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: صحيفت  في الغزب الجشائزي حزكت السياسيت الىطىيت طالئع ال
 1111-1111 الىهزاوي" الحق  "

 (1) محمذ غالم

 مقذمت

ّطها لصحُفت "جضوع هظه الضعاؾت التي هسطّ  " خٌى 1611-1611الىهغاوي7  الحم 

ّزالزت مىغىعاث7

 حافتبظهىع مغجبـ  ؤولها الىؾىُت في ؤوازغ اللغن الخاؾع عشغ وبضاًت اللغن  الص 

 ً حافتبضاًت العمل الؿُاس ي في الجؼابغ. لم ًىً ظهىع هظه ب امللترّنالعشٍغ ولُض  الص 

ؤث على بيُت املجخمع الث عمُلت ؾّغجدىّ  مع ؼامًجالطضفت، بل وان خضزا هاما 

ا لّاوؾغ الاحخماعُت الجضًضة في املضن جمثلذ في بؼوغ لّاالجؼابغي. ّو هظا العهض  إلى .ٍع

ت  املباصلت ّوهخاج التي واهذ حعخمض على وؾابل لّا لاولىحعىص وشإة الشغابذ الجؼابٍغ

ّاملخجغ واملؼععت.الحضًثت واملطىع ّو

 حن صحفا ها، ومطاص  للفترة هفؿها، مغجبـ بخإؾِـ زاهح بعؼ املثلفحن الجؼابٍغ

جغؾُش الىعي الؿُاس ي  إلىجمعُاث وؤهضًت واهذ حؿعى ل وجإؾِؿهم ،في املضن الىبرّي

للض واهذ هظه الصحف والجمعُاث بمثابت الجؿغ الؿبُعي  الحضًث في ؤوؾاؽ الشباب.

في الخللُضي الظي امخاػ  لالهخلاٌ مً لالؾخعماعاملىاهػت الظي عبرجه الحغهت  الضوع الٍغ

الضوع املضوي العطغي الظي  إلى باهدشاع الاهخفاغاث املؿلحت زالٌ اللغن الخاؾع عشغ

خللذ ، هما دضًث الاكخطاصي والجهػت الثلافُتالخّو ؾاص فُه الىػاٌ الؿُاس ي

حافت سُت ألنّ  ،على الخطىص ،الص  ها واهذ الىؾُلت الغبِؿُت التي هظه الىظُفت الخاٍع

ت. لاصاعةمتها الىسبت املثلفت ملجابهت اؾخسض ّالاؾخعماٍع

 ت، ؤخؼاب ؾُاؾُت جدخىي على كُاصة  ،زالثها لم جظهغ آهظان، في لاوؾاؽ الجؼابٍغ

بدغهت ٌؿميَّ فت خٌى ما الىسبت املثل ّ لخفذاكاعضة هػالُت واضحت، بل ّوؾُاؾُت 

                                                           
 .، وهغان، الجؼابغ01333البدث في لاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت،  وخضة (1)
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 املبىغة، وشإث الخُاعاث الؿُاؾُتغمً هظه الحغهت الؿُاؾُت ّو ،الجؼابغي""الشباب 

ت في الثالزِىاث مً اللغن. إلىالتي مهضث الؿبُل  ّاملاض ي. جإؾِـ لاخؼاب الجؼابٍغ

ّللض واهذ صحُفت  زوا باججاه وؾني فحن الظًً جمحّ الىهغاوي مىبرا حمع املثل ّ الحم 

جإؾِـ  إلىؤصي بلىعجه ُؾا ضإعهازىعي، لظا وعخبر هظا الخُاع الؿُاس ي  عهاصإواضح ّو

التي واهذ جطضع بالجؼابغ  لاؾالم ا صحُفت. ؤم 1604ّ"خؼب الشعب الجؼابغي" ؾىت 

ّفئنّ  (1611-1611)العاضمت 
م
 إلىفغوؿت التي صعذ ها حعخبر لؿان خاٌ الىسبت امل

ىاثلحؼب الىسبت بىاصع الخجىِـ، وهي جمثل   ،وؤزحرا .الظي ظهغ في مىخطف العشٍغ

فمهضث  ،الضًني والجهػت الثلافُت ضالحلّا إلى (1611-1610)صعذ صحُفت "الفاعوق" 

ّظهىع حمعُت العلماء املؿلمحن في مؿلع الثالزِىاث. إلىبضعىتها 

 أطز احتماعيت حذًذة في طزيق التكىين

غ إ ّ إلى 1صاعّيٌشحر جلٍغ ّجإؾِـ صحُفت " ؤن  الىهغاوي" وان على ًض لجىت  الحم 

ت جخيىن مً ؾبعت ؤشخاص مً بُجهم ؤؾخاط في اللؼت العغبُت  جاحغان ضؼحران ّوحؼابٍغ

ّآزغان مً ؤصحاب املهً الحغة.ّووازىان مً طوي الىعشاث الحغفُت الحضًثت 

ّإ فئاث  إلىما ًلفذ الاهدباه في هظه الىزُلت هى ؤن ؤعػاء هظه اللجىت ًيخمىن  ن 

ّ سُت الحالُت ججمع على ؤن  ً. فالضعاؾاث الخاٍع ما ًمحز الفترة  احخماعُت خضًثت الخيٍى

ت مخىؾؿت  لاولىفي الجؼابغ، هى ظهىع العىاضغ  1633-1615 ضؼحرة ؤزظث ّولبرحىاٍػ

ّالاكخطاصًت.وع هفؿها في املجاالث الاحخماعُت ّغفج

 البرحىاسيت املتىسطت . أ

ا لّاوفي املضن الطؼحرة ظهغث  ت كغوٍت جخإلف مً ؤصحاب امللىُاث  ٍع بغحىاٍػ

م شغاء لاعع مً  ،املخىؾؿت ً علاعاتهم عً ؾٍغ وكض بظٌ هؤالء حهىصا هبحرة في جيٍى

ً زاضت. ّو الفالخحن خطابُاث ؤهمُت هظه الظاهغة، فسالٌ الفترة جؤهض بعؼ لّاّواملعمٍغ

ة ما بحن ىن كغابت 1556و 1553 -املمخض  مً لاعاض ي مً  اهىخاّع 23.123، اشتري الجؼابٍغ

ً ت اعجفعذ هظه الحطت زالّو ،املعمٍغ  123.333كغابت  إلى 1616-1613ٌ العشٍغ

ّ.2اىخاّعـه

                                                           
 .3643 7 ؤعشُف ما وعاء البدغ، عكم ؤهـ 1
ّبالفغوؿُت، الجؼابغ. 1، العضص مجلت أعمال(، 1645) مغانؾالب، ع 2
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ً، لىجها عغفذ ابخضاء مً في الؿابم، واهذ خغهت هلل لاعاض ي جخّ و م لطالح املعمٍغ

ا ّو 1633ؾىت  ّجىاػها مدؿاٍو
 
ً عضص هام مً الفالخحن مً شغاء لاعاض ي بيؿب جفىق جمى

ً لخؿىعة الظاهغة  ً في بعؼ امللاؾعاث. لظا جيبه بعؼ املعمٍغ  طإوؿب املعمٍغ

دت  اعجفعذ ؤضىاتهم اؾخعاصة لاعع املؿلىبت، فثاعث زابغتهم ّو إلىاعخبروها صعىة ضٍغ

ت على الخضزلالاؾ لاصاعةلحمل  ملاؾعاث واملت بفػل ؤمىاٌ  لاهالي"كض ٌؿترص 7 خعماٍع

ّ.3فغوؿُت فهم ًإزظون مىا ؤعاض ي كض اهتزعىاها مجهم بلىة الؿالح"

ّاكترهذ خغهت اؾخعاصة لاعع لضي البرحىاٍػّو ٍت بظاهغة ؤزغي جمثلذ في ت اللغو 

ت جؤهض ؾالُب ػعاعُت خضًثت. فالىزابم لّازحرة على اؾخؼالٌ ؤمالهها بإلّا كباٌ هظهإ صاٍع

اث  ت واهذ في جؼاًض مؿخمغ.ؤن مشتًر حن مً آلاالث العطٍغ ففي هظا  املؼاععحن الجؼابٍغ

غ عامل عمالت وهغان  إلىالؿُاق، وشحر  ّالظي ٌعخبر جلٍغ مً ؤهالي  امؼاععّ  3012 "ؤن 

ظهغ  ،4في ظغ  ال ًخجاوػ زالزت ؤعىام" اخضًث امدغاز 13635العمالت كض جدطلىا على  ٍو

مىُِه" هجاح ؤهالي الؼغب الجؼابغي في امخالن زلث املعضاث الؼعاعُت الحضًثت  "حلبحّر

ّ.16105-1611املؿخسضمت زالٌ املىؾم الؼعاعي 

ّّو ت التي واهذ جطضع زالٌ هظه الفترة خغهت الخدضًث جابعذ الص  حف الجؼابٍغ

 ،عهمّعاّؼمفيشغث ملاالث عضًضة هاشضث فحها الفالخحن إلى بظٌ الجهض لخىمُت  ،الؼعاعي

ّ.6باألمىاٌ والعخاصمجهم مؿاعضة الفلغاء ّووصعذ إلى جإؾِـ "الجمعُاث الفالخُت" 

 البرحىاسيت الصغزي    . ب

ت املخىؾؿت، ظهغث في املضن ؾبلت الخجاع الطؼاع  إط  ،الحغفُحنّوإلى حاهب البرحىاٍػ

اماث ظهغث الخضماث والحمّ ّواهخعشذ ججاعة املىاص الؼظابُت ولالبؿت وآلاالث املجزلُت 

والفىاصق وهمذ بعؼ الحغ  الحضًثت التي جغجبـ باالؾتهالن املباشغ هطىاعت لاخظًت 

ّػحرها.ّوالىجاعة ّولالبؿت و

ّ ت التي واهذ جسططها الص  حف واعجبـ عواج هظه لاوشؿت باإلعالهاث لاشهاٍع
ت لدصجُع لاكباٌ على الؿلع لاهلُت. وفي وهغان جدىّ  " ٌ "حي املضًىت الجضًضةالجؼابٍغ

                                                           
ىس ي، ج. 3 ـ.مجلت الذراساث الجشائزيت بالفزوسيت (، عن1613) بحًر  ، باَع
ّ.124 بالفغوؿُت، باَعـ، ص. املسلمىن في الشمال إلافزيقي(، 1613اخامض ) 4

5 Meynier, G. (1981), L’Algérie révélée, la première guerre mondiale et le premier quart  
du XXe  siècle, Genève, Droz. 

ّ.على الخطىص 14 ،12 ،11 ،0 7 ، لاعضاصاملصباح 6
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حن إلى مغهؼ ججاعي وخغفي هام اؾخلؿب  الظي وان ًػم عضصا هبحرا مً الؿيان الجؼابٍغ

حن ت  ،خغهت املباصالث بحن الجؼابٍغ ىن مً شغاء ول املدالث الخجاٍع وجمىً الخجاع الجؼابٍغ

ّالتي وان ًملىها لاوعبُىن في هظا الخي.

ت، ظهغث ؤٌو صعىة إلى ملومع هم ّ اؾعت الؿلع لاوعوبُت ى الخجاعة والحغ  الجؼابٍغ

" في 1611، فال ػغابت "ؤن جىدشغ خغهت ملاؾعت الخجاع الفغوؿُحن ؾىت 1611ؾىت 

ت عػم ؤؾعاعها املغجفعت ّ.7وهغان وؤن جظهغ بها الضعىة إلى لاكباٌ على الؿلع الجؼابٍغ

ّ ّصحُفت " وفي هظا الؿُاق، ًجب لاشاعة إلى ؤن  باصعث بغفع شعاع  الىهغاوي" الحم 

ّ 8بىً إؾالمي حؼابغّيإوشاء  ت "ألن  بىً  ٌعمل على جىمُت الحغ  والخجاعة الجؼابٍغ

ً جغفؼ جلضًم اللغوع لؤلهالي" وعػم  ،الجؼابغ الحالي ٌعخبر مؤؾؿت زاضت باملعمٍغ

ّ
 
ّؤهمُتها فئه هظه الضعىة جغجبـ بىحىص عؤؾمالُت وؾىُت زالٌ هظه الفترة  ىا ال وعخلض ؤن 

ّاهذ حعُم ظهىع مثل هظه الؿبلت.ألن بيُت الاكخطاص الاؾخعماعي و

 الىخبت املثقفت . ث

ً لاؾغ الاحخماعُت الجضًضة اعجباؾا وزُلا بالىسبت املثلفت. ولعبذ  ًغجبـ جيٍى

ً لاحُاٌ  -زاضت املعاهض الفغوؿُت لاؾالمُت –املضعؾت الفغوؿُت  صوعا ملحىظا في جيٍى

ّلاولى مً املثلفحن املجضصًً.

ىن، بعض فترة ه ّؤكبل الجؼابٍغ
 
ه وان مطضعا مً فىع وعفؼ، على الخعلُم الغؾمي أله

مت" التركُت الاحخماعُتمطاصع  وفخدذ  ،ووؾُلت مً الىؾابل التي جػمً "الحُاة الىٍغ

ت بعؼ الىظابف الشغعُت واللػاء والخىزُم واملضهُت والخعلُم  لاصاعة الاؾخعماٍع

حن. صحُذ ّ واملداماة والؿب ؤمام خاملي الشهاصاث مً الجؼابٍغ عضص هؤالء املثلفحن  ؤن 

ّ
 
ه وان في جؼاًض مؿخمغ ؾىت بعض وان مدضوصا زالٌ هظه الفترة لىً ًجب الخإهُض على ؤه

ّؤزغي.

الؼواًا املخإزغة بالحغهت ّوإلى حاهب املضعؾت الفغوؿُت، عملذ بعؼ املضاعؽ ّو

 –على إعضاص حُل حضًض مً الؿلبت املدشعبحن بالثلافت العغبُت الاضالخُت الؿلفُت 

ّ
 
لبت الغخُل إلى املشغق العغبي وجىوـ لخىمُل لاؾالمُت وازخاع عضص مً هؤالء الؿ

خىهت مثل اصعاؾتهم في الجىامع لاؾالمُت الىبري  ّاملضًىت املىىعة.ّولاػهغ ولٍؼ
                                                           

7 Meynier, G. (1981), Op.cit., p. 177. 
ّ.02، عضص الىهزاوي الحق   8



 : صحيفت "الحق  الىهزاوي" طالئع الحزكت السياسيت الىطىيت في الغزب الجشائزي 

29 

ت  -عػم غُله- ٌ الىؾـ الثلافي الجؼابغّيعلى إزغ هظا الخدىّ شهض  بىاصع خغهت فىٍغ
الضعىة إلى لاضالح الضًني وإعاصة الاعخباع إلى اللؼت  7 زث بثالزت اججاهاث هيحضًضة جمحّ 

ش الجؼابغ. وشإث بىاصع لاضالح الضًني في الجؼابغ  العغبُت وزلافتها والاهخمام بىخابت جاٍع

اعة التي كام بها الشُش مدمض عبضه ؾىت  إط  ،1630كبل الحغب العاملُت لاولى على إزغ الٍؼ

لىجها ّو"بىحىص عحاٌ ظهغوا بفىغة إضالخُت مدضوصة حعتر  "حمعُت العلماء املؿلمحن" 

وان لهم في اللػاء علحها مؿاع ّوعلى ول خاٌ مدمىصة... فلاومىا البضع في صوابغ غُلت 

ّ.9مىفلت"

جلمؿان  في جؤهض الىزابم الفغوؿُت وحىص "علماء مطلححن" في مضن الؼغب الجؼابغّيّو

ٌعتر   " 1633لاؾالم ؾىت واكع  معؿىغ على الخطىص. ففي جدلُم خٌى "ّووهغان ّو

لُلم ماعؾُت" "بظهىع شباب مؿلم مجض ّ -مضًغ املعهض الفغوس ي ص لاؾالمي بخلمؿان "ٍو

عت والعطغ" عؽ لعل ؤبغػهم هى املض ّّو ،10ًيشؼل باإلضالح وكػاًا الخىفُم بحن الشَغ

"عبض الؿالم بً شعُب" الظي صعا بشضة إلى ملاومت البضع والخغافاث التي اؾخدىطث 

ّمخحعلتهم في مجزلت ّوعلٌى العامت مً املؿلمحن على 
 
ُت ال جلُم بإؾالفهم لامجاص ضه

ّّو ،11الحػاعة"ّوالظًً ضىعىا املعجؼة في مجاٌ العلم  ٍّغي هظا املض 
 
ه "ال ؾبُل إلى عؽ ؤه

لي صون ملاومت شُىر الؿغق  ّّوًلظت املجخمعاث في الشماٌ لافٍغ ت ال الحل ّالُلظت  ؤن 

 .12لاضالح"وجخم إال بالخعلُم 

ّ ع وفي وهغان ظهغث الضعىة لئلضالح الضًني على ًض الشُش الؿُب املهاجي "الظي جطض 

إلعشاص" مً واهىا ًدبعىن لاوهام " غ في ؤخض مؿاحض "املضًىت الجضًضة"الخعلُم الح ّ

ّ.13بالخغافاث" ؤمىىّنٍّو

ّّو 
 
في وشاؽ ؼت العغبُت وزلافتها مياهت ملحىظت اخخلذ كػُت إعاصة الاعخباع إلى الل

ت التي واهذ جغمي إلى حعمُم  ،الىسبت ع الاؾخعماٍع فاعجفعذ ؤضىاتها للخىضًض باملشاَع

ّ
 
زؿت تهض  ّوؼت الفطخى بمىاهج خضًثت "الضاعحت" في املضاعؽ وصعذ إلى حعلُم الل

هظه لاضىاث مدمض بً  ؤهم ّّوإعاصة الاعخباع لها بىضفها لؼت البالص ولؿان زلافتها وصًجها. 

                                                           
، (1641) حمعُت العلماء املؿلمحن 9 ّ.11 .كؿىؿُىت، صمؿبعت ، املؤجمغ لاٌو

ـ.  الذبلىماسيتو مجلت القضاًا الاستعماريت "، مً 1633"لاؾالم ؾىت  10 ّبالفغوؿُت، باَع
 .1012  ، عكمLe Petit Tlemcenien، مً صحُفت مغابً شعُب، ع 11
12 Le Petit Tlemcenien 1012، عكم.ّ
ّ.02 .، ص.ث.، وهغان، صأطيب املآثزو أهفس الذخائز املهاجي، الؿُب،  13
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حن وإلى جإؾِـ عخاٌ الىضعّو مي الظي صعا إلى حعمُم الخعلُم الابخضاةي بحن الجؼابٍغ

خىهت  حامعت عغبُت في الجؼابغ العاضمت على ػغاع حامع اللغوٍحن بفاؽ ؤو حامع الٍؼ
ّبخىوـ "ألنّ 

 
ؼت لاضلُت لآلال  مً الؿيان... فال ؾبُل إلى نهػت ؤمت جفخلض لؼتها ها الل

ّ.14الء شإنها والجهىع بثلافتها وفىىنها"للخعبحر عً مشاعغها العمُلت وإلع

ش البالص بمىظىع وؾني واضح  ،وفي وؾـ هظه الىسبت، بغػ الاهخمام بىخابت جاٍع

ت لاؾالمُت وحعٍغف  سُت لاولى التي ؾعذ إلى ابغاػ املعالم الحػاٍع وظهغث الخألُف الخاٍع

حن بإؾالفهم الاعالم في مجالي العلم  ض  ؤصحابها إلى هّو ،15الحػاعةّواللغاء الجؼابٍغ

حن الظًً ًىىغون للشعب الجؼابغي اهخماءه إلى  ل الحل ّعفؼ مؼاعم املفىٍغً الاؾخعماٍع

ّالحػاعي العغبي لاؾالمي.

 على املحك   ي"الىهزاو الحق  "يفت صح

ّالث صحُفت "في زػم هظه الخدىّ ظهغث  في وواهذ هجغة جلمؿان  ،الىهغاوي" الحم 

إط عاعغذ الهجغة واعخبرتها عمال ال ًسضم  ،في ضضوعها ا"ؾببا مباشّغ 1611ؤهخىبغ 

7ّ مطلحت الىؾً"   ،ؤوعوبا حاصة في مخابعت لاؾالم ؤًىما وان إلى ؤًً نهاحغ؟ ؤججهلىن ؤن 

عػبتها في الاؾخعماع...؟ ؤوؿِخم ؤن حؿعت ؤعشاع مً املؿلمحن هم جدذ ّولؿمعها 

ّفي ول ًىم حؿعى إلى ججؼبت العشغ الباقي لو ؾلؿتها... الهجغة  خجعله جدذ ملىُتها... إن 
بِىما في وؾعىا الجهىع  ،ُلت عغىر للىاكع املغ ّالحل ّا الطبر فهى في ؤمّ  ،غة بالىؾًمػّ 

ّ.16زلىا في املؿخلبل"ّوىصهم موا عؼمىم وازغحىا مً حمّبإمخىا... شض ّ

ّ ٌ ّ ًض حُفت هظا املىكف على ؤن  حؿعى إلى الاهخلاٌ مً امللاومت الؿلبُت الُاةؿت  الص 

إلى العمل الؿُاس ي الحضًث الظي ًخماش ى وآماٌ الفئاث الاحخماعُت الجضًضة الظي 

ّؤفغػها املجخمع الجؼابغي.

"إن ػمان الىفاح املؿلح كض ولى واهخهى عهض لاؾال  الظًً ؾلؿىا في مُضان 

هىاضل هفاخهم في املجاٌ الؿُاس ي  ؤن -الجُل الجضًض-الشغ ... ًجب علُىا هدً 

ّ.17الاكخطاصيو

                                                           
، ع 14 ّ، بالفغوؿُت.1، عضص وثائق كزيذش(، 1651) بض اللاصعحؼلٌى
م الخلمؿاوي. ؾبع هخابّوهظهغ على ؾبُل املثاٌ هخاب "الخعٍغف" للحفىاوي  15 ّ"الؿبخان" البً مٍغ
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حُفتحعخبر  ّ" الص  جي إالىهغاوي" مىبرا ؾُاؾُا  الحم  لخفذ خىله حماعت مً زٍغ

وان هؤالء ٌعملىن في ؾلً الىظُف ّو ،لاؾالمي" بخلمؿان –املضاعؽ واملعهض الفغوس ي 
وواهذ اهخماءاتهم الاحخماعُت الحضًثت وزلافتهم املؼصوحت جضفعهم إلى  ،ةواملهً الحغّ 

ت وهىٍّ الخدغّ  ُّ ن الؿُاس ي على ؤؾاؽ الخمؿً بصخطُتهم الجؼابٍغ ت تهم العغب
 ُّ مها الخؿىع  فهؤالء ،تلاؾالم ت خخ  ًغوا في هػالهم وهػاٌ ؤحضاصهم جىاكػا بل اؾخمغاٍع

خي. اهذ حؿعى، بضعىتها إلى الاهضماج وإلى اللؿعُت زالفا للىسبت املفغوؿت التي وّو الخاٍع

ّ سُت، واهذ الىسبت املؼصوحت الثلافت حعلً للمؤل جمؿ  بل جغي فحها  ،ىها بإضالتهاالخاٍع

بُت.  غغوعة ملىاحهت الاؾخعماع ومسؿؿاجه الخؼٍغ

ّالاهذماجومقاومت التجىيذ  .أ

الؿُاؾُت في كػُت ججىُض لاهالي على الحُاة  1611-1611زالٌ الفترة ؾؼذ 

لضزٌى املُضان  فخدذ املجاٌّو فت هظه اللػُتاملؿخعمغة فاؾخؼلذ الىسبت املثل ّ

ّالؿُاس ي مً بابه الىاؾع.

ّ ا  كض عاعغذ الخجىُض لاحباعي  واملعلىم ؤن  ت في املضن ولاٍع الجماهحر الجؼابٍغ

اح ها عؤث فُه وؾُلت ابخىغها الاؾخعماع الفغوس ي ملطاصعة ؤعّوألنّ  ،معاعغت شضًضة

حن بعض مطاصعة ؤمالههم  ّ ،ؤعاغحهمّوالجؼابٍغ هي الىسبت كض اججهذ اججاها آزغ. ف إال ؤن 
ت ألنّ  ّلم حعاعع مبضؤ الخضمت العؿىٍغ اللاهىن الظي ًلؼم الشباب  ها واهذ حعخلض ؤن 

ىق الؿُاؾُت املىاؾبت مثل خم الحل ّابغي بإصاء هظا الىاحب ًمىده بالػغوعة الجّؼ

ّػحره...ّوالاهخساب 

ّال  ّ ،هىاكش صحت هظا املىكف يهم ؤن  الحيىمت الفغوؿُت كض  لىً ًجب اللٌى ؤن 

الُت التي جمثلذ خُىظان في كغع ّ حن ألػغاع ؤملتها علحها ؾُاؾتها الامبًر ث ججىُض الجؼابٍغ

املؿاعي التي واهذ جبظلها مً ؤحل فغع خماًتها على املؼغب لاكص ى والخىؾع 

لُت  ّاحهت الخؿغ العؿىغي لاملاوي في ؤوعوبا.مّىّوالاؾخعماعي في اللاعة لافٍغ

ر شِئا مً الىغع ، صون ؤن ٌؼحّ 1611هىظا ضضع كغاع الخجىُض لاحباعي في فبراًغ ّو

ّ ،الؿُاس ي في املؿخعمغة، فياهذ زُبت آماٌ الىسبت هبحرة
م
ّوؾلـ ؤمامها كىاع امل
م
ل ث

مثلت في العلُا ت واملؿاواة" التي حشبّ  املخ  ؤًضًىلىحُت ؽ جيشغ مضاّععذ بها في ظل "الحٍغ

ّت مؼعىمت.غٍّ خدػال
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لاٌو ًخمثل  ،اهلؿمذ خغهتها إلى اججاهحن مخباًىحنّوظهغ الخال  في ؤوؾاؽ الىسبت 

 ،الضوابغ اللُبرالُتّوفي لاكلُت املفغوؿت التي عللذ آماال عٍغػت على الحيىمت الفغوؿُت 

 ،وؤعغبذ صحُفتها "لاؾالم" ،فضعتها إلى حعمُم كاهىن الخجىِـ على املجىضًً والىسبت

ىق الحل ّالظي مىذ بعؼ  1611ؾبخمبر  16عً اعجُاخها ملغؾىم  ،الطاصعة بالجؼابغ

م إضالخاث ؾُاؾُت كاصمت. ،املاصًت للجىىص الثاوي ًجمع ّو واعخبرجه زؿىة هامت في ؾٍغ

عت لاؾالمُت والغافػحن  لاػلبُت التي واهذ جخمثل في املثلفحن املخمؿىحن بالشَغ

ػاث"  ،خجىِـلل ت واعخبروا مغؾىم "الخعٍى ت لاحباٍع وعاعع هؤالء الخضمت العؿىٍغ

حن.الحل ّمىاوعة جغمي إلى الىكى  غض مىذ  ّىق الؿُاؾُت للجؼابٍغ

ّظهغ هظا الاججاه بىغىح على لؿان " الىهغاوي" التي ما فخئذ جضعى إلى ملاومت  الحم 

ت وجؿالب ب ع الاؾخعماٍع ً ىق الؿُاؾُت الحل ّاملشاَع التي جىفل املؿاواة بحن املعمٍغ

حن عخىا   7 الجؼابٍغ ّّو"إن شَغ لت...هي طاجُت شعبىا وال وعخلض ؤن  الخمؿً بها  جلالُضها العٍغ

18ّ".ٌشيل خاحؼا ًدٌى صون عكُىا

حُفتزث هظه جمحّ ّو ت ؤزغي ؾخظهغ فُما بعض، مثل الص  ، على ػغاع صحف حؼابٍغ

، بعضائها الشضًض لالججاه الاهضماجي الظي واهذ جضعى له الىسبت "طو الفلاع"و "الفاعوق"

فغوؿت 
م
ة ما بحن زالٌ الفترة ّو لؿان خالها "لاؾالم".ّوامل ، وان زؿغ 1611و 1634املمخض 

ّ
 
حن إلى لاعالن عً لاًضًىلىحُت الاهضماحُت واضحا أله ه خمل عضصا مً املثلفحن الجؼابٍغ

ّ ش، إلى عضة اخخالالث الجؼابغ لم جىً ؤبضا بلضا م "ؤن  ؿخلال... فلض حعغغذ عبر الخاٍع

شعبها عً هفىا ّو ،ؤحىبُت مجها الاخخالٌ العغبي والاخخالٌ التروي زم الاخخالٌ الفغوس ي"

خي في جإؾِـ صولخه الىؾىُت املؿخللتخل ّ إن ؤهالي هظا البلض فغوؿُىن " 7 ه الخاٍع

ّ.19ولاعع التي ٌعِشىن علحها كؿعت مً التراب الفغوس ي"

ّعاعغذ صحُفت " هفذ ؤن جيىن الضعىة له ّوالىهغاوي" اججاه الاهضماج بشضة  الحم 

ّ ضاصعة عً الؿلُعت املثلفت املغجبؿت بالجماهحر الللت الللُلت مً الؿيان ًغغىن  "ألن 

حُفتهاشضث ّو .20باالهضماج" ت الشباب املثل ّ الص  ف إلى الخمؿً بصخطِخه الجؼابٍغ

خه العغبُت  هُف هؿالب باالهطهاع في ّو"هُف هضعى إلى الاهضماج،  7 لاؾالمُتوالاعتزاػ بهٍى
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ّّوبىجلت املجخمع الفغوس ي، ؤهخجل مً حيؿىا  دىا... إن  هظا الجيـ الظي ًلضم آًاث  هٍى

ّ.21الفضاء في اللؿغ الؿغابلس ي ًثحر إعجاب العالم بإؾغهّوالبؿىلت 

حُفتاعخبرث ّو الخجىُض والاهضماج مً مسؿؿاث الاؾخعماع التي جغمي إلى جفىًُ  الص 

ولضفع زؿغ الاججاهاث  ،عخه املثلفتؾلُّوغ الىخضة بحن الشعب الجؼابغي ؤواض

ؼ الخالخم بحن  الاهفطالُت ؤهضث على وحىب الخػامً بحن فئاث الشعب وعلى حعٍؼ

ّالىسبت املثلفت.ّوالجماهحر العٍغػت 

 الىخبتو بين الجماهير التؤكيذ على التضامن  .ب

ّؤولذ صحُفت " ؼت إلى وحىب الخػامً بحن الجماهحر ل" عىاًت باالىهغاوي الحم 

دضًً، مثلفىن وؤمُىن، "وىهىا مخّ  7 والىسبت في مىاكفها الؿُاؾُت والاحخماعُت املسخلفت

ّ
 
ّ."ىا شعب واخض ًيخمي إلى ؤمت واخضةؤػىُاء وفلغاء، مىظفىن وفالخىن... إه

ت للخجىُض. ففي وكذ واهذ فُه  ظهغ طلً حلُاّو خحن اشخضث املعاعغت الجماهحًر

حن إلى "الخج والامخىاع عً اللُام بإعماٌ  ض بالطبر"ىصحُفت "لاؾالم" جضعى الجؼابٍغ

ّب، اعخبرث "الشؼ ش امللاومت الىهغاوي" هظه املعاعغت جدىّ  الحم  ال حضًضا في جاٍع

شجاعت  ذَُّّخ ّّويان لاكالُم فيشغث على ضفداتها عغابؼ ؾ ،املىاهػت لالؾخعماع

7ّ الشبان الظًً واهىا ًلاؾعىن عملُاث الفدظ الؿبي وإحغاء اللغعت

ٍىشف مضلٌى هظه اليلمت عً ّوع ولمت الظٌ في العغابؼ التي هخبها لاهالي... "جخىغّ 

وعي حضًض لم ًىً معغوفا في الؿىحن املاغُت... مع مغوع الؼمً جىمى الافياع... فالجماهحر 

ّفي معاهاتها جىمً ؾبل ًلظتها اللاصمت".وها مظلىمت... الُا ؤنّ جضعن خ

حُفت، وكفذ 1611زالٌ حىان ّو مىكفا مً الىفض الظي ؤعؾلخه الىسبت  الص 

ّ
 
ه خمل معه البدت واهذ جضعى إلى جدلُم مؿالب غُلت جغجبـ املفغوؿت إلى باَعـ أله

فال فغق بحن الفالح  ،مطالح الشعب بيامله في زؿغواهذ بمطالح هظه الفئت، بِىما 

ّ.22واملثلف في الظغ  الغاهً

ّجإهُضا لىعحها الىخضوي، صعذ "ّو الىهغاوي" الجماهحر إلى حشىُل لجىت وؾىُت  الحم 

ؤوؾع مً  ،لجمع عغابؼ لاكالُم وضُاػت البدت عامت جغمي إلى جدلُم مؿالب عامت
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حُفت، وشغث 1611فغوؿت. وزالٌ شهغ ؤوث كلُت املمؿالب الالبدت لا هظه  الص 

اخخىي املُثاق على زالزت ّو ،23الالبدت جدذ عىىان، "مُثاق الشعب املؿلم في الجؼابغ"

7ّ مً املؿالب ضىا ؤ

ت الخعؿفُت  ،مؿالب ؾُاؾُت  - ذ على إلؼاء "كاهىن لاهالي" ولاحغاءاث لاصاٍع هط 

حن، وال ماوع ؤن جمىذ هظه الحل ّوعلى غغوعة مىذ  ،لازغّي ىق الؿُاؾُت واملضهُت للجؼابٍغ

جُا-ىق الحل ّ عخه  -جضٍع على ؤال ًلؼم املخمخع بها على الخسلي عً ؤخىاله الصخطُت وشَغ

 لاؾالمُت.

صعذ لاصاعة إلى غغوعة إضالح ؤوغاع بدُث  ،مؿالب اكخطاصًت احخماعُت  -

 املالُت لهم.ّواملؿاعضاث الخلىُت  الفالخحن وخماًتهم مً املطاصعة واملػاعبت وجلضًم

ّبدُث مؿالب زلافُت   -
 
ذ على حعمُم الخعلُم الابخضاةي وإعاصة الاعخباع إلى الل ؼت هط 

حن معاملت البلت  ت عواجبهم بغواجب املعلمحن ّوالعغبُت ومعاملت املعلمحن الجؼابٍغ حؿٍى

 لاوعوبُحن.

حُفتوإلى حاهب طلً، صعذ  - ُّ إلى جطفُت الخال  مع لاك الص  العمل ّوت املفغوؿت ل

املثلفت بخطعُض الىػاٌ املعاصي لئلصاعة  الىسبتعلى إعاصة الىخضة في ضف 

ت ّ ،الاؾخعماٍع ت  ،"اللىة في الاجداص" ألن  وهاشضتها الخمؿً بملىماث الصخطُت الجؼابٍغ

ّ حن لً ٌؿترصوا خلىكهم املؼخطبت ما لم  زلافت وجغازا وصًىا، إًماها مجها بإن  الجؼابٍغ
 ُّ  تهم وما لم ٌعخمضوا على ؤهفؿهم في بىاء نهػتهم.ًخمؿيىا بملىماث شخط

ّ ّت "صحُف صحُذ ؤن  لم جضعم إلى الاؾخلالٌ لىً مىاكفها الؿُاؾُت  الىهغاوي" الحم 
ا لم ًىً ًمحّ  ا وؾىُا مغهف  ئت واججاهها املىاوا للخؼٍغب الاؾخعماعي كض ؤهؿبها خؿ  ز الجٍغ

ت ؤزغي مثل  ّ"الغاشضي".وو"املطباح"   "لاؾالم"صحفا حؼابٍغ
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 الاهتمام بقضاًا العالم العزبي .ث

ّلم ًىً اهخمام " بلػاًا الجهػت في العالم العغبي مجغص اهخمام الىهغاوي"  الحم 

حُفتللض ؾاعث  إعالمي بلضع ما هى جإهُض الججاهها العغبي لاؾالمي الىاضح. في  الص 

، فاعخبرث لاؾالم علُضة ضالحت ليل عطغ ،جدالُلها لهظه اللػاًا على الىهج لافؼاوي

ال ّوبإؾباب الخلضم والغقي،  لازظوت الحل ّفال ؾبُل إلى الجهػت صون العىصة إلى الضًاهت 

ّكىة صون حمع ولمت املؿلمحن لضفع زؿغ الاؾخعماع الؼغبي الظي يهضصهم حمُعا.

حُفتبطضص الخدضًث، لم جضعم ّو ّ الص  كابمت على  تهامؤؾؿا إلى جللُض الؼغب ألن 

وباؾم اللىاهحن  ،الثىعةّوالاؾدبضاص "في ظل املضهُت وجدذ ؾخاع الحػاعة والظلم 

ؿذ ؾوالخىظُماث الضؾخىعٍت  ها واهذ لىجّ ّو ،24صٌؿذ العضالت باألكضام"ّوق ّىالحل ّمم

. ّجضعى إلى إكامت هظام احخماعي كىي ٌعُض لئلؾالم مجضه لاٌو

حُفتؤصاهذ ّو "ال  7 ة الؼؼو الاؾخعماعي لاوعوبي لؤلكؿاع العغبُت لاؾالمُتبشض ّ الص 

ّ  ً ّ ٌش ججزع مجها وعمت ّوصٌو ؤوعوبا املؿُدُت...حؿؿى على لامم الػعُفت  إوؿان ؤن 
ها في حكضم ػعها ججىص علحها ببرهت املضهُت، فال جلبث كلُال ختى جالاؾخلالٌ بضعىي ؤنّ 

ّوفي ؤخشائها لاظافغ  ؽّغؼحّوالغكاب  املُل إلى ّوالؿلؿت  لاهُاب... ال ًضفعها إلحها إال خب 

25ّ".إطالٌ العباص

ّإًؿالُا في ػؼو اللؿغ اللُبي وشغث "خحن شغعذ ّو " ملاالث عضًضة ؤصاهذ فحها الحم 

"جىفم إًؿالُا ؤمىالا ؾابلت في هظه  7هظا العضوان وؤشاصث بملاومت الشعب اللُبي

ّ ون على ملاومت العضو في ول ميان. فال لامىاٌ الؿابلت وال العغب مطغّ  الحغب... ػحر ؤن 

ت..."لاؾلحت الفخاهت كاصعة على إؾياث ض ّ.26ىث الحٍغ

حُفتوؤعلىذ   الخبرعاثّوعلى جإؾِـ لجىت "الهالٌ لاخمغ" لجمع لامىاٌ  الص 

ىن مً العماالث الثالر مؤؾؿت  لطالح ضحاًا العضوان لاًؿالي. ألٌو مغة، ًيص ئ حؼابٍغ

ًّؿالُت في ؾغابلـ.الهالٌ لاخمغ ملؿاعضة ضحاًا الحغب لّا

ّوبشإن املؼغب لاكص ى، عاعغذ " ت الفغوؿُت بهظا " الحم  املشغوعاث الاؾخعماٍع
الغعاًا املؼاعبت )ػؼو فاؽ ؾىت  وس ي وكُاصجه غض ّفاث الجِش الفّغاللؿغ وؤصاهذ جطغّ 
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"إن الؼاًت التي جغمي إلحها فغوؿا في املؼغب لاكص ى هي فغع كىتها ووؾُلتها  7 (1611

اء... ف ّاملفػلت في طلً هي ؾُفها امللؿش بضماء لابٍغ حاهب هؤالء املؼاعبت  ًلف إلى الحم 

جلف لاوؿاهُت غض فغوؿا التي جخدمل ّوالظًً ًخعغغىن لهجىم عؿىغي عىُف... 

27ّ".مؿؤولُت إعاكت الضماء

حُفتوؤشاصث  "فاملؼاعبت ًداعبىن صفاعا عً  كابلت7 بامللاومت الىؾىُت املؼغبُت الص 

علُضتهم... وعلى طلً ؾخجض فغوؿا ؤمامها عمال شاكا في مغاهش والظي وحضجه ّوؤعغهم 

ئت التي وكفتها 28بغكت"ّوإًؿالُا ؤمامها في ؾغابلـ  . وعاء هظه املىاكف الؿُاؾُت الجٍغ

"ّ خؿا وؾىُا ممهضا ّوالىهغاوي" في ظغ  ؾُاس ي ضعب، هلمذ إعهاضا زىعٍا  الحم 

ً.الؿبُل لظهىع لاًضًىلىحُت الىؾىُت الث ّىعٍت في الثالزِىاث مً اللغن العشٍغ

ّ، ازخفذ "1611في زٍغف ؾىت  ّّوالىهغاوي"  الحم  وعاء هظا الازخفاء  ال وعخلض ؤن 

ّ حُفت ؤؾبابا مالُت ؤو مشاول ماصًت ألن  بالعىـ ازخفذ ّو ،لم جفصح عً طلً الص 

"ّ العغبُت ذ فُه صحُفتها فوعّغ ،29" في وكذ وضل فُه سحبها إلى زالزت آال  وسختالحم 

وواهذ لها مياجب في الجؼابغ العاضمت  ،جدؿِىاث هامت بفػل الصحافي عمغ عاؾم

ّكغاء في الىؾً وزاعحه )املؼغب لاكص ى على الخطىص(.ّو مغؾُلُاّوباَعـ ّو

ّّو حُفت ال هخفم مع " ػهحر إًدضاصن" خحن ًؼعم ؤن  ّ ،30ؤوكفذ هفؿها الص  هظا  ألن 

ّ ،الغؤي ال ٌؿدىض إلى صلُل واضح هظا الاخخجاب ًغجبـ بمىاكفها التي  ومً املدخمل ؤن 

ّ صلُلىا في طلً ّولاصاعة في املؿخعمغة. وحف لاوعوبُت ؾببذ لها مػاًلت مً ؾغ  الص 

ّ حُفت ؤن  بىن وحؿعى  7 هشفذ عً هظه املػاًلت في ؤعضاصها لازحرة الص 
 
"هدً مغاك

31ّ".اٌ مىا في لاًام اللاصمتلعل طلً بضاًت هجمت ؾدىّوؤؾغا  إلى الىُل مً عؼابمىا... 

ّولم جىج " ّالحم  م الخُاع اللُبرالي الفغوس ي الظي وان ًضعّ  " مً الهجمت التي جىكعتها ألن 

ّ ّكُام الص  ت في طلً العطغ، عفؼ مؿاهضتها بضعىي ؤن  مىاكفها واهذ  حف الجؼابٍغ

32ّ.املؿخعمغةّوجؼعج الضوابغ الؿُاؾُت في فغوؿا 

                                                           
ّ.11، عضص الىهزاوي الحق   27
ّ.05، عضص املزحع هفسه 28
ّ.31، عضص املزحع هفسه 29
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ٌّآحغون،  31 ىن "(، 1635) شاع ـ 1املجلذ ، "فغوؿاّواملؿلمىن  الجؼابٍغ هى ؤهبر ّو. 1315 .الفغوؿُت، ص -، باَع
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ّ. 115 ، الجؼابغ، ص.جاريخ الصحافت ألاهليت(، 1650) هحراًدضاصن، ّػ 32
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ض ؤن ُّ  في زخام هظه الضعاؾت، هٍغ ت هما وشحر بئًجاػ إلى زطابظ الصخط ت الجؼابٍغ

ّفهمتها " ّالىهغاوي". الحم 

حُفتًىشف الخدلُل الضاللي، ملػمىن هظه  عً حهىص هامت في حصخُظ  الص 

ت. ّالضعابم الغبِؿُت التي جغجىؼ علحها الصخطُت الجؼابٍغ

 إلاسالميت-ى وعي بالهىيت العزبيتالىعي بالشخصيت الجشائزيت ه

حُفتجػع  ت العغبُت لاؾالمُت في ملضمت الخطابظ التي جمحّ  الص  ز واكع الهٍى

ً ت في مؿلع اللغن العشٍغ ت فهما صًيُا ،الصخطُت الجؼابٍغ  ،ولم ًىً فهمها لهظه الهٍى

ا  ّ 7زلافُا بالضعحت لاولىّوإط اعخبرث الاهخماء العغبي لاؾالمي اهخماء خػاٍع

ّ خػاعجىا ؤصوى مً الحػاعاث لاوعوبُت، ؤلم جلمع ملعاها؟  "بإي خم ًؼعم الخطىم ؤن 

جؿىعها؟ ؤلم ًىً طلً في وكذ واهذ ّوؤلم حؿهم بيل كىاها في بىاء الحػاعة لاوؿاهُت 

ّ.33الظلماث"ّواعكحن في هىف الجهل ػالعالم ّوفُه ؤوعوبا 

 الاهؿىاء علىولم ًىً اعتزاػها بالحػاعة العغبُت لاؾالمُت صعىة إلى الجمىص ّو

ّ
 
ت وؾعي شضًض إلى الجهػت الىفـ أله لازظ بإؾباب وه اكترن في هفـ الىكذ بئعاصة كٍى

ّ الخلضم.  ،وعفؼ ملسؿؿاث الدؿِب والاعجُاب ،صفاع عً الظاث ّىه ً بالترارفالخمؿ 

ّ
 
لم جغ في هظه الثىابُت ّو ،صابما على الخالػم املطحري بحن لاضالت واملعاضغة ِطغّ لظا واهذ ج

 ُّ س ا في مىاحهت املشغوع الاؾخعماعي. ،واكعا مخىاكػات الخاٍع ّبل خال غغوٍع

 سعي إلى التحذًثو وعي باملعاصزة الىعي بالشخصيت هى 

ت ضؼحرة  جغجىؼ خغهت الجهػت على اللىي الاحخماعُت الجضًضة في املجخمع )بغحىاٍػ

 7 يجلعب الىسبت صوعا هاما في لاضالح الؿُاس ي والثلافّو ،)ؾلُعت مثلفت(ومخىؾؿت( ّو

ّ
 
ّ"ؤحل ًجب ؤن هخعلم ليي وشعغ بإه

 
ىا مظلىمىن، ًجب ؤن هخعلم ىا غعفاء... ليي وعغ  ؤه

ىق الحل ّهُف هغفع ؤضىاجىا في وحه الظلم... ليي هؿلب العضٌ واملؿاواة بحن الىاؽ في 

ّ.34الؿبُعُت"

ّهذ "ووح ّ العمل على ّوؿاث وجىمُتها املؤؾ" صعىة إلى الخجاع والحغفُحن إلوشاء الحم 

ّصعذ "ّو، مىافؿت لاوعوبُحن في املجاٌ الاكخطاصي " الىسبت املثلفت إلى ضُاهت الحم 

                                                           
 .13العضص لازحر ّو 12، العضص 13، العضص الىهزاوي الحق   33
ش املزحع السابق، (1651شاٌع )آحغون،  34 غ للىابب "ؤلبان عوػي"، بخاٍع ّ، ؤهخىبغ 13، هلله مً جلٍغ
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وال  ،وإلى صفع زؿغ الاججاهاث الاهفطالُت ،وخضة الشعب ملىاحهت الظلم الاؾخعماعّي
ؤن  ًجىػ في هظغها واّل" 7 ىعي بمطلحت الشعب املشترهتالم لاضالح الؿُاس ي إال بًخّ 

ا   لظا عفػذ صحُفخىا ؤن  املضن.ّوجلؿع الىسبت الطلت بالجماهحر العٍغػت في لاٍع

جيىن صعىتها إلى لاضالح صعىة املثلفحن وخضهم. فيان بغهامجها الؿُاس ي شامال وصعذ 

الىفىص التي ؾافغث إلى باَعـ لالخخجاج غض كغاع الخجىُض لاحباعي ؤن جىلل معها آعاء 

والفلغاء... ال آعاء املخفغهجحن الظًً جسللىا بمفاؾض الخمضن  البؿؿاء مً الفالخحن

ّالحػاعة الجضًضة". ّعشغّوّوالحضًث 

 ئزيت هى جمسك بالشزيعت إلاسالميتالىعي بالشخصيت الجشا

ت في هظغ " ّجغجىؼ الصخطُت الجؼابٍغ ّالحم  عت " على بعض زالث هى الخمؿ  ً بالشَغ

ّ 7 حاء جإهُضها على الؿابع الضًنيّولاؾالمُت.  اّو... "ؤها مؿلم خغ  ا خغ  ّ "،ؾإبلى مؿلم   ألن 

ت آهظان، وان مسؿؿا علماهُا. ّاملسؿـ الاهضماجي الظي وان يهضص الصخطُت الجؼابٍغ

ّّو
 
حُفتذ جبي ّ ،الاججاه الضًني الص  عت لاؾالمُت واهذ في هظغها الضعع لازحر  ألن  الشَغ

ظا، ؤصاهذ بشضة جُاع الظي ًدمي الشباب املؿلم مً مسؿـ الخؼٍغب الاؾخعماعي. ل

"الخفغهج" الظي ظهغ في وؾـ بعؼ الشباب الظًً جىىغوا لعاصاتهم وجلالُضهم وعاعغذ 

ّ 35.حعاؾي الخمىع لىثرة مفاؾضهاّوالؼواج باألوعوبُاث 

ًإنّ  ت في مؿلع اللغن العشٍغ ّخؿب " ها املالمذ العامت للصخطُت الجؼابٍغ  الحم 

 الىهغاوي".

ّالىهزاوي" الحق  عن صحيفت " بطاقت جقىيت

 التعزيف بها . أ

ّ : الاسم العامل ضة ؤؾبىعُت ؾُاؾُت خامُت لجمُع مطالح املؿلمحن.الحم  7ّ حٍغ

ّعغبُت.والفغوؿُت الفغوؿُت ؤوال زم ال : لغت العمل

ض ؤن  : الشعاراث ّصاعة شؤون بالصهم "هابلُىن الثالث )بالفغوؿُت(إغهىم في شؤؤٍع

ّكل حاء ّو" ّ")بالعغبُت( اللىة في الاجداص"؛ "ممجخي لّابالخعاون "ّ؛"ػهم الباؾلّو الحم 
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 السلسلت الثاهيت:

ٌّالعضص لّا 1611ّؤهخىبغ  711  و

1611ّؤوث  711  (13زحر )عضص لّاال

 زيزالتحو  إلادارة . ب

اكف معاصًت لئلصاعة بمّىز ىالي جمحّ م7 صحافي فغوس ي  الغبِـ املؿحر7 شاٌع جابُه -
ت. عحّ  ّالاؾخعماٍع

 
ّ هن في هظا املىطب أله

 
ـ ال ًدم له إضضاع الجؼابغي ػحر املخجي

ّ  حف.الص 

لجىت الخإؾِـ7 الؿاصة7 ابً عبض هللا بىعُاص، بً عِس ى، ابً عىاص، ػعمت، بً  -

س ي.  ؾعض و الاصَع

غ7 ّو لاصاعةملغ  -  وهغان. –ت ًههج صاع البلض 3الخدٍغ

بُت  -  .وهغان –املؿبعت7 ؤ. ؤٍع

في و" والًت وهغان )ملغ الىالًت( ممطلحت الىزاب"في  الُا7 خ املجمىعت جىحض -

 .باَعـباملىخبت الىؾىُت 

غ7 - عت بإؾماء ملاالث مىك .ضالح، بىعي، عخاٌ، جابتي، كُىّن لجىت الخدٍغ

ّمدلىعًٍ، عغوج، ابً مىطىع... ،زُاٌ وعىىا، لّاجحمؿخعاعة7 

 معلىماث جقىيت . ث

 ؾىدُم لليسخت. 13الؿعغ  -

 .3.22الحجم هبحر7 -

 ضفدخان بالعغبُت. ّوبالفغوؿُت  ضفداث 1عضص الطفداث7  -

 ؤعمضة. 2 الطفدت7في  عمضةعضص لّا -

 ؾم.00عغع  –14.2املؿاخت املؿبىعت7 ؾٌى  -

 التىسيعو السحب  . ث

 (1315وسخت )آحغون7 ص 0333السحب  -

 الؼغب الجؼابغي.ّو7 وهغان  الخىػَع -
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ّمغؾُلُا.ّو مغاؾالن في باَعـ ّوضمت فت مىخب في الجؼابغ العاحُللص -

 رةالىحذاث املحز   . ج

ّ.لئلشهاعضفدت ّومؿلؿل ّومغاؾالث ّوملاالث ّوعالهاث إجدخىي على 


