظيمرآػاماظشقخمجؾقلمسؾكمضؿةمجؾؾماٌاؼدة .م
ـمرؤؼاماظشقخمجؾقلماظيمرأىمصقفامعدؼـةموػرانمسيمصقرةمسصػقرمعؾؾلةمباظذػب،
ثؿموضعفامسيماٌؽانماظذيمؼـؾغلمهلامأنمتؽقنمصقفمآعـةمومربؿقةم"دػحماىؾؾ" .م
ـ مزظزال موػران مو متلوؼؾف مسؾك مأداس مإذارة مإالػقة مسؾك مغفاؼة ماحؿالل ماإلدؾانم
ٌدؼـةموػرانم(اظرواؼةمصم .)92م
.3ذ"اؾرباط"ذبنيذاهلوسذوذاؾتأصيلذيفذفوقةذاؾشخصية ذ

بداؼة ،موب ماإلذارة مسي مػذا ماحملقر مإدي مأن مربؿد معػالح ماجؿفد مسي متؼدؼؿم
ذكصقاتفماظروائقةموصؼمدـدمتارخيلمؼقػؿمباظؿلصقؾمظؾشكصقةماظروائقةمعقػؿاماظؼارئم
حبؼقؼقةمػذهماظشكصقةمعـؾمعامندهمسيماظػؼرةماظؿاظقةماظيمتؼقل:م"..ومزؾماظشقخم
اظؿقاتلمؼطاظعمسيمصػقاتمصػراءمدفؾتمصقفامأمساءماظطؾؾةماٌؿطقسنيمظؾقرب ،مثؿم
اظؿػتمسبقماظصادقماظراذديمومضالمظفمبؾطػ :م
ـمعامإمسؽمؼامبين؟ .م
صردماظصادقماظراذديمضائالمبلرسة :م
ـماظصادقموظدمربؿقدماظراذدي .م
ومغظرماظشقخماظؿقاتلمإديماظصػقةماظيمتقضػمسـدػامثؿمضالمظف :م
ـمأغتمعـمأػؾماظؼؾعةماظؽرام .م
ثؿمبنسفاب :م
ـماظؼؾعةمعدؼـةمسرؼؼةمؼامبين.مأتعرفمعـمأدلفام؟(..اظرواؼةمصم،33م .)30م
إديمشريمذظؽمعـماٌؼارعماٌؾـقثةمسيماظرواؼةموماظيمتؼدممتعرؼػامعلؿػقظامسـمطؾم
ذكصقة مروائقة مضصد ماظؿعرؼػ ممبؽاغؿفا مأو ممبؽاغة مسائؾؿفا مسي متارؼخ ماٌـطؼة مأو مسيم
تارؼخماىزائر.م م
طؿاماجؿفدمطاتبمغصم"ذعؾةماٌاؼدة"مسيمتؼدؼؿممناذجمعؿعددةمومعؿـقسةمظؾشكصقةم
اظروائقة،محنيمغالحظمتـقسامبارزامسيماظشكصقاتماٌؽؾػةمبؾـاءماألحداثمومبؿقرؼؽفام
ومباظدصعمبفامسبقماظؿلزمموماظؿطقرمعـؾ :م
ذ
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ـذراذدذ :ذ
اظذي مميـؾ ماظشكصقة ماٌرطزؼة مسي مهؿؾ مو مسي مهؿقؾ مضقؿة معػعقل ماظرباطم
ومناسؿف،محنيمجعؾفماظروائلمعؿعددماٌقاػب،مصفقمذظؽماظطاظبماياصظموماٌفؿؿم
بؽؿبماظرتاثمحػظامومضراءةمومتدوؼـا،مومػقمذظؽماياملمبـقؾماظشفادةمسيمدؾقؾماهللم
ومسيمدؾقؾمهرؼرماظقرـ،مثؿمػقمذظؽماظطاظبماٌطقعمألواعرمعشائكفمومخاصةمعـفؿم
اظشقخمأبقمراظب ،مثؿمػقمذظؽماإلغلانماظؼقيماٌالحظةمصقؿامؼدورمعـمحقظفمومعلفالم
ظفمسيمعذطراتمخاصةمبفمطؿدوؼـفمعـؾمعامؼؼقلماظـص":م..طؿبمراذدمسيمأحدمأوراضفم
..ػذا مزعـماظؾارود ..م(اظرواؼة مص م )222مسـ مأؼام مهرؼر موػران ،مطؿا منده ماظـاضؾم
األعني مظؽؾ معا مؼدور معـ مأحداث مو موضائع مسي ماظػضاءات ماظي مؼؿقرك مصقفا ،محؿكم
هقلمسيمطـريمعـماألحداثمإديمراومأدادلمظؾـصمطؾف.م م
وبغقة مإثراء مذكصقة م"راذد" مند مأن مطاتب ماظـص مضد ماجؿفد مسي متؼدؼؿ مطؾم
تػاصقؾ محقاتف مو معـعرجات محاالتف ماظـػلقة مبغقة متقثقؼ ماظصؾة مبقـف مو مبني ماٌؿؾؼلم
و مرشؾة معـف مسي مجعؾف مذكصقة مصعاظة مو معؼـعة مو معمثرة مسي ماألحداث ،مظذا مطان معـذم
اظلطرماألولمظؾرواؼةمعقجقدامبؼقة"...تقضػمراذدميظة(....اظرواؼةمصم،)3مثؿمندهم
ؼؼدممحاظؿفماظـػلقةمومتراتؾقةمععقشؿفمصقؼقلم..":ومطانمراذدمؼؼضلمأوضاتمصراشفمسيم
عطاظعةماٌكطقراتممبؽؿؾةماٌدردةمأومسيمأحالمماظقؼظةمعـؿظراماظققمماظذيمؼؿكرجمصقفم
عـماٌدردةمومؼعقدمإديماظدوارمظقؿزوجمميقـة(..اظرواؼةمصم)32مثؿمندهمؼشاركمسيم
سؿؾقيماظرباطمعـماظدصاعمسـمعدؼـيماىزائر(سيمصصؾمريؾةمأورؼؾل)موموػران (سيم
صصؾمزعـماظؾارود)،مثؿمؼلبكماظروائل،مبعدمذظؽمإالمأنمجيعؾمراذدا مؼرطبم"..بغؾةم
سؿف مبعد معا موضع مإبـف ماهلامشل ماظصغري مبني مذراسل مزوجؿف .مو مجرى ماظؽؾب معاغقم
خؾػ ماظعائؾة مو مػق مؼـؾح مغؾاح ماٌقدع .مو مزؾ ماظؽؾب مصاصق مطعادتف معلؿلؾؿا مظؾـقمم
جباغبماظصكرةماٌؾلاءمومملمؼفؿؿمباظصكبماظذيمأحدثفماياجمحيلمومجرياغفمومػؿم
ؼقدسقنماظعائؾةماظصغريةماظيمهرطتمصقبموػران(اظرواؼةمصم .)210م
طؿامغالحظمأنماظروائلمملمؼؼؿصرمسؾكماظؾـاءماظشؽؾلماًارجلمظشكصقةم"راذد"،م
بؾ متعداه مإدي ماظؿقضػ معرات مسدؼدة محقل محاظؿف ماظـػلقة مو ماياالت ماظعصؾقةم
وماالضطرابقة ماظيمعرتمبفامعـؾمػذهماظؾؼطةماظيمندهمميزجمصقفامعامبنيماظقاضعم
اٌعقشمومبنيمأحالمماظقؼظةمحقثمؼؼقلماظـص :م"..وطؿبمراذدمسيمورضةمعـماألوراقم
اظيمطانمحيؿػظمبفامسيمضرابفم"ػذامزعـماظؾارود"،مثؿموضعماظؼؾؿمجاغؾامومأجفشم
باظؾؽاءمحنيمتذطرماظؾقظةماظيمرأىمصقفاموجفماظشقخماظطاػرمبـمحقاءمومػقمحيؿضر.م
ثؿمشرقمسيمأحالمماظقؼظة ..مرأىمغػلفمومػقمؼشؼمدربامهتماظلقرماىـقبل،متلؾؾم
عـف مإدي ماٌدؼـة ،مثؿ مراح مؼؼؿؾ ماظغزاة مواحدا مواحدا محؿك مهررت موػران معـ مطؾم
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احملؿؾني،مومصفلةمزفرمظفمعقديماٌاؼدةماظذيمجؾسمسؾكمضؿةماىؾؾمومراحمؼشفعفم
سؾكمعطاردةماظع دومسيماظربموماظؾقر.مومسـدمعامأنزمراذدمعفؿؿفماظؿارخيقة،ممسعم
صقت معقدي ماٌاؼدة مؼؼقل مظف :م"..راذد م..تقجف مسبق ماظربج ماألرير ."..مو مسي متؾؽم
اظؾقظةمزفرماظؾايمسؾكمصردفماألصقؾمومػقمؼرددمحبرارة":متعاديمؼامراذد..مؼامذعؾةم
اٌاؼدة( "..اظرواؼةمصم .)222م
ومخالصةمظؽؾمذظؽمأتصقرمبلنمذكصقةم"راذد"مػذهمضدمضدتمعـمأخالطماظروائلم
و معـ مذاطرتف مو مزبؾكتف مبداؼة معـ ماالدؿ ماظذي محيؿؾ مدالالت مو مأبعادا معؿعددةم
ومعؿداخؾة ،معـفاماظرذدماظذيمؼؼابؾماظغل،مومعـفاماظرذدماظذيمؼلتلمبعدماظطػقظة،م
وعـفاماظرذدماياعؾمٌعـكماظؿقجقفمسبقماحملادـمومسبقمعامجيبمأنمؼرىمومأنم
ؼؽؿشػ ،مإدي مشري مذظؽ معـ ماٌعاغل مو ماظدالالت ماظي متشؽؾ معع معػفقم م"اظرباط"م
ومععاغقفمومدالالتفمضقؿامظالسؿؼاداتمومأضقادامظؾؿعارفمومصقاصؾمظلقاضاتمحضارؼةم
ترطتمآثارػامسؾكمعلاراتماظذاتماىزائرؼة .م
ـذاؾشيخذأبوذراؾب .ذ
تعؿرب مػذه ماظشكصقة مسي مرواؼة م"ذعؾة ماٌاؼدة" مذات متلثري مضقي مسي ماظؿلرريم
األؼدؼقظقجل مظؾؿلدقس مو ماظؿشؽؾ مٌصطؾح م"اظرباط" مباسؿؾاره مطان معـ ماٌـظرؼـم
األدادقني مظؾعؿؾ ماىفادي ماظربارل مسي مذيقع ماظـغقر ماظقرـقة معـ مأجؾ ماظدصاع مسـم
اٌلؾؿني مو مسـ ماإلدالم مو مسـ مذرف ماظقرـ معـ متدغقلف مباظغزو ماظصؾقيب ماٌلققلم
اياضد،مإذمبعدمأن مغاضشمراذدمعللظةمهرؼرموػرانمععمأبقفماظشقخماظطاػرمومسؿفم
اياج محيل مو مبعد مأن ماظؿقؼ ممبدردة معازوغة ماظي مطان ماظشقخ مأبق مراظب مأطربم
عشائكفا ،م ندهمعؾاذرةمسيمسؿؼماألحداثمحنيمؼظفرمومبنيمؼدؼفمطؿابم"دؼؾاجةم
االصؿكار مسي معـاضب مأوظقاء ماهلل ماألخقار" ،مثؿ منده معؾاذرة مجيقب معردقل ماظؾايم
ابراػقؿماظذيمرؾبمعـفماظعؿؾمسؾكموـقدماظطؾؾةمسيمسؿؾقةمهرؼرموػران :م
ـمدلذاركمبـػللمسيمػذهمايربمإذامعامذػقتمعـمبعضمآالمماظلاضني (اظرواؼةم
صم .)33م
و مزؾ مػذا ماظشقخ مؼشقـ مغػس مرؾؾؿف مبؼددقة ماىفاد مو مباٌؽان ماظؿارخيقةم
و ماظدؼـقة مو مايضارؼة مظعؿؾقة ماٌرابطة مو ماىفاد مسي مدؾقؾ مهرؼر ماألوران مورردم
اىققشماظغازؼةمسـف،مععماظؿعرؼجمبنيماظػقـةموماألخرىمسؾكمزاػرةمتؼاسسمايؽامم
اظعـؿاغقنيم(اظؾاؼاتموماظداؼات)مسـموققشماىققشمومسؼدماظعزائؿماظصادضةمومإسدادم
اظعدةمايؼقؼقةمٌـؾمػذاماظعؿؾماٌؼدسمدؼـقامومدقادقامومأخالضقا،محؿكممتؾؽمعؽاغةم
رائدة مو مربرتعة مسي مزبؿؾػ ماحملاصؾ ماظقرـقة ،ممما ماضطر مباي مععلؽر مإدي ماظؿـقؼفم
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مبففقداتفماىؾارةمسيمذبالمذقذماظـػقسمومتؼقؼةماظعزائؿمظققمماظؿقرؼرماألسظؿمثؿم
دسقتفمإديمزؼارةمععلؽر،مومظؼدماحؿػكماظـصماظروائلمبفذهماظزؼارةمسيمصصؾ (رحؾةم
اظشقخموماظطؾؾة)ماظي متؾكصفاماظػؼراتماظؿاظقة م..":ععمرؾقعماظشؿسمدخؾ مردقلم
اظؾاي معدؼـة معازوغة مثؿ متقجف مرصؼة ماظؼائد ماظطقؼؾ مسبق ماٌدردة .مادؿؼؾؾفؿام
اظشقخ...إغفامعرادؾةمعـمدقديماظؾاي...بلطماظشقخمأبقمراظبماظرداظةمأعاممسقـقفم
ومضرأمعامجاءمصقفا...دلطقنمععماظطؾؾةمسيمعؼدعةماٌرابطنيمجبؾؾماٌاؼدة .مإنمعازوغةم
تعرفمأػؿقةماظرباط...ومخرجماظشقخمأبقمراظبمومرؾؾؿفمعـماٌلفدماظعؿقؼ...إديمشاؼةم
وصقهلؿمإديمعدؼـةمععلؽر(..اظرواؼةمصم .)229،223م
ـذاخلؾيػةذاألؽحلذذ(حمؿدذبنذعثؿانذاؾؽبري) .ذ
باظـظرمإديمعؽاغةمػذهماظشكصقةمتارخيقامحنيمداػؿتمصعالمبؼقةمسيمسؿؾقةمهرؼرم
وػران مو مباؼؾؽ ماظغرب معـ ماىققش ماإلدؾاغقة ،مصنغـا مند مبـقؿف ماظػـقة مداخؾم
غص"ذعؾة ماٌاؼدة" مال مدبؿؾػ مطـريا مسـ محؼقؼة مذكصقؿف ماظؿارخيقة ،محقث مندهم
ذطقا مسي متؾؿس مرشؾات ماظطؾؼات ماظشعؾقة مو مخاصة معـفا مرؾؼة ماظشققخ مو ماظعؾؿاءم
وماظطؾؾةماظذؼـمطاغقامؼشؽؾقنمأغؿؾقفاغلقاماظعصر،موماظذؼـمطاغت معلاػؿؿفؿ مبارزةم
و مواضقة مسي مضؾب معقازؼـ ماظؼقى مظصاحل ماظؼقات ماظعـؿاغقة مسي معقاجفة ماظؼقاتم
اإلدؾاغقة .م
ومعـمدالئؾمػذهماٌؽاغةمحبمطؾماظػؽاتماظلابؼةمظفموماظؿػاؤلمبؿلؾؿفماظلؾطةم
ومتعققـفمباؼامسؾكمباؼؾؽماظغرب.مومظؼدمبدامتلثرمػذهماظشكصقةمسيماألحداثماظروائقةم
عـماظصػقاتماألولمومخباصةمسيمصصؾم(زؼارةماًؾقػةماألطقؾ)محنيمضاممػذاماألخريم
بزؼارةمإديماٌـطؼةماظيمتلؽـمصقفامسائؾةم"راذد"ماظذيم"..مسعمطـريامسـمذفاسؿفم
و مصراعؿف مو مشضؾف ماظشدؼد مو مطرعف مايامتل مو مو محؾف مظؾػؼفاء مو ماألدباء مو ماألوظقاءم
اظصايني.مومسؾؿمأؼضامأغفمطانمؼعطػمطـريامسؾكمواظدهماظذيمضضكمحقاتفمطؾفامبعؾؿم
اظؼرآنماظؽرؼؿمبؽؿابمعؿقاضعمعؾينمباألخشابموماظدؼس(..اظرواؼةمصم .)21م
طؿاماسؿـكماظروائلمبؿؼدؼؿمػذهماظشكصقةمسيمجاغبماظشؽؾمو ماظرتطقزمسؾك ماهلاظةم
و مسؾكماظؿـظقؿ ماظربوتقطقظلماظؾذؼـمطانمحيظكمبفؿا،مػذاماظؿؼدؼؿماظذيمؼؿؿمبقادطةم
"راذد" محنيمغؼرأمسيماظـصمعامؼؾلم..":ومراح مؼؿابعمحرطاتماًؾقػةماألمسرماظذيم
طانمميؿطلمصردفماظعربلماألصقؾ،مومحؾػفمزفرم"اظلققاغل"مسؾكمحصاغفماألريرموػقم
حيؿؾمعظؾةمسرؼضةميؿاؼةماًؾقػةمعـمأذعةماظشؿسماىفـؿقة.مومطانماًؾقػةمسيم
ػاظةمعـمحاذقؿفمةمطؾار مضقاده،مإدي مميقـفمأخقهمربؿدماظرضقؼ،مومإديمؼلارهماآلشام
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اىؾقدي.مومضدمزؾماًؾقػةمؼؾؿلؿمٌلؿؼؾؾقفمومؼردمسؾكمهقاتفؿمايارةمحبرطاتم
ميـاهماهلادئةماظيمملمتػارقمعقضعمضؾؾفمحؿكموصؾمأعاممصلطارف(..اظرواؼةمصم .)23م
طؿامندمعـمآؼاتمحبماظلؽانمظفمذظؽماالدؿؼؾالمايارماظذيمخصفمبفمدؽانم
عدؼـةمععلؽر مآغذاك ،مواظذيمؼؾدوامأنمطاتبماظـصمضدماسؿـكمبفمسـاؼةمخاصةمحنيم
نده مؼؼقل ..":مرأى مراذد مدؽان ماٌـطؼة مو مػؿ مسي مسؾاءاتفؿ ماظؾقضاء ماظػضػاضةم
ومبراغقلفؿماًػقػةماىؿقؾةمحيـقنماظلريمسبقماىفةماظيموؿعمصقفامجـقدماظؼائدم
ومرجالمأسراشماٌـطؼةماظشرضقةمظؾاؼؾؽماظغرب(..اظرواؼةمصم .)21م
ومظؿلطقدمطؾمذظؽ،مبغقةماضـاعماٌؿؾؼلمبػعاظقةمػذهماظشكصقةمسيمتطقؼرماألحداثم
ومسيمهرؼؽماظقضائع،محياولماٌؾدعمأنمجيعؾفامعـاضضةمٌامطانمؼعرفمسؾقفمايؽامم
األتراك مسؾك مذظؽ ماظعفد ،موظعؾ ماظؾؼطة ماظؿاظقة متػصح مسـ مطؾ مذظؽ مبقضقح؛ مػذهم
اظؾؼطةماظيمتصػميظةمذؽاوىمدؽانماٌـطؼةمسؾكمظلانماظشقخمحلنيماظغؿاريمعـم
زؾؿماظؼادةمومايؽامماألتراكمسيمباؼؾؽماظغربمبلؾبمطـرةماظضرائب،مومبعدمأنمتؾفحم
اآلشاماىؾقدي مضائال مبغرور :م"..صـقـ ماألتراكمخؾؼـامظؾقرب مومظـمدبقػـاماظؼؾائؾم
اٌـؿػضةمعفؿامطاغتمضقتفا"..م،مممامدصعماظؾايمربؿدمبـمسـؿانمجيربمخاررماظشقخم
حلنيمضائال:م"..عامجرىمؼاظشقخمحلني؟مظؼدمأطؾتمعؾقؽؿ،موضدمسربمتمظلمعرارام
سـمربؾؿؽؿ،موآزرمتقغلمسيمطؾماألوضات،مطؿامطـؿؿمدائؿامسيمرؾقعةماٌؼاوعني.مصؿاذامؼام
اظشقخمحلني؟..م"ثؿمندهمؼطؾبمبعـػمعـماآلشامأنمؼلؽت،مثؿمؼعاودماالدؿؿاعمإديم
ذؽاوىماظلؽانمسؾكمظلانماظشقخمحلني(..اظرواؼةمصم 03ـ  .)03م
ظؽـموسؾكماظرشؿمعـمطؾمذظؽمؼلبكماظروائلمإالمأنمؼؽشػمسـماظعارػةماألخرىم
اٌكؾلةمسيمغػقسمدؽانماىزائرماظعؿقؼةمومعامؼؽـقغفمسيمضؾقبفؿمعـمبرودةمومغػقرمواهم
اٌمدلاتماياطؿةمآغذاك،مذظؽماظؽشػماظذيمضدمؼؽقنماٌؼصقدمعـفمإبعادماٌؾؿغكم
اظـؿطل مسي مبـاء ماظشكصقة ماظروائقة ،محقث منده مجيعؾ مطـريا معـ مذكصقات مػذهم
اظرواؼةمالمتؼرمباظػضؾماظؽاعؾمظؾكؾقػةماألطقؾمسيمهؼقؼماظـصرمسؾكماإلدؾانمومسيم
هرؼر موػران ،مو مظعؾ مأبرز معقضػ مسي مػذا ماظشلن مػق مذظؽ ماظذي مأسؾـ مسـف مربؿدم
اظشؾػلماٌؼربمجدامعـمراذدموماظذيمظعبمدورامأدادقاموعفؿامسيماظؿفـقدمثؿماٌشارطةم
سيمسؿؾقيمهرؼر معدؼـيماىزائرموموػران ،مبعدمأنمدلظفمراذدمسـمدؾب مسدممذطرم
علاػؿة ماًؾقػة ماألطقؾ مسي مػذا ماظؿقرؼر مسي ماظؼصقدة ماظشعرؼة ماظي مغظؿفا ماحؿػاءم
بؿقرؼرموػران،محقثمندهمؼردمسؾكمراذدمضائال :م"..ظقالمريادةماظشعبمٌامهؼؼم
اظـصر ..ماظؾايمطانمبنيماٌطرضةموماظلـدان ..مخافمأنمتؿؿردمسؾقفماظؼؾائؾمصؼررمأنم
ؼشؼمدربفمسبقموػران(..اظرواؼةمصم .)213م
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ـذحمؿدذاؾشؾػي ذ
تعؿربمػذهماظشكصقةماظشؼماٌؽؿؾ مظشكصقةمراذد،محنيمندهمؼؽـمظفماحرتاعام
ومتؼدؼرامبارزؼـمعـمخاللماألحداث،مطؿامندهمأطـرماغدصاسامعـمراذدمسيمطـريمعـم
اٌقاضػ،مومذظؽمزؼادةمسؾكمعقاضػفماظؾاردةمواهماظؾايماألطقؾماظذيمملمؼرتددميظةم
سيماظؾقحمسـمطؾمذظؽمظصدؼؼفمراذدمسـدعامضالمظف :م
ـمأخشكمأنمؼرتاجعماظؾايمسـمتؾؾقةمغداءماظشعبمسيمصـعمتارخيف .م
و مؼؾدو مأن مربؿد معػالح مأراد مأن مخيرج مػذه ماظشكصقة مسـ ماظـؿقذج ماٌؿدؼـ مإديم
اظـؿقذجماٌؿػؿحمسؾكمسؾقمماظؿارؼخمومسؾكمأػؿقؿفامسيمصؽمرعقزمرالدؿماظقاضعمومسيمصؿحم
طقةمسبقماٌلؿؼؾؾمبػضؾماالرالعمسؾكمأدرارماٌاضل،مومظعؾمذظؽمعامؼلؿـؿجمعـمػذهم
اظؾؼطةماظيمبدأػامراذدمبلمالمصدؼؼفمربؿدماظشؾػلمبؼقظف :م
ـمأعامزظتمعفؿؿامباظؿارؼخ؟ .م
ـمأغامالمأػؿؿمباظؿارؼخمطؿامؼػعؾمبعضماظـاس .م
ومرطزمغظرهمايادمسيمسقينمراذدمثؿمأضافمضائالمبؼقة :م
ـمؼؾدأماظؿارؼخمايؼقؼلمحنيمؼلؿعدماإلغلانمظصـعف .م
صؼالمظفمراذدمعؿلائالمسيمحرية :م
ـمأظلتمراضقامسـماظؾاي؟ م
أررقمربؿدماظشؾػلميظةمثؿمضال :م
ـ ماألعر مال مؼؿعؾؼ مبشكص ماظؾاي مصؼط..أغا مشري مراض مسـ مأسضاء مدؼقان ماىزائرم
اظذؼـ ممل مؼعقدوا معفؿؿني ممبصري موػران .مظؼد مأصؾقت مسالضؿفؿ مبلرضـا مضعقػة.م
حؼا..ظؼدمضاوعقامععـامايؿالتماظصؾقؾقة،مومظؽـماآلنمأصؾحمػؿفؿماظقحقدمذيعماٌالم
بادؿعؿالماظؼقة(..اظرواؼةمصم .)223م
ـذاؾشيخذجؾولذ ذ
تعؿربمػذهماظشكصقةمسيمرواؼةم"ذعؾةماٌاؼدة"مذكصقةمباغقةمومداسؿةمالرتؽازمػذهم
اظرواؼة ،مباسؿؾارػا ماظراوي ماألدادل مظؾقدث ماٌرطزي مظؾـص مو ماٌؿؿـؾ مسي م"اظرؤؼا"م
ومذظؽمندمباضلماظشكصقاتمسيماظـصمملمتعؿؾ مخاللماألحداثمطؾفامإالمولقدم
تؾؽماظرؤؼامسؾكمأرضماظقاضع .م
ظؽـمعامؼالحظمسؾكمػذهماظشكصقةمأنماظروائلمأػؿؾمعالربفاماظشؽؾقةموماًطقطم
اظؿػصقؾقةمظؾكصائصموماظؿؿاؼزاتماىلدؼة،موماطؿػكمصؼطمباظؿلثريموماظؼقةماٌعـقؼؿنيم
سي مأحداث ماظرواؼة محني مطاغت مرؤؼؿف مصاهة ماظقضع ماظلردي محني مأصؾح مراذد..":م
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ؼشعرمحباظةمعـماظػرحماٌؿزوجمبؾعضماظؼؾؼمعـذماظؾقظةماظيممسعمصقفاماظشقخمجؾقلم
صاحبمزاوؼةمعقـةمؼؿؽؾؿمبفدوءمسـمرؤؼامذفدهمظؾؿرةماظـاغقة(اظرواؼة..مصم)3مومطذام
خامتؿف مبنمتام مػذا ماظقضع مباظصقغة ماظؿاظقة مسؾك مظلان م"اظؾاي" :م"..ظؼد مسؾؿت معـم
اٌشاؼخمأغفمطانمبقػرانمرباطمؼلؿكم"صؾبماظػؿح"،موممسعتمعـفؿمأغفمطانمؼؼقؿمصقفم
اجملاػدونمظؾعؾادةمومظؾدصاعمسـمثغقرماإلدالم(..اظرواؼةمص .)99م
و ممل مؼؾـك مغص م"ذعؾة ماٌاؼدة" مسؾك مػذه ماظشكصقات ماٌذطقرة مصؼط ،مبؾ مطاغتم
ػـاكمذكصقاتمأخرىمضدمظعؾتمدورامأدادقامسيمبـاءمدقاضاتماألحداثموماظقضائعم
و متطقرػا معـؾ م"دؽقـة" مأم مراذد مو م"عفدؼة" مزوجؿف مو مطذا م"خؾقؾ ماظرتطل"م
و م"اظقطقؾ مريدان" مو مشريػؿ ،مظؽـ ماطؿػقـا مبفذه ماظـؿاذج مباسؿؾارػا محاعؾة مظعـاصرم
اظصراعمومرامسةمظؿقجفاتفمداخؾماظـصمومعلاػؿةمسيمولقدم"اظرؤؼا"مومسيمهؼقؼم
خؾؿماظؿقرؼر .م
.4ذ"اؾرباط"ذبنيذؼدديةذاملؽانذوذتراتبيةذاؾزؿان ذ

ؼؾدوامعـمخاللماظقضائعموماظشكصقةماظلردؼةمسيم"ذعؾةماٌاؼدة"مومطلنماظلاردمطانم
ذاػدا مسؾك متلؾلؾ ماظقضائع مو ماألحداث ماظؿارخيقة ماظي موضعت مصعال مداخؾ ماظػضاءم
اىزائري،مطؿامميؽـماظؼقلمبلنمتؾؽماألحداثموماظقضائعمضدمذؽؾتماًؾػقةماظـرؼةم
اظيمغلفتمعـمصؿقؿفا محؾؽةماظـصماظلردي،مومظعؾمعامؼربز مععامل مذظؽمطؾفمػقم
اسؿؿادماظلاردماظؿؼـقةماظؽروغقظقجقةمسيمبـائفمظزعـماظـص؛محني مميؽــامأن مغؾكصم
تؾؽماظؾـقةمسي :م
ـ ماسؿؿاده مسي مدرد موضائع مو مأحداث ماظـص مسؾك ماظزعـ ماظؽروغقظقجل ماظرتاتيبم
اظطؾقعلماظغريماٌرتؾطمباظزعـماظـػللماٌؿؼطع ..م
ـ مو مطدالظة مسؾك مطؾ مذظؽ مند ماظلـة مو ماظققم مو ماظشفر متشؽؾ مطؾ ماٌرجعقاتم
ايدثقةمداخؾماظـص،مبغقةمعزجماظؾعدماظـػللمظؾشكصقةمععماظؾعدماظزعينماظطؾقعلم
سيمتصعقدماألحداثمومسيمتطقؼرػا،طؿامغؾقظمذظؽمسيمػذهماظؾؼطةماظيمتؼقل :م"..سيم
ؼقمماإلثـنيمعـمذفرمجقانم2331م،مومطاغتماظشؿسموؾدمبلذعؿفاماىفـؿقةماٌـطؼةم
اظيمدادػامدؽقنمشرؼب،متقجفمراذدمسبقماىفةماظشرضقةمومػقمؼؿؿـكمأنمؼرىم
اًؾقػة(..اظرواؼةمصم .)21م
ـمومزؼادةمسيمتلصقؾمػذهماٌشاػدماظعقـقةمندمربؿدمعػالحمؼعؿؿدمإبرازماألوضاتم
اظزعـقة مو متػاصقؾفا مبني ماظػقـة مو ماألخرى ،معـؾ م" ..مسي مؼقم ماىؿعة...ص م"93م
و"..اظؾارحة...صم"13موم"..مبعدمداسات...صم "33وم"..مسيماظققمماظؿاظل...ص"م
و " ..مؼقم ماظرحؾة...ص م "32مو م"..سي ماظققم ماظـاظث معـ مذفر مرعضان...صم
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 "229مو م"..بعد مذظؽ ماظققم ماظعفقب...ص "33مو م"..بعد مداسات مزفر...ص م"33م
ومشريػامعـماظلقاضاتموماظؿعابريماظزعـقةماظيمتػقدمإؼفامماظروائلمظؼارئقفمبلغفمذاػدم
صعؾكمظؽؾمعاموضعمسيمتؾؽماظؿؿػصالتموماىزئقاتماظزعـقةمضؿـماظػضاءماظزعينماٌؿؿدم
سربمعرحؾةمصدمػفقعات ماىققشماإلدؾاغقةمسـمعدؼـة ماىزائرماظعاصؿة مومهرؼرم
عدؼـةموػران .م
أعامسـمتقزقػماٌؽانماظػضاءاتماحملقطةمبف مصـفدػامػلماألخرىمتـالماظؼلطم
األوصرمسيمسؿؾقةماظؿلثقثماظلرديمظـصم"مشعةماٌاؼدة" محنيمند مصضاءاتمعؿعددةم
ومزبؿؾػةمأضػتمسؾكماظـصمأبعادامذياظقةمتزؼدمعـمذؾؼماٌؿؾؼلمسيمذقذمخقاظفمومسيم
إثراءمدبققؾفمبغقةمبـاءمأصؼماغؿظارمؼؿؿاذكمععمعلؿفداتماظؽقـقغةمومجدظقاتماظزعـ.م
ومظعؾمعـمأبرزمػذهماظػضاءاتمسيمػذاماظـص :م
ـذجبلذاملاقدة :ذ
(و ماٌعروف مسـد مدؽان موػران مجبؾؾ مسؾد ماظؼادر معقدي ماٌاؼدة ،مو مسي ماظؿعاعالتم
اظرمسقةمجبؾؾماٌرجاجق.)..مومػقمعؽانمادرتاتقفلمبـقتمسؾقفمذبؿقسةمعـماظـؽـاتم
اظعلؽرؼة مسؾك مؼد ماظعـؿاغقني مو مسؾك مؼد ماإلدؾان ماظذؼـ مبـق مسي مضؿؿف مأؼضا مطـقلة.م
ومغظرامهلذهماألػؿقةمندهمؼشؿؿؾمسؾكمذبؿقسةمطؾريةمجدامعـماآلثارماظيمتدلمسؾكم
أنمطؾمضقةمترؼدمأنمهصـمغػلفامأثـاءماحؿالهلامٌدؼـةموػران،مبؾمومظؽؾ ماىفةم
اظغربقة  ،مأن متلؿؿقت مسي ماظدصاع مسـف مو مأن متؾين مصقف مأو محقظف محصقغا مو معغاراتم
ومخـادقمظؾؿؼقؼةمومظؾدصاع ..م
ـذاملاقدة ذ
ومػلمصضاءمسؾكماظرشؿمعـمضؾةمعلاحؿفمشريمأغف،مطؿامأذرغا،معؿلعمسيمعقحقاتفم
ومسيمريقظؿفماظعؼدؼةموماظشعؾقةم.م م
ـذؿدقـةذ"ذؿازوـةذ" ذ
ظؼد متقاجدت مػذه ماٌدؼـة مسي مأعاطـ مطـرية معـ ماظرواؼة؛ ماظي مجعؾؿفا مسرؼؼة مسيم
اٌرجعقة مايضارؼة ممما مأػؾفا ميؿؾ معشعؾ ماظعؾؿ مو ماٌعرصة ،مو ماظي مطان ماظشقخم
أبقراظبمعـمأذفرمسؾؿائفا،مطؿامطاغتمػذهماٌدؼـةمتضؿمعدردةمتشدمإظقفاماظرحالم
ظؾؿقصقؾ ماظعؾؿل"..عازوغة معدؼـة مذيقؾة مو مػل مسؾك مبعد معلرية مداسات مضؾقؾة معـم
دوارغا(..اظرواؼة مص م ،)11مطؿا مند ماظـص مؼصػ ماياظة ماظـػلقة مل م"راذدا" موػقم
ؼالعسمذيالمػذهماٌدؼـة م
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ـذؿدقـةذ"ؿعدؽر" ذ
وظؼد متقاجدت مػذه ماٌدؼـة ،مأؼضا ،مبصقرة مجؾقة مباسؿؾارػا معؼرا مظؾؼقادة ماظعاعةم
ىققشماظؾايمبعدمدؼقطمعدؼـةموػرانمسيمأؼديماىققشمظإلدؾاغقة.مومؼلخذمتقاجدم
ػذهماٌدؼـةمسيماظربوزمومسيماظؿطقرمسـدمعامسؼدم"راذد"ماظعزممسؾكماظلػرمإظقفامظؾدرادةم
ابؿداءمعـماظػؼرةماظيمتؼقل :م"..رافمراذدمبلزضةمععلؽرماٌطؾةمسؾكمدفؾمشرؼسم
اًصقب ،مصزار معرطزػا ماظذي مؼؿقاجد مصقف معؼر ماظؾاي مو ماٌلفد ماظعؿقؼ مو ماظػـدقم
اىدؼدمومايؿامماظعفقبموماظلققماظؽؾري(..اظرواؼة..ص .)11م
ـذؿدقـةذ"وفران" ذ
ظؼدمطاغتمػلماٌدؼـةماألطـر مضددقة،معـمحقثمطقغفا مطاغتمػلماٌؼصدماألولم
وماألخريمعـمتقؿة "اظرباط"ماظيمعاموجدتمػذهماظؿقؿةمإالمظؿقرؼرموػرانمعـماىققشم
اٌلقققة ماإلدؾاغقة ،مطؿا مطاغت مػذه ماٌدؼـة متشؽؾ ماٌؾؿغك ماألدادل مسي مإبداع مػذام
اظـص مباسؿؾار مأن مجؾؾ م"اٌاؼدة" ماظذي محيؿضـ موػران معـ ماىفؿني ماظشؿاظقةم
وماظغربقة .م
ومؼربزماظػضاءماٌؽاغلمهلذهماٌدؼـةمخاصةمسيمصصؾم"زعـماظؾارود" ماظذيمأدارمصقفم
اظلاردموضائعمهرؼرموػرانمبداؼةمعـماظػؼرةماظيمتؼقل:م"..ملمؼؽـمعـماظلفؾمتلقريم
اظرباطمبعدمعامازدادمسددماظطؾؾة.أصؾحماظؾايمذكصقامذمونمػذاماظرباط،مصالمميرمؼقمم
دون مأن مؼؾعث مبردائؾف مإدي ماظشقخ ماىقالظل مظالرالع مسؾك مزروف محقاةم
اٌرابطني(..اظرواؼةمصم .)223م
و مؼزداد متقػج مصضاء مػذه ماٌدؼـة محقـؿا مؼشؿد ماظؼؿال مبني ماىققش ماإلدؾاغقةم
ا ٌدجفةمباظعؿادموماظعدةمومبنيمأصقاجماظطؾؾةماٌرابطنيماظقاضعنيمهتمورلةماالصؿؼارم
إدي مأبلط ماظعؿاد مو ماألدؾقة ،مو مػل ماياظة ماظي متقضقفا مأطـر ماظػؼرة ماظؼائؾة..":م
تراجعمجـقدماظعدومإديمشاؼةمأدقارماٌدؼـة(وػران)،مومحنيمتلطدوامعـمغػاذمرصاصم
اظطؾؾة ،مو مرأوا مأغفؿ مىلوا مإدي مرعقفؿ مبايفارة ،مادؿغؾقا ماظػرصة مصفاذيقا مسؾكم
اظطؾؾة،مومضؿؾقامعـفؿمثالثة،مومطانمبقـفؿمسقلكماًؾقضلمحاعؾماظراؼة.مومسؾؿماظشقخم
اظطاػرمبـمحقاءمبايادثةمسيمحقـفا،مصفرىمسبقمجـؿانماظطاظبماظشفقدمومػقمؼلددم
بـدضقؿفمسبقماظعدو،مومظؽؿفمأصقبمبرصاصةمغػذتمإديمجقصفمصلؼطمسؾك مبعدمأعؿارم
عـمجـؿانماظطاظب(..اظرواؼةمصم .)229م
ثؿ مؼزداد مذظؽ ماظؿقػج مسـدعا مؼعؿد ماظروائل مإدي مإدؾاغ ماظؾعد ماظؿكققؾل مسؾك متؾؽم
ايادثةمحنيمؼظفرمظراذدم"..عقديماٌاؼدةماظذيمجؾسمسؾكمضؿةماىؾؾمومراحمؼشفعفم
سؾكمعطاردةماظعدومسيماظربموماظؾقر ..ممسعمصقتماٌاؼدةمؼؼقلمظف:مراذدمتقجمسبقم
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اظربجماألرير..م ومسيمتؾؽماظؾقظةمزفرماظؾايمسؾكمصردفماألصقؾمومػقمؼرددمحبرارةم:م
تعالمؼاراذد..متعاديمؼامذعؾةماٌاؼدةم(اظرواؼةمصم .)221م
ـذاؾدوار ذ
وػقمعؽانمدؽـمسائؾةمراذد،مطؿامطانمؼشؽؾمحؾؿماظطػقظةماألول مظؾؾطؾماٌرطزيم
"راذد"،مظذامبدامسيماظرواؼةمومأغفمؼؾعبمدورامأدادقامسيمخؾؼمذظؽماظؿقازنماظـػللم
ظراذدمسـدمتعرضفمٌقاضػمحرجةمأومٌضاؼؼاتموجدؼةمومغػلقةمعـؾمػذهماظؾؼطةماظيم
تؼقل ":م ..سادمراذدمإديماظدوارماظذيماذؿاقمإديمدفؾفمومودؼاغفمومروابقف.مطانمدعقدام
باظـصر ماظذي محؼؼؿف ماىزائر مسؾك مريؾة مأورؼؾل ،مو مصكقرا ممبا مأحرزه ماًؾقػة معـم
ذبد(..اظرواؼةمصم .)32م
طؿاموزػماظروائل مذبؿقسةمطؾريةمومعؿـقسةمعـماألعاطـموماظػضاءتمبغقةمتلثقثم
اظـلؼ ماظلردي مظؾـص معـؾ م" ماٌـازل" ماٌؿـاثرة مػـا مو مػـاك ماظداظة مسؾك مسدم ماغؿظامم
اظلؽانمسيمسالضاتمجقارؼةمعؿؼاربةمعـؾمعامواضعمسيماٌدن،مظؽـفؿمسؾكماظرشؿمعـمطؾم
ذظؽمندػؿمعؿؼاربنيمجدامسيماألػدافموماٌؼاصدموماظغاؼات،مومطذظؽمعـؾم"ماًقؿةم
"مباسؿؾارػاممتـؾماظػضاءماٌؽاغلماألطـر مضربا معـماٌعقشماظققعلمظؾفزائري،مومعـؾم
ذظؽمأؼضامعؽانم"ضؿةماىؾؾ"ماياعؾةمألبعادمحؾؿمهرؼرموػران ،م
ـماظؽافماألزرق م
ـمحقضمذؾػممممم م
.5ذاؾؾغةذبنيذإغواءذاؾتواصلذوذحـنيذاؾتؼدقس ذ

ممامالمذؽمصقفمومأنمربؿدمعػالحمحنيمضصدمإديمإصدارمغصفم"ذعؾةماٌاؼدة"مسيم
دـةم 1222مطانمؼؼصدمإديمإضاعةمغقعمعـماألظػةموماظؿقاصؾمععمصؽةماظؼراءماظيمتعقشم
سيمػذهماظػرتةمعـماظزعـ،مطؿاماظروائلمؼعرفمبلنماٌؿؾؼلمسيمػذهماظػرتةماظيمصدرتم
صقفامػذهماظرواؼةمعؿؾؼمعشاشبمومعشاطسمالمؼرضكممبامؼؼدممظفمبلفقظةمومبقلر،مطؿام
أنمربؿدمعػالحمؼعرفمجدامبلغفمسيمػذاماظعصرمأصؾحمظؾرواؼةمضرةمذردةمومعشاطلةم
أالمومػلمودائؾماالتصالمايدؼـةموماٌعاصرةماظيمبدتمتلؿفقيمأطربمسددمممؽـمعـم
اظؼراء معـؾ ماٌقاضع ماالظؽرتوغقة مجبؿقع مأذؽاهلا مو مأغقاسفا .مووصؼ مذظؽ مطؾف مجيدرم
باٌؿؾؼلمهلذاماظـصمأنمؼطرحمسؾكمغػلفماظلمالماظؿاظلم :م

31

حمؿدذبشريذبوجيرة

ـ ذفل ذؾغة ذـص ذ"ذعؾة ذاملاقدة" ذؾغة ذؼادرة ذعؾى ذإغواءذاؾؼارئ ذو ذعؾى ذبـاء ذأػقذ
اـتظاره؟.ذ ذ
ؼؾدوا مظل ،مسؾك ماظرشؿ معـ مأن ماظـص مسي مسؿقعف مؼشؽؾ مغؼؾة معؿؿقزة مسي مذبالم
اظؿعارلماظلرديمسـدمربؿدمعػالحمحنيماذؿغاظفمسؾكمحؼؾمومسؾكمتقؿةمجقػرؼةمسيم
اٌللظةماظؿارخياغقةمظؿلصقؾماظؾعدماظقرينمومسيمتلجقجمومصؼؾماظـؾتماظقرين،مشريم
أغلمطـتمأمتـكمأنمتؽقنمظغةمػذاماظـصمأطـرمسؿؼامومأذيؾمروغؼامعـماظؾغةماظيم
طؿبمبفا،مومذظؽمحؿكمؼؿقصؾماظـصمسؾكمذرفماظروغؼماظؾغقي(اظشعرؼة)موسؾكم
راؼةمصدارةماظؿقؿاتقظقجقةمسيمعقضقسة م :ماظرباط"مذاتماظؿؿقضعماظرادخموماظػعالمسيم
علريةمتارخيـاماىزائري .م
و مسي مغفاؼة ماٌطاف ،مو مسـد مرشؾؿـا مسي مإغزال مػذا ماظـص مسي مدقاضاتف ماظؿارخيقةم
واٌعقشقةمظؾؿفؿؿعماىزائريمومظؾؿرحؾةماظؿارخيقةماظيمؼعقشفاماإلغلانماىزائريم
ميؽـ ماظؼقل مبلن ماظروائل مطان مؼعؿد مسي مطؾ مذظؽ مإدي مسؿؾقة متـاصقة مبني ماظقضائعم
واألحداث ماظؿارخيقة مو مبني محاضرغا مو مواضعـا مظريعز مبؽؾ مذظؽ مإدي مععاؼـة معا مباتم
ؼعاؼشف ماجملؿؿع ماىزائري معـ مدسقات مدؼـقة مو محراك مدقادل مععاصر مؼؿلؿانم
باظعـػمومباظؿؽاظبمسؾكمإظغاءماىزائريمألخقفماىزائريمبادؿماظدؼـمتارةمومبادؿم
اظعصرغة مو مايداثة متارة مثاغقة مو مبادؿ ماىفقؼة مو ماظؼؾؾقة مثاظـة مإدي مشري مذظؽ معـم
اظؿارات....مومطلنمربؿدمعػالحمأرادمأنمؼؼقل؛مبلنمعؾؿغقاتماظدؼـمومعؼاصدماظعصرغةم
ومػقؼةماظقرـقة مسيمحؼقؼةماظراػـمومسيمجقػرمايال ،مػقمذظؽ ماظلؾقكماٌمثرمجملدم
اظقرـ ،مومػقمذظؽماىزائريماظذيمؼـاصحمسـمسزةماظقرـمومسـمذرفماألعةمومسـم
أصاظة ماظؿارؼخمبؽؾماظقدائؾمحؿكموظقمطاغتمبدائقة ..مومظعؾمذظؽمعامترعزمإظقفمدالظةم
اظـص مسي مسؿقعف محني محؼؼ محػظة ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مو معشائخ ماظزواؼا معا مسفزت مسـم
هؼقؼف ماىققش ماظعـؿاغقة ماظرتطقة ماظي مطاغت متؾلط مضقتفا مو محؽؿفا مسؾك مرضابم
اىزائرؼني .م
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