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دراصت في فتنت  : آلاخر في فىر ألامير عبذ اللادر الجسائري 
 م0681دمشم 

(1) غبيأمجذ أحمذ الس 
 

 ملّذمت

-السدُى في حسلُت ألاها وآلادط جكطن هكؼها وإًهاغها في مػطقت شخلُت غاإلاُت

ت اإلاىبذ. قبحث ألاها وآلادط لسي ألامحر بوؼاهُت الٌابؼ  بػالمُت اإلاىهج غطبُت الهىي حعاثٍط

ًإهَ ًلما انتربذ حـػط ؤهَ  غبس الهازض يمً ٌؿىق في محٍُ ًدؼؼ ًلما ؤبحطث قُه؛ و

: قصخلُت البٌل املجاهس، الؼُاس ي، الـاغط، اإلاخلىف، واإلاهاحط.  جلاب بالسواض

دؼؼ قيها  جخهىلب في اليـإة  -ألاها-آلادط. قىمى شخلُت ألامحر جيخظم قيها ألاها باحؼام ٍو

قاألب ًجس قُه جمحزا وجىاقها مؼ شاجه ًسقػه هحى الاهخمام به زوها غً ؤدىجه  ،ألاولى

ً، هصا الاهخمام مؼ ػالمت الكٌطة جىكله لٍُىن حاقظا لٌخاب هللا في ػً الشاهُت  آلادٍط

ػت والسًً الخىُل، وفي  ػً الخامؼت غـطة ًتزوج مً ابىت غـطة وزاضػا ألكُى الـَط

دمحم غبس ( وفي الؼابػت غـطة مً غمطه اؿتهط بـسة البإغ ونىة البسن والكطوػُت ،غمه

ُ  ؛ 1964، الهازض الجعاثطي  :  . قالكواثل ألاقالًىهُت ألاضبػت ججخمؼ لسًه(م1982 ،ؿاض

ًاء الػهالوي وبساًت حـٍل الخٌُم  الخٌمت والػكت والصجاغت والػسالت ػخهطاض او ؛ قالص

 .(2003 ،زًلى) إلاكهىم السًني ألادالقي لسًه هطج وجٌىض بخٌىض زوض ؤمحرها غبر ػني حُاجها

في وؼو الصاث؛ قصخلُت ألاب مخي السًً ًلُػُت في مجخمؼ  ًان آلادط ًخجلى اجواحا

ػازث قُه مالمح الىهً والوػل والكؼاز الؼُاس ي، قٍان البس مً مىنل مىاهى 

ت  ،للظلم والاػدبساز م مً نبل ػلٌت 1825-1823قُىهؼ ألاب والابً جحذ ؤلانامت الجبًر
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ي "حؼً زاي" لخٍىن قطكت الابً لُنهل مً م ضحلت  يسضػت والسه. قخإححايم وهطان التًر

الدج والػلم إلاسة ػيخحن قطكت ًحظى بها بطقهت والسه، وػبُال حسًسا في الخػطف غلى شاجه 

"دمحم غلي  وايدـاف غىالم حسًسة في الػلىم والخجلي. في الهاهطة ًلخهي شخلُت الػلط

بهطه اليؼو الجسًس في بىاء السولت واإلاسًىت. قبػس ضحلت ؤلاًمان وجإ زًت الكطون باؿا". ٍو

جخجه ؤهظاضه بلى حاهطة السولت الػطبُت زمـو بما جحمله  ،واللالة والؼالم غلى ضػُى هللا

: ابً غطبي والخالج وغلماء اإلاسجس  مً مىضور غطبي ٌػبو بىكحاث الكلؼكت اللىقُت

ر لُهُم له ما ؿاء ؤن ًهُم. لخٍىن بؿساز حاهطة  ألامىي، وزمـو ؤنسم غاكمت في الخاٍض

اغ الػاكمت ؤلاػالمُت الٌابؼ بخػسز مىضثها الػطقي والخواضي، محٌخه مجخمػا بني الػب

ت  ومخلهُا قيها للمػطقت غلى ًس هذبت مً غلماء الػلط لبؽ هىاى ؤبىه الخطنت الهازٍض ؛ ٍو

مً ههُب ألاؿطاف وػلُل السوحت املخمسًت نطاءة ومـاقهت. لُػىز اإلاىيب الػظُم 

ؼخهبل اػخهباُ الكاجححن وشلَ  ط(  م1828ػىت َو  حـطؿل،و  م1984 ،دمحم الؼُس الىٍظ

  .(م1974

قذالُ اإلاطحلت ما نبل  ،ًاهذ الػىزة ؤوبت ؤدطي بلى الاهٌكاء غلى مػطقت آلادط الكلؼكُت

الاحخالُ الكطوس ي ًىٌب غلى نطاءة ؤقالًىن وؤضػٌى وقُشاؾىضغ وزضاػت اإلاىضور الػطبي 

ر، ويصلَ جبحطه في الخلىف بخإزحر والسه  ،الكلؼكي وزضاػت اللؿت والجؿطاقُا والخاٍض

ه لخجػله قُلؼىقا بوهى ألايثر جإزطا  ،وضحلخه ألادحرة التي غطقخه غلى مخي السًً ابً غطبي

هخه الصاجُت. هصه الىظطة ػىف جىػٌؽ كىضة مً دالُ اإلاعاوحت امخلىق ، ولًٌ غلى ًٍط

ؿطوي اإلاىٌو ومخٌلباث السًً ؤلاػالمي في يخابه "شيطي الػانل التي ؤنامها ألامحر بحن 

وجىبُه الؿاقل"، مىتهُا بلى ؤن السًاهاث الشالر جيبؼ مً مػحن واحس، وؤن ضػالت ألاهبُاء 

ى اإلاػطقت الػلمُت والكلؼكُت بل حاءث في مجملها  ،والطػل لم جًٌ تهسف بلى جهٍى

ت ؤلاوؼان اإلاخمشلت في الدؼامح   .1والخب والخػاون بحن الـػىبلخٌَطؽ حٍط

م بلى 1830جمىظ/ًىلُى 5بػس الاحخالُ الكطوس ي للجعاثط ًىم  مدؼاضغتزقػذ ألاحسار 

/هىقمبر  27ًىم  جىحُس الٍلمت والبُػت الخاكت لألمحر "بُػت شجطة السضاضة" ً ؤُو حـٍط

لخلان به  ،لخمس هلل الصي حػل هلب ؤلامام مً مهماث السًًا" حاء قيها ،م1832

وججخمؼ ًلمت اإلاؼلمحن، واللالة والؼالم غلى ػُس اإلاطػلحن، وغلى آله  ،الىكىغ وألامىاُ

                                                           
شخلُت ألامحر غبس الهازض مً مىظىض آلادط:  م(.2011، )؛ غبس الهازض ؿطؿاض 21 -20كم. الىٍظط، ملسض ػابو،  1

  يتاملجلت الجسائر :  إنضانياثجطحمت ؤؿهط مالكاث ألامحر غبس الهسض مً نبل الباحث الكطوس ي حىػخاف زوحا، 
  insaniyat. revues. org/5976 وسخت الٌتروهُت ،31-19،)54( ،والعلىم الاحتماعيتفي الانثربىلىحيا 
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: بن هللا ًحمي بالؼلٌان ماال ُ غلُه اللالة والؼالم : لهس نا وؤصخابه ؤحمػحن، وبػس

ًحمي بالهطآن، هصا في العمان الصي قان قُه الػسُ، وهوب قُه الجهل، قما بالَ بالعمان 

 ً الصي يثر قُه الباًل واهدـط ودكي قُه الخو ولم ًظهط له ؤزط حتى ؤن ؤغساء هللا الٍاقٍط

ولم ًجس الىاغ لهخالهم  ،وادخل الىظام ،وحـدذ الٍلمت ،ملٍىا يشحرا مً بالز ؤلاػالم

ػبُال. وال ًٍىن للجهاز زلُال، قلجإوا بلى هللا حػالى وػإلىه ؤن ًِؼط لهم مً ًهىم بإمط 

ا وحسوا مً جخكو غلُه ًلمت ؤهل الخل والػهس ػىي الؼُس مخي السًً بً مذخاض زًنهم، قم

قٌلبىا مىه ؤن ًباٌػىه غلى الؼمؼ والٌاغت،  ،بٌماله ويثرة ما غىسه مً ألاغىان وألاهلاض

: "بن  واغخصض بليهم لٌبر ػىه. قإجاه بػى مً غلماء ؾَطؽ، وهم مً اللالخحن، قهالىا له

اجكهىا غلى هلب ولسى غبس الهازض لىلط زًً هللا، وضؤي ؤن ولسه ؤولُاء هللا حػالى نس 

وشجاغت وغهل  ،مؼخػس لهصا ألامط، وواقههم غلى هلبه وهلطجه لٍىهه شا حعم وغعم

 ،دمحم غبس الهازض الجعاثطي ) ػلُم، قاحخمؼ ؤهل الخل والػهس وباٌػىه مً ؾحر ًلب مىه"

1964 ،
 .(99-98 .كم 

ًاهذ البُػت الػامت لألمحر ًىم  م لٍُىن شاجا بصاجه قهى ؾحر 1833ؿباي/قبراًط  27و

 .ضاؾب بالؼلٌت يما زلذ الخىازر

... نام مً وقههم هللا الهساًت مً ضئػاء الهباثل ويبرائها وكىازًسها وظغمائها،  "

قخكاوهىا في هلب بمام ًباٌػىهه غلى يخاب هللا والؼىت قلم ًجسوا لصلَ 

اإلاىلب الجلُل بال شا اليؼب الٌاهط والٌماُ الباهط، ابً مىالها الؼُس مخي 

م )دمحم غبس الهازض  ."السًً، قباٌػىه غلى يخاب هللا الػظُم وػىت هبُه الٌٍط

 ( 102-101. كم، 1964الجعاثطي، 

ههط  ،وجخجلى شخلُت آلادط الػسو الىاضر الصي ًحخل ألاضن وحهلَ اليؼل والخطر ٍو

 ؛ هصا الكهم وهصه اإلاػطقت الٍاملت بالصاث والتي ؤوكلخه بلى ضؤغ هطم  لػبازالبالز وا

: غلم ودلو وقطوػُت ومىانل دٌها نبل ؤن ًٍىن في هطمها ألاغلى، وبالخالي وحب  الؼلٌت

ت الهاثمت غلى حِف مىظم ًهىز الجهاز  ،غلُه الؼبام مؼ العمً في بىاء السولت الػلٍط

بي زنُو نازض غلى مىاحهت اإلاخٌلباث السادلُت، وإنامت  وإزاضة كاضمت وغازلت، وهظام هٍط

؛ وهصا جٌلب مىه الاهخمام بالخػلُم وإنامت غالناث  كاضمت للػسُ الصي هى ؤػاغ اإلالَ

والاهكخاح غلى ضوح الػلط والاجلاُ باألكسناء الصًً مً اإلامًٌ ؤن حهخمىا  ،بالخاضج

ػُىىه غ لى مهمخه. ًل شلَ ؤػاػه قهم غمُو لطوح السًً وحاحاث الػلط. لشىضجه، َو
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قػمل ألامحر غلى الخذلم مً ؤغساثه بال هىازة ونٌؼ كلخه جهاثُا باإلزاضة الػشماهُت 

قهى ال ًذىن  ،وبهاًاها. قٍان السبلىماس ي الكص الصي قاون بشا لعمذ اإلاكاوهت مؼ الػسو

ًان في ؾحر كالخهإوال ٌؿسض، قاالجكام و  ال ًىهوه حتى ًهىم آلادط بصلَ. واػخػان  ن 

باألحاهب ححن ضؤي ؤن شلَ هطوضي للُاهت السولت واػخمطاضها. قهى "الىاػَ الخايم" ؤو 

 .2(1974، حـطؿل) "الكُلؼىف الخايم"

سا في الهسوة  ،قهى لم ًلبؽ ؤحؼً مما ًلبؽ الهىم ،قالىاػَ الخايم نسم همىشحا قٍط

 ولم ًإًل ؤحؼً مما ًإًلىن، جطاه جلسم ًلماث ؿػطه قػله قهى الصي ًخهسم الجىس 

؛ قهس ناُ لعوحخه بػس ؤن جىلى ؤلاماضة التي  وهى الصي ٌؼهط غلى ضاحت ضغُخه ،في اإلاػطيت

ولم ًذتر لهب دلُكت ؤو ػلٌان حطكا مىه غلى آلادط الخلُكت  ،ؤدخاض قيها لهب ؤمحر

 جٌلبي حهَ قإمطى بُسى، ألوي نس جحملذ ما ٌـؿلني ن ؤإ: "و  والؼلٌان. ناُ
ّ
 بِذ بال

97، ق. 1964 ،دمحم غبس الهازض الجعاثطي ) ". ... غىَ
 ( 

قهى ًىتزع الاغتراف به مً  ،ًاهذ دٌىاث ألامحر في بىاء السولت دٌىاث الىازو الػاضف

ًإمحر غلى البالز بالطؾم مً املخاوالث التي نامذ بها قطوؼا لشني ألامحر غً غعمه  قطوؼا 

ـاُ بُجى  ولٌىه ًإبى ناثال ،باإلااُ غاضهت غلُه ملُىن قطهَ  Bugeaud: "غطن غلي اإلااَض

دمحم غبس ) وزًني"نبل شلَ مىه محاقظت غلى غهسي ؤبالىاػٌت ملُىها ألجطى الؼالح قلم 

 1834 / / قبراًط ؿباي28. قٍاهذ مػاهسة زي مِـُل (14، ق. 1964 ،الهازض الجعاثطي 

ًإمحر للمامىحن،  غلى م، اهخلاضا باهطا لألمحر في مجاُ السبلىماػُت قهس هلذ : الاغتراف به 

ى  وجبازُ الهىاكل قحرػل ألامحر زالزت نىاكل بلى اإلاىاوئ الطثِؼت وهي : وهطان وؤضٍظ

ومؼخؿاهم، ؤما الكطوؼُىن قحرػلىن نىلال واحس بلى مػؼٌط غاكمت ألامحر. يما هلذ 

ت الػمل بالسًً ؤلاػالمي ،اإلاػاهسة غلى جبازُ ألاػطي  ت الخجاضة ،وحٍط وهطوضة جبازُ  ،وحٍط

املجطمحن الهاضبحن. وهىا البس مً ؤلاؿاضة بلى نسضة ألامحر غلى جىظُل الجمُؼ في ػبُل 

قهى ًشو باآلدط السادلي الـٍطَ غىسما غحن ابً زوضان وهى حهىزي نىلال  ،وِخه الػازلتن

 .(17 .ق، 1974، حـطؿل) له في مسًىت الجعاثط

خػلو بطحل الخطب والؼُاػت في ونذ  ،وهىا ؤوضز هلا ًىاقو ما جم ؤلاؿاضة له ؤغاله ٍو

؛ قػىسما نام ألامحر بخػُحن اإلاؼُى يعماوي  م1837واحس حُى جكؼحر وحسُ مػاهسة جكىت 

 :  وهى بًٌالي وويُل للىالًاث اإلاخحسة في الجعاثط بػث له

                                                           
  .19-18كم. حـطؿل، ملسض ػابو،  2
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...  ... بلؿىا ؤهَ مً ؤغهل الىاغ وؤغلمهم بٌطم الؼُاػت "الؼالم غلى مً اجبؼ الهسي

 ،يخبىا لَ هصا بغالما بإن جٍىن غىس الكطوؼُحن وجخىلى نواء اإلالالر الالظمت لىا قيها

والصي ٌػطن لىا مً  ،وحػطقىا بما هى ألاكلر لىا مػهم ،وججطي ؤمىضها مػهم غلى هظطى

ً" اإلاؼاثل واإلالالر وػطقَ به   ... بهىا هحب الخحر والهىاء والػاقُت وألامً في ػاثط الًى

216ق.  ،1جم، 1964 )دمحم غبس الهازض الجعاثطي،
 (. 

وضؾبت مً  ،الىالًاث اإلاخحسة مً حهتغاضهذ قطوؼا هصا الخػُحن دىقا مً جعاًس هكىش 

الججراُ الكطوس ي في يؼط ًلمت ألامحر وحؽ هبوه قُما ًخػلو بمهازهت قطوؼا التي ونؼ مػها 

 ؤن ضز ألامحر حاء ناػُا، ناثال الاجكام وإهػاف إلاطيع ألامحر
ّ
 :  ؛ بال

لِؽ لكطوؼا حو ؤن ججبرها غلى حػُحن ويُل هس بضازجىا ومُلىا ألن شلَ  "...

... هصا ًىانى مبازت الـطف الصي ًجب ؤن ًطاعى في ًل ألاغماُ...  مىىي بىا

قىحً مؼ غسم اإلاُل بلى  ،ن يىخم اػخحؼيخم دطم الـطوي وإبٌاُ اإلاػاهسةةق

 ".لى البازي... وال ًذكى ؤن البغي ودُم وهدُجت الـط حػىز غ ،شلَ هجُبٌم

217ق.  ،1ج، م1964، )دمحم غبس الهازض الجعاثطي 
 ( 

حػخبر حلهت  ،م التي لم ٌؼِط الػمل بها ػىي ػيخحن ودمؼت ؤؿهط1837قىت اومػاهسة ج

ر الجعاثط لؼببحن ؤولهما : ؤجها الىم الىحُس اإلاػخـطف به مً الخٍىمت الكطوؼُت  هامت في جاٍض

ـت قـي غهـسًاجكام ضػمي بُنها وبحن حٍىمـت  الاحخالُ. وزاهيهما: ألن هلىق اإلاػاهسة  حعاثٍط

قىت نس اًاهذ مشاض حسُ بحن الٌطقحن. ؤهل بلى ما جهـسم ؤن الؼيخحن اللخحن جبػخا مػاهسة ج

ؤجاحخا لألمحر الخكطؽ إلاهاومـت غـلُان الهباثـل والٌطم اللىقُت، بهاقت بلى بؼٍ ػٌُطجه 

ً في وهطان والجعاثط وفي حعء مً بحُـث ؤكـبح  ،غلـى زلشـي الجعاثـط الكطوؼُىن محلىٍض

 .(425، ق.  2012،دحر بَ) بُلٌُه نؼىٌُىت

ؾُـط ؤن هصه اإلاػاهسة نس جلسغذ بؼبب بكطاض الكطوؼُحن الؼٌُطة غلى نؼىٌُىت 

التي يبس قيها ألامحر غبس الهازض الكطوؼُحن دـؼاثط  ،بلى حاهـب جىػؼ ألامحر هكؼه هحىها

قازحت، بػس ؤن زحطهم غً مىاًو يشحرة. مما زقؼ بػى الىىاب الكطوؼُحن للهُى غـام 

هُت ؿط  م1841 هُت هي الخطاب ؤزىاء الؼلم والوػل ؤزىاء الخطب، بن اقٍط : "بن اقٍط

ًان ًٌطح قٌطة الاحخالُ الٍامل للجعاثط مػخبرا  وحىىن  ...". ومؼ حػُحن الججراُ بُجى الصي 

ؤن "الاحخالُ الىانم وهم، بن احخالُ الجعاثط دٌإ ولًٌ ما زمخم جطؾبىن قُه قُيبغي ؤن 

هت وحـُت "ػُاػت ألاضن املخطونت" مً جسمحر وحطم  حػملىه بهىة...". بهصه الىبرة وبٌٍط
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ًاهذ جحذ ػٌُطة  ونخل وظضع للطغب، ؤزث بلى ػٌُطة الججراُ غلى مػظم ألاضاض ي التي 

ألامحر مما اهٌطه بلى اللجىء بلى مطايف، حُث لهي السغم والخإًُس والترحُب مسًطا 

ًاء مً نبل ألامحر قهى لم ًٌطح  ،غملُاجه مً هىاى. وهىا البس مً ؤلاؿاضة بلى الخىٌت والص

قاإلاـطوع الصي ًتزغمه ألامحر مـطوع  ،ولم ًىاظغه هكؼه مىاقؼا ألمحر اإلاامىحن في مطايف

ني  .(426، ق.  2012،دحر بَ) جحطض ًو

حبر ألامحر غلى الػىزة إم حػل مً ألامحر داضحا غً الهاهىن؛ ق1844اجكام ًىجت ػىت 

؛ قدؼخذسم قطوؼا ًل نىتها مطة ؤدطي  بلى الجعاثط محطظا اهخلاضاث غظُمت غلى الكطوؼُحن

الػىزة مطة ؤدطي بلى مطايف، وبالطؾم مً حصض ألامحر في حػاًُه مؼ مجبرة ألامحر غلى 

ًان ٌـٍل ؿٍىً  غملذ غلى حؿصًتها الهىي  اػلٌان مطايف بال ؤن قٌطة شخم ألامحر 

ت وبذاكت قطوؼا واهجلترا جخػلو بطؾبت ألامحر باالػخهالُ بالٍطل ودلؼ ؤمحر  ،الاػخػماٍض

قإضػل  ،الطحمً غلى بدطاج ألامحر بالهىة ؛ قلمم الؼلٌان غبس اإلاامىحن ػلٌان مطايف

نىة يبحرة بهُازة ازىحن مً ؤوالزه، قذؼط ألامحر مػطيخه ألاولى مؼ الجِف اإلاطايش ي، 

 ،  2012،دحر بَ) قالخلهت جوُو واإلاؼحرة حـاضف غلى البسء مً حسًس في ؤقو آدط

  .(426-427. كم

ًاهذ اإلاكاوهت مؼ الػسو والللر "حاثع قُما بشا  ًان الػسو مٌلىبا ألن الجهاز بشا 

ًان الػسو ًالبا ألن الجهاز قطن غحن ؛ بال بشا زغذ بلُه ببهاء  قطن يكاًت، وال ًجىظ بشا 

 ونس ًطي الـاهس ماال ًطاه الؿاثب" ،غلى اإلاؼلمحن وبالزهم قةهه ًجىظ والوطوضة لها ؤحٍام

ب مخجهم؛ قخٍىن قما بالَ في غسو مالَ . (213 .ق ،دمحم غبس الهازض الجعاثطي ( لألمط ونٍط

 والصي ماضػه ألامحر  ،اإلاكاوهت غلى ألامط الصي البس مىه همً الخلىض الؼابو لألمحر

الوم الكطوس ي  بلى في اجكانُاث ػابهت مؼ الػسو الصي بٍل نىجه لم ًجزع مىه اغتراقا ٌـط

باإليطاه  للجعاثط. قاالػدؼالم هى شُ واػخلؿاض، وهى مؿاًط حتى إلاكهىم ألاػط الصي هى

ه وناُ ،والهىة ًان بطها ألامحر. قػىسما اؿخس ألامط غلى ألامحر حمؼ داكخه وشٍو "ًا  : وإهما 

نىم بن ألاحىاُ يما جطون وألادباض يما حؼمػىن... ؤحهسث هكس ي في الصب غً السًً 

الهازض دمحم غبس ( ... ما ًيُل غلى ػبػت غـط ػىت... وال ظلذ ؤضي اإلاىُت وال السهُت..." والبالز

  .(324ق.  ،م 1964الجعاثطي،

ػهم ضماه وغطن نسمه للكطوؼُحن اػخمط  ىهبهما  ،قما هي مً ؿُم ألامحر الاػدؼالم

 
ّ
ًان مً الججراُ الكطوس ي المىضػحر بال زالزت ؤًام ؤبسي قيها ضؾبخه بالخطوج مً الجعاثط. قما 
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 ،ؤن ًوؼ ما ٌـاء مً الـطوي ه ألامحربُى مذخىما بذخمه ًٌلب مىؤؤن ؤضػل لألمحر يخابا 

ت س الؼكط  ،قجطي الاجكام غلى ؤن ًذطج ألامحر بلى غٍا ؤو ؤلاػٌىسٍض وؤن ال ًخػطهىا إلاً ًٍط

ً ًٍىن آمىا غلى هكؼه وماله. وإلاا ػاض  ،مً الوباي والػؼايط والصي ًبهى منهم في الًى

: "هصه الؼاغت التي  مىيب ألامحر مؼ الججراُ الكطوس ي ووكل بلى الجعاثط اإلاسًىت ناُ ألامحر

ض هللا ؤن ًٍىن ما هحً قُه آلان، ونس ؤدصث غلى الججراُ المىضػحر غهسا ومُشانا قال  نسُّ

. ومً (523ق.  ،م1964دمحم غبس الهازض الجعاثطي، ( ..." اؤدش ى ؤن ًىهوه ابً ملَ قطوؼ

غىسما حؼلم وظاضة  الجسًط شيطه في هصا اإلاهام الطػالت التي بػث بها ألامحر بلى المىػحر

الخطب ؤزىاء ؤػطه ناُ قيها "... بن يشحرا ممً ال بإلاام لهم بما ونؼ بُني وبِىَ ٌػخهسون ؤهَ 

قُيبغي لَ ؤن جىضر لهم الهوُت  ،ؾلبخني في الخطب وؤحبرجني غلى الدؼلُم وإلهاء الؼالح

ُ وجىنكهم غلى ما حهلىه مً ؤمطها... قةن وقُخم قةهٌم جىالىن قذطا يبحرا بح  ،ن ألامم والسو

دمحم غبس الهازض ( ن ههوخم وؤلكخم قال ؿَ ؤهٌم جطجٌبىن ؤمطا ؿيُػا ٌؼهٍ به نسضيم..."إو 

. ولًٌ ألادحر ًوُو في ألاػط غلى ألامحر دىقا ودـُت غلى (16ق.  ،1ج،1964الجعاثطي، 

 مىلبه وغلى الخهُهت التي ؤؿاض لها ألامحر.

 ألامير من ألاصر إلى دمشم

وزو ألامحر بالكطوؼُحن الصًً حملىه غلى ؤػاغ التزوز باإلاان غلى الباضحت الكطوؼُت 

 ؤن حايم ًىلىن 
ّ
احمىزة بلى مُىاء ًىلىن لدؼخٌمل مؼحرها بػس شلَ هحى الـطم، بال

ؽ. إبزدل غلُه وناُ له بإهه مإمىض  ن ًطاقهه هحى بطج المالى لخحن وضوز ألاوامط مً باَض

؛ قجاءه الٍىضهُل زوماغ مىسوبا غً اإلالَ  وؤن ألامط ؤيبر مً شلَؤحؽ ألامحر بالخسٌػت 

غاضها غلُه الاهخهاُ بلى باَضؽ وؤلانامت قيها بما ًلُو، ومػخصضا غً الؼماح له بالؼكط 

 : هحى الـطم قإحابه ألامحر

عجُب ما  "بوي ال ؤنبل ولى قطؿذ لي ػهُى قطوؼا ومؼالٌها بالسًباج... ومً

وغلى ًل حاُ قالػاض ... ٌؼمؼ ؤهني يىذ ؤضي هكس ي هُكٌم قجػلخمىوي ؤػحريم

قطز  ،..." قػطن غلُه مطاقهت ببطاهُم باؿا ابً دمحم غلي والػُب غلٌُم ال غلي

ؽ... مخجزها... ؤما ؤها قال ؤضي قطوؼا آلان  ألامحر ناثال  : "ببطاهُم باؿا ًطي باَض

 سجىا لي وإلاً معي...
ّ
  ،1ج ،1964 دمحم غبس الهازض الجعاثطي،( ". بال

 (5-6. كم
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ل ؤمطه قُه هلل ،ـػىضه بؿسض قطوؼابًاُ اإلاهام باألمحر و  ًإهه هىا ًسدل في غالم ًو ؛ وهسم  و

"... مً ؤيبر الػاض غليها ؾسضها  : قهس يخب بلى ابً اإلالَ مػاجبا ،ؤؿس الىسم غلى جطيه ػالحه

وػلم الخاُ ًاوُ بلى ما بلُه آُ لم هترى الهخاُ حتى جىهط ي ... ولى يىا  بمً ػلم هكؼه بليها

قهُام الشىضة الكطوؼُت  (.6، ق. 2،ج1964دمحم غبس الهازض الجعاثطي، ) ..." مىا آلاحاُ

طثِؽ ل م بلى الؼلٌت هدُجت ػُاػُت1848ووكُى الطازًٍالُحن واللُبرالُحن في ؿباي 

ت وقطهق ،الىظضاء ؾحزو ىُت  هبؼبب ػُاػخه الػؼٌٍط الطنابت اللاضمت غلى الخطيت الًى

 ،ًطح مؼإلت ألامحر مً حسًس ولًٌ بدـسز ؤيبر هصه اإلاطة ،(138 ق.، 2010 ،العغبي)

 ولُكُانؤخػطن ألامحر وهى كابط غلى ألاػط للمػاملت الهاػُت واإلاهُىت، قجاءه الٍىضهُل بو 

ػىز بلى  غاضها ؤن الخٍىمت جذش ى بن ػمحذ له بالؼكط بلى وحهخه ؤن ًىهى غهسه َو

ًان ألامحر بحالت مً الُإغ قهى ٌػلم يُل جطى الجعاثط بجىض  جسز الشىضة.  الجعاثط ٍو

ب ب نبل حىض الؿٍط وؤجها مطحلت مً حُاجه اهتهذ  ،وؤهه ما غاز ولً ٌػىز بلى ما بسؤ به ،الهٍط

س الػىزة له ؤن ًلب مً ألامحر ؤن ًحلل غلى الهطآن ؤن ال بال ولُكان مً ؤًان ما ا. قوال ًٍط

ًان غلُه وؤن ال ًسدل في غمل هس ملالر قطوؼا. قٌخب ألامحر يخابا حسًسا ؤيس  ،ٌػىز إلاا 

ؤمطجم بإن ؤنؼم  "... وؤن : قُه غلى الاجكام الصي جم ما بِىه وبحن المىضػحر وابً اإلالَ ناثال

دمحم غبس الهازض ) ههى لٌم وغسا وال ؤدلل لٌم غهسا..."ؤلٌم بالهطآن الػظُم ؤوي ال 

ًان (10. ق، 2ج ،1964 ،الجعاثطي  ًان قُه ألامحر، قما  . وهىا ًظهط مسي الاهٌؼاض الصي 

 قهى ًهُى كابطا مخجلسا غلى شلَ)غلى لؼان ؤبى ألاػىز السئلي(: ئاؿِألامحر ًملَ مً ؤمطه 

زُث َمـــــــــــــــــــــــؽ  الَوـــــــــــــــــــــــِطّ  َػــــــــــــــــــــــى 
َ
ِلكُخـــــــــــــــــــــــهُ  َحّتـــــــــــــــــــــــى ح

َ
 ؤ

 
ُُ الـــــــــــــــــــــَبالِء ِبلـــــــــــــــــــــى الَلـــــــــــــــــــــبرِ  َمني ًـــــــــــــــــــــى

َ
ػـــــــــــــــــــــل

َ
 َوؤ

 ، 1964)دمحم غبــــــــــــــــــــــــس الهــــــــــــــــــــــــازض الجعاثــــــــــــــــــــــــطي، 
 (.13، ق. 2 ج

ىت "يُل :  قهس داًب زوماغ غىسما حاُو ؤن ٌؼّطي غً ألامحر، ؤحابه بلطامت حٍع

ن إن غاثلتي وؤجباعي في ًإغ. و ب؟  ًمٌىَ ؤن حعجب مً ؤن ًنهاض كبري ؤمام غظمت هٌبتي

حمل بليهم ألامل... وإهني ؤها الؼبب ؤوالسحي اإلاؼىت ووؼاء بُتي ًيخحبىن لُال جهاضا، ولم ؤغس 

 (256. ق ،1974 ،حـطؿل( ". في ًل ما حل بهم مً ؿهاء...

لت ومؼ الػىزة بلى الىظام اإلالٍي وغىزة هابلُىن الشالث  وجمط ي غلى ألامحر محىت ًٍى

وجذخلل  ،للخٌم، ججخمؼ الخٍىمت الكطوؼُت بطثاػت هابلُىن للدـاوض حُى نوُت ألامحر

ـاُ بُجى ودالكه  ،آلاضاء قإظهط هابلُىن مُله بلى صخت الػهس ووحىب الىقاء به قإًسه اإلااَض

ـاُ بُجى بةضػاُ  ،البانىن  ًاهىا ؤيثر غسزا قلم ٌؼؼ الطثِؽ بال اإلاىاقهت، قُهىم اإلااَض و
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ً هكؼَ غلى حػل ، ضػالت بلى ألامحر ٌػطن قيها غلُه البهاء في قطوؼا" وشلَ بإن جًى

ىا لَ ًا حُسة... وألاضاض ي يبهُت هبالء  ،قطوؼا ًو وجٌلب مً الخٍىمت ؤن حػٌَُ ؤمال

جُبه ألامحر بطػال "لى حمػذ قطوؼا ػاثط ؤمىالها زم  : ت حاظمت حاظمت ناثالقطوؼا". ٍو

 ،الدترث ؤن ؤًىن حطا قهحرا ،وبحن ؤن ؤًىن حطا قهحرا مػسما ،دحرجني بحن ؤدصها وؤًىن غبسا

 .3هه لِؽ غىسي بػس هصا الخٌاب حىابةققال جطاحػىوي بمشل شلَ الخٌاب 

ه باالجكام  ظل ألامحر غلى هصه الخاُ ٌػاوي مط ألاػط وشله، مصيطا في مطاػالجه مؼ آػٍط

ً ألاُو ػىت ازيخحن  الصي حطي مػهم. وفي ًىم الشالزاء الؼازغ غـط مً ؤيخىبط حـٍط

محطم ػىت حؼؼ وػخحن وماثخحن  شالثال، م1852/ؤيخىبط/16 ودمؼحن وزماهماثت

ؼلمه وزُهت بًالم ػطاحه  هـ ًعوض هابلُىن الشالث ألامحر في مػخهل ؤمبىاظ1269/محطم03 َو

: "... بهٌم نس حلبخم زنت هظطي واػخلعمخم محبتي بما اؿتهطجم به مً الخلاُ  ناثال له

ىٌم ،الخمُسة والبؼالت والصجاغت وال ؤهظط  ،وحمُؼ ما ؤبطظجمىه مً ؤهىاع اإلاساقػت غً ًو

 بهىلَ".  ... ولصلَ ؤقخذط بةًالنَ وازها زهت جامت بلٌُم بىظط ؤػحر بل بوُل محترم

ؼإلها  ضز ألامحر بإحؼً مما ناله هابلُىن ونسم له والسجه قُهبل البروؽ الكطوس ي ًسها َو

سغى ألامحر بلى باَضؽ باحخكاُ غظُم ، 2، ج1964)دمحم غبس الهازض الجعاثطي،  السغاء، ٍو

ًان مهلىزا (39-40. كم . ومما ال ؿَ قُه ؤن الػالنت والجمُل الصي لً ًيؼاه ألامحر 

ًان بطؾبت جحؼحن كىضة  ،اإلاؼخكُس مً هصا ًله قهى ،بلُىن مً ها م  وبذاكت ؤن هصا الخٌٍط

حن.  السولت الكطوؼُت في ؤغحن الجعاثٍط

ًا إلاا ًهىم به ًان واغُا مسض "... بوي ؤقػل ما ؤقػله وؤجطى ما ؤجطيه بةضازحي"، وحسز  ألامحر 

قػل ؿِئا ًىافي ؤؤدىهٌم و  ؤن ألامحر نؼمه"... وهل ًخلىض غانل قوال غً قاهل...

)دمحم غبس الهازض الجعاثطي،  ويُل واإلاػطوف ضباي مػلو بإغىام ؤهل اإلاطوءة..." ؟ مػطوقٌم

: " وؤغلم ؤهني ؤنسم  . وغىسما نسم هابلُىن ػُكا مطكػا لألمحر ناُ له(40، ق. 2، ج1964

جطزه غلى قطوؼا". قإحاب 
ّ
هني آلان ممً ب" ألامحرلَ هصا الؼُل وؤها غلى ًهحن، بإهَ لً ج

 ؛ 40، ق. 1964دمحم غبس الهازض الجعاثطي، ( ٌؼخػمل الهلم، ال ممً ٌؼخػمل الؼُل"

ًاث ت ػئل غما ضآه قهاُ ،(24 .ق ،2013 ،بط  : وغىسما ظاض ألامحر زاض الٌباغت الكطوؼاٍو

                                                           
؛ قطغىن  27 .، ق(2)ج. ، جحفت السائر، دمحم غبس الهازض الجعاثطي ؛  264-263 كم.اإلالسض هكؼه،  3

مصيطة مهسمت لىُل ؿهازة ]قلؼكـت الادخـالف غىس ألامحر غبس الهازض الجعاثطي)زضاػت ؤهثروبىلىحُت( حمى، 
اإلااحؼخحر، وظاضة الخػلُم الػالي والبحث الػلمي، حامػت ؤبي بٌط بلهاًس، جلمؼان، ًلُت الػلىم ؤلاوؼاهُت 

 .25.. ق[والػلىم الاحخماغُت، مػهس الشهاقت الـػبُت، نؼم ألاهتروبىلىحُا
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وفي هصا الُىم ضؤًذ الخطوف  ،"ضؤًذ الباضحت كىاغت اإلاساقؼ التي تهسم بها الخلىن والهالع

 ،دمحم غبس الهازض الجعاثطي ( ".التي حؿلب بها ؤػطة اإلالىى وجذطب زولهم وهم ال ٌـػطون

 . 44) ق، 2ج ،1964

مخػطقا غلى آدط ٌػطف  ،ػاقط ألامحر مىزغا غهس الؼُل مؼخال ػُل الهلم واإلاىنل

خىم له مً ؤمبىظ بلى اػخاهبُى ًىم  ح 1853ًاهىن زاوي/ًىاًط  8غىه ٍو عوض هٍط م، ٍو

لخهي مؼ ؿُر ؤلاػالم الػالمت غاضف حٌمذ ،الصخابي ؤبي ؤًىب ألاهلاضي  عوض  ،ٍو ٍو

مسحه بهلُسة  ،اللسض ألاغظم ملٌكى ضؿُس باؿا اضة الؼلٌان غبس املجُس ٍو حظى بٍع ٍو

لت. وبػس غـطة ؤًام ًطحل ألامحر بلى بطوػت محل بنامخه الجسًس ػلل ه ،ًٍى جها مشل بإكؼه َو

 .ما نالىا حـبه جلمؼان

خُـــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ  ؤّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ْ
ــــامهم ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ـــــا يذ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قةجهــ

 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــّي ؾْحـــــــــــــــــــــــــــــــــَر وؼـــــــــــــــــــــــــــــــــائها

ْ
 وؤضي وؼـــــــــــــــــــــــــــــــــاَء ال

ـــس ) ــ ــ ــ ــ ـــــازضدمحم غبـ ــ ــ ــ ، ق. 1964الجعاثــــــــــــطي،  الهـ
(54 

ًان نبل ؤلاماضة وفي ؾُاهب ألاػط ًا لصاجه  ،حلؽ ألامحر ٌػُس هكؼه بلى ما  مؼخسض

ً مً ؤهل  الجسًسة ومىؾال في الهطاءة والٌخابت والخسَضؽ ؛ قإهخى مهامه مذجا للعاثٍط

رهري العاكل وجنبيه "قإلل دالُ بنامخه في بطوػت يخابه  ،الػلم مً اإلاؿطب واإلاـطم 

هُى ؤبى الهاػم  "الغافل ونسمه بلى املجمؼ الػلمي الكطوس ي في باَضؽ بػس ؤن اهخهى مىه. ٍو

ػػس هللا غً هصا الٌخاب "ؤما بهخاحه آلادط قخؿلب غلُه ضوح الىهل، قٌخابه "شيطي الػانل 

ؾحر ؤن ضابح بىهاض ًطي  للؿعالي." وجىبُه الؿاقل" مليء بالىهل الخطفي مً "بحُاء غلىم السًً

هي نبؼت قٌط ًحاُو ألامحر ؤن ًىاُظ بها قٌطا هاضجا بما امخله مً  ألامحر هصه"ؤن ضػالت 

ؤبحار ؤلامام الؿعالي وابً ػِىا وابً غطبي وؾحرهم، ونس كاؾها بإػلىب واضر، وبترجِب 

مخىاػو، قٍاهذ زضة في ألازب الىثري بالجعاثط في الهطن الخاػؼ غـط اإلاُالزي، جطقؼ مً 

دمحم غبس ) غلُه هالت مً الجالُ، وحؼخحو مىا ًل غىاًت واهخمام"بهخاحىا الكٌطي وحؼبـ 

ًاث ؛ 64، ق. 1964، الهازض الجعاثطي    19. ق ،2011، ؿطؿاض ؛25  .ق .2013 ،بط

 .(1974 ،حـطؿلو 

جمذ جطحمت الٌخاب بلى اللؿت الكطوؼُت بهلم ؾىػخاف زوؾا وكسضث هصه الترحمت ألُو 

م، حُث ايدـل مً داللها الهاضت الكطوس ي مكٌطا غطبُا ؤكُال، جٌمً نىة 1858مطة ػىت 

ت الخالقُت للمىظىض الالجُني للكلؼكت واإلاىٌو، مً دالُ اإلاعاوحت التي  شخلِخه في الطٍئ

ؤنامها ألامحر بحن ؿطوي اإلاىٌو ومخٌلباث السًً ؤلاػالمي، مىتهُا بلى ؤن السًاهاث الشالر 
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ى اإلاػطقت الػلمُت جيبؼ مً مػحن واحس، وؤن  ضػالت ألاهبُاء والطػل لم جًٌ تهسف بلى جهٍى

ت ؤلاوؼان اإلاخمشلت في الدؼامح والخب  ،والكلؼكُت بل حاءث في مجملها لخٌَطؽ حٍط

هسم اإلاترحم في بػى ألاحُان ؤوحه الـبه بحن ما شيطه ألامحر   والخػاون بحن الـػىب. ٍو

ػبر اإلاهٌؼ آلاحي غً في يخابه وما ًصيطه بػى الكالػكت الكطوؼُح ن املخسزحن في غلطه، َو

: " ًخحسر غبس الهازض يكههاء الؼىضبىن، قهى في اوسجام جام مؼ قٌط  هصه الكٌطة بجالء

 .(19-18 .كم ،2011 ،ؿطؿاض)  البابا، بهه ٌـبههم جماما"

بػس العالُظ الصي هطب بطوػت، ؤبسي للباب الػالي ضؾبخه في الاهخهاُ بلى زمـو، قٌخب 

لل ألامحر بلى بحروث غلى متن بادطة قطوؼُت  ألادحر بلى والي الـام هسًم باؿا الػخهباله، ٍو

 ،ومػه مئخا هكؽ، قهطغذ بحروث وؤهاليها الػخهباله وغلى ضؤػهم والي بحروث هامو باؿا

وهُع ألامحر  ،واحخكلىا به احخكاال غظُما مؼ ؤمطاء آُ ؤضػالن حٍام السضوظ في حبل لبىان

هه بػس بكطاض ؤهل الجبل "السضوظ" ؤن ًجُز  هُكا غلى مط بٌٍط الٍىلىهُاُ حـطحـل. ٍو

"هساها  : هُكا غليهم وهىا هجس غباضة ًهىلها ألامحر جىم غً قٌط مىكخح قهى ًهُى في وزاغهم

ؼخهبله واليها محمىز هسًم باؿا وغعث  هللا ؤن هظل مخحسًً". زم ًلل ألامحر بلى زمـو َو

ت وألا  ح  ،زم ًلل بلى زمط زم اللالخُت ،غُان وألاؿطافباؿا ضثِؽ الػؼٌٍط جُز غىس هٍط ٍو

زم جىحه بلى املخل اإلاػس لجزوله بساض غعث باؿا. زدل  ،الـُر ألايبر مخي السًً ابً غطبي

وجهسمذ مىيبه يخِبت مً الجِف حػعف اإلاىػُهى. ونُل  ،زمـو زدُى الكاجححن الػظام

دمحم  ؛ 1974 ،حـطؿل) كالح السًً ألاًىبي ؤهه لم ًسدل زمـو غطبي بهصا الترحُب مىص

 .(2004، غبس الهازض الجعاثطي و  1964، غبس الهازض الجعاثطي 

التي  هي ؛ قلىضجه قهس ؿٍل نسوم ألامحر بلى زمـو ههٌت جحُى يبري في شاث ألامحر

مً باب واػؼ  الػالم العاهس. قُسدلو : املجاهس الػظُم ػلُل السوحت املخمسًت،  ػبهخه

هه بهاتهم. قٍان السضغ والخسَضؽ ًٍط قخؿم  ،في الخػطف غلى اإلاسًىت وغلى ؤهلها ًو

هخه التي حمػذ اإلاىضور بالخسًث، ألاكُى  ٍط حلهاث زضػه بالٌلبت الصًً ؤبهطهم غلمه ًو

؛ قهس يثر حىله  ًجابي والؼلبيؤلا والػهُسة بالكلؼكت مما حػله محٍ الىظط في الجاهبحن 

بت مً نبل الؼلٌت ومً نبل غلماء نل ظاثطهمالخؼس وا  .(277 ق. ،1974 ،حـطؿل) لٍط

 م0681فتنت دمشم 

حػىز حصوض الكخىت وهى ملٌلر مذكل للمجعضة ؤو اإلاصبحت بلى غىامل زادلُت 

ر بالجؿطاقُا وداضحُت ؛ جسادل قيها اإلاىضور السًني اإلادـسز مؼ  ؛ جسادل قيها الخاٍض
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الخسازت، جسادلذ قيها الهىي املخلُت مً ؤغُان وججاض وؤؾىاث مؼ جسدل الهىاكل ألاحاهب 

؛ ولًٌ اللىضة البانُت البس ؤن جٌطح  وزولهم الٌبري. هىا الباحث ال ًحاُو جكؼحرا إلاا حطي 

 شاتها في ػُام قهم ػلىى ألامحر الىاعي للسوض الصي نام به دالُ جلَ اإلاطحلت.

م وهي 1856-1839ت الػشماهُت بةكساض اإلاطاػُم "الهىاهحن" مابحن ًان لؼُاػاث السول

ت1839 دٍ ؿٍطل يلخاهت م، والتي حاءث جحذ هؿٍ 1856 م، ودٍ الخىظُماث الخحًر

ذُا باالمخُاظاث ألاحىبُت وجسدل الهىاكل ألاحاهب   السُو ألاوضوبُت ؤو ما غطف جاٍض

 والتي ؤيسث  ،ا في حاهب يبحر منهافي ػُاػاث السولت السادلُت. محاولت منها الػترهائه

بؿى الىظط غً السًً ؤو  ،في مجملها غلى مبسؤ اإلاؼاواة مابحن ضغاًا السولت الػشماهُت

ت السًيُت  ،الػطم ؤو اللؿت، وجإيُس الامخُاظاث للٌىاثل ؾحر ؤلاػالمُت والخإيُس غلى الخٍط

وحو الطغاًا ألاحاهب وإوـاء املخايم املخخلٌت  ،لٍل مصهب، والؼماح بملٌُت ألاحىبي

 .(1969، غىن) بالخهاض ي ؤمام محايمهم في الهىللُاث ؤو زولهم

ًان  ا مابحن لومً حاهب آدط  خٌم دمحم غلي باؿا وػُاػت الخحسًث التي نام بها في ػىٍض

 ،بحن اإلاؼلمحن وؾحرهم مً الٌىاثل م، وغمله غلى جٌَطؽ اإلاؼاواة ما1833-1840

ازة حسة  واغخمازه بسضحت يبحرة وبذاكت في لبىان غلى الػطب اإلاؼُحُحن زوض قُما بػس في ٍظ

وظهىض ًبهاث ػُاػُت حسًسة وبذاكت بػس دطوج الخٌم اإلالطي؛ قاللسماث  ،الاههؼام

ًاهذ حـحر بلى الخهجحر  ت التي ظهطث في لبىان وآلُت حػاًي السولت الػشماهُت مػها  السمٍى

م 1843ً مىٌهت بلى ؤدطي، ألامط الصي جبلىض بىظام الهاثم مهامُخحن الهؼطي للؼٍان م

ت جمحز بٌابؼ الخهس والاػخػساز للهخاُإالصي اغخمس بمىاقهت غشماهُت قطوؼُت و   ،هجلحًز

لبح الخسدل   حتى نُل ؤهه جىظُم للخطب ألاهلُت بحن ػٍان حبل لبىان السضوظ واإلاىاضهت، ٍو

غلى حؼاب الٌطف آلادط وهى في حهُهخه دؼاضة  جحذ ؿػاض زغم هصا الٌطف ألاحىبي

4لٌطفي اإلاػازلت السضوظ واإلاىاضهت
. 

م غلى الػطب اإلاؼُحُحن 1860بسؤث املجعضة في زمـو في الخاػؼ مً جمىظ/ًىلُى 

ًاهذ نس بسؤث في ظحلت وزًط الهمط وحبل لبىان والبهاغحن  واإلاسخُحن غمىما، بػسما 

مسي زماهُت ؤًام اضجٌبذ قيها حـىز مً ضغاع زمـو ألاوػٍ والؿطبي مً حهت لبىان، غلى 

                                                           
: نمىرج الهجرة إلى بيروث  الحرهت الضيانيت في اإلاشرق العربي في أواخر العهذ العثمانيمؼػىز ظاهط،  4

ماجمط الخُاة  .(م1988، )الجلُل الخمُميغبس : ، مً يخاب 477-461كم. . في اللرن التاصع عشر
مطيع السضاػاث والبحىر  : ظؾىان-جىوؽ، الاحخماغُت في الىالًاث الػطبُت في ؤزىاء الػهس الػشماوي

  .468-467 .كم الػشماهُت واإلاىضػٌُت والخىزُو واإلاػلىماث،
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ً والػؼٌط وألايطاز وبمػىهت مً اليهىز، مجاظض  حن املجاوٍض ومً البسو والسضوظ والهطٍو

ت، حطث بـٍل ضثِس ي  وؤغماُ ػلب وجهب وهخَ واؾخلاب وحطم للبُىث واملخالث الخجاٍض

ت  ،في حي باب جىما اإلاؼُخي وجطيعث ؤًوا غلى الهىللُاث الكطوؼُت والطوػُت والىمؼاٍو

ت، ًواف بليهم اإلاؼُحُحن الصًً قطوا بلى  ،والبلجٌُُت ويصلَ مباوي البػشاث الخبـحًر

زمـو مً ػٍان حبل السضوظ وحبل الـُر واإلاىاًو ألادطي مً لبىان. وبهُذ ألاًام 

 ، دىضي) عي والانخلازي لسمـوالشماهُت مذُمت غلى مجمل اإلاـهس الؼُاس ي والاحخما

 .(1988 ،ؿُلـطو  1979 ،آُ جهي السًً الخلني ؛1993

ًاهذ له اوػٍاػاث مباؿطة غلى اهسالع 1859وفي ؤًلُى  م اهكجط كطاع زمىي في اإلاتن 

ت في مذخلل ؤضحاء لبىان. قبسؤث اللساماث في  ؤًاض/  28اللساماث الٌاثكُت السمٍى

ًاهذ ؤيبر ججمؼ 1860 م واػخمطث بـٍل مخهٌؼ ؤحطنذ داللها مسًىت زًط الهمط التي 

طان19ماضووي في الجبل، وزدل السضوظ ظحلت في  ت 1860 حٍع م، وجم بحلاء حىالي ؤضبػحن نٍط

 .5محطونت ومنهىبت في حبل لبىان حتى وكلذ اللسماث بلى ػهل بحروث

الاهٌطاباث وبساًاتها ومً الصي بسؤ وهىاى ادخالف واضر ما بحن اإلااضدحن حُى ججسز 

وبالخالي جحسًس الجهت التي جهل وضاء جلَ الٌاثكت، ويُل وكلذ  ،بها مً اإلاىاضهت ؤو السضوظ

ذها مشل هصا ألامط بال غلى ؿٍل مـاحطاث غازًت ال غالنت  بلى زمـو التي لم حـهس في جاٍض

ًهُى تهاماث ما بحن الطؤي الصي ؛ قهس جهاشقذ حمُؼ الجهاث الا لها بالسًً ؤو الٌاثكت قيها

وهصا ما ناله الهىلل الكطوس ي مػخبرا ظغم الهىلل  ،هجلحزبىحىز ماامطة ًهل وضائها ؤلا 

ٌاوي ب ن اهسالع ؤغماُ الـؿب لم ًًٌ مسبطا مشحرا للـبهاث. وؤهاف إلااشا لم جخػطن إالبًر

ًاهذ هىاى كالث و  ٌاهُت يباقي الهىللُاث للهجىم، لهس  زُهت ما بحن الهىللُت البًر

ت بسوض باضظ  ٌاهُحن وملٌكى بَ الخىاكُلي الصي اهٌلػذ نىاجه ؿبه الػؼٌٍط  البًر

ىػل حؼحن غمط 1988، ؿُلـط( في ؤغماُ الـؿب  2014).  ،ٍو

 وبذاكت هابلُىن الشالث  ،ومً حاهب آدط ٌـحر بػى الباحشحن بلى ؤًماع قطوؼا

ؽ،  و مـطوع اإلاهىسغ الكطوس ي زٌؼلبِؽ بـو نىاة الؼَى في اإلاىٌهت وضؾبخه غً ًٍط

ط اإلاخٌىض في زمـو وههلها بلى لُىن  ،ويصلَ بلى ضؾبت قطوؼا الػاضمت في هطب كىاغت الخٍط

مؼدـهسًً غلى شلَ ما ؤكاب الؼىم الػالمي في اللحن  ،ؤو مؼخػمطاتها في الجعاثط

حن إلاشل هصه اللىاغتوقطوؼا وإمٍاهُت احخٍاض الؼى  وبذاكت ؤن ؤؾلب هصه اللىاغت  ،ٍض

                                                           
  .469. مؼػىز ظاهط، مطحؼ ػابو، ق 5
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ًاهذ جخٌىض وجىايب آدط الخٌىضاث الخهىُت  ،ًهؼ في الخي اإلاؼُخي وهصه النهوت اللىاغُت 

ًاض ًان ؤُو مً ؤزدله بلى  اللىاغُت الػاإلاُت في شلَ الىنذ، ؤّي هظام الجا اإلاٍُاهٍُي الصي 

زمـو في دمؼِىاث الهطن الخاػؼ غـط اللىاعي حىا بىالز وؤدىجه اإلاـهىضون بةهخاج 

ًاهذ ت"، ألامط الصي جىّحب جسمحره بإًت كىضة  ًّ ط البىالز ، ؿُلـط ؛ 2003 ،بىالز( "حٍط

1988). 

ًان له زوض في الكخىت قحرحػه البػى بلى ؤغساء حطيت ؤلاكالح  ؤما الجاهب املخلي الصي 

زادل السولت الػشماهُت وضؾبتهم في بحٍام الهبوت الطحػُت غلى آلُاث حطيت ؤلاكالح، 

ًاهىا ًطظحىن  والػىزة للىضاء، هصا بشا ؤدصها بالخؼبان ؤن غسزا مً ؤغُان زمـو اإلاؼلمحن 

إة زًىن ًاثلت لألوضبُحن والبُىجاث اإلاالُت امخسث بلى  وللىلاضي واليهىز، التي ،جحذ ًو

س غً زمنها في حاُ  ألاضاض ي حُى زمـو حتى بلؿذ بػى السًىن غلى بػى الهطي ما ًٍع

و العج باإلاسًىت في قخىت جلازض  ًان الخكٌحر في الخذلم مً ًل شلَ غً ًٍط بُػها. وبالخالي 

قيها ألامىاُ وألامالى حط قيها الػامت والطغاع واإلاخػٌلحن بؼبب يؼاز حطقهم ؤمام 

 .(1988ط، لـُؿو 1985 ،غبس هللا حىا) ألاوضوبُت الطدُلت الشمًاإلاىخجاث 

 مير عبذ اللادر ومحاوتاث وأد الفتنتألا 

ًان مً ًبهت بؿٍا الٌشحرون مً وحىز ألامحر بحن ظهطاهيهم وهى الصي ما  ن وكل حتى 

"وكاض اإلاصًىض ًل مً  : وفي هصا ًصيط الخؼُبي ،ويثر حىله ؤهل اإلاؿطب ،ألاغُان ألاؿطاف

ضاح بلى غىسه ٌػٌُه وضنت ؤهه مؿطبي... بلى ؤن كاض مهساض دمؼت ؤلل هكط الصًً ًهىلىا 

ًان ألامحر دالُ اإلاطحلت جلَ الظاُ (1969، الخؼُبي (هحىا مؿاضبت جبؼ الؼُس اإلاصًىض..." . و

َضؽ ٌػمل غلى اػخهطاض حاله وبذاكت ؤن مؼىئلُاجه يبحرة ويشحرة، واهٌب غلى الخس

والخإلُل مبخػسا غً الخٌم والخٍام. ولٌىه ػطغان ما ؿؿل بما ًجطي في لبىان مً قخىت 

ىلط  ،جحطم ألادوط والُابؽ ؼًٌ ؤلم اإلاٍلىم ٍو وهى يما ضؤًىا ؤُو مً ًيخلط للمظلىم َو

ومً  ،اإلالهىف. وؤؿاض الػسًس مً ؿهىز الػُان منهم الخؼُبي، ومُذاثُل مـانت وؾحرهم

ًاجب مً ؤحل الباحشحن الصًً  اػدىسوا بلى الىزاثو للهىللُاث غلى ؤن ألامحر نس ػعى و

، وفي هصا ًصيط الـُر (1988 ،ؿُلـطو  1969 الخؼُبي،و  1908 ،مـانت) ونل قخىت لبىان

ًامل همخه  : البٌُاض  "... ؾحر ؤن ػػازة ألامحر اإلاػظم، والٌبحر اإلاكذم نس بصُ 

 : مُذاثُل مـانت قُصيط" ؤما (264، ق. 1993)البٌُاض،  ...في شلَ
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"نىٍ الىلاضي مً الىجاة مً مذالب الخٍىمت وؿطاػت ألاجطاى وحهس 

طسي  اإلاؼلمحن... ولًٌ نسض لهم ؤن ًٍىن بحن اإلاؼلمحن ؿهم ًطم لخالهم ٍو

ًان الًترى قطكت  إلالابهم. وهصا الـهم الصي وػىُه هى ألامحر غبس الهازض... و

لي مطاث وبإغُان اإلاسًىت ووحىه نطاها واحخمؼ بالىا ،جكىجه مً السقاع غنهم

وحظهم غلى الؼٌُىت وؤلادالز بلى الؼالم وؤلانالع غً الشىضة وجطى الىلاضي 

ونس بحن لهم ودامت الػىانب التي حؼهٍ غلى ضئوػهم بشا غملىا غلى  ،وؿإجهم

وؤظهط لهم غسم حىاظ نخل اإلاسخُحن  ،الكخَ بهم ويُل جذطج البالز مً ؤًسحهم

وؤقطؽ نلاضي حهسه في بضحاغهم بلى الهسي واللىاب ولم ًتريهم  ،ؿطغا وزًىا

 (174 .ق ،1908، مـانت) ". حتى اػخىزو منهم بالىغىز بةحابت ًلبه...

ًا للسوض الصي ًهىم به ضحل ؿٍطل، قهى  ،همً هصه الهمت والؿحرة غلى زًىه  وإزضا

ها مً بًسضى ؤبػاز اإلاؼإلت ودىقه غلى البالز مً اإلاتربلحن  -وؼدـل مً الىم الؼابو-

ًان غاإلاا بىىاًا ؤحمس باؿا الىالي في زمـو، قٌخب بلى ؤكسناثه مً السضوظ  ألاغساء. قهى ما 

؛ قخظهط دبرجه وججطبخه  زاغُا ؤن ًٍىهىا ضحماء مػخسلحن مخحملحن إلاؼاولُتهم ججاه ؤجباغهم

ًاهذ جذطج غلُه. قكي ؤًاض/ماًى يخب ضػالت بلى ؿُىخ السضوظ ؤزىاء  حػاًُه مؼ الهباثل التي 

  : في حبل لبىان وفي ػهُى وحباُ حىضان

لٌم بالؼػازة الساثمت والهىاء اإلاؼخمط... قإكؿىا بلى ما ههىله  اهىا زاثما هسغى ب"

ل ال ىاغ ٌػطقىن لٌم وانبلىه واغخبروا بىلُحخىا بلٌُم. بن الخٍىمت التريُت ًو

غساوجٌم الهسًمت هحى مؼُخي حبل لبىان، ونس جخلىضون بإن الخٍىمت لً 

جحملٌم ًل مؼاولُت الخطب التي جسوض آلان بِىٌم وبُنهم. ونس جهبل الخٍىمت 

غصضيم. ولٌىٌم بشا نمخم بهجىم غلى مٍان لم ًًٌ ػٍاهه في ًىم مً ألاًام 

ا في نٌُػت دٌحرة بِىٌم هىا هذش ى ؤن ًٍىن هصا الخلطف ػببةؤغساء لٌم ق

 وبحن الخٍىمت... الخٌُم هى الصي ًهطؤ الػىانب نبل ؤن ًذٌى دٌىة

و...  (282ق.  ،1974 ،حـطؿل( ". في الٌٍط

ًان ألامحر يمً ٌؼابو العمً قمؼ نسوم ؤدباض حطم ظحلت وزًط الهمط "اظزاز مطن 

ػسوجهم بمؼاغستهم ،نلىب ػكهاء زمـو قبػشىا بلى السضوظ ٌؿطوجهم غلى هلاضي بلستهم  ،َو

طؾبىجهم في ؤمىالهم قىغسوهم باإلحابت بػس قطاؾهم مً الجبل... هام كسض ألامحر مً  ،ٍو

وحػلهم  ،قخٍلم مػهم بما ؤزط قيهم ،ألادباض التي وكلخه قذطج بلى الهىم داضج ألاػىاض
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ىن في زمـو ػايىا وال ًشحرون قخىت ،ًصغىىن لىلاثحه )دمحم ابً  ... " وواغسوه بإجهم ال ًحًط

 .(93ق.  ،1964، ألامحر غبس الهازض

ن لِؽ هىاى ما إلجإ ألامحر غبس الهازض بلى والي زمـو وغبر له غً مذاوقه، قإيس له ب

ل ألادباض لم جًٌ ػىي محى بؿاغاث. قٌطض ألامحر شلَ زاهُت وزالشت  ،ًسغى للخىف، ًو

 
ّ
ًان مً ألامحر بال قـٍل نىة  ،خجهحز اإلاؿاضبتلباالػخػساز  ؤبسؤن ولًٌ زون حسوي. قما 

 جهطب مً ألالل دُاُ لػلمه بذٌىضة اإلاىنل وؤن ما ػعى بلى ججىبه البس ؤهه وانؼ

ًان ًىم الؼابؼ والشامً يما ًصيط مُذاثُل مـانت نس جٍلل (283 ق. ،1974 ،حـطؿل)  .

وؤكسضث الخٍىمت ؤمطا للٌخاب بالػىزة  ،ببث الٌمإهِىت بىكىغ الىاغ هدُجت حهىز ألامحر

وتهللذ وحىه الىلاضي وجكاءلىا مً هصه الهسهت. ودطج ؤصخاب ألاغماُ بلى  ،بلى ؤؿؿالهم

ت  .(1908 ،مـانت) ؤؿؿالهم وغازث الخطيت الخجاٍض

 دور ألامير في حماًت اإلاضيحيين أثناء الفتنت

الهازض وؤهكاػهم جخهٌؼ وؤدبروه م، هطع اإلاؿاضبت بلى غبس 1860في ًىم الخاػؼ مً جمىظ 

: "هصا ما يىا هحاشضه وهحصض الىاغ مىه نس ونؼ بها هلل وإها بلُه  بإن اإلاسًىت نس نامذ قهاُ

جباغه بلى محلت الىلاضي. ابضاحػىن". وزون ؤن ًوُؼ ونخا دطج في اججاه اإلاسًىت وؤمط نىاجه 

و وحس حماغت مً الؿىؾاء مؼ غسز يبحر مً السضوظ، و ؤمامهم   وفي الٌٍط قإؾلو الٌٍط

مت التي هم مهسمىن غليها" ،ودٌب قيهم وغاجبهم ... لٌنهم  وػعى بلى بنىاغهم ببـاغت الجٍط

كطدىا ناثلحن "ماشا! ؤهذ الصي يىذ ؤغظم شباح للمؼُحُحن جإحي لخمىػىا مً شبحهم هىا 

ًان بشا يىذ نس شبحذ اإلاؼُحُحن  : قلطخ هى قيهم ... ! ؟ ابخػس غىا في مسًىدىا قةن شلَ 

ػخىا، وهم اإلاؼُحُىن الصًً ؤغلىىا غلي الخطب ًاهىا مسججحن  ،ًبها لخػالُم ؿَط والصًً 

 ، 1964، دمحم ابً ألامحر غبس الهازض؛  283 .ق، 1974 ،حـطؿل)بالؼالح هس زًيىا..."

ت احخمى غسز مً الىلاضي مؼ الطهبان وزاقػىا غً ؤهكؼهم غسة )93ق.  . وفي زًط الػاظٍض

ًا السًط وما قُه ألن همه ػاغاث  حتى حاءهم اإلاسز مً ألامحر، قهام بةحالئهم بلى بِخه جاض

 .(1908 ،مـانت( ًان حكظ حُاة البـط

وفي مؼاء شلَ الُىم احخمؼ مؼ ؤحمس باؿا وؤغواء مجلؽ الـىضي وػإلهم اإلاؼاغسة 

م ،ًكاء ؿطاضة الكخىتبغلى  جىحب غلى  والتي ،وبحن لهم بطاهحن زمها بأًاث الهطآن الٌٍط

ػت. قىجر ألامحر باػخلساض قخىي  ًاهىا مً ؤهل الـَط الخايم بمهاجلت الهاثجحن والشىاض ولى 

مً مكتي الىالًت غلى هطوضة مهاجلت الشىاض وحماًت الىلاضي. قما مط بػى الىنذ حتى حاء 



 ... : آلاخر في فىر ألامير عبذ اللادر الجسائري 

125 

ًان مً ألامحر بال وغهس الػعم وض  قؼ ضػُى ؤحمس باؿا ًذبره ؤن الباؿا غسُ غً اجكانه. قما 

ئت مـانت، ) الهمم غلى ؤن ٌؼعى بإنص ى ًانت غلى بههاش ما ًمًٌ بههاشه مً ألاضواح البًر

1908). 

 ُ صيط ؿاهس غُان غلى اإلاصبحت زوض ألامحر قُهى  ،وؤهل اللالح ،"ولىال ضحاُ الكول : ٍو

ًاألمحر الخٌحر الصي ؿاع كِخه في آلاقام ًان ًٌىف اإلاسًىت لُال  وؤصخاب اإلاطوءة  ... الصي 

ىازحهم : ًا ؤمت ؤلاػالم بن شلَ ال ًجىظ في ؿطع زًيىا.  جهاضا بطحاله اإلاؿاضبت الصجػان ٍو

. بػس ًإغ ألامحر مً غسم الاػخجابت له ؤمط (1913 ،ؤقىسي غطبُلي) اغسلىا ًا ؤمت دمحم..."

وضه حتى ؾلذ ًل زُ ، وإحواض مً ٌؼخٌُػىن بلى زاضه ،حُاءالطحاُ اإلاؿاضبت بالؼعي في ألا 

 ،بالىلاضي، قٍان ألامحر بصلَ الهسوة لبػى ألاغُان الصًً كاضوا ًدباضون قُما بُنهم

ًان ؤمطه بلى الطحاُ  الـُر ػلُم الػٌاض وكالر اؾاؿىض وغمط آؾا الػابس وؾحرهم. و

ًان ًذخبإ بها  ،باللُاح بالىاغ "ؤحها  : ن ناثلحنو اإلاصغىض وداكت في اإلاىاًو التي 

 ىا مىا، بهىا ضحاُ غبس الهازض، وإهىا هىا إلههاشيم! حػالىا، حػالىا"اإلاؼُحُىن، حػالىا ال جذـ

. وفي الُىم الشالث غلى اإلاصبحت دطج (176. ق، 1908 مـانت،؛  283 .ق ،1974، حـطؿل)

ؤهه غلى ًل مً ًإوي الىلاضي في  ،الطغاع ومػهم الهٌاع ووـطوا ؤوامطهم في ؤهحاء اإلاسًىت

ؼلمهم  هسم لهم اإلاؼاغسة ؤن ًخىنل َو وإن دالل قؼيهاحمىن  ،ليهم لُكخٍىا بهمببِخه ٍو

بٌـىن قُه وبإهله نهبىن ما قُه. قذاضث نىي البػى وداقىا  ،بِخه ٍو حطنىن بِخه ٍو ٍو

 .)1908 ،مـانت) غلى حُاتهم ولم ًطوا بسا مً الدؼلُم

هل محلت اللالحُت مؼ ؤيطازها قهجمىا غلى بِذ ألامحر غبس الهازض وفي هكؽ الُىم زاض ؤ

 لخى غلُه ؤن ٌؼلمهم حمُؼ الىلاضي الصًً ؤن ًٌل غً حماًت الٌكاض، و ؤًٌلبىن بلُه 

 :  في بِخه. قذطج ألامحر غليهم بطحاله وناُ

ؤهصر لٌم ؤن جطحػىا غً  ويب"بهٌم ػدىسمىن حُث ال ًىكػٌم الىسم. 

وؤن حؼمػىا هلُحتي. ؤضي هكس ي موٌطا ألن  ،ؾىاًخٌم وحػىزوا بلى بُىجٌم

ٌم العجاثب والؿطاثب. قال ؤونكٌم غلى نباحخٌم هصه ولِؽ غىسي ػىي  ؤٍض

شبخىا معي بلى النهاًت حتى  الجزاُ والٌكاح ؤها وضحالي اإلاؼخػسًً ؤن ًحاضبىيم ٍو

ى ؿكطاث الؼُىف...ناُ هصا واػخل ػُكه تهطم آدط ههٌت مً زماثىا غل

... هصا ًٍىن حعائيم مً  وكاح قيهم دؼئخم ًا نىم ؤشهبىا ؤحها ألاهصاُ

 (352 ، ق.1913)ؤقىسي غطبُلي،  ".ألامحر... واغسلىا غً حهالخٌم
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س البٌف  وغٌكا غلى هصه الطواًت ًصيط حـطؿل ؤهه إلاا احخمػذ الؿىؾاء في بابه جٍط

 : ، اػخل ػُكه في الخاُ ودطج بطقهت غسز يبحر مً ضحاله وناُ لهمبمً غىسه مً الىلاضي 

هت حـطقىن الىبي "ؤحها اإلالػىهىن  ! غاض غلٌُم  ؟ كب هللا لػىخه غلٌُم ! هل بهصه الٌٍط

ػلم لٌم مؼُحُا واحسا. بجهم ؤدىحي. قخهههطوا وإال ؤمطث ضحالي بةًالم ؤ غاض!... بهني لً

 .(285ق. ، 1974)حـطؿل،  الىاض..."

ً مً اإلاىث، قٌلب ألامحر  كاضث بُىث ألامحر والبُىث املجاوضة له حؿم باآلالف الكاٍض

كاُ غىس شلَ  مً ؤحمس باؿا ؤن ٌؼمح له بإن ًطػلهم بلى الهلػت، ولًٌ كطاخ اليؼاء وألًا

: "هخىػل بلَُ باهلل ًا غبس الهازض ؤن ال جطػلىا بلى ألاجطاى..." قخػهس لهم باألمً  غال اإلاٍان

 بوناُ  ،وغطن ؤن ًصهب شخلُا بلى الهلػت
ّ
ه ما زام حُا لً جمؽ ؿػطة مً ضئوػهم. ه

ًان الىلاضي  و  قلما ؤوكلهم ألامحر بىكؼه هظط له ألاجطاى بىظطة ؿعض وتهٌم، وفي الٌٍط

ىها جحذ ضحمت الترى! غىزوا  : "ال ًهىلىن  لُىا...". وغىسما ؾلذ الهلػت بهم جهطض قلل بجتًر

ًان السضوظ ًتهُئىن الطحاُ غً اليؼاء . قظً الجمُؼ ؤن لخظت اإلاىث نس حاءث حُث 

 ؤن الػىاًت ؤلالهُت جمىؼ مجعضة محههت
ّ
قهس غلم غبس الهازض قذطج للسضوظ  ،لصلَ. بال

 .(285 ق. ،1974)حـطؿل،  قحاوضهم وؤنىػهم وهجر في شلَ

التي حػسزث الطواًاث حُى غسزها ال ًىام بال  (10-7) ًان ألامحر دالُ ؤًام الكخىت

ًان ؤم يبحرا،  ًان ٌـػط بمؼاولُخه الصخلُت غً ًل قطز قيهم كؿحرا  والؼالح بُسه، قهس 

ًان  اقترؾ غلى مسدل باب بِخه حلحرا دـىا والظمه، لُػٌي اإلاىٍىبحن ؿػىضا باألمان، و

ىظع الكطم والطحاُ غلى الخاضاث ،ًىظع ألاضظام خكهس  ،ٍو حطق غلى  ،هىباث الخطاػتٍو ٍو

 جإمحن مً ؤضاز الخطوج بلى بحروث بىكؼه. ما قّطم بحن ؤصخاب اإلاىاكب والطجب والػامت 

ًان ًحكظ للىاغ مهاماتهم في اإلاػاملت، قساضه ؾلذ بمىظكي  في مىح ألامان ؛ ولٌىه 

ٌاوي الصي ًلب مً باؿا اإلاسًىت  جىقحر الهىاكل غلى ادخالف زولهم ما غسا الهىلل البًر

)ألادحرة( ػمؼ ؤحس الخطغ الصي ًخهً  الخماًت له قإضػل له حامُت جطيُت. وفي ؤحس ألاًام

ل ،التريُت ؤجهم ػىف ًهىمىن بنهب الهىللُت ونخل مً قيها  ًو
ّ
ًان مً الهىلل بال ب قما 

 ،1974)حـطؿل،  حلىا محل الكطنت التريُت غـط ضحال تالىجسة مً ألامحر قإضػل له ػبػ

 (.1908 ،مـانت ؛ 285 ق.

ر غبس  ر زمـو ؛ ككحت بُواء في جاٍض ًاهذ هصه الخاززت ألالُمت ككحت ػىزاء في جاٍض

ذُت للسولت الػشماهُت  ًاهذ هصه الخاززت قطكت جاٍض  الهازض الىاكؼ. ومً حاهب آدط 
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ت  في بحٍام نبوتها. قهس ط الخاضحُت ؤلاكالحي الصي هجر في قطن حؼٍى لخو قااز باؿا وٍظ

مانخت في حبل لبىان بالىالي الػشماوي الجسًس مسغىما بإضبػت آالف حىسي. حُث ػعى 

وؤلهى الهبى  ،لخكازي الخسدل الكطوس ي باػم اإلاؼُحُت الـطنُت، قـٍل حٍىمت غطقُت

ب ؤو بػُس بما حسرغلى ؤلىف مً ؤهل زمـو وغلى ًل مً وحه له الاتها وؿٍل  ،م مً نٍط

واث غً الخؼاثط  لجىت مالكت مً زمـهُحن مػطوقحن مؼلمحن ومؼُحُحن لخحسًس الخػٍى

ػت بةغسام  شخلا ضمُا  (111)التي لخهذ بؼٍان باب جىما. قلسضث ألاحٍام الؼَط

وؤضػل بلى اإلاىافي والسجىن  (186)وحٌم باإلؿؿاُ الـانت غلى  (56) بالطكاق وؿىو

ًاهذ ًل هصه ؤلاحطاءاث واملخايماث  ،غسم ؤحمس باؿا والي اإلاسًىتؤو  ،ي ؤلل شخمحىال و

  ،1993 ،دىضي(نس جمذ بؼطغت قاثهت نبل وكُى ألاػٌُى الكطوس ي بلى مُىاء بحروث 

 .(95-94. كم، 1964 ،غبس الهازض دمحم ابً ألامحر ؛ 268. ق ،1985، حىا ؛ 23 .ق

ساز الطخاًا وغسالت ألامحر في ػطز ألاضنام حُى ؤغ وهىا ال بس مً ؤلاؿاضة بلى مىهىغُت

قكي ضػالت مً ألامحر بلى  ،محر حُى ألاحسار البس مً حسجُلهاألا زون مبالؿت، وضواًت 

ىضى جاًمع حُى ؤحسار زمـو ماضدت  هه ؤ: " لهس غلمخم  جمىظ، ناُ ألامحر 18صخُكت هٍُى

جمىظ حىالي الؼاغت الشاهُت ظهطا اهسلػذ الخطب هدُجت مػانبت بػى  9في ًىم الازىحن 

ػاءتهم للمؼُحُحن، هاالء اإلاؼلمحن هطغىا في جىجط ؿسًس مؼلخحن إاإلاؼلمحن لخػطههم و 

ن واحس، وػاغسهم آوبسؤوا الهخل والخطم والنهب في  ،للػظم بلى الهؼم اإلاؼُخي مً اإلاسًىت

ًاهىا ٌؿصون  ازغى افي شلَ الجىىز ألاجطاى الصًً  محاولت ونل الاهٌطاباث ولٌنهم 

ىن اإلاـاؾبحن في الهخل والنهب والؼلب. بػى حٌماء اإلاؼلمحن نامىا بمحاولت  ـاًض َو

غلى الػٌؽ  بل ،حالُ الؼالمببًهاف هصه ألاقػاُ ولًٌ الوباي ألاجطاى لم ًطؾبىا في 

جطمحن مً ًل ًاثكت. ؤمطوا حىىزهم بمالحهت اإلاؼُحُحن الباجؼحن وزغمىهم بإقىاج مً امل

وبػس ؤن وكلذ ألامىض بلى هصا الخس الخٌحر لم ؤزدط ونخا و حهسا لخماًت هاالء الباػاء، 

حن  واػخٌػىا ؤن هىهص ألاضواح مً ضحاُ  ،وشهبذ مؼلخا بهىة ؤجباعي الجعاثٍط

زاء والشال ووؼاء و ؤًكاُ وهطحؼ بهم ػاإلاحن بلى بط ألامان. هصه الخالت اػخمطث لُىمي الازىحن

بساء ؤي بحُث لم ًخىنل اإلاـاؾبىن غً الهخل والخطم والخطخُت باإلاؼُحُحن، مً زون 

 ن.حىن مً حهت الىالي لهاالء اإلاؼُحُغ

غازث  ،زىحن مً اإلاؼلمحن وهصا لِؽ بالؼبباوفي ًىم ألاضبػاء وفي ظل الازغاء بمهخل 

ر غً ؿسًس ألاػل غبؤالخطب لالؿخػاُ، ووالي زمـو غسمه ووحىزه واحس، ومً حتهي قإها 

للمإػاة التي حلذ باإلاؼُحُحن مً حطم وجسمحر إلاىاًههم وبُىتهم. ال وػطف جماما غسز 
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ل اإلاؼُحُ(3300)ضون حىالي و الهخلى ولٌنهم ًس بمجزلي هم  ن الصًً ؤحخمىاحو ألاوضبُ نح، ًو

ىجي اإلاؼُحُحن الباػاء مً  ػاإلاىن، ؤمىذ لهم حمُؼ احخُاحاتهم وؤزغى هللا ؤن ًحكظ ٍو

6ؿالة اإلاخػلبحن... "الهاالء 
. 

والتي حاُو البػى السدُى منها  ،وؤدحرا قال بس مً ؤلاؿاضة بلى غالنت ألامحر بالكطوؼُحن

الىا بإن الهىة التي ؿٍلها ألامحر في ضبٍ ألامحر بدىكُص ؤحىسة قطوؼُت في بالز الـام، قهس ن

  ،2014 ،لؿط ـح) ًاهذ بسغم هابلُىن الشالث كسًو ألامحر الصي ؤؾسم غلُه ألامىاُ

ًاهذ لخٍىن لىال ألاحسار التي حطث والتي  ؛ (121-120. كم وضؤًىا ؤن هصه الهىة ما 

ألامحر في دسمت السولت الػشماهُت قُما بػس. يما ؤن مً نام بسضاػت مىنل  -الهىة-ًوػها

ب ؤو بػُس لألمحر  ٌاوي لم ٌـط بلى ؤي كلت مً نٍط ٌاهُا اغخمازا غلى ألاضؿُل البًر بٍط

قخسدل ألامحر بالـإن السمـهي قطهخه ألاحسار ولم ٌؼعى له ألامحر. قهى يما  .7بكطوؼا

ؤؿطها ػابها جطى ؤلاماضة الؼُاػُت بلى بماضة الهلم. وفي هصا الؼُام ًىضز ألامحر دمحم في جحكت 

ت  : العاثط غً اجلاُ ألامحر الىالس بالكطوؼُحن نىله  "وفي ؤزىاء وحىز الػؼايط الكطوؼاٍو

ل ادخالف بحن قااز باؿا والججراُ الكطوؼاوي قبػث الججراُ ضػىال في بحروث حل

مذلىكا لألمحر ًذبره بإهه اغخمس غلى هطب زمـو مً اللالخُت قلُذطج بإهله 

ت نب  ،ومخػلهاجه منها. قاؾخم ألامحر لصلَ وبػث للججراُ بإن ًىاقُه بالبهاع وغحن له نٍط

له ػىء غانبت ما اغخمس غلُه. قإكط الُاغ محال لالحخماع. قاحخمؼ بالججراُ وؤظهط 

وؤػطها  ،الججراُ غلى شلَ. قهسزه ألامحر وغظم له ألامط حتى غسُ غً شلَ وضحؼ ًل منهما

 ، 1964، غبس الهازض دمحم ابً ألامحر) ألامحر في هكؼه وحػلها داللت لىحه هللا حػالى..."

 .(95 .ق

م والخمجُس لكػله الصي  القى ؤكساء غاإلاُت، قؼُكه الصي اجهالذ غلى ألامحر يخب الخٌٍط

ًان هكؽ ػُل الػسُ الصي حمى به هلاضي الـام،  ؤؿهطه بىحه قطوؼا ػبػت غـط غاما 

ًان ًطغس في ػاحاث زمـو اهخلاضا  با بالصيط هى هكؼه اللؼان الصي  ًان ًض ولؼاهه الصي 

ًان حجت ؤمام مً ؤضاز ؤن ٌـىه وحه ؤلا  غا غنهماقزللمظلىمحن و  ط  ػالم ؛ وغلمه الؿٍع

ت ويطامت  ًان ًله مىظكا في دسمت نوِخه الػازلت ألاولى الخٍط اإلادؼامح. وغالناجه واحترامه 

                                                           
، ههال غً الػٌاض كهُب، مػهس الىاضف للسضاػاث رصالت ألامير عبذ اللادر إلى النيىيرن جاًمس 6

 Consulté le http: //www. alwaref. org ؤلاوؼاهُت. الٌتروهُت: 
ا في ػىت  7 س مً اإلاػلىماث حُى الهىي السولُت واللطاع غلى ػىٍض ، ًىػل حؼحن غمط: ًىظط  1860إلاٍع

 مطحؼ ػابو.  .م0681صياصت بريطانيا ججاه ألازمت الضىريت 
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بني البـط. قهاهى الؼلٌان الػشماوي ًىػم غلى ألامحر بالىِـان املجُسي الػالي الـان 

نس ؤحاي غلمي الـٍطل الؼلٌاوي بحاُ الخمُت السًيُت الشابخت في ؤكل  " : بكطمان كىضجه

ألامحر... نس اهٌطه بدالكه الػخػماُ الهمت والؿحرة في جذلُم غسز يشحر مً جبػُت قٌطة 

زولتي الػلُت الىانػحن بإًسي ألاؿهُاء الظاإلاحن غىس ونؼ الكخىت والػىاز مادطا في الـام، 

 ... مً بػى شوي الخىحف الجاهلحن بالىظاثل الػلُت ؤلاػالمُت وألاحٍام الجلُلت الـطغُت

ت الىانػت ؤحؼيذ بلُه بىِـاوي املجُسي الهماًىوي مً الطجبت دسمخ وألحل... ه الخحًر

 . ويصلَ قػل اللسض ألاغظم.(96 .ق، 1964، غبس الهازض دمحم ابً ألامحر)" ألاولى...

ط داضحُت قطوؼا ًذبره بإن ؤلامبراًىض ٌـػط بساٍع شاحي ًسغىه بلى ؤن ًذبريم  ويخب وٍظ

خمىه، وؤها ؤضحىيم نبُى التهاوي الصخلُت. زم حوط  غً قطحه الـسًس بةحطاء ما ؤحٍط

 مً ؤلامبراًىض ونسم بلى ألامحر هِـان
ً
"اللُجىن  يبحر اإلاترحمحن في الخٍىمت الكطوؼُت مبػىزا

الطجبت ألاولى. وؤضػل قلهُلم الطابؼ ملَ بطوػُا هِـان "كلُب اليؼط  زوهىض" اإلاطكؼ مً

ي. ويصلَ ؤضػل اػٌىسض الشاوي نُلط ضوػُا  ألاحمط" مً الٌبهت ألاولى مؼ دخمه اإلالًى

 محبخه له. 
ً
 بـهامخه، مايسا

ً
ت مـُسا هِـان "اليؼط ألابُى" ؤغظم هُاؿحن الهُلٍط

ت واغخبره  ًٌالُا قٌخىض غماهىثُل ضػالتبوؤضػل ملَ   مٌىلت امخسح قيها محبت الخٍط

ؽ  في غساز اإلاهاجلحن الػخهالُ الـػىب، وؤضػل مؼ ازىحن مً هباًه "هِـان مىَض

هٍلترا في زمـو بطػالت جهسًط وؿهازة بوؤضػل نىلل  والُػاظض" ؤنسم هُاؿحن الكطوػُت.

 يخب غلى ظهط 
ً
 بىسنُت

ُ
: "مً حوطة  كىسونهامؼخكُوت بلى ألامحر. وبػسها بػشذ اإلالٌت

ت اإلابصولت   للمؼاغسة الخحًر
ً
ًاضا حاللت ملٌت اإلاملٌت اإلاخحسة بلى كاحب الؼمى... جص

 .8"1860للمؼُحُحن في زمـو ػىت 

افيا  بيبليىغر

ًاث زاض اليـط الهاهطة :  .: املجاهذ الصىفي ألامير عبذ اللادر الجسائري (. 2013دمحم مطاز ) ،بط

 . 40(. ق. 1964) دمحم غبس الهازض الجعاثطي،، 25-24كم.  ،الالٌترووي، ز. ث(

(. )بىالز الُاغ، 1)ي.  .جاريخ الفنىن والصناعاث الذمشليتم(. 2003ًىػل ) ،بىالز جىقُو

 . 117-116. كم، ؿُلـط، مطحؼ ػابو، 105ث.(. زمـو : مٌابؼ ؤلل باء ألازًب، ق. 

                                                           
س مً اإلاػلىماث  8 رهر ما ورد على حضرجه من مياجيب الذول " : اإلالسض هكؼه جحذ غىىانًىظط إلاٍع

 وما بػسها.  .99كم. "  كذمه الشعراء إلى أعتابه من كصائذ اإلاذح والتهنئتونياشينها وما 
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(. بحروث : زاض 2. )ي. حليت البشر في جاريخ اللرن الثالث عشرم(. 1993غبس الطظام ) ،البٌُاض

 .264كازض، ق. 

)ي.  .(.وجو .ث ؤبى الهاػم ػػس هللا(حياة ألامير عبذ اللادر.  .(1982) حـطؿل، ؿاُض هجري 

ؼ2 ، دمحم غبس الهازض الجعاثطي و 277-276 .كم ،(. الجعاثط : الـطيت الىًىُت لليـط والخىَظ

اكف الروحيت م2004غبس الهازض الجعاثطي، ) ؛ 67-66. كم.(. 2. )ج جحفت السائر (، اإلاى

(. الخؼُني الهازضي غاكم ببطاهُم الٌُالي الخؼُني الهازضي، 1. )ي. والفيىضاث الضبىحيت

 . 11حعآن، بحروث : زاض الٌخب الػلمُت، ق.

اصع عشر: حرواث العامت الذمشليت في اللرنين الثامن عشر والتم(. 1985غبس هللا ) ،حىا

، 260-255. كم(. بحروث : زاض ابً دلسون، 1. )ي. نمىرج اإلاذن في ظل ؤلاكطاعيت الشركيت

 .120ؿلـط، مطحؼ ػابو، ق. 

 م.0291-0681: صياصت دمشم  أعيان اإلاذن واللىميت العربيتم(. 1993قُلُب ) ،دىضي

، ؤزًب آُ جهي السًً 23(. )الطظاظ غكُل، ث.(. بحروث : ماػؼت الابحار الػطبُت، ق. 1)ي.

 .1).ي(، )ج.2) .).جو، )الللُبي يماُ .منتخباث التىاريخ لذمشمم(. 1979دمحم ؤزًب ) ،الخلني

 دمشم م(. 1988لُىسا ) ،ؿُلـط.، 266-265كم. ، 1: زاض آلاقام الجسًسة، ج بحروث

: زاض  واإلاالح زًىا، ث.(. زمـو )اإلاالح غمط (.1. )ي .في اللرنين الثامن عشر والتاصع عشر

ت، ق.   .111الجمهىٍض

ضبُؼ وهبت، ( .التفىير الضياس ي والنظريت الضياصيت واملجتمع اإلاذني .م(2003ػدُكً ) ،زًلى

 .92-91. كم ،: املجلؽ ألاغلى للشهاقت الهاهطة .).ث

: دراصت في ججربت الىحذة  التاريخ الضياس ي والاكتصادي ألإلاانيام(، 2010ؤمجس ) ،بيؾالع 

ت الشهاقت غمان :  .م0682-0686ألاإلاانيت من خالل برإلاان فرانىفىرث   ؤماهت غمان، –مسًٍط

 . 138ق. 

. جحفت السائر في مآثر ألامير عبذ اللادر وأخبار الجسائر  م(.1964غبس الهازض الجعاثطي دمحم )

 .64ق. (. 2 ج( : زاض الُهظت، بحروث (.)حهي ممسوح، جحو. (.2. ي(

ع ) ،غىن (. 1. ي(م، 1914-1864(. ؤلادارة العثمانيت في وتاًت صىريت م1969غبس الػٍع

 . 28-20. كمالهاهطة : زاض اإلاػاضف، 

. ملحاث من جاريخ دمشم في عهذ التنظيماث. (1969) دمحم ابى الؼػىز الخؼُبي ،يىاؾ

 .175ق.  .121-120. كم ؿُلـط، مطحؼ ػابو، ،.197.ق
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. جحفت السائر في مآثر ألامير عبذ اللادر وأخبار الجسائرم(. 1964الهازض الجعاثطي )دمحم غبس 

 .م(1982) .هجري ؿاُض  ،حـطؿل؛  93 .: زاض الُهظت، ق بحروث .(.جحو، ممسوح حهي(. )2. ي)

ؼ، ق الجعاثط .(.جو .ث، ػػس هللا ؤبى الهاػم)  .41 .: الـطيت الىًىُت لليـط والخىَظ

مٌبػت  : الهاهطة(. 1. )ي. مشهذ العيان بحىادث صىريا ولبنانم(. 1908مُذاثُل ) ،مـانت

 .(180-178 ،177- 176 ،175، 416-413)، كم. ملط

ط ان  .ألامير عبذ اللادر الجسائري: ثلافته وأثرها في أدبه .م(1984دمحم الؼُس ) ،الىٍظ : الٍط

حياة ألامير عبذ  .م(1974ؿاُض هجري ) ،، حـطؿل23-22كم. مٌخبت اإلالَ قُلل ؤلاػالمُت، 

 .42-40. الساض الخىوؼُت لليـط، كم: جىوؽ  .(.جحو .ػػس هللا ؤبى الهاػم، ث)، اللادر

 املجالث العلميت

ذُت وجىانواتها : "جحكت العاثط ومأزط  بـطي دحر بَ، زضاػت لبػى مؿالٌاث اإلالازض الخاٍض

- ١١١الػسزان  –تیمجلت دراصاث جاريخغبس الهازض وؤدباض الجعاثط " ؤهمىشحا للسضاػت، 

طان لػام-ًاهىن الشاوي١١١  .٢١١٢ حٍع

شخلُت ألامحر غبس الهازض مً مىظىض آلادط. )جطحمت ؤؿهط  (.2011) غبس الهازض ،ؿطؿاض

إنضانياث : املجلت مالكاث ألامحر غبس الهسض مً نبل الباحث الكطوس ي حىػخاف زوحا(، 

 .19 ،(54) والعلىم الاحتماعيت،نثربىلىحيا في ألا  تالجسائري

ٌاه2014، حؼحن غمط ًىػل )116. ق (.1974)، لؿط ـح طان(. ػُاػت بٍط ُا ججاه ، حٍع

ت   .240-230، (33)، مجلت حامعت اللذش اإلافتىحت لألبحاث والذراصاث .م1860ألاظمت الؼىٍض

مجلت م في زمـو. 1860 م، آشاض(. )ؿاهس غُان( مصبحت ػىت1913ببطاهُم ؤقىسي ) ،غطبُلي

ىضى، اليلمت  . 352، ق. (6) .156، الؼىت الخاػػت، ق. (3)، هٍُى

ر زمـو في غهس الخىظُماث. (.1969) دمحم ابى الؼػىز الخؼُبي ،يىاؾ  .(1)ج. ملخاث مً جاٍض

 . 22، الؼىت مجلت ألابحاث، الجامعت ألامريىيت في بيروث)ػلُمان الللُبي، جحو(.  (.2)ج. 


