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البحريّة ملدينة الجزائر خالل الفرتة   
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" ÉkÄ«°T …hÉ°ùJ ’ »°ùØæa ,óFGqôdG É¡qjCG »°ùØæd ÉkÄ«°T Ö∏WCG ⁄ »æqfEG من وحــي أبطــــــــــــــــــال
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".ÚMÉØ q°ù∏d ΩÓ°ùà°S’G ∫óH ÊGƒNEG ÚH äƒŸG π q p°†aCG"

hó©dG øe ôFGõ÷G ≈∏Y ±ÉNCG ’ »æqfEG"

...hoó n©dG ¬qãoÑj …òdG øe É¡«∏Y ±ÉNCG Ée pQón≤H 

".¬∏dG p∫ƒëH ô°üàæfh » p°†‰h ó oª°üæ°S ∂dP ™eh 

»æcQóoj ø∏a ÉfCG É qeCG ,¬∏dG p∫ƒ nëH π≤à°ùà°S ôFGõ÷G q¿EG"

 GkóMGh ÉkØ°U OÉ–’ÉH º oµ« p°UhoCG »æfEÉa Gòd ,∫Ó≤à°S’G 

".QƒãdG pÖ°SÉµe á°SGôMh øWƒdG AGóYCG páHQÉëŸ

 ...ÉkãÑY ¿ƒµj ’ ¿CG Öéj ÉæJƒe øµd ,OÉ¡°ûà°S’Gh äƒŸG ¤EG Éæ©aóJ ÉæJQƒK"
 ,ô°üàæj ¿CG Öéj …òdGh ¬∏LCG øe Éæq«ë°V …òdG ≈∏YC’G nπnãŸG Ωoóîj ¿CG Öéj

 oÖLGh ƒg ,Ékª«¶Y Ékaô°Th IÒÑc á«dhDƒ°ùe ¿ƒ¡LGƒoJ ,ôFGõ÷G ÜÉÑ°T Éj ºàfCGh

 ¬àjÉZ ¤EG Gƒ∏ p°ünJ ≈qàM ºµjójCG ÚH ¬©°†f ±ƒ n°S …òdG π©°ûŸG pπªM o±ô°Th

 äƒ‰ :É o©«ªL √Éæj qOCG …òdG pº°ùn≤dG p≥«≤– áfÉª°V ÜÉÑ°ûdG É¡qjCG ºàfCÉa ,IOƒ°ûæŸG

 ".øWƒdG É«ëjh

اجلزائــر

…Éàfƒe óFGqô∏d ó«©dƒH øH ≈Ø£°üe ó«≤©dG

áfÉHR óªMCG

»∏YƒH øH áÑ«°ùM

¢SGƒ◊G »°S ó«≤©dG

¢ThÒªY ó«≤©dG

»Ø£d ó«≤©dG

شهداء خــــــالدون
 إلى األزل



افتتاحية
ــة المتحــف عشــيّة  ــن مجلّ ــدد التّاســع )09( م ــوم صــدور الع ــي الي  يأت

ــة،  ــيادة الوطنيّ ــترجاع الّس ــين )57( الس ــابعة والخمس ــرى الّس ــدة للذك ــاالت المخلِّ االحتف

ســيادة اســتَرَجعها الّشــعب الجزائــرّي بعــد مائــة واثنيــن وثالثــون ســنة )132( مــن 

االحتــالل والّدمــار والعبوديّــة، كلُّ هــذا لــم ينــل مــن عزيمــة أبنــاء الّشــعب البطــل الــذي 

آمــن بــأّن الُحّريـّـة تُؤخــُذ وال تُعطــى، فدفــع قوافــل مــن ِخيــرة أبنائــه الشــهداء ُعربونـًـا لهــا 

ــذي ضــّن  ــالل الفرنســي الغاشــم ال ــق مــن أغــالل االحت ــا مــن أجــل أن ينعت ــا باهظً وثمًن

الكثيــر أنـّـه ال يســتطيع أحــٌد أن يقتلِــع جــذوره مــن هــذه األرض الطّيّبــة، ثلـّـة مــن الرِّجــال 

ــه واســتعداده  ــالح والعتــاد إاّل أّن َوعــَي الشــعب بحقِّ ــِر، رغــم ِقلـّـة السِّ آمنــوا بالّنصــر الُمظَفَّ

ــورة  ــت الثّ ــد كان ــي ســاحة الوغــى، لق ــل ف ــه كان الَفيَص ــاع عن ــن أجــل الّدف ــة م للتّضحيّ

ــداف  ــُع األه ــكان يتتبّ ــا، ف ــاِم حوله ــاِف وااِللِتح ــتُقِبلَت بااللتِّف ــى اس ــا حت ــر أمواجه تنتِش

ــن  ــري م ــعب الجزائ ــى الّش ــِه إل ــداء الموّج ــر 1954 والنِّ ــان أول نوفمب ــي بي المرســومة ف

طــرف جيــش وجبهــة التّحريــر الوطنــي بإصــراٍر وحــرٍص شــديَدين بُرغــِم القمــع والتّعذيــب 

د لهــا األنفــاس كلّما  والتّنكيــل، ظــّل هــذا الّشــعب األبــّي يُمــدُّ ثورتــه بروِحــه وطاقِتــه ويُجــدِّ

ضــاق الخنــاق مــن طــرف العــدو، إن الّصبــر والثّبــات واإلصــرار هــي الِخصــال العليــا التــي 

اتّصــف بهــا شــهدائنا األبــرار ومجاهدينــا األخيــار لتحقيــق ُحلــم األجيــال وكَســِر األغــالل.

مكانتهــا  أ  وتتبَــوَّ الّشــعوب  مســيرة  عليهــا  تنعكــس  مــرآة  كالتاريــخ  ليــس   

مــن  وأخــرى  واالزدهــار  التّقــّدم  مــن  فتــرات  تتخلّلــه  الّســعي  ذلــك  األمــم،  بيــن 

الكفــاح عندمــا تتعــرّض كرامتهــا وحّريّتهــا للخطــر، وحتّــى تحافــظ علــى هويّتهــا، 

فــإّن أولــى األولويــات هــو المَحافَظَــة علــى تاريخهــا بالتّدويــن والتســجيل والّنشــر 

واإلشــعاع، لتبليــغ األجيــال، حتــى تســتخلِص الِعبــر وتكــون الرّابطــة متينــة. وتلــك 

ــزي  ــف المرك ــه المتح ــى عاتق ــوم عل ــا الي ــي يحِمله ــاميّة الت ــة والّس ــة الّنبيل ــي الَمهمَّ ه

الجزائريّــة■ األّمــة  ذاكــرة  وحاِفــُظ  الوطنــي  العســكري  التــراث  خــزّان  للجيــش 
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م م ش: عبد الرؤوف مباريك
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الرقيب املتعاقد: سياري رياض

التصميم الغرافييك

اللوحات الفنية والصور

املجموعات الفنية للمتحف املركزي للجيش 

الرئيس الراحل الشاذيل بن جديد

املركز الوطني للمنشورات العسكرية

الطباعة
مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش/العاشور 

العنوان
رياض الفتح )املدنية( الجزائر العاصمة

الهاتف: 021671547
الفاكس: 021683915

افتتاحية
الحدث

   05  جويلية 1962 ذكرى اسرتجاع السيادة الوطنية.

تاريخ الثورة
q املعارك الكربى للواليات الثورية الست الوالية الخامسة.

q التعذيــب أثنــاء الثــورة التحريريــة ... شــعب مســتضعف بــن مخالــب 

عمليــة اإلســتنطاق والرغبة يف التســلية واإلذالل.

من صفحات التاريخ
ــن عــيل ودورهــا يف إرســاء  ــد املؤمــن ب q اإلســرتاتيجية العســكرية لعب

ــاين(. ــة )الجــزء الث ــة املوحدي قواعــد الدول

ــداد  ــخ الح ــراين والشيــ ــد املقــ ــاج محم ــادة الحــ ــورة 1871بقيــ q ث

)الجــزء الثــاين(.

ملف املتحف
النظام الدفاعي ملدينة الجزائر يف الفرتة العثامنية: 

q البحريّة ملدينة الجزائر خالل الفرتة الحديثة )1516ـ 1830م(.

q مدينة الجزائر يف مواجهة حملة شارلكان 1541م

)دراسة أمنوذجية(.

بصمــات
q القلم الذهبي يف الخط العريب... الخطّاط محمد بن سعيد رشيفي.

روبورتاج
ــخ  ــش ... تلقــن التاري q دور املرشــد املتحفــي باملتحــف املركــزي للجي

ــري عــرب العصــور. العســكري الجزائ

نشاطات املتحف
q ذكرى اليوم الوطني للشهيد "وفاء لرسالة الشهيد... رمز التضحية والفداء".  

q الذكرى السابعة والخمسون لعيد النرص 19 مارس 1962

q إحياء شهر الرتاث )18 أفريل- 18 ماي( "املتحف املركزي للجيش ... 

خزّان للذاكرة الوطنية".

q الذكرى الرابعة والسبعون ملجازر 08 ماي 1945 "مجازر 

08 ماي 1945 الطريق إىل نوفمرب".

ــب 19 مــاي 1956  ــي للطال ــوم الوطن ــة والســتون للي q الذكــرى الثالث

"مــن مقاعــد الدراســة إىل ميــدان املعركــة".

الزيارات املنظمة
q زيارة الوفود األجنبية.

q الزيارات املنظمة.

q



 كلمة السيد الفريق أحمد ڤايد صالح 

نائب وزير الدفاع الوطني

 رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي

مبناسبة زيارته للناحية 

العسكرية السادسة في 

كلمته ملدرسة أشبال األمة 

يوم 30 ماي 2019

" إّن العمــل علــى ربــط التاريــخ بالحاضــر والمســتقبل هــو ســلوك 

طبيعــي جــدا فــي اإلنســان، بــل هــي مــن البديهيــات التــي يبقــى 

ــى  ــا منح ــا، باعتباره ــدة إليه ــة أكي ــي حاج ــا ف ــان دوم ــذا اإلنس ه

طبيعيــا يتماشــى تمامــا مــع فطرتــه و يتوافــق مــع ســلوكه المنطقي.

وعليــه، يتعيــن أن تعــود ذاكــرة الجزائرييــن، الســيما فئــة الشــباب 

منهــم، إلــى ماضــي بالدهــم الخالــد ويســتمدون منــه زادا معنويــا 

أعــرف أنــه دافقــا وال يضاهــى، بمــا يعينهــم، يقينــا، علــى مواجهــة، 

بــل التغلــب علــى كافــة التحديــات والصعوبــات ومواصلــة دربهــم 

ــكل أمــل وتفــاؤل وطمــوح، نحــو اإلســهام الجــاد والمجــدي فــي  ب

بنــاء مســتقبل وطنهــم.

فتاريــخ الجزائــر الــذي نعتــز بــه اليــوم أيمــا اعتــزاز، لــم يــأت كمــا 

يعلــم الجميــع إال بفضــل هــؤالء الرجــال الصناديــد والمياميــن 

الذيــن ضحــوا بحاضرهــم مــن أجــل مســتقبل الجزائر،وهــم يــرون 

حينهــا أن هــذا المســتقبل، ينبغــي لــه أن يكــون مشــرقا و واعــدا، 

ــأن مســتقبل  ــن، ب ــوم أن تعتقــدوا جازمي ــم الي ــن عليكــم أنت ويتعي

الجزائــر ينبغــي لــه أن يكــون متوافقــا تمــام التوافــق مــع تاريخهــا 

ــل المعجــزة. ــي القــدوة ب الوطن

اعلمــوا، أن بالدكــم الجزائــر بفضــل ثورتهــا الخالــدة وتاريخهــا 

ــع  ــتطاعت أن تض ــد اس ــوالت، ق ــاد والبط ــل باألمج ــي الحاف الوطن

بصمتهــا وبوضــوح علــى صفحــات التاريــخ اإلنســاني المعاصــر، وأن 

ــرى  ــر مج ــى تغيي ــان عل ــدرة اإلنس ــب، ق ــن ذه ــروف م ــدّون بح ت

األحــداث التاريخيــة، وعلــى إعــادة توجيههــا وصياغتهــا وفقــا 

لتطلعاتــه الشــرعية وطموحاتــه المشــروعة، وســيبقى التاريــخ 

اإلنســاني يحفــظ فــي ذاكرتــه، دون شــك، وباعتــزاز شــديد عظمــة 

ــوالت  ــد بط ــرة، ويخل ــة المظف ــا التحريري ــعبها وثورته ــر وش الجزائ

ــذي ســاهمت مــن  ــادي ال ــدور الري ــى ال ــي عل مــن صنعوهــا، ويثن

ــة  ــل الحري ــم ُمث ــر وتعمي ــي نش ــدة، ف ــورة المجي ــذه الث ــه ه خالل

ــم"■ ــر العال ــلم عب والّس
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نظــرا إىل املشــاركة املنقطعــة النظــري وإىل جســامة التضحيــات وعظمــة البطــوالت التــي تركــت بصــامت عميقــة يف 
الحيــاة السياســية و االجتامعيــة للجزائــر املســتقلة، هــذا االســتقالل الذي يحتفل به الشــعب الجزائــري يف 5 جويلية 
مــن كل ســنة مــن االســتعامر الفرنــي الغاشــم الــذي دنســت أقدامــه أرض الجزائــر الطاهــرة طيلــة 132 ســنة ، 
لتبــزغ شــمس نوفمــر يف ســامء الجزائــر حمــل لواءهــا األبطال األشــاوس الذيــن كانوا كالشــوكة يف حلق االســتعامر.
ترى كيف كانت األســاليب االســتعامرية ضد الشــعب الجزائري وكيف اســتطاع القضاء عىل أبشــع مســتعمر آنذاك؟

✦ بقلم: املالزم األول لغليطي محمد

جويليــــــــــة 

ثمرة ت�سحيات ال�سلف... ووديعة ي�سونها اخللف

051962
ذكرى استرجاع الّسيادة الوطنية
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حادثة املروحة وبداية احلصار 

الفرنسي للجزائر

لحادثــة  التاريخيــة  الجــذور  تعــود 
املروحــة إىل أزمــة الديــون التــي وقعــت 
والحكومــة  الجزائريــة  االيالــة  بــن 
الفرنســية، إذ دّعمــت االيالــة الجزائريــة 
ــد  ــة بع ــوب خاص ــا بالحب ــذاك فرنس آن
العزلــة التــي فرضــت عليهــا أوروبيــا 
بســبب إعــالن هــذه األخــرة ملبــادئ 
اإلنســان،  وحقــوق  الفرنســية  الثــورة 
ومحاولتهــا الــرب بيــد مــن حديــد 
الرجعيــة،  امللكيــة  األنظمــة  عــى 
وحــدث أن توســطت رشكــة يهوديــة 
عمليــات  "بكــري"  األخــوة  يتزعمهــا 
أذكيــاء  كانــوا  وقــد  لتبــادل،  ذلــك 
يف خلــق أزمــة سياســية بــن االيالــة 
ــة و الحكومــة الفرنســية و قــد  الجزائري
ســاعدهم يف ذلــك القنصــل الفرنــي يف 
ــاول  ــذي تط ــال" ال ــار دوف ــر "بي الجزائ
عــى أعــى مرتبــة قياديــة بااليالــة آنذاك 
ــن  ــاره ع ــد استفس ــن" عن ــداي حس "ال
يف  الفرنســية  الحكومــة  تأخــر  ســبب 
الــرد عــى الرســائل و الربقيــات، فــرد 
حكومتــي  "إن  قائــال:  القنصــل  عليــه 
ــك"،  ــل مثل ــى رج ــة ع ــازل لإلجاب ال تتن
مــا اعتُــرب إهانــة و اســتفزازا رصيحــا 
ــرده  ــه يط ــا جعل ــه، م ــداي و ديوان لل
ــه، مل  ــه مبروحيت ــا ل ــن مجلســه، ملوح م

يــرق اإلدارة الفرنســية ســلوك الــداي، 
 24 أجــل  يف  االعتــذار  منــه  طالبــا 
الفرنســية عــى  الرايــة  ســاعة ورفــع 
ــرى  ــدة رشوط أخ ــة وع ــة الجزائري االيال
اعتربهــا الــداي إهانــة لــه و إليالتــه.

احلصار الفرنسي للجزائر

ــة املروحــة إىل فرنســا  وصــل خــرب حادث
األمــر الــذي جعلهــا تســتغلها كورقــة 
رابحــة يف يدهــا فــكان الــرد بإعــالن 
فرنســا الحــرب عــى الجزائــر يف يــوم 16 
ــطول  ــاب األس ــل غي ــوان 1927 يف ض ج
إىل  طريقــه  يف  كان  الــذي  الجزائــري 
العثانيــة  الدولــة  ملســاعدة  اليونــان 
املشــهودة  البحريــة  معركتهــا  يف 
"نافريــن" و قــد ظــل إعــالن فرنســا 
ــار  ــكل حص ــر يف ش ــى الجزائ ــرب ع الح
ــق  ــرض تحقي ــر بغ ــاء الجزائ ــري ملين بح
الوقــت  إعطــاء  و  الشــنيعة  أهدافهــا 
ــاع  ــية إلقن ــاعيها الدبلوماس ــل ملس الكام
احتــالل  بجــدوى  األوروبيــة  الــدول 
الجزائــر مدعيــة يف ذلــك أن ذلــك يف 
عمومــا. املســيحية  و  أوروبــا  صالــح 
ــل  ــار عم ــذا الحص ــى ه ــل ع ــرد فع وك
البحــارة الجزائريــون عــى فــك هــذا 
الحصــار فدخلــوا يف اشــتباكات و معــارك 
عنيفــة مــع الفرنســين، ورابطــت العديد 
ــكلت  ــئ و ش ــة املوان ــع قبال ــن القط م
دوريــات بحريــة مــن ســت )06( قطــع 
أخــرى وكلفــت قطــع أخــرى ملراقبــة 
ــت  ــا ووضع ــن له ــر األم ــة و توف املالح
ــم. ــتنفار دائ ــة اس ــرى يف حال ــع أخ قط
دامئــا ومســتمرا عــى  الحصــار  بقــي 
الجزائــر و باملقابــل فتحــت فرنســا بــاب 
املفاوضــات مــع الجزائر تهــدف منها إىل 
ــة، لكــن  ــة مرشف ــاء الحصــار بطريق إلغ
الــداي أكــد عــى عــدم دفــع تعويضــات 
عــى  األخــر  يف  انتهــت  فرنســا،  اىل 
إعــالن الحملــة الفرنســية عــى الجزائــر. 
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حادثة المروحة

جويليــــــــــة 
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االحتالل و املقاومة 

بعــد فشــل املفاوضــات مــع الــداي ، 
ارتــأت  الباهظــة  الحصــار  وتكاليــف 
فرنســا إىل تجهيــز و إرســال حملــة ضــد 
الجزائــر وتــم تعبئــة أســطول قوامه 675 
ــون  ــالل يتك ــش االحت ــفينة وكان جي س
مــن 37000 جنــدي و أربعة أالف 4000 
ــاة. ــرق مش ــة ف ــا إىل ثالث ــارس مقس ف
بــدأت   1830 جــوان   41 صبيحــة  يف 
عمليــة اإلنــزال بســيدي فــرج غــرب 
العاصمــة وبعــد مقاومــة عنيفــة دامــت 
قرابــة 5 أيــام تــم االســتيالء عــى مدينــة 
ــد  ــوان 1830 وبع ــوم 19 ج ــطاوايل ي س
املحتــل  ضــد  املعــارك  مــن  سلســلة 
تــم توقيــع معاهــدة االستســالم بــن 
 5 يــوم  وديبورمــون  حســن  الــداي 
جويليــة 1830 والتــي تضمنــت تســليم 
ــود أخــرى مل  ــدة بن ــر وع ــة الجزائ مدين
تحرتمهــا فرنســا وقامــت بشــن حملتهــا 
االســتعارية الواســعة الحتــالل الجزائــر.

نزلــوا  قــد  الفرنســيون  مــادام 
أن  املتوقــع  فمــن  الجزائــر  مبدينــة 
إصطدمــت  فقــد  مقاومتهــم،  تبــدأ 
شــعبية  مبقاومــات  الحملــة  هــذه 
الوطــن  ربــوع  كل  شــملت  رشســة 
إبتــداءا  ســنة   90 مــن  أكــر  دامــت 
: منهــا  نذكــر   1920-1830 مــن 
القــادر  عبــد  األمــر  مقاومــة 
الجزائــري بالغــرب   1847-1832
-1830 بــاي  أحمــد  مقاومــة 
الجزائــري بالــرشق   1848

 1849 الزعاطشــة  مقاومــة 
بوزيــان  أحمــد  الشــيخ  بقيــادة 
ببســكرة الزعاطشــة  مبنطقــة 
مقاومــة الرشيــف بوبغلــة واللــة فاطمة 
ــل 1857-1851 ــة القبائ ــومر مبنطق نس
محمــد  والشــيخ  املقــراين  مقاومــة 
أمزيــان أحــداد 1871 بالــرشق الجزائري

املختــار  بــن  أمــود  الشــيخ  مقاومــة 
الجزائــري بالجنــوب   1920-1880
كانــت  الفرنســية  الفعــل  ردود 
فقــد  املقاومــات  ضــد  عنيفــة 
مــن  اآلالف  رهيبــة  مبجــازر  قوبلــت 
ــا: ــن بينه ــي م ــري والت ــعب الجزائ الش
"مقتــل  العوفيــة  قبيلــة  إبــادة   -
م.  1832 أفريــل  يف  شــخص"   12000
وقتــل  جزائــري   15000 شــنق   -
االشــتباكات  يف  آخريــن   800
الزعاطشــة  مبنطقــة  وقعــت  التــي 

ببســكرة و تدمــر واحــة الزعاطشــة.
بجبــال  البســاتن  و  القــرى  تدمــر   -
مقاومــة  قمــع  أجــل  مــن  جرجــرة 
.1857 نســومر"  فاطمــة  "الال 
مل تتوقــف السياســة الفرنســية عنــد هذا 
الحــد مــن الهمجيــة فقــد اعتمــدت عى 
عــدة أســاليب أخــرى قصــد محاولــة 
ــا: ــن بينه ــن م ــة الجزائري ــح مقاوم كب
ســيدي  "أوالد  أرايض  مصــادرة 
املغــرب  إىل  ونفيهــم  الشــيخ" 
الفرنســية  القــوات  ودمــرت 
انتقامــا. الشــيخ"  "ســيدي  رضيــح 
بعــد ثــورة "املقــراين" و"الشــيخ الحــداد" 
أمــرا  الفرنســية  الســلطات  أصــدرت 

ــل  ــار وقطــع األشــجار وقت بإحــراق الدي
العديــد مــن أهــايل املنطقــة ونفــي 
ــدة  ــا الجدي ــم إىل كاليدوني ــد منه العدي
ــم. ــر 2000 كل ــن الجزائ ــد ع ــي تبع الت

ظهــر  املســلحة  املقاومــة  إىل  إضافــة 
ــال  ــن النض ــرن العرشي ــع الق ــع مطل م
مــن  نخبــة  تبنتــه  الــذي  الســيايس 
الشــباب املثقــف كأســلوب جديــد يف 
مقاومــة االحتــالل الفرنــي خاصــة بعــد 
تراجــع املقاومــة الشــعبية املســلحة.

ــة  ــارات الوطني ــزاب و التي ــددت األح ن
منــذ   )1954 و   1919  ( الشــعبية 
الفرنســية  بالسياســة  األوىل  الوهلــة 
تدويــل  عــى  وعملــت  الجزائــر  يف 
يف  املطالبــة  و  الجزائريــة  القضيــة 
مصــره تقريــر  يف  الشــعب  حــق 

ــم  ــزب نج ــارات ح ــذه التي ــن ه ــن ب م
شــال إفريقيــا )1926(، جمعية العلاء 
املســلمن الجزائريــن )1931(، حــزب 
... الــخ   )1937( الجزائــري  الشــعب 

وقــد جابهــت هــذه األحــزاب والتيــارات 
وتعــرض  اإلداريــة  العوائــق  جميــع 
قادتهــا للســجن لكنهــا اســتطاعت أن 
ــو  ــات، ول ــا يف االجتاع ــن آرائه ــرب ع تع
كانــت مراقبــة مــن طــرف الســلطات 
ــكلته  ــذي ش ــر ال ــرا للخط ــية نظ الفرنس
الجزائــر  يف  الفرنــي  التواجــد  عــى 
خاصــة بعــد صياغة بيــان فيفــري 1943.

مجازر 08 ماي 1945

الوقــت  حــان  أنــه  الجزائريــون  رأى 
مطالبهــم  بإرضــاء  فرنســا  ملطالبــة 
مــن  التحــرر  يف  املتمثلــة  السياســية 
باالنتصــار  فاالحتفــال  االســتعار، 
للتعبــر  مثينــة  فرصــة  النازيــة  عــى 
عــى هــذا املطلــب و لتذكــر فرنســا 
بوعودهــا تجــاه املشــاركن يف حربهــا 
ضــد أملانيــا و الذيــن قــدر عددهــم 
ــا  ــقط خالله ــري س ــف جزائ بـــ 176 أل
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ألــف مفقــود  ألــف شــهيد و 60   40
ومعطــوب فكانــت النتيجــة 45 ألــف 
شــهيد نتيجــة الخــروج يف مظاهــرات 
ــرب كل  ــدن ع ــدة م ــملت ع ــلمية ، ش س
الــرتاب الوطنــي، اســتخدمت خاللهــا 
الســلطات الفرنســية كل أســاليب القمــع 
املتظاهريــن. املدنيــن  ضــد  البشــعة 

التحضير الندالع الثورة

أدرك   1945 مــاي   08 مجــازر  بعــد 
ــا و  ــود له ــا ال وع ــون أن فرنس الجزائري
ــة الكفــاح املســلح قــد حانــت  أن مرحل
و أن مــا اُخــذ بالقــوة ال يســرتجع إال 
إنشــاء  عــى  االتفــاق  فتــم  بالقــوة، 
للثــورة  لإلعــداد  الخاصــة"  "املنظمــة 
ــواة األساســية  ــت الن املســلحة فقــد مثل
للمتحمســن  املجهــودات  مثــرة  و 
ــد  ــا "محم ــوىل قيادته ــوري ت ــل الث للعم
ــرج  ــي تخ ــة الت ــي املدرس ــوزداد" وه بل
يف  التحريريــة  الثــورة  مفجــري  منهــا 
دورهــا  يتمثــل   ،1954 نوفمــرب  أول 
األســايس يف اقتنــاء األســلحة وتدريــب 
توفــر  و  عســكريا  تدريبــا  املناضلــن 
للعمــل  الروريــة  الــرشوط  كل 
العســكري  الجنــاح  كانــت  املســلح و 

ــة. ــات الدميقراطي ــة انتصــار الحري لحرك

اندالع الثورة التحريرية

مــع منتصــف ليلــة الفاتــح مــن نوفمــرب 
1954 انطلقــت الرصاصــة األوىل يف عــدة 
مناطــق مــن الــرتاب الوطنــي معلنــة 
بدايــة الكفــاح املســلح، فقــد كانــت 
ــة  ــرب كاف ــة ع ــاك أربعــن )40( عملي هن
ــر  ــم التحض ــد أن ت ــي بع ــرتاب الوطن ال
 )22( مجموعــة  اجتــاع  عقــب  لهــا 
فجرتهــا  و  دريــش"  "إليــاس  مبنــزل 
بذلــت  التــي  الســت  مجموعــة 
ــاقا  ــل كان ش ــارة، فالعم ــودات جب مجه
تحيطــه الرسيــة التامــة موصــوال باإلميان 
بحتميــة النــرص، فأصــدرت قيــادة الثــورة 
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ذكـــــــــــــــــــــرى
05 جويلية 1962

بيــان "أول نوفمــرب" ليعلــن بذلــك ميــالد 
جبهــة التحريــر الوطنــي ويحــدد أهداف 
الثــورة ومربراتهــا املحليــة و الدوليــة.

بعــدة  الثــورة  مــرت 
: منهــا  نذكــر  هامــة  محطــات 

االنطالقة وهجومات الشمال 

القسنطيني

ربــوع  مختلــف  يف  الثــورة  انطلقــت 
العمليــات  عــدد  ووصــل  الوطــن 
مكانــا   30 يف  جــرت  عمليــة   60 إىل 
متفرقــا اســتهدفت مراكــز الرشطــة و 
ــح الفرنســية،  ــف املصال املناطــق ومختل
ــا الســلطات، نظــرا  دهشــت مــن خالله
لهــذه االنتصــارات املحققــة، ســارعت 
فــرض  عــى  الفرنســية  الســلطات 
الخنــاق عــى أفــراد جيــش التحريــر 
قــام  لذلــك  املناطــق،  مختلــف  يف 
البطــل "زيغــوت يوســف" يف 20 أوت 
القســنطيني  الشــال  مبنطقــة   1955
املســتعمر  ضــد  عنيفــة  هجومــات 
عــى  الخنــاق  فــك  قصــد  الفرنــي 
األوراس( )منطقــة  األوىل  املنطقــة 

مؤمتر الصومام 20 أوت 1956

منطقــة  يف  الصومــام  مؤمتــر  انعقــد 
مبنــزل  بجايــة  واليــة  داخــل  أخــرى 
املناضــل "ســعيد محمــد أمقــران" املدعو 
"مخلــوف" بــواد الصومــام يف 20 أوت 
ــرب أول مؤمتــر لجبهــة  ــذي يعت 1956 وال
التحريــر الوطنــي، والــذي جــاء مــن أجل 
دراســة أوضــاع الثــورة بعــد عامــن مــن 
اندالعهــا وتطويــر أجهزتهــا السياســية و 
العســكرية وبلــورة إيديولوجيتهــا ترأســه 
باألمانــة  وقــام  مهيــدي  بــن  العــريب 
ــان رمضــان" يف حــن أرشف  ــة "عب العام
ــة  ــى األمان ــران" ع ــظ أمق ــد الحفي "عب
النهايــة صــدرت قــرارات  التقنيــة، يف 
تنظيميــة هامــة عســكرية وسياســية.

تشكيل احلكومة املؤقتة 

وبداية املفاوضات

نفســا  الجزائريــة  الثــورة  عرفــت 
جديــدا مــن أجــل مواصلــة كفاحهــا عــى 
املســتوين الوطنــي و الــويل متثــل يف 
ــة  ــة للجمهوري ــة املؤقت تشــكيل الحكوم
 ،1958 ســبتمرب   19 يــوم  الجزائريــة 
التــي أقنعــت الــرأي العــام أنهــا املمثــل 
ــري  ــعب الجزائ ــد للش ــي والوحي الرشع
ــا  ــاس" أول رئيس ــات عب ــد كان "فرح وق
لهــا مهمتــه الرئيســية العمــل مــن أجــل 
تحقيــق االســتقالل التــام للجزائــر. هــذا 
ــري  ــعب الجزائ ــده الش ــذي أك ــر ال األم
ــرات 11  ــروج يف مظاه ــالل الخ ــن خ م
ديســمرب 1960، و التــي أكــد مــن خاللها 
ــري عــى  لفرنســا إرصار الشــعب الجزائ
االســتقالل، و خروجه أيضــا يف مظاهرات 
ــي  ــا والت ــر 1961 بفرنس ــوم 17 أكتوب ي
الجزائريــون  املهاجــرون  فيهــا  شــارك 
والحريــة. باالســتقالل  مطالبــن 

املفاوضات

جبهــة  بــن  املفاوضــات  إنطلقــت 
الفرنســية  والحكومــة  التحريــر 
رسيــة  وكانــت   1956 ســنة  منــذ 
التاليــة: باملراحــل  مــرت  وقــد 

مرحلة جس النبض:

جــوان   29 إىل   25 مــن  إنطلقــت 
الفرنســية  مــوالن  مبدينــة   1960
لكنهــا فشــلت بســبب عــدم اعــرتاف 
الوطنــي  التحريــر  بجبهــة  فرنســا 
وفرضهــا  للشــعب  رشعــي  كممثــل 
ــوب. ــن الجن ــال ع ــل الش ــرشط فص ل

مرحلة اإلتصاالت السرية :

)مفاوضات لوسارن(
مجــددا  املفاوضــات  إســتأنفت 
يــوم  الســويرسية  لوســارن  مبدينــة 
اضطــرت  وقــد   1961 فيفــري   20

مــع  مفاوضــات  يف  للدخــول  فرنســا 
توقفــت  لكنهــا  التحريــر  جبهــة 
ــت فرنســا  ــي طالب بســبب الصحــراء الت
بفصلهــا عــن باقــي الــرتاب الوطنــي.

مرحلة املفاوضات الجدية :
جــرت  األوىل:  إيفيــان  مفاوضــات 
عــى الحــدود الســويرسية الفرنســية 
 13 غايــة  إىل  مــاي   20 مــن  إبتــداءا 
الحكومــة  ممثــيل  بــن   1961 جــوان 
املؤقتــة وممثــيل الحكومــة الفرنســية 
فشــلت بســبب تشــبث الوفــد الفرنــي 
واملطالبــة  الصحــراء  فصــل  بقضيــة 
ــالح. ــن الس ــر م ــش التحري ــد جي بتجري

مفاوضــات إيفيــان الثانيــة : بعد دراســة 
مســودة اإلتفــاق إنتهــت املفاوضــات 
بالتوقيــع الرســمي يــوم 07 مــارس 1962 

عــى إتفاقيــة إيفيــان التــي حــددت يــوم 
ــار. ــالق الن ــف إط ــا لوق ــارس يوم 19 م

 عيــد النصر 19 مارس 1962
أعلــن بــن يوســف بــن خــدة رئيــس 
للجمهوريــة  املؤقتــة  الحكومــة 
عــى  القتــال  توقيــف  الجزائريــة 
إبتــداءا مــن  الوطنــي  الــرتاب   كامــل 
ــن نجــاح  ــالن ع ــارس 1962 و اإلع 19 م
ــل  ــا ردود الفع ــي تبعته ــات والت املفوض
التــي  اإلجراميــة  واألعــال  الفرنســية 
قامــت بهــا منظمــة الجيــش الــرسي 
الفرنســية )OAS( التــي خلفــت أكــر 
ــح يف تفجــر  ــل و 110 جري ــن 62 قتي م
ــوم 02 مــاي  ــر العاصمــة ي ــاء الجزائ مين
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1962 وإحــراق مكتبــة جامعــة الجزائــر 
الســنة  نفــس  مــن  جــوان   07 يــوم 
وإتــالف أكــر مــن 600 ألــف كتــاب.

تاريــخ 19 مــارس 1962 هــو عنــوان 
النــرص للشــعب الجزائــري ضــد املحتــل 
الفرنــي قــدم مــن خاللهــا الشــعب 
الجزائــري تضحيــات جســيمة دفــع مــن 
خاللهــا قوافــل مــن الشــهداء مليــون 
ــات اآلالف  ــهيد ومئ ــون ش ــف ملي ونص
ــى  ــن اليتام ــف م ــل 300 أل ــن األرام م
و 400 ألــف مــن املعتقلــن و الســجناء 
ــدن و 300  ــو امل ــازح نح ــف ن و 600 أل
واملغــرب  تونــس  إىل  الجــيء  ألــف 
وتدمــر 8 أالف مــن القــرى واملشــايت 
اإلقتصاديــة. املنشــأت  وتخريــب 

 اإلستقالل

ــترتك  ــدة س ــة املجي ــورة التحريري إن الث
توجيهــات  الجزائــري  املجتمــع  يف 
التضحيــات  لجســامة  نظــرا  عميقــة 
بهــا  قــام  التــي  البطــوالت  ولعظمــة 
اآلالف مــن الجزائريــن ،ســتبقى تلــك 
التوجيهــات عــرب األجيــال ألنهــا ســقيت 
بدمــاء الشــهداء الطاهــرة ومــن بــن 

ــتقالل  ــك باإلس ــات التمس ــك التوجيه تل
الوطنــي والســيادة الوطنيــة التامــة وفاءا 
ملــا جــاء بــه بيــان أول نوفمــرب 1954 
ــد يف  ــري يف املوع ــكان الشــعب الجزائ ف
01 جويليــة 1962 للقيــام باإلســتفتاء 
إمــا اإلســتقالل أو البقــاء تحــت الســلطة 
الفرنســية فأتــت النتائــج التاليــة 99.77 
باملائــة "نعــم لإلســتقالل" حيــث صــوت 
6017680 ناخــب مــن أصــل 6549736 
ناخــب إلســتقالل الجزائــر وتــم اإلعرتاف 
باســتقالل الجزائــر مــن طــرف فرنســا إال 
أن الحكومــة املؤقتــة إختــارت تاريخ 05 
ــس  ــو نف ــتقالل وه ــدا لالس ــة عي جويلي
اليــوم الــذي وقــع فيــه الــداي عــى 
معاهــدة االستســالم "05 جويلية 1830"

بجميــع  الجزائــري  الشــعب  خــرج 
الوطنــي  الــرتاب  كامــل  يف  أطيافــه 
معريــن عــن فرحتهــم لهــذا النــر 
ــك  ــاره ، تل ــال انتظ ــذي ط ــم ال العظي
اليــوم  جيــل  لــزال  التــي  الفرحــة 
يســعى كل مــرة لتخليدهــا مــن خــالل 
تنظيــم التظاهــرات لإلحتفــال بهــا ، 
للجيــش  املركــزي  املتحــف  وهاهــو 
العظيمــة  املناســبة  بهــذه  يحتفــل 

)57( والخمســن  الســابعة  الذكــرى 
ــة بتســطريه  إلســرتجاع الســيادة الوطني
ــري  ــور الكب ــدة الجه ــري لفائ ــج ث لرنام
ــن. ــوع الوط ــف رب ــن مختل ــادم م الق

املصادر واملراجع
تاريــخ  ،موجــز  بشــري  بــالح   -
-1830( املعــارص  الحديــث  الجزائــر 
الجزائــر،2000. املعرفــة  1989(،دار 

،الثــورة  بوعــالم  حمــودة  بــن   -
معاملهــا   1954 نوفمــر  ثــورة  الجزائريــة 
.2014 النعامن،الجزائــر  ،دار  األساســية 

،الحركــة  أبوالقاســم  اللــه  ســعد   -
الغــرب  ،ج1،دار   )1900-1830( الوطنيــة 
.1992 لبنــان،  بــريوت  اإلســالمي،ط1 

ــة  ــورة الجزائري ــوس الث ــور ،قام - رشيف عاش
1954-1962، دار القصبــة للنــر ،الجزائــر .

- عبــاس محمد، الثــورة الحزائرية من الفكرة 
....إىل النــر ،دار هومــة، الجزائــر 2014.

نبيــل  ورشيخــي  محمــد  عيســاوي   -
،الجرائــم الفرنســية يف الجزائــر أثنــاء الحكــم 
العســكري )1830-1871(. مؤسســة كنــوز 
ــر 2011. ــع ،الجزائ ــر والتوزي ــة للن الحكم

التنظيــم  عقيلــة،  اللــه  ضيــف   -
 ،1962-1954 للثــورة  واإلداري  الســيايس 
 .2013 الجزائــر  الجديــدة،  البصائــر 
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المعــارك  محــور  يُيعتبــر 
المركــزي  المتحــف  فــي 
المحــاور  مــن  للجيــش 
غــرار  علــى  األساســية 
العســكريين  القــادة 
واأللبســة  واألســلحة 
والوثائــق  والتحصينــات 
لتفتــح  ، ت لمخططا ا و
تحــف  إلنجــاز  المجــال 
مآثــر  تبــرز  ومعروضــات 
العســكري  التاريــخ 
لهــا  يصا إ و ي  ئر ا لجز ا
الزائــر  الجمهــور  إلــى 
بــالده  بتاريــخ  الشــغوف 
ــري  ــباب الجزائ ــن الش وتلقي
الوطنيــة  البطــوالت 
ليكتنفــه  التاريــخ  عبــر 
باألجــداد  والعــزة  الفخــر 
زائــر  أن  إذ  واألســالف. 
ــة  ــتطيع مالحظ ــف يس المتح
عبــر  المعروضــات  هاتــه 
ــر أن  ــر، غي ــى المعاص ــث إل ــى الحدي ــم إل ــن القدي ــة م ــرات التاريخي ــف الفت ــى مختل ــه عل قاعات
ــى  ــة عل ــورة التحريري ــص للث ــق المخص ــي الطاب ــودة ف ــك الموج ــي تل ــالق ه ــى اإلط ــا عل أبرزه
الوطنــي ضــد  التحريــر  التــي خاضهــا جيــش  الكبــرى  المعــارك  تمثــل  زيتيــة  لوحــات  شــكل 
ــات الســت  ــر الوالي ــي هــذا اإلطــار نســتكمل سلســلة المعــارك عب ــش االســتعمار الفرنســي. ف جي
مــن  الجزائــري(  )الغــرب  الخامســة  بالواليــة  التعريــف  إلــى  بالتطــرق  الجديــد  العــدد  فــي 
النواحــي الجيوتاريخيــة والسياســية واإلداريــة والعســكرية ، كمــا أننــا نســرد بعــض الحقائــق 
ــم  . ث ــاً ــداث وطني ــرح األح ــى مس ــرت عل ــاً وأثَّ ــة داخلي ــت الوالي ــي طبع ــة الت ــع التاريخي والوقائ
نَْخلُــُص بعــد ذلــك إلــى محــور المعــارك بتنــاول ثــالث أهــم المعــارك التــي خاضهــا جيــش 
والتوضيــح. التفصيــل  مــن  بشــيء  الجزائــري(  )الغــرب  الخامســة  بالواليــة  الوطنــي  التحريــر 

املعارك الكبرى للواليات الثورية الست

الوالية اخلامسة
)تكملــة لسسلســلة المعــارك الكبــرى للواليــات التاريخيــة( 

✦ بقلم: املالزم األول لغليطي محمد
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الوالية اخلامسة الغرب اجلزائري

تُعــد الواليــة الخامســة مــن أكــرب الواليــات 
التاريخيــة مســاحة، إذ تبقــى حدودهــا 
غــر  الصحــراء  إىل  املمتــدة  الجنوبيــة 
املغــرب  الغــرب  مــن  يحدهــا  نهائيــة، 
األبيــض  البحــر  الشــال  مــن  األقــى، 
املتوســط، مــن الــرشق الواليــة الرابعــة 
ــوب(  ــة )الجن ــة السادس ــط( والوالي )الوس
التــي تتقاســم معهــا الناحيــة الغربيــة 
مــن الصحــراء. وقــد نشــأت هــذه الواليــة 
تحــت  التحريريــة  الثــورة  انــدالع  مــع 
تســمية املنطقــة الخامســة، فتتميــز واليــة 
الغــرب الجزائــري بتنوعهــا الكبــر يف شــكل 
الجنوبيــة  الجهــة  مــن  تشــمل  األرض، 
ــال عمــور  ــس الصحــراوي وجب عــى األطل
وجبــال القصــور، مــن الجهــة الرشقيــة 
األطلــس التــيلِّ الغــريب لشــن عملياتــه 
ــا  ــي. أم ــتعاري الفرن ــش االس ــد الجي ض
منطقــة بشــار- قنادســة، فــإن املجاهديــن 
ــاز جبــل ڤــروز  مل يجــدوا مانعــا مــن اجتي
مــن ســفحه الجزائــري وجبــل بشــار نحــو 
شــال الواليــة. وتراقــب هــذه الواليــة مــا 
بــن األطلســن أوســع مســاحات الســهول 
املرتفعــة الجزائريــة التــي متِيزهــا كــرة 
ــيلء  ــض األريض امل ــاء واملنخف ــات الحلف نب
ويف  الرشقــي،  للشــط  املالحــة  بامليــاه 
الجــزء الغــريب منهــا يتشــكل مــن كتلتــن 
حيــث  والونرشيــس  للظّهــرة  جبليتــن 
ــي  ــر الوطن ــش التحري ــارص جي ــز عن مترك
،تتســع مســاحتها لضــم مثــاين مناطــق 
بعــد تخليهــا عــن جــزء مــن إقليمهــا 
أن  للعلــم  السادســة.  للواليــة  الجنــويب 
جــزء مــن إقليمهــا الحــدودي أصبــح تابعــاً 
ــة بعــد إنشــاء القاعــدة  ــادة الحدودي للقي
املكهــرب  الحاجــز  وتنصيــب  الغربيــة 
موريــس. خــط  يف  املتمثــل  الفرنــي 
للواليــة  املشــكلة  املــدن  أهــم  مــن 

الغــرب(،  )عاصمــة  وهــران  الخامســة: 
ســعيدة،  تيــارت،  معســكر،  تلمســان، 
فرنــدة، الــذي يظهــر من الغــرب إىل الرشق 
جبــال طــرارة وتلمســان وتســالة وســعيدة 
وبنــي شــڤران والســهل الخصــب ملعســكر.

األهمية التاريخية للوالية اخلامسة

املوقع اجلغرافي

متيّــزت الواليــة الخامســة مبحاذاتهــا للُقطــر 
املغــريب، وباملزايــا التــي تجنيهــا مــن هــذا 
جيــش  وقواعــد  االســرتاتيجي  املوقــع 
التحريــر الخلفيــة التــي تركــزّت فيهــا، رغم 
صعوبــة وشســاعة مســاحتها باإلضافــة إىل 
أن منطقــة الغــرب الجزائــري كانــت تضــم 
ــم  ــون الفرنســين ويدعمه 50٪ مــن الكول
يف ذلــك الجيــش الفرنــي بعــرشات اآلالف 
ــن  ــرشات م ــين وبع ــود الفرنس ــن الجن م
ــين  ــامن الفرنس ــاط الس ــراالت والّضب الج
عمليــة  تســهيل  يف  صّعبــت  حيــث 
ــك.  ــوي ومتاس ــيل ق ــم داخ ــاح تنظي إنج

التحضير إلندالع الثورة التحريرية: 

أمــا عــن تحضــر الثــورة التحريريــة يف 
يف  املتمثلــة  الجزائــري  الغــرب  منطقــة 
أصعــب  كان  الــذي  الخامســة  املنطقــة 
ــخصيات  ــض الش ــد أوكِل إىل بع ــد فق وأش
املجاهــد  طــرف  مــن  قادهــا  حيــث 
مهيــدي  بــن  العــريب  محمــد  الشــهيد 
ــة بــن عبــد املالــك رمضــان  وعبــد  مبعاون
فيــا  ُعــّن   الــذي  بوصــوف  الحفيــظ 
بعــد قائــدا للواليــة الخامســة خلفــا البــن 
مهيــدي برتبــة عقيــد يف ســبتمرب 1956، 
ــن منتصــف  ــدة م ــرتة املمت و شــهدت الف
ــة  ــاالت حثيث ــورة اتص ــدالع الث أوت إىل ان
بغيــة جمــع األمــوال، واالســتعداد الــرسي 
ــز بالدرجــة األوىل  ــا والرتكي ــم الخالي وتنظي
عــى حــرب العصابــات، وقــد اســتطاع 
محمــد العــريب بــن مهيــدي رفقــة بــن 

ــة وبــن  ــك رمضــان وأحمــد زبان ــد املال عب
ــة  ــواج فدائي ــن أف ــن تكوي ــاج م ــال الح ع
ــة  ــوذج املنظم ــى من ــورة ع ــتعدة للث مس
الخاصــة أمــا جمــع الســالح يف منطقــة 
وهــران كان يتــم عــن طريــق الشــباب 
وبعــض قدمــاء محــاريب الجيــش الفرنــي 
ــة،  ــد الصيني ــن شــاركوا يف حــرب الهن الذي
جمــع  مــن  الخطــوة  هــذه  ومكنــت 
مــا يقــارب 700 قطعــة مــن األســلحة.

 النشاط العسكري ليلة الفاحت من 

نوفمبر 1954:

اتســمت العمليــات العســكرية خــالل ليلة 
نوفمــرب بأســلوب اإلغــارة خاصــة عــى 
ــن أجــل الحصــول  ــات العســكرية م الثكن
ــوام  ــب وق ــو عص ــذي ه ــالح ال ــى الس ع
الثــورة واســتمرارها فقــد شــهدت ليلة أول 
ــفرت  ــات أس ــدة هجوم ــوع ع ــرب وق نوفم
عــن قتــل فرنســين وجــرح ثالثــة آخريــن 
وخســائر ماديــة معتــربة من ناحيــة ألخرى 
كان مــن بــن العمليــات املربمجــة للتنفيــذ 
يف وهــران ليلــة انــدالع الثــورة التحريريــة: 
تخريــب الشــبكة الهاتفيــة للمركــز العــام 
يف  النــار  وإبــرام  باملتفجــرات  للرشطــة 
محطــات توزيــع البنزيــن الكائنــة باملينــاء 

الشهيد محمد العريب بن مهيدي
 )من أرشيف املتحف املركزي للجيش(
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وبشــارع فيكتــور هيغــو شــارع الشــيخ 
خالــدي عبــد القــادر حاليا وإعــدام مفتيش 
ــة العســكرية  ــى الثكن ــارة ع رشطــة واإلغ
حاليــا،  الديــن  محــي  بحــي  الكائنــة 
أوكلــت هــذه املهــام إىل أربعــة أفــواج 
تحــت قيــادة رشيــاط عــيل الرشيــف. 
أمــا منطقــة الظهــرة فقــد عرفــت وقــوع 
الثــورة،  إنطــالق  ليلــة  عمليــات  عــدة 
الــدرك  مركــز  عــى  الهجــوم  وهــي 
بكاســاين )ســيدي عــيل( ومهاجمــة مــزارع 
مســتوطنن بــن بويســي )مــرىس الحجاج( 
ــك رمضــان(  ــد املال ــة عب وويليســن )بلدي
ــر  ــى مق ــارة ع ــة اإلغ ــت مهم ــا أوكل ،ك
الــدرك بســيدي عــيل إىل جاعــة مشــكلة 
مــن إثنــي عــرش فــردا كانــوا تحــت قيــادة 
يف  اللقــاء  وتــم  وبلحاميتــي  صحــراوي 
مــكان يســمى عــن العبيــد ووزعــت املهام 
ــة  ــن أربع ــة م ــة مكون ــت مجموع فرشع
عــرش عنــرصا يف قطــع األســالك الهاتفيــة .

يف منطقــة عــن متوشــنت نفــذ فــوج فدايئ 
ــادة  ــارص تحــت قي ــة عن مشــكل مــن ثالث
واضــح بــن عــودة عمليــة تخريــب للســكة 
الحديديــة عــى الخــط الرابــط بــن وهران 
توقيــف ســر  وعــن متوشــنت أدى إىل 
ــا  ــة طابع ــذه العملي ــت ه ــار واكتس القط
الثــورة  ببدايــة  إشــعارا  وكانــت  رمزيــا 
وتجربــة لقــدرة املجاهديــن عــى اإلغــارة.
ــرب  ــورة نوفم ــات األوىل لث ــمت العملي اتس
القطــاع  أماكــن يف  عــدة  بانتشــارها يف 
الوهــراين كانــت الغايــة منهــا الحصول عى 
األســلحة وإشــعار الــرأي العــام، فاكتســبت 
ــا  ــر م ــا أك ــا رمزي ــداث طابع ــذه األح ه
ــن  ــة وم ــات فدائي ــاره هجوم ــن اعتب ميك
ــى يف  ــت املبتغ ــد حقق ــب فق ــذا الجان ه
مباغتــة اإلدارة االســتعارية ومفاجئتهــا.

الصومــام  مؤمتــر  قــرارات  ومبوجــب 
ــى  ــة، وع ــى والي ــة تدع ــت املنطق أصبح
رأســها عبــد الحفيظ بوصوف وقســمت إىل 

مناطــق، واملناطــق إىل نواحــي، والنواحــي 
إىل أقســام، وحــددت املســؤوليات تحديــدا 
العســكرية،  الرواتــب  وأدخلــت  تامــا 
ــل.  ــكل أفض ــا بش ــش منظ ــح الجي وأصب
مــع  الخامســة  الواليــة  أصبحــت  كــا 
بدايــة ســنة 1957 متتلــك عــددا كبــرا مــن 
األطبــاء والطلبــة الدارســن وأنشــأت مراكز 
للعــالج داخــل الوالية تحــت األرض ومراكز 
ــت  ــريب، وتواصل ــرتاب املغ ــى ال ــرى ع أخ
عمليــة تقويــة وتنظيــم الواليــة الخامســة 

الالســلكية  للمواصــالت  جهــاز  بإنشــاء 
. للثــورة  كبــرة  خدمــات  قــدم  الــذي 
تعاقــب عــى قيــادة الواليــة الخامســة بعد 
العــريب بــن مهيــدي والعقيد عبــد الحفيظ 

بومديــن، هــواري  العقيــد   بوصــوف، 
حــدو  ،بــن  لطفــي  العقيــد 
عثــان. العقيــد  املدعــو  بوحجــر 

املــــعارك

معركة جبل فالوسن : 

20 أفريل 1957
جبالــة  بــن  مــا  فالوســن  جبــل  يقــع 
ــة  ــة الشــالية الغربي ــن الجه ــة م وندروم
والجهــة الشــالية الرشقيــة، ومــن الجهــة 
الغربيــة بلديــة حــام بوغــرارة، ميتــد 
طــول هــذا الجبــل مــن ناحيــة الغــرب إىل 
الــرتاب املغريب؛تعــد معركــة غابــة فالوســن 
مــن أكــرب معــارك الثــورة التحريريــة حيــث 
املتواجــدة  العســكرية  القــوى  تتألــف 
يف امليــدان  املتعلقــة بجيــش التحريــر : 
ثــالث كتائــب تحتــوي عــى تســع فصائــل، 
ــف  ــن33 أل ــف م ــي يتأل ــش الفرن والجي
مدفعيــة  ببطاريــات  مدعــم  جنــدي 
ومدافــع  الدبابــات  مــن  كبــر  وعــدد 
ــوارج  ــا وب ــالف أنواعه ــى اخت ــدان ع املي
ــاء الغــزوات،  ــرب مين ــة متواجــدة ق حربي
املقاتلــة  الطائــرات  مــن  ومجموعــة 
املختلفــة عددهــا مــا بــن 16 و18 طائــرة؛ 
اخــرتاق الحائــط الدفاعــي للمجاهديــن

سير املعركة:

تــم   1957 أفريــل   20 صبــاح  يف 
طــرف  مــن  املنطقــة  محــارصة 

العقيد عبد الحفيظ بوصوف
 )من املجموعات املتحفية(

معركة جبل فالوسن )من املجموعات املتحفية(
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ــف  ــة القص ــدأت عملي ــدو، فب الع
امليــدان  مدفعيــة  بواســطة 
والبــوارج الحربيــة بالقــرب مــن 
وانطلقــت  الغــزوات،  مينــاء 
الربيــة،  العــدو  قــوات  تحــركات 
اخــرتاق  يف  فشــلت  أنهــا  إال 
للمجاهديــن،  الدفاعــي  الحائــط 
مــن  الربيــة  القــوات  متكنــت 
الغابــة،  طــرف  إىل  الوصــول 
القضــاء  املجاهــدون  اســتطاع 
العــدو  جنــود  مــن  عــدد  عــى 
بشــّدة  تقصــف  أخــذت  ثــم 
مواقــع  الحربيــة  بالطائــرات 
خرجــوا  الذيــن  املجاهديــن 
العــدو. ملواجهــة  مخبئهــم  مــن 

نتائــج املعركة:

وبعــد ثالثــة أيــام مــن القتــال، 
ــة  ــج وخيم ــة بنتائ ــت املعرك متخض
وصلــت  الــذي  للعــدو  بالنســبة 
خســائره إىل ســبعة مائــة )700( 
مائــة  أربعــة  وحــوايل  قتيــال 
ــوايل  ــهد ح ــح، واستش )400( جري
 )64( مجاهــدا  وســتون  أربعــة 
جريــح   )60( ســتون  أصيــب  و 
صــدى  املعركــة  خلفــت  وقــد 
الفرنســية. األوســاط  يف  واســعا 

معركــة جبل أمناور:

1957 5 ســبتمبر 
ســير املعركة:

ببلديــة  أمنــاور  جبــل  يقــع 
واليــة  تيغنيــف،  دائــرة  الــربج، 
ــو 60  ــا بنح ــد عنه ــكر، ويبع معس
ــر  ــوع فج ــرشق؛ وبطل ــم إىل ال كل
05 ســبتمرب 1957، حــارص العــدو 
طائــرات  فكانــت  املجاهديــن، 
متشــيط  بعمليــة  تقــوم  العــدو 
يبــق  فلــم  النطــاق،  واســعة 
ــادرة  ــوى مغ ــن س ــام املجاهدي أم
ــل  ــز واالتجــاه نحــو قمــة جب املرك
بــدأ  تنقلهــم،  وأثنــاء  أمنــاور؛ 

القصــف الجــوي، وقــد اســتغرق 
 12 بـــ  املقــدرة  املســافة  قطــع 
ــم  ــرد وصوله ــاعتن، فبمج ــم س كل
ــرشوا يف  ــددة انت ــة املح إىل املنطق
مختلــف نواحــي القمــة اســتعدادا 
يف  املجاهــدون  وأخــذ  للقتــال، 
ــت  ــدو فكان ــران الع ــى ن ــرد ع ال
املنطقــة،  تقنبــل  الطائــرات 
الربيــة،  القــوات  تقــدم  تالهــا 
االقــرتاب  العــدو  حــاول  فكلــا 
تعــرض  املجاهديــن  مواقــع  مــن 
ــّدة  ــذا م ــتمر ه ــة اس ــران كثيف لن
أثنائهــا  منــي  دقيقــة   30  –  20
العــدو بخســائر وخيمــة. جنــود 

ــة الســاعة  اســتمر الوضــع إىل غاي
وبعــد  الــزوال،  بعــد  الواحــدة 

املعركــة  جــو  عــى  خيــم  أن 
ــاء  ــرت يف الس ــبي ظه ــدوء نس ه
بعمليــة  تقــوم  طائــرة عموديــة. 
املعركــة،  مليــدان  اســتطالعية 
إىل  الطائــرة  تصــل  كادت  فــا 
ــادر  ــى ب ــل حت محــاذاة قمــة الجب
ــا  ــار عليه ــالق الن ــدون بإط املجاه
فيهــا مــن  كل  وقُتــل  فأصابوهــا 

العــدو  يئــس  أن  بعــد  وهكــذا، 
الجبــل،  قمــة  إىل  الوصــول  مــن 
أنــه  إال  مضــاد،  بهجــوم  قــام 
بعــد  أعقابــه،  عــى  وُرّد  فشــل 
مــن  العديــد  ورائــه  خلــف  أن 
فاســتخدم  الجرحــى،  و  القتــى 

الجــوي  اإلنــزال  طريقــة  العــدو 
بحيــث  الجبــل  مرتفعــات  عــى 
يف  لوجــه؛  وجهــا  القتــال  أصبــح 
بعــد  الرابعــة  الســاعة  حــدود 
الظهــر قامــت الطائــرات بقنبلــة 
املحرقــة  بالقنابــل  املنطقــة 
إصابــة  إىل  أدى  مــا  )النابــامل(، 
املجاهديــن  مــن  مجموعــة 
استشــهدوا  خطــرة  بحــروق 
البقيــة،  وأمــا  إثرهــا،  عــى 
مــن  الخــروج  اســتطاعوا  فلقــد 
يف  ذلــك  وكان  الحصــار  دائــرة 
ليــال. الواحــدة  الســاعة  حــدود 

نتائــج املعركة:

ــدو يف األرواح  ــائر الع ــت خس بلغ

العقيد هواري بومدين )من املجموعات املتحفية(

معركة جبل أمناور )من املجموعات املتحفية(
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املراجع

وخمســون  مائــة  ســتة  حــوايل 
عــدد  وإصابــة  قتيــالً   )650(
وإصابــة  متفاوتــة  بجــروح  كبــر 
17 طائــرة وإســقاط 06طائــرات 
مــن  ضخمــة  كميــات  وإتــالف 
خســائر  وكانــت  األســلحة، 
مايقــارب  التحريــر  جيــش 
جريحــاً. و323  شــهيداً   79

معركة جبل بشــار: 

 1957 05 ســبتمبر 
ســير املعركة:

يقــع جبــل بشــار عــى بعــد 20 
ــة بشــار، وهــو  ــوب مدين ــم جن كل

الخامســة  الواليــة  قيــادة  مقــر 
)بــن  لطفــي  العقيــد  شــارك 
الواليــة  قائــد  بودغــن(  عــيل 
الوطنــي  املجلــس  أعــال  يف 
للثــورة الجزائريــة الــذي انُعقــد 
 1959 ديســمرب  بــن  بطرابلــس 
انتهــاء  وجانفــي 1960. ومبجــرد 
بــأرض  االلتحــاق  قــرر  املؤمتــر، 
الوطــن، وتوجــه إىل جنــوب بشــار 
"مبــارك"  فــراج  الرائــد  صحبــة 
ــد  ــن وبع ــن آخري ــة مجاهدي وثالث
وصــل  الســر  مــن  أيــام  ثالثــة 
واملجموعــة  لطفــي  العقيــد 
ولكــن  املنطقــة،  إىل  الثوريــة 
فجهــز  أمرهــم  اكتشــف  العــدو 

قــوات ضخمــة لتحــارص املــكان؛ 
ــن  ــة م ــة املتكون ــت املجموع وكان
ــة  ــلحة فردي ــل أس ــراد تحم 05 أف
ومدفعــي  متطــورة  وأســلحة 
و03  وبــازوكا  ملــم   45 هــاون 
ــرات وعــدد  مدافــع مضــادة للطائ
ــطة  ــة املتوس ــع الرشاش ــن املداف م
ــاز  ــوع 29/24، وجه املــدى مــن ن
إرســال واســتقبال، وكان الجيــش 
قــوات  مــن   يتألــف  الفرنــي 
ــرات  ــة ضخمــة مدعمــة بالطائ بري
فلــم  واملدفعيــة،  والدبابــات 
املجاهــدون  بعدهــا  يســتطع 

التحــرك ومل يبــق أمامهــم ســوى 
عــى  املعركــة  فنشــبت  القتــال، 
والنصــف  التاســعة  الســاعة 
اليــوم. طــول  لتســتمر  صباحــا 

نتائــج املعركة:

املجاهــدون،  خاللهــا  اســتطاع 
ميلكــون  ومــا  قلتهــم  رغــم 
أن  فرديــة،  أســلحة  مــن 
هامــة  خســائر  يُلحقــوا 
وإســقاط  الفرنســية  بالقــوات 
جنــدي،  ومقتــل73  طائــرة 
لطفــي  العقيــد  واستشــهاد 
واملســاعدان  فــراج,  الرائــد 
أحمــد. وبريــك  الشــيخ  الــزاوي 

مــن  القــادم  العــدد  يف 

آخــر  سنســتعرض  املجلــة 
املعــارك  مــن  محطــة 
: الثوريــة  للواليــات  الكــرى 

الوالية السادســة.

. . . يتبع.

معركة جبل بشار )من املجموعات املتحفية(

 الشهيد العقيد لطفي )من املجموعات املتحفية(

- بوعزيز ) د يحي(، ثورات الجزائر يف 

القرنن التاسع  عر والعرين، عامل 

املعرفة للنر والتوزيع ، الجزائر 2009؛

- طالس )العامد مصطفى( والعسيل 

)املقدم بسام(، الثورة الجزائرية، دار 

الشورى ،الطبعة 1، بريوت 1982؛

- طافر)نجود(، من معارك الثورة 

التحريرية الجزائرية، وزارة الثقافة، دار 

سحنون للنر، الجزائر، 2012؛

- تقية )محمد(، الثورة الجزائرية، املصدر 

الرمز واملآل، ترجمة عبد السالم عزيزي،  

دار القصبة للنر، الجزائر ،2012؛

- املنظمة الوطنية للمجاهدين، من معارك 

ثورة التحرير، منشورات مجلة أول نوفمر، 

مطبعة دار هومة.
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التعذيب أثناء الثورة التحريرية

ــل  ــخ حاف ــر تاري ــي يف الجزائ ــالل الفرن إّن لالحت
ــه  ــن أن يضاهي ــذي ال ميك ــّية ال ــم الوحش بالجرائ
ــرتقاق  ــم واالس ــوِر الظّل ــن عص ــٍر م ــخ أّي ع تاري
ــذ  ــال، فمن ــرِّ األجي ــة عــىل م ــي عاشــتها البري الت
أن وطئــت أقــدام الفرنســين أرض الجزائــر عمــدوا 
ــادة  ــش، واإلب ــوة والبط ــم بالق ــرض تواجده إىل ف
ــه  ــدأت أول وقائع ــذي ب ــب، ال ــة والتعذي الجامعي
منــذ ســقوط مدينــة الجزائــر يف جويليــة1830، 
ســنة   132 طيلــة  العمليــة  هــذه  واســتمّرت 
التحــّر  َعــوا  اِدَّ وجــراالت  قــادة  فيهــا  تفّنــن 
ــدون"،  ــل" "ران ــو"، "كلوزي ــال: "ســانت أورون أمث

وغريهــم.  ... "بيجــار"  "ماســو"،  "بيجــو"، 
وملـّـا اندلعــت الثــورة التحريرية الكرى ســنة 1954 
ــكرية  ــة والعس ــا املاّدي ــا كل طاقاته ــدت فرنس جّن
التقنيــة والدبلوماســية للقضــاء عليهــا، فكانــت 
االســرتاتيجيات  أبــرز  أحــد  التعذيــب  سياســة 
واألســاليب التــي طبَِّقــت عــىل نطــاق واســع ضــد 
ــري  ــن الجزائ ــىل املواط ــت ع ــن، إذ طبَِّق الجزائري
كل أنــواع التجــارب املبتكــرة يف فــن التعذيــب.

فــام املقصــود بالّتعذيــب؟ ومــا هــي أنواعــه؟ 
التــي  والطُّــرق  األســاليب  أبــرز  هــي  مــا 
الجزائريــن؟ تعذيــب  يف  فرنســا  اِتّبعتهــا 

✦ بقلم: قويدر حفصة

تعريــف التعذيب

ُلغة: أوال-التعذيب 

ــا،  ب، تعذيبُ ُمشــتق مــن عــّذب، يُعــذِّ

إىل  يــؤدي  مــا  كل  والتّعذيــب هــو 

ــن  ــًدا م ــرر الجســدي َعم إلحــاق ال

ــع . ــّرب واملَن ــَوة وال الَقس

ثانيــا- التعذيب اصطالحا: 

إال  التعذيــب  تعريفــات  تعــّددت 

أنهــا دارت جميعهــا يف فَلــٍك واحــد 

وهــو كلُّ اعتــداء يُنــِزل أالمــا جســديّة 

كرامــة  مــن  تَُحــطُّ  مــا  نفســيٍّة  أو 

مــن  متعمــدة  وبصــورة  اإلنســان 

ــام  ــع االنتق ــتنطاق أو بداف أجــل االس

التخويــف  لغــرض  أو  والعقــاب 

والرتهيــب.

معروفــة  ظاهــرة  هــو  والتعذيــب 

ضــد  اإلنســان  مارســها  األزل،  منــذ 

أهــداف  لتحقیــق  اإلنســان  أخیــه 

شعب مستضعف بني مخالب عملية االستنطاق

 والرغبة في التسلية واإلذالل
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تاريخ الثورة

عــى  كالحصــول  معینــة  وغایــات 

ــباع  ــا أو إلش ــات م ــرتاف أو معلوم اع

للتخویــف  أو  انتقامیــة  رغبــة 

والرتهیــب. وقــد یــارس التعذیــب 

لدوافــع فــرض قیــم مــا أو معتقــدات 
معینــة تطــورت أســالیبه ووســائله بتطور 

الشــعوب والتقــدم التكنولوجــي.
وقــد انتــرشت هــذه الظاهــرة يف الــدول 
التــي تعرضــت لالســتعار الــذي مــارس 
يف حــق أبنــاء املســتعمرات كل أنــواع 
ــر  ــب، والجزائ ــا التعذی ــا فیه ــف مب العن
كغیرهــا مــن املســتعمرات ارتكــب يف 
حــق أبنائهــا جرائــم ضــد اإلنســانیة منــذ 
الســنوات األوىل لالحتــالل ومل یكــن ولیــد 
الثــورة التحريريــة، بــل كان  أســلوب 
یســلط عــى كل مــن یقــع يف قبضــة 
الفرنــي، وخــالل  والبوليــس  الجيــش 
الثــورة صــار التعذیــب عمــال روتینیــا 
یــارس أثنــاء االســتنطاق كذریعــة فقــط 
لإلبقــاء عــى الجزائــر فرنســية، لذلــك 
أضحــى منهــج عمــل عــادي ال یعرتیــه أي 
ــه  ــر إىل درجــة أن ــب الضمی شــعور بتأنی
ــن  ــلیة بی ــة وتس ــوع مداعب ــح موض أصب

ــهم. ــين أنفس ــكرين الفرنس العس
 اختلفــت اآلراء والدراســات حــول مفهوم 
التعذیــب يف الجزائــر مــن حیــث الشــكل 
إال أنهــا اتفقــت عــى مفهــوم واحــد مــن 
حیــث املعنــى هــو أن التعذیــب كان 
یــارس بطریقــة وحشــیة لالســتنطاق 
ــا  ــك اآلراء م والتســلیة واإلذالل، ومــن تل

يــيل:
ــب النفــي  ــون الطبی ــز فان -يعــرف فران
التعذيــب بأنــه  "...التعذیــب يف الجزائــر 
لیــس  وســیلة للحصــول عــىل املعلومــات 
فقــط إمنــا هــو رغبــة يف التعذیــب وهــذا 
بغــرض  یكــن  التعذیــب مل  أن  یعنــي 
أجــل  مــن  وإمنــا  فقــط  االســتنطاق 

التســلیة ٕوإذالل الجزائريــن ... ".
- أمــا الفرنــي جــون بــول ســارتر فیقــول 
ــا أو عســكریا  "إن التعذیــب لیــس مدنی
الحقبــة  یلهــب  طاعــون  هــو  بــل 

التاریخیــة".
لخــص  فلقــد  ســیمون  هــري  أمــا   -
التعذیــب الفرنــي أثنــاء الثــورة يف كتابه 
"ضــد التعذیــب" حيــث جــاء فيــه "إنهــا 
باقــة ال مــن الزهــور واآلداب اإلنســانیة، 
الدامیــة املخجلــة  بــل مــن األشــواك 
ولــن بقــَي مثــة فرنســیون یشــعرون 
ــد أن یحمــروا  ــم الب بعــد بالرف...فإنه
الشــهادات  هــذه  یقــرؤون  إذ  خجــال 
التــي أنقلهــا وأنــا  غاضــب حتــى األمل".
إن التعذیــب الفرنــي يف الجزائــر حمــل 
كل املعــاين الشــنیعة: القمــع، العنــف، 
الوحشــیة، القســوة، اآلالم، االغتصــاب، 
اإلهانــة  االنتقــام،  التســلیة،  البشــاعة، 

الجهنمیــة  لألســالیب  نظــرا  واإلذالل، 
الســلطات  مارســتها  التــي  املخزیــة 
الجزائرییــن. تعذیــب  يف  االســتعاریة 

أنواع التعذيب

لقــد عرفــت وســائل التعذیــب الفرنــي 
أثنــاء الثــورة التحریریــة تطــورا كبــرا 
وقــد اشــتدت مــع اشــتداد الثــورة، إذ 
الذیــن  والجــالدون  الســفاحون  تفنــن 
القمــع  أجهــزة  مختلــف  إىل  ینتمــون 

أســالیب  تطویــر  يف  االســتعاریة 
التعذیــب، فمنهــم مــن تــدرب عــى یــد 
النازییــن ومنهــم مــن تخصــص يف أنــواع 
التعذیــب خــالل الحــرب االســتعاریة يف 
الهنــد الصينيــة، ومنهــم مــن كان مهمتــه 
تقســيم  وميكــن  والتنكيــل،  اإلجــرام 
ــه  ــذي كان يتعــرض ل ــواع التعذيــب ال أن

اآليت: إىل  املعتقلــون 
التعذيب اجلسدي:

بجســم  واألذى  الــرر  إلحــاق  وهــو 

والحــرق  للــرب  وتعرضــه  املعتقــل 
ــف  ــلوب اللطی ــن األس ــویه،بدءا م والتش
ــى  ــات ع ــات واللك ــل يف الصفع املتمث
مســتوى الوجــه والبطــن، وانتهــاء  إىل 
أقــى أشــكال املعانــاة تحــت جحیــم 
ــة الحــرق وانتــزاع نتــف مــن الجســم  آل

الكاشــات. بواســطة 
وقــد بلــغ هــذا األخــر خــالل الثــورة 
أبشــع وأفتــك صــور التعذيــب الوحــيش 
القــرن  يف  اإلنســانية  عرفتــه  الــذي 
واملســاجن  املعتقلــن  ضــد  العرشيــن 
ــن املخلصــن  ــن الوطني واألرسى واملناضل

وثورتهــم. وعقيدتهــم  لوطنهــم 
التعذيب النفسي:

ــب الجســدي  ــا للتعذي ــأيت مرافق ــو ي وه
ــب  ــن التعذي ــوع م ــل، وهــذا الن للمعتق
يقصــد بــه ترهيــب املعتقلــن وإرعابهــم 
خــوف  حالــة  يف  يعيشــون  وجعلهــم 

مســتمرة ودامئــة، وهــو يوقــع آثــار 

والدراســات  اآلراء  اختلفــت 
حــول مفهــوم التعذیــب يف 
ــكل  ــث الش ــن حی ــر م الجزائ
إال أنهــا اتفقــت عــىل مفهــوم 
واحــد مــن حیــث املعنــى هو 
یــامرس  كان  التعذیــب  أن 
بطریقــة وحشــیة لالســتنطاق 

واإلذالل. والتســلیة 
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حــاالت  مثــل  نفوســهم  يف  مدّمــرة 

الجنــون، اإلجهــاض، أزمــات نفســية، 

بأزمــات  املــوت  عصبيــة،  انهيــارات 

قلبيــة، ومــن الوســائل املتبعــة يف هــذا 

النــوع مــن التعذيــب:

يلــف  كان  الــذي  الدامــس  الظّــالم   -

بحيــث  الليــل  املعتقلــن يف  زنزانــات 

كان كل معتقــل ينـــزوي يف ركنــه ينتظــر 

دوره ليســاق إىل املــوت.

وكل  املعتقلــن  بــن  الــكالم  منــع   -

ــب  ــه يعاق ــة إىل زميل ــوه بكلم ــن يتف م

الطــرق. بأبشــع 

املعتقلــن  نفــوس  يف  الرعــب  بــث   -

حيــث كان يــأيت جنــود العــدو يف الليــل 

إىل زنزانــة مــن الزنزانــات فيخرجــون 

يف  يذيعــوا  أن  بعــد  املعتقلــن  أحــد 

ــذ  ــه، فيؤخ ــرر قتل ــد تق ــه ق ــد بأنّ املرق

إىل الزنزانــة الفرديــة فيمكــث بهــا مــدة 

ــرى  ــة آخ ــاق إىل زنزان ــم يس ــة ث طويل

ــالً. ــل فع ــد قت ــه ق ــالؤه بأن ــد زم ليعتق

يرهبــون  العــدو  جنــود  كان  كــا   -

ــه قــد تقــرر قتلــه  املعتقــل بإخبــاره بأنّ

ــك  ــد ســاعه لذل ــوم املــوايل، وعن يف الي

الشــديد  والخــوف  بالهلــع  يصــاب 

ــي  ــتم اليوم ــب والش ــة إىل الس باإلضاف

الــذي يتعــرض لــه املعتقلــون.

طرق وأساليب التعذيب

الفرنســية  الســلطات  اعتقــدت  لقــد 

الثــورة  عــى  القضــاء  بإمكانهــا  أن 

القمــع  وســائل  جميــع  باســتعال 

ــورة  ــى أضحــى للتعذيــب خــالل الث حت

مؤسســة تدعمهــا الدولــة ماليــا وبرشيــا 

الظــروف  كل  العدالــة  لهــا  وتوفــر 

ملارســة التعذيــب يف مراكــز مــزودة 

والقمــع  اإلرهــاب  غرضهــا  بــأدوات 

ــية  ــاليب الوحش ــذه األس ــن ه ــن ب وم

نذكــر:
التعذيب بالكهرباء:

أشــنع  مــن  العملیــة  هــذه  تعتــرب 
تســلط  التــي  التعذیبیــة  العملیــات 
ــا  ــرا بادی ــي أث ــث ال تبق ــرد حی ــى الف ع
للعیــان إذا عولجــت بقیاهــا، ومتــارس 
هــذه العملیــة بتمديــد املتهــم عاریــا 
ــم  ــداه ث ــد رجــاله وی ــة وتقیي عــى طاول
یفــرغ علیــه دلــوا مــن املــاء لتعمیــم 
ــة  ــد إرســاله مــن آل ــايئ عن ــار الكهرب التی
)Gegéne( جيجــان  الكهربــاء   توليــد 

ــة  ــرتات زمني ــار لف ــلط التی ــاك یس  وهن
متتاليــة تزيــد عــن دقيقــة عــى األعضــاء 
ــرأة  ــن جســم الرجــل أو امل الحساســة م
واللســان  األذنــان  وهــي:  املعذبــة 
واألعضــاء التناســلیة والنهــدان وتبلــغ 
تجــاوز كل  الشــدة  مــن  اآلالم درجــة 
ــوى ویتعــذب  ــرى اإلنســان یتل وصف،وی
مــن شــدة الصدمــة الكهربائیــة رغــم 
القیــود. وليكــون األمل أكــر شــدة وفعالية 
يربــط املعــذب إىل جانــب حائــط ورجاله 
داخــل حــوض مــن املــاء، متــرر األســالك 
ــذب  ــط املع ــم أو يرب ــل الجس ــى كام ع
عــى ســلم حديــدي متصــل بحــوض مــن 
ــايئ،  ــار الكهرب ــه التي ــرر علي ــم مي املاء،ث
ولقــد خصصــت هــذه الطريقــة لتعذيب 
بفيــال  التعذيــب  مركــز  يف  البنــات 
سوســيني )SUSINI(. كــا كانــت هنــاك 
كل  كان  إذ  للتعذيــب  أخــرى  طريقــة 
الجســم يوضــع يف حــوض حــام مملــوء 
باملــاء ويبقــى الــرأس خارجــا، ثــم يوضــع 

ــاء. ــايئ يف امل ــار الكهرب التي
التعذيب باملاء :

اســتعال  األكــر  الوســیلة  وهــي 
لفعالیتهــا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 
ــر جســاين ویمكــن  ــرتك أي أث ــا ال ت ألنه
ــاء إىل  ــب بامل ــلوب التعذی ــم أس أن نقس

ثالثــة أصنــاف وهــي:

مــن  الجســم  يف  املــاء  أ-إدخــال 
الفــم:

املقصــود مــن هــذه العملیــة إدخــال املاء 
يف بطــن املعــذب ویتــم ذلــك إمــا بوضــع 
قمــع يف فــم الضحیــة ویفرغ عــن طریقه 
ــال  ــخ أو إدخ ــى ینتف ــه حت ــاء يف بطن امل
ــه  ــد إیصال ــم بع ــي يف الف ــوب مطاط أنب
بحنفیــة ثــم یفتــح الفــم بقطعــة خشــبیة 
ــوب  ــقاط األنب ــه أو إس ــم غلق ــي ال یت ل
وعندمــا یبلــغ البطــن درجــة عالیــة مــن 
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ــه  ــن برجلی ــز أحــد الجالدی ــاخ یقف االنتف
عــى بطــن الضحیــة فیتطایــر املــاء مــن 

جمیــع مخــارج الجســم.
ب- حوض الحامم:

وتختلــف هــذه الطریقــة عنــد الجالدیــن 

ــة  ــه الهمجی كل حســب وحشــیته ورغبت
يف اإلیــذاء إذ كان املعــذب یجــرد مــن 
يف  رأســه  ویغطــس  اللیــل  يف  ثیابــه 
حــوض مملــوء باملــاء ویبقــى الــرأس 
ــرق  ــا كان یغ ــى االختناق،ك ــاء حت يف امل
الشــخص يف املــاء حتــى یعــرتف، باإلضافة 
إىل طریقــة أخــرى تجــري بنفــس املــكان 
وهــي أن توضــع تحــت ركبتــي الضحیــة 
عصــا ومتــرر یــداه تحــت العصــا وتربــط 
فــوق  الضحیــة  توضــع  ثــم  كذلــك 
ــق  ــح املعــذب معل الحــوض املــايئ ویصب
ــه عــى العصــا وهــي  ــه ویدی ــن ركبتی م
ــا  ــه وكل ــح تحت ــدوران یتأرج ــور لل مح
أنكــر یغطــس رأســه يف مــاء قــذر متعفــن 

ــوض. بالح

ج- القامط:
 يف هــذا الصنــف يربــط جســم املعــذب 
كــا یلــف الرضیــع املقمــط ویعلــق مــن 
رجلیــه بحبــل یــدىل بواســطة بكــرة مــن 
الطابــق األول مــن داخــل الســجن إىل 
ــرأس متجــه نحــو  مــاء البحــر ویكــون ال
ــة يف مــاء البحــر  األســفل فیغــرق الضحی

لعــدة ثــواين ثــم یخــرج وهــو یرتعــد 
ــى  ــة حت ــربد وتكــرر هــذه العملی مــن ال

ــوت. ــذب أو یم ــرتف املع یع
كــا یســتعملون طــرق أخــرى للتعذیــب 

باملــاء مثــل:
ــم  ــاء الســاخن ث ــذب يف امل ــس املع -غط
نقلــه إىل املــاء البــارد وهــو مایتســبب يف 

أالم شــدیدة.
-غطــس رأس املعــذب يف املــاء املمــزوج 
بالصابــون وامللــح وإرغــام املعتقــل عــى 

رشبــه.
التعذيب بالنار:

عــى  األخطــر  هــي  الوســيلة  هــذه 
اإلطالق،حيــث أنهــا مل تكــن تكلــف جنود 
االحتــالل الكثــر مــن الجهــد والعنــاء، غر 
أنهــا كانــت تحــدث آالمــا فظيعــة لــدى 
ــن  ــه م ــت ترتك ــا كان ــرا مل ــجن ونظ الس
آثــار الحــروق والتشــوهات،تتم هــذه 
ــجائر  ــي بالس ــق ال ــن طري ــة ع الطريق
يف كل أنحــاء الجســم، أو يتــم دهــن 

يف  النــار  وإرضام  بالوقــود  الجســم 
مناطــق منــه لتحــدث التهابــات شــديدة 
أن  دون  لالعــرتاف  بالســجن  تدفــع 
ــي  ــهرة الت يشــعر، والطريقــة األكــر ش
ــود لحمــل الســجن  كان يســتعملها الجن
عــى االعــرتاف، اســتعال جهــاز املِحــرار 
أو " الشــاليمو " لحــرق بعــض أجــزاء 
ــف  ــن واألن ــن األذن ــل: الكف ــم مث الجس
بعــض  كان  الشــعر،كا  أو  اليديــن  أو 
الســجناء الذيــن يرفضــون اإلدالء بــأي 
معلومــات بعــد هــذا التعذيــب يتــم 
حــرق رؤوســهم وتقطيعهــا ورميهــا أو 

دفنهــا يف حفــرة عميقــة.
التعذيب باحلديد :

ویتــم هــذا األســلوب بعــدة طــرق 
أهمهــا:

- أن یقــوم الجــالدون بحــرق صــدر 
رجلیــه  وأصابــع  وذراعــاه  املعــذب 

باملكــواة.
ــو  ــريس وه ــى ك ــذب ع ــس املع - یجل
ــط  ــالد بقش ــوم الج ــدر فیق ــاري الص ع
اللحــم بكاللیــب مــن الظهــر أو الثدیین 
ــا  أو الشــفاه بواســطة كاشــات وأحیان

تنتــزع منــه قطعــة مــن لحمــه.
ــروح  ــداث ج ــالد بإح ــوم الج ــا یق - ك
عــى أجــزاء مختلفــة مــن الجســم ثــم 
تحــك تلــك الجــروح بحبــات امللــح 

ــرة. الكبی
- كــا توضــع أیــدي املعــذب مبســوطة 
الجــالد  ویقــوم  األرض  ســطح  عــى 
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الخناجــر  ظهــر  بواســطة  بربهــا 
الفــؤوس. وأیــدي 
التعذيب باحلبل:

كان اســتعال الحبــل عامــا يف التعذيــب، 
ــر  ــة أك ــتعاالت خاص ــل اس إال أن للحب
دقــة وقســوة ونســتطيع متييــز ثالثــة 

ــة: ــواع متباين أن
أ –وضعيــة الكيــس: تتــم هــذه الطريقــة 

كــا يــيل: تقيــد األرجــل مــع األيــدي 
ــبه  ــة تش ــة الضحي ــح وضعي ــث تصب بحي
وضعيــة الكبــش عندمــا يقيــد مــن أجــل 
الســقف بواســطة  الذبــح، ويرفــع إىل 
بكــرة، الظهــر إىل األعــى و الــرأس إىل 
األســفل ثــم يطلــق الحبــل، ويســقط 
األرض  عــى  حــرا  ســقوطا  الضحيــة 
وتكــرر العمليــة مــرارا حتــى يعــرتف 
الضحيــة، إذا أبــدى هــذا األخــر مقاومــة 

ــوت. ــى مي ــتكرر حت ــة س ــان العملي ف
: يجلــس الضحيــة عــى  ب - الخنــق 
كــريس ويقيــد بشــدة، يلــوى حــول رقبتــه 
ــن يف  ــن املعذب ــان م ــه إثن ــل ويجذب حب
إتجاهــن متعاكســن، ويســتمر الشــد 
التدريجــي  االختنــاق  غايــة  إىل  بقــوة 

ــوت. ــد امل ــل إىل ح ــذي يص ال
ــة  ج- الربــط عــىل األرض : متــدد الضحي
عــى األرض البــاردة الرطبــة يف بعــض 
هيئــة  وعــى  والكهــوف  املغــارات 

الصليــب تشــد رجــاله ويــداه بأوتــاد 
مروبــة يف األرض ويــرتك الســجن هكــذا 
أيامــا وليــايل يف الظــالم الحالــك والوحــدة 
ــن  ــر مــن الذي ــد جــن الكث ــة، وق املطلق
ســلط عليهــم هــذا النــوع مــن التعذيب.
د-التعليــق منكســا :كان أفضــع أســاليب 
يقــوم  إذ  الجالديــن،  عنــد  التعذيــب 
ــتنطقن  ــام املس ــق أجس ــون بتعلي املعذب
الذبيحــة،  كالشــاة  معكــوس  بشــكل 
الرجــالن إىل األعــى والــرأس لألســفل 
ــه هكــذا فــرتة مــن الوقــت مــع  ويرتكون
إبقــاء جســمه عاريــا للحــرارة والــربودة.
الــكالب  بتســليط  التعذيــب 

: الضحيــة  علــى  الضاريــة 

ــا  ــأ إليه ــي التج ــاليب الت ــن األس وهــو م
الــكالب  بتســليط  وذلــك  االســتعار، 
ــة،  ــا بالضحي ــة وإغراؤه ــة املدرب الضاري
واملــاء  بالكهربــاء  التعذيــب  فبعــد 
ــراء  ــة بالع ــرتك الضحي ــا ي ــد وغره والجل

فتقــوم الــكالب بنهــش ومتزيــق الجســم، 
وكثــرا مــا يدفــع بالســجن إىل بيــت 
ــض  ــارة فتنق ــم اإلش ــى له ــكالب فتعط ال

عليــه يف الحــن.
٭ دفن األحياء : 

أو  اإلســتعار  جنــود  يحفــر  حيــث 
الضحايــا بأنفســهم حفــرة تتســع لجاعة 
ال  بحيــث  وقوفــا  فيهــا  ويوضعــون 
ــوق  ــون ف ــم يضع ــراكا، ث ــتطيعون ح يس
رؤوســهم عــوارض لــوح حتــى يقللــوا مــا 
ــذا  ــروج، وهك ــل الخ ــن أم ــتطاعوا م اس
يعذبونهــم بهــذا األســلوب مــدة تــرتاوح 
بــن ثالثــة وســبعة أيــام حتــى تنهــار 

أعصابهــم أو ميوتــوا.
٭ نزع األظافر وقلع األسنان: 

مــن أفتــك أســاليب اإلســتنطاق نــزع 
ــع  ــب وقل ــددات والكاللي ــر باملح األظاف
تلــوى  الواحــدة  واألرضاس  األســنان 
األخــرى، وبعدهــا يجربونه عــى اإلعرتاف 
يجــد  وهكــذا  العمليــة،  يكــررون  أو 
الضحيــة نفســه مضطــرا بــأن يختــار إمــا 
ــوت  ــدون أو مي ــا يري ــم مب ــرتف له أن يع

تحــت التعذيبــب .
٭ لوحة املساميـر:

 يوضــع جســم املشــتبه فيــه عاريــاً بصفة 
لوحــة  عــى  بقــوة  ومربوطــاً  كاملــة 
الجــالد  ويقــوم  باملســامر،  منتفشــة 
وزنــه  بــكل  املعــذب  عــى  بالضغــط 
ــامر  ــذ املس ــى تنف ــة حت ــة متواصل بصف

بعمــق بظهــر الضحيــة.
املصادر واملراجع  يتبع...

املصادر:
- اوساریس بول، شهاديت حول التعذیب-

مصالح خاصة: الجزائر 1957 – 1959، ترجمة 
مصطفى فرحات، داراملعرفة، وزارة املجاهدین 

. 2008
- هري سیمون بییر ، ضد التعذیب يف الجزائر 

، ترجمة بهج شعبان، دارالعلم، ط1، بیروت 
1957 .املراجع:

- الصديق محمد الصالح ، كيف ننىس وهذه 
جرامئهم؟، دار هومة، الجزائر 2005.

- بومايل أحسن، إسرتاتيجية الثورة الجزائرية يف 
مرحلتها األوىل 1954 - 1956، د.ط، منشورات 

المتحف الوطين للمجاهد،المؤسسة الوطنية 
لالتصال والنشر واإلشهار،الجزائر، دسن.

- زبر رشيد، جرائم فرنسا االستعامرية يف 
الوالية الرابعة " 1956 – 1962 "، دار الحكمة 

الجزائر 2010.
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اإلستراتيجية العسكرية لعبد املؤمن بن علي 

ودورها في إرساء قواعد الدولة املوحدية

)الجزء الثاني(

ــور  ــى عص ــن أزه ــد م ــنة، تُّع ــن س ــا وثالثي ــل"، أربع ــري األص ــى" الجزائ ــن عل ــن ب ــد المؤم ــم عب حك
ــة عرفهــا المغــرب ، مــّد نفوذهــا حتــى شــملت  ــر المؤمنيــن1 وأنشــأ أكبــر دول المغــرب،  فتلقــب بأمي
ــه واألندلــس )مــن طرابلــس شــرقا إلــى شــواطئ المحيــط األطلســي غربــا، ومــن  المغــرب اإلســالمي كلّ

أواســط شــبه جزيــرة ايبريــا )األندلــس( شــماال حتــى 
مشــارف الصحــراء جنوبــا وعمــل علــى تثبيــت دولته 
فجعلهــا خالفــة إســالمية تضاهــي أكبــر الــدول 
ــد،  ــا القواع ــالم،ووضع له ــخ اإلس ــا تاري ــي عرفه الت
فكانــت  الكافيــة،  العســكرية  اإلداريــة  والنظــم 
دولــة، بأتــم معنــى الكلمــة، اســتطاع عبــد المؤمــن 
ــى أحســن وجــه وأكمــل صــورة. تســيّر أمورهــا عل
لهــا  أمــور دولتــه وجعــل  المؤمــن  نظّــم عبــد 
مؤسســات، فألعمــال الحــرب والجهــاد وزيــر يســمى 
وللشــرطة  وزيــر،  وللثغــور  الســيف"،  "صاحــب 
وزير"الحاكــم"، وكان لعبــد المؤمــن مجلًســا خاًصــا 
للنظــر والمشــاورة يحضــره الفقهــاء ونــواب القبائــل، 
ــن  ــن ب ــد المؤم ــى عب ــة. اعتن ــال الدول ــار رج وكب
ــوش  ــم الجي ــن أعظ ــار م ــى ص ــش حت ــي بالجي عل
ــا  ــا مبدًع ــدا عظيًم ــه، وكان هــو نفســه قائ فــي وقت
فــي فــن القتــال وأســاليب التكتيــك الحربي، يشــاطر 
ــاء الحــرب، فاجتمــع  ــق وأعب ــوده َمشــقة الطري جن
ــوك  ــم يجتمــع لمل ــا ل ــوش الجــرارة م ــه مــن الجي ل
ــم  ــف تّ ــه، فحقــق انتصــارات باهرة،كي المغــرب كل
ــي  ــي ف ــرح يُمكنن ــذا الطّ ــالل ه ــن خ ــك؟ م ــه ذل ل
هــذا الجــزء تســليط الضــوء واإلجابــة بوضــوح علــى 
ــال وأســاليب  ــن القت ــه فــي ف ــه وبراعت ســّر إبداعات
ــة. ــط الحربي ــم الِخط ــي رس ــي، وف ــك الحرب التكتي

✦ بقلم: ذهبي شفيقة
عبــد المؤمن بن علي )من المجموعات المتحفية(
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العبقرية السياســية 

لعبــد املؤمن بن علي

بــن عــيل  املؤمــن  لقــد عــرّب عبــد 

عــن إدراكــه العميــق لإلســرتاتيجية 

مرتبطــة  فجعلهــا  العســكرية 

وتــدور معهــا يف حقــل  بالسياســة، 

مشــرتك مــن خــالل جلِبــه للقبائــل 

ضمــن  كعنــرص  وأدخلهــا  العربيــة 

طبقــات  ِوفــق  املوحــدي  الجيــش 

قبيلتـــه  اســتقدم  بحيــث  مرتبــة 

املؤمــن  عبــد  كان  لقــد  الكوميّــة2. 

انتقــل  وسياســة،  حــرب  رجــل 

رفيــع  مســتوى  إىل  باإلســرتاتيجية 

هــؤالء  منــاورات  عــى  باطاّلعــه 

القبائــل وطــُرق قتالهــم، فاســتطاع 

مــن  والتخلــص  عليهــم  االنتصــار 

ثوراتهــم، واالســتفادة مــن طاقتهــم 

يف قتــال النصــارى باألندلــس، كــا 

ــارة  ــه أدرك قوتهــم وقدرتهــم يف إث أن

أســلوب  معهــم  فســلَك  املشــاكل، 

مهادنتهــم  عــى  وعمــل  ــلم،  السِّ

واســتالتهم لصّفــه كحلفــاء لغــرَض 

جعــل الخالفــة وراثيــة، فعــرف كيــف 

رغباتــه  فــرض  نوايــاه دون  يــواري 

بالقــوة.

كانــت القبائــل املوحديــة تربطهــم 

ــه  ــتقدم قبيلت ــة، فاس ــة القبلي العصبي

الكوميّــة الزناتيــة، وجعلهــا يف املرتبــة 

ذلــك  مــن  هدفــه  وكان  الثانيــة 

ــة،  ــه يف الخالف ــل بأحقيّت ــاع القبائ إقن

كونِــه  ورغــم  املؤمــن،  عبــد  أن  إذ 

ســلطته  فــإن  للموحديــن،  خليفــة 

مل تكــن مطلقــة، ومل تُوقــف ســلطة 

ولذلــك  األشــياخ.  مــن  شــيخ  أي 

كونــه  السياســية،  حنكتــه  ظهــرت 

ــار فــرتة مــا بــن معركــة البُحــرة  اخت

ومعركــة وهــران ظرفــا مناســبًا للفئــة 

ــة( وهــذا مــا  ــه الكوميّ ــة )قبيلت الثاني

ــرى  ــل األخ ــن القبائ ــر م ــمح للكث س

غــر قبيلــة مصمــودة )قبيلــة ابــن 

ــة  ــالل مكان ــدي"( باحت ــرت "امله توم

بــن املوحديــن، الهــدف مــن ذلــك 

املصامــدة،  نفــوذ  مــن  الحــد  هــو 

ــران  ــة بوه ــل املحيط ــاع القبائ وإخض

قومــه  مضــارب  وهــي  وتلمســان، 

نظــام  لتقويــض  وذلــك  الزناتيــون، 

بالنظــام  وتعويضــه  الشــورى، 

امللــي. فقــام بتعيــن ابنــه محمــد 

َوليًــا للعهــد، ثــم خّصــص مناصــب 

ــاد  ــام بإبع ــه، وق ــم ألبنائ واّلة األقالي

املناصــب  عــن  القبائــل  شــيوخ 

اإلداريــة.  والوظائــف  التنفيذيــة 

الكوميّــة  قبيلــة  باســتدعاء  وقــام 

الزناتيــة فجعلهــا تحفــوه وتحميــه، 

وهــذا يُعــد رَضبــا مــن الدهــاء وأداة 

وهكــذا  الطامعــن.  لــردع  فّعالــة 

اســتطاع عبــد املؤمــن ِوراثــة ُملــك 

ــلطة إىل  ــل الس ــن، ونق ــة املرابط دول

يتداولهــا  لِبَِنيــِه،  وتوريثهــا  شــخصه 

ــه  ــه وحزم ــوال رصامت ــه، ول ــي قوم بن

ــك. ــه ذل ــق ل ــا تحق مل

االســتراتيجية العسكرية

لعبــد املؤمن بن علي

االســتعراضات العسكرية:

ــا  ــع نظاًم ــدي يتب ــش املوح كان الجي

ــى  ــرأي ع ــتقر ال ــا يس ــا، فعندم خاًص

الخــروج للغــزو يــرب عبــد املؤمــن 

قَبتــه الحمــراء3، يخفــق عليهــا علمــه 

ويــرّص  يســتعرض  فــكان  األبيــض، 

صًفــا  فتقــف  فيســاويها،  الصفــوف 

كان  املرصــوص،  كالبنيــان  واحــًدا 

لجيشــه  املؤمــن  عبــد  اســتعراض 

أيــام،  ِعــّدة  أو  يوًمــا  يســتغرق 

حاملــن  العســاكر  عليــه  فيُعــرَُض 

ســائر  إليــه  وتُخــَرج  أســلحتهم 

متــرُّ  للغــزو،  املتقّدمــة  القبائــل 

ــة  ــم كتيب ــرى، ث ــوى األخ ــدة تل الوح

إالّ  كتيبــة  متــر  فــال  كتيبــة،  إثــر 

والتــي بعدهــا أحســن منهــا ســواًء 

مــن حيــث القــوة والَهيبــة أو مــن 

وفراهــة  ــالح  السِّ جــودة  حيــث 

الخيــول، مشــهدا جميــال وُمثــرا وال 

ــى  ــكري يلق ــرض العس أروع، كان الع

ــد  ــدى عب ــا، ل ــا وبالغ ــا خاص اهتام

ــدى  ــس م ــيل، إذ يعك ــن ع ــن ب املؤم

قــوة وهيبــة الدولــة كــا إنــه يغــرس 

جنــود  نفــوس  يف  والعزميــة  الثقــة 

املوحديــن.

ــتعراض"  ــة "االس ــذه العملي ــت ه كان

الختيــار  وذلــك  بالتميُّــز،  تُدعــى 

صفــوف  وتطهــر  العنــارص  أحســن 

ومــن  املتخاذلــن،  مــن  املوحديــن 

يُخــى  الــذي  املتمرّديــن  الُعصــاة 

عــدم طاعتهــم. وكان التمييــز يتــم 

الراية البيضاء )من املجموعات املتحفية( 
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يف الحــرة، أو أثنــاء الّســر للمعركــة 

ــش  ــارص الجي ــت عن ــا. وكان أو بعده

الخــاص،  ترتيبهــا  حســب  تُعــرض 

مــع تقديــم قبيلتــه الكوميــة عــى 

كثــر مــن القبائــل. كــا كان عبــد 

التــزام  بــرورة  يؤكــد  املؤمــن 

الصفــوف مبواقعهــا يف الجيــش، وهــذا 

ــاط  ــواع االنضب ــن أن ــا م ــد  منوذج يُعُّ

العســكري، كان عبــد املؤمــن يحــرص 

عــدم  لضــان  حــرص،  أمّيــا  عليــه 

إىل  يــؤدي  قــد  خلــل  أي  وقــوع 

ثغــرات يف الصفــوف ينتهزهــا العــّدو 

الجيــش.  ويُهــزم  الكارثــة  فتحــدث 

هــذه  التمييــز  عمليــة  اقرتنــت 

ــل  ــع القبائ ــه تجّم ــز ويقصــد ب بالتربي

الخليفــة  الســتقبال  وتظهــر،  فتــربز 

ــث ال  ــه، بحي ــوالء ل ــالن ال ــا بإع إيذانً

يبقــى مــن أعيــان املدينــة أحــدا.

مســيرة اجليش في اجتاه 

املعركة:

املؤمــن  عبــد  الخليفــة  تأكــد  بعــد 

مــن اســتكال اســتعدادات قواتــه، 

يــأذن لجيشــه للُمــي نحــو املعركــة. 

ففــي جــو َمهيــب تغمــره الجديــة 

إىل  رتــال  الســر  ميــي  والرصامــة، 

األمــام. فــإذا تحــرك الركــب تّقــدم 

مــن  حامليــه  مــع  أبيضــا  لــواءا 

الرايــات الكبــار  العســاكر، تتبعهــم 

كل  تــأيت  والعســكر،ثم  والطبــول 

الرتتيــب. عــى  قبيلــة 

بعــد  عــادة  الجيــش  مســرة  تتــم 

ــل رشوق الشــمس،  ــح قُبي صــالة الصب

ــالث قرعــات  ــْر ث ــة الّس ــت عالم وكان

مــن الطبــل الضخــم، فيخــرج الخليفــة 

وأعيــان املوحديــن ميشــون بخطــوات 

ــإذا  ــوب، ف ــم بالرك ــم يأمره ــرة، ث كب

يديــه  املؤمــن  عبــد  بســط  ركبــوا 

داعيًــا اللــه، ثــم يخِتــم بتــالوة القــران 

ــى  ــوكال ع ــش مت ــِرج الجي ــراً يُخ وأخ

اللــه. وكان قــادة الجيــش ميتطــون 

أســلحة  ويتقلــدون  ماهــرة  جيــاًدا 

فاخــرة، ويرتــدون ثيابًــا زاخــرة وال 

ــكر  ــرك املُعس ــد ت ــن أي أح ــل م يُقبَ

املالحــظ  ومــن  اإلذن.  طلــب  دون 

املوحــدي هــو  الجيــش  عــى ســر 

عبــد  أن  حتــى  الحركــة،  يف  البُــطء 

ــال إىل  ــن َس ــافة ب ــع املس ــن قط املؤم

أشــهر، وهــذا  تونــس خــالل ســتة 

ــة  ــاعد يف املحافظ ــيء يس ــْر البط الّس

لهــم  ـر  ويَُوفِـّ الجنــود،  ِقــوى  عــى 

الطاقــة املطلوبــة للقــاء العــدو.

االستطالع:

ــف  ــة يتوق ــاح املعرك ــان بنج إن اإلمي

ــد،  ــل القائ عــى وضــع خطــة مــن ِقب

األهميــة،  يف  غايــة  ألمــور  تخضــع 

يجــب  الخطــة،  هــذه  ولضبــط 

الخضــوع إىل عــدة معطيــات رضورية 

ــود  ــتطالع واملقص ــا، االس ــة منه ومهم

ــة  ــات الدقيق ــع املعلوم ــو جم ــه ه ب

إمكانياتــه  كل  وعــن  العــدو  عــن 

نقــاط  ودراســة  والبرشيــة  املاّديــة 

يْســُهل  ثــمَّ  ومــن  فيــه،  الضعــف 

ــا  ــه. فعندم ــة للتصــدي ل وضــع الخطّ

ــزو  ــيل غ ــن ع ــن ب ــد املؤم ــزم عب يع

ــا اســتطالعية  ــه، يرســل برساي ــدو ل ع

ترتصــد أحــوال العــّدو، الســيا مــا 

يتعلــق بإمكانياتــه املاديــة، وغالبــا 

اســتطالعية  بعمليــات  تقــوم  مــا 

قصــد  يل  أوَّ هجــوم  عــرب  بالقــوة 

للعــدو،  القتاليــة  القــدرات  معرفــة 

وهزميتــه.   حصــاره  فيســهل 

واألساليب  اخِلطط 

العسكرية:

ــي،  ــري والعلم ــم الفك ــي التصمي وه

أي  وتنفيــذ  إعــداد  يســبق  الــذي 

األسلحة الفردية يف املغرب اإلسالمي) الجزائر( الطبل )من املجموعات املتحفية(راية دولة املوحدين )من املجموعات املتحفية( 
)من املجموعات املتحفية( 



25 مجلة املتحف -العدد 09 - جويلية 2019

عمــل، فــال ميكــن أن يبــدأ بــأي عمــل 

املعــامل  تُصّمــم  أن  قبــل  عســكري 

ــه. إن  ــاره وأهداف د مس ــدَّ األوىل وتُح

ــا  ــن عــيل رســم منهًج ــد املؤمــن ب عب

ســاٍر عليــه والتــزم بــه، واتّبــع خططًــا 

مــن  مّكنتــه  محكمــة  مضبوطــة 

ــك  ــد ذل ــث تجّس ــه، حي ــق هدف تحقي

ــالل: ــن خ م

كان  الجبــال:  حــرب  خطــة   •

ــوا  ــد اتبع ــدي ق ــام امله ــدون أي املوح

اإلســرتاتيجية املبــارشة، تجــى ذلــك 

أيــن  البُحــْرة  معركــة  خــالل  مــن 

يف  فعســكروا  املوحــدون  تقــّدم 

ــام  ــق أم ــرة الرقائ ــى بح ــق مت حدائ

مــن  بــاب  وهــي  الدبّاغــن  بــاب 

ــد  ــتفاد عب ــد اس ــش، وق ــواب مراك أب

التــي  املعركــة  هــذه  مــن  املؤمــن 

يف  حركتهــم  عــى  تقــي  أن  كادت 

املؤمــن  عبــد  بــادر  ولهــذا  املهــد، 

ــي أوىص  ــن الت ــة الجَبلْي ــق خطّ بتطبي

للوطــاء  تهبطــوا  "ال  املهــدي  بهــا 

إليكــم"4. يصعــدون  واتركوهــم 

• كــا اعتمــد عــى خطــة "حــرب 

الطريقــة  وهــذه  والفــر"،  الكــر 

ــة  ــالد الجبلي اكتســبها مــن طبيعــة الب

التدريــب،  وقــوة  حروبهــم  وكــرة 

ــوم بهجــات  ــا تق ــكان يبعــث رساي ف

خاطفــة تغنــم مــن خاللهــا ثــم تعــود 

متيــزت  الجبــال،  يف  مواقعهــا  إىل 

ــجاعة يف  ــة والش ــا بالخّف ــذه الرساي ه

القتــال.

دي: املربع املوحِّ خطة 

التحصــن  مرحلــة  مــن  التحــّول  إن 

الهجــوم  مرحلــة  إىل  بالجبــال 

يســتوجب بالــرورة خطــة قتاليــة 

ــن  ــد املؤم ــر عب ــذا ابتك ــدة، وله جدي

تقــوم  املوحــدي5،  املربــع  خطــة 

عــى فكــرة الرتبيــع6، تتوقــف هــذه 

دارة مربعــة،  الخطّــة عــى وضــع 

ــع  ــا األرب ــن جهاته ــع م ــث يوض بحي

ــا  ــم القن ــال، بأيديه ــن الّرج ــا م صًف

الِطــوال7 والطّــوارق املانعــة، مــن 

ألصحــاب  ثانيــا  صًفــا  ورائهــم 

الــدرق8 والحــراب9، ثــم مــن ورائهم 

ــايل10  ــاب املخ ــن أصح ــا م ــا ثالث صًف

لديهــم الحجــارة، ويف الصــف الرابــع 

ــع  ــط املرب ــوس. ويف وس ــاة بالق الرم

الخيــل، فكانــت خيــل األعــداء إذ 

ــاح  ــد إال الرّم ــم، ال تج ــت إليه دفع

والحجــارة  والحــراب  الِطــوال 

ــَويلِّ  ــا يُ ــد م ــارشة؛ وعن ــهام الن والسِّ

ــه فرســان  ــر، تخــرج إلي العــدو ويُدب

ــدو  ــل الع ــة، فيدخ ــة الخاطف الخيال

ــوال  ــا الط ــاب القن ــاِت أصح يف َغياب

املانعــة. والطــوارق 

نًصــا  الِحلــل  صاحــب  أورد  وقــد 

تفصيليًــا نقــال عــن ابــن اليَســع نقــال 

املعركــة  يف  املشــاركن  أحــد  عــن 

عــن هــذه الخطــة حيــث يقــول: 

ــد  ــر واح ــي غ ــع: حدثن ــال اليَس "ق

نزلنــا  ملّــا  قــال:  املوحديــن  مــن 

بــالد  نريــد  تلمســان  جبــل  مــن 

فالتقينــا  املرابطــون  تابََعنــا  زناتــة، 

بِهــم قــال: "فصنعنــا دارة مربعــة 

مــن  فيهــا  جعلنــا  البســيط،  يف 

ــال  ــن الّرج ــا م ــع صًف ــا األرب جهاته

بأيديهــم القنــا الطــوال والطــوارق 

ــدرق  ــاب ال ــم أصح ــة، وورائه املانع

وورائهــم  ثانيًــا  صًفــا  والحــراب 

الحجــارة،  فيهــا  املخــايل  أصحــاب 

ــوس الرجــل، ويف  ــاة بق ــم الرم ورائه

فكانــت  الخيْــل،  املربعــة  وســط 
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ــل املرابطــن إذ دفعــت إليهــم، ال  خي

ــارعة  ــوال11 الش ــاح الِط ــد إال الّرم تج

والســهام  والحجــارة  والِحــراب 

ــع  ــن الدف ــَويِل م ــا تُ ــارشة، فحين الن

املوحديــن  خيــل  تخــرج  وتدبــر، 

ــَرٍج أعّدوهــا  مــن طــرق تركوهــا، وفُـ

فتصيــب مــن أصابــت، فــإذا كــرّت 

ــا، وكان  ــاِب  القن ــوا يف َغ عليهــم دخل

فُِقــد  منــداس،  بيــوم  يُعــرف  هــذا 

فيــه مــن جيــوش املرابطــن مــا ال 

يُحــى".

*مالحظــة: إن تشــكيلة املربــع كانــت 

تؤخــذ يف حــال نقــص عنــرص الخيّالــة 

املشــاة  يجعــل  وذلــك  الجيــش،  يف 

يشــكِّلون أضالعــه، وإبقــاء الخيّالــة 

خصيًصــا  ُوضعــت  الوســط،  يف 

د. املهــدَّ الجنــاح  لتدعيــم 

ــدي،  ــع املوح ــة املرب ــالل خط ــن خ م

مل  املؤمــن  عبــد  أن  ياُلَحــظ 

املعتــادة  القتاليــة  الطــرق  يتبــع 

ــد اقتضــاء الــرورة،  واملعهــودة، فعن

وضــع  يف  ومهارتــه  براعتــه  تظهــر 

واضًعــا  للتغيــر،  املالمئــة  الخطّــة 

جيشــه  إمكانيــات  االعتبــار  بعــن 

ــدي،  ــع املوح ــة املرب ــالل خطّ ــن خ م

حيــث وضــع الظــرف املــكاين املتمثــل 

يف املنطقــة الســهليَّة املعتمــدة بــن 

مجــال  وهــو  وتلمســان،  وهــران 

تتــالءم  مجــاال،  منبســط  مكشــوف 

ــدي،  ــع املوح ــة املرب ــع خطّ ــه وض في

عبــد  مهــارة  تبــدو  هنــا  ومــن 

ِوفــق  الخطــط  وضــع  يف  املؤمــن 

ـرف الزّمنــي واملــكاين املناســب،  الظَـّ

ــه  ن غالبيت ــات الجيــش املكــوَّ وإمكاني

مــن املشــاة.

املباغتة: خطة 

ــه  ــا ملــا ل ــة هاًم يُعتــرب عنــرص املباغت

نفســية  عــى  معنــوي  تأثــر  مــن 

إضعــاف  منــه  والهــدف  العــدو، 

عاجــزًا  وجعلــه  العــدو  عزميــة 

عــن املقاومــة والقتــال، كان عبــد 

املؤمــن يعتمــد عــى خطــة املباغتــة 

عندمــا  ذلــك  تكتيكيــة،  ألســباب 

الظــرف  مــع  قواتــه  تتــالءم  ال 

اســتخدام  إىل  فيضطــرُّ  واملوقــف، 

األســلوب  مــن  النــوع  هــذا  مثــل 

ــل  ــدو فيخت ــان الع ــة كي ــة زعزع بغي

فيصبــح  نفســيته،  وترتبــك  توازنــه 

ــا أن  ــة.  ك ــى املقاوم ــادر ع ــر ق غ

خطــة  يف  رضوري  الرسعــة  عنــرص 

ــش  ــى الجي ــب ع ــث يج املباغتة،حي

أن يتحــرّك برسعــة وبرّسيَــة تامــة 

يف  هاًمــا  عنــرًصا  تعتــرب  فالرسعــة 

عبــد  اســتعمل  املباغتــة،  عنــرص 

فتــح  يف  املباغتــة  ِخطــة  املؤمــن 

مدينــة بجايــة وهــذا عــى ســبيل 

الحــرص.     ال  املثــال 

املخادعة: خطة 

بالهزميــة  التظاهــر  بهــا  ويُقصــد 

العــدو،  ملخادعــة  والرتاجــع 

قــال  كــا  خدعــة"12  "فالحــرب 

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، 

كان عبــد مؤمــن بــن عــيل، يلجــأ 

التــي  الطبــول  مســتعمال  إليهــا 

لخــروج  إيذانــا  تُــرب  كانــت 

ــران  ــرم الن ــدي، وت ــش املوح الجي

لــزرع الّرعــب والهلــع يف صفــوف 

العــدو. هــذه الخطــة كانــت تطبــق 

ــتدراجه  ــدو واس ــل الع ــدف تضلي به

ــهل  ــه، فيس ــة ل ــن املنصوب إىل الكائ

وهزميتــه. عليــه  االنقضــاض 

من صفحات التاريخ

القوس و الّسهم  )الفن العسكري اإلسالمي(

الّسيف )يحمله فرسان الخّيالة(
 )الفن العسكري اإلسالمي(

سيف وغمد من األسلحة الفردية يف املغرب 
اإلسالمي )الجزائر(  )من املجموعات املتحفية(
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املطاردة: أسلوب 

الفرصــة  تــرك  عــدم  منــه  القصــد 

تنظيــم  بإعــادة  املنهــزم  للجيــش 

بــال  مطاردتــه  ووجــوب  قّوتــه، 

مــن  يتمكــن  ال  حتــى  هــوادة، 

ــايل تفــكك  العــودة مــرة أخــرى وبالت

نهائيــا.  إزالتــه  فيضمــن  صفوفــه، 

ففــي نظــر عبــد املؤمــن أنــه ال يجــب 

تــرك الفرصــة للعــدو بتاتــا إلعــادة 

جديــد. مــن  قواتــه  و  صفوفــه 

أسلوب احليطة واحلذر:

اتخــذ عبــد املؤمــن هــذه الخطــة، 

التدابــر  اتخــاذ  يف  تكمــن  التــي 

الروريــة،  واالحتياطــات  الالزمــة 

ــة  ــك بإقام ــه وذل ــالمة قوات ــل س ألج

ــة  ــات املرافق ــول الحيوان ــزروب ح ال

كــا  وحايتهــا،  لتأمينهــا  للجيــش 

الخنــادق  إقامــة  كان يحــرص عــى 

الجيــش،  إقامــة  حــول  واألســوار 

طــرف  مــن  مهاجمتهــم  لتصعــب 

قواتهــم  ضــان  وبالتــايل  العــدو، 

يتكــّوُن  وبذلــك  إضعافهــم.  وعــدم 

ومتــن. دفاعــي حصــن  خــط 

احلصار: ِخطة 

أســلوب  املؤمــن  عبــد  اســتعمل 

العمليــات  مــن  فأعتُــربه  الحصــار، 

ــد املؤمــن  ــة، فــكان جيــش عب الحربي

والقــالع  املــدن  بإحاطــة  يقــوم 

ــة بقــّوات  ــة واملحّصن واملواقــع املحميَ

حصــاًرا  ويحارصهــا  عســكرية، 

املحارَصيــن  إرغــام  بهــدف  شــديًدا 

عــى االستســالم. وقــد عــرف هــذا 

انتقــال  بعــد  القتــال،  مــن  النــوع 

مرحلــة  مــن  املؤمــن  عبــد  جيــش 

ــال  ــى الجب ــزت ع ــي ارتك ــاع الت الّدف

الهجــوم  مرحلــة  إىل  والفــر  والكــر 

املبــادرة. عــى  تعتمــد  التــي 

إضافــة إىل الحصــار الــرّبي، تجلّــت 

أيًضــا براعــة عبــد املؤمــن يف الحصــار 

ــوم  ــطوله يق ــث كان أس ــري، حي البح

بالّســفن  العــدو  شــواطئ  بإحاطــة 

موانئهــا  عــزل  بهــدف  الحربيــة 

ظهــر  اإلمــدادات،  مــن  وحرمانهــا 

املهديــة،  حصــار  يف  جليًــا  ذلــك 

إىل  املؤمــن  عبــد  واصــل  حيــث 

ية
حف

ملت
ت ا

عا
مو

ملج
ن ا

م
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وكان  554هـــ/1159م  ــنة  س ــة  املهدي

الصقليّــون متواجديــن بهــا، اســتَمَر 

البحــر  وكان  أيــام  ثالثــة  الهجــوم 

ــة  ــب، إضاف ــن كل جان ــا م ــط به يحي

ــا  ــة، فــرب حوله إىل أســوارها العالي

ــتة  ــة س ــتمر طيل ــا اس ــارا محك حص

املوحــدي  األســطول  أشــهر.فتصدى 

بــن  اللــه  عبــد  بقيــادة  للنصــارى 

طاحنــة  معركــة  ونشــبت  ميمــون، 

بانهــزام  انتهــت  األســطولن،  بــن 

يف  املوحديــن  وانتصــار  النصــارى 

555هـــ/1160م، فاســتقر عبــد املؤمن 

ــب  ــا، رت ــن يوم ــا عرشي ــيل به ــن ع ب

أمورهــا،  وأصلــح  شــؤونها  أثناءهــا 

بــن  اللــه  عبــد  أبــا  عليهــا  ووىل 

فــرج الكومــي مبعيــة الحســن بــن 

تحــّررت  الصنهاجــي، وهكــذا  عــيل 

إفريقيــة  مــدن  وبقيــة  املهديــة 

النصــارى  قبضــة  مــن  )تونــس( 

يف  اإلســالم13.  حــوارض  إىل  وعــادت 

هــذه الســنة 555هـــ/1160 مــّد عبــد 

ــَن  ــس ومّك ــوذه إىل طرابل ــن نف املؤم

ــذا  ــا، وبه ــن عليه ــع املوحدي ــن تربُّ م

كانــت هــذه الســنة حــدا فاصــال قــي 

تاريــخ املغــرب كلــه، فهــي الســنة 

ــرب  ــا وحــدة املغ ــت فيه ــي تحقق الت

أإلســالمي، فنظــوى املغــرب كلــه مــن 

ــت  ــط تح ــس إىل املحي ــدود طرابل ح

لــواء دولــة واحــدة، فاشــتهر اســم 

هــذه الســنة باألخــاس )555هـــ(14.

كان لعبــد املؤمــن بــن عــيل دوًرا كبــريا 

يف انتصــار الدولــة املوحديــة، فلــم يكن 

ــار الشــخصيات عــىل املســتوى  مــن كب

اإلقليمــي فحســب، بــل عــىل املســتوى 

العاملــي ككل، إذ أن تاريخــه العســكري 

لقــد  والبطــوالت.  باألمجــاد  حافــٌل 

اســتطاع عبــد املؤمــن بــن عــيل بفضــل 

وإســرتاتيجيته  السياســية  حنكتــه 

إحــداث  مــن  الناجحــة  العســكرية 

ــالمي،  ــرب اإلس ــا يف املغ ــريًا جذريً تغِي

حيــث أنــه قــى عــىل مختلــف الــدول 

ــة تضــم  ــا بدول ــه وَعّوضه املتواجــدة ب

فــرض  مــن  متمكًنــا  أرجائــه،  كل 

ــاعة  ــم شس ــه رغ ــىل دولت ــيطرته ع س

ــة، فضــم كل املغــرب  الّرقعــة الجغرافي

إىل  رشقــا  طرابلــس  مــن  واألندلــس 

غربًــا،  األطلــي  املحيــط  شــواطئ 

ومــن أواســط شــبه جزيــرة إيبرييــا 

الصحــراء  مشــارف  حتــى  شــامال 

ــك وحــدة املغــرب  ــا بذل ــا محقًق جنوب

التاريــخ،  يف  مــرة  ألول  اإلســالمي 

ــا  ــة درعــا واقي ــه املوحدي فكانــت دولت

ــات  ــه موج ــن أن تجتاح ــلمن م للمس

الغــزو األوريب. وإن مــن حــظ الجزائــر 

أن تفتخــر بابنهــا البطــل الجزائــــري 

عبــــد املؤمـــن بـن علــــي ذو العبقرية 

وأن  الفــّذة،  والعســكرية  السياســية 

تنحنــي إجــالال وتبجيــال لــه وألعامله يف 

ســبيل الدولــة اإلســالمية وإنقاذهــا من 

التوســع األورويب الصليبــي، وللمتحــف 

املركــزي للجيــش رّشف تخليــد مآثــر 

وبطــوالت هــذه الشــخصّية العســكريّة 

تحــّدت  التــي  واملمّيــزة،  الّنابغــة 

املعجــزات. وصنعــت  املســتحيالت 

حصــار املهديــة وانتصار املوحدين 555هـ/1160م )مقطع خريطــة من املجموعات املتحفية(
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-عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، "العــرب 

تاريــخ  املبتــدأ والخــرب يف  وديــوان 

ومــن  والرببــر  والعجــم  العــرب 

عارصهــم مــن ذوي الســلطان األكرب"، 

دار الفكــر للطباعــة والنرش،بــروت 

ص223.  ،1968 الســنة  لبنــان، 

ــن  ــد املؤم ــب عب ــة: ينتس 02- كومي

تنتمــي  ـة  قَرويَـّ أرسة  إىل  عــيل  بــن 

إىل قبيلــة الكوميــة إحــدى بطــون 

الرببــر  قبائــل  مــن  فاتــن  بنــي 

ــه عــيل عــالم،  ــد الل ــرت، أنظــر: عب الب

دار  باملغــرب"  املوحديــة  "الدولــة 

ص   1999 ســنة  القاهــرة،  املعــرف 

.72

الــذي  الثــوب  طَــوق   : القبــة   -03

بالعنــق. يحيــط 

يف  "الكاِمــل  األثــر،  ابــن   -04

بــروت،  صــادر  دار  التاريــخ"، 

انظــر   ،1966 ســنة  ص579،  ج10، 

املركــيش،  عــذارى  ابــن  أيضــا: 

"البيــان املُْغــرب يف أخبــار األندلــس 

ومرجعــة،  تحقيــق  واملغــِرب"، 

ــزء4، ص125- ــاس، لج ــان عب د.إحس

. 126

مــن  مجهــول  أندلــي  مؤلــف   -05

القــرن 8هـــ، "الحلــل املوشــية يف ذكــر 

ــل  ــق زهي ــّية"، تحقي ــار املراكش األخب

زكار، عبــد القــادر زمامــة، ط1، دار 

ــع  ــدار البيضــاء1979. املرب الرشــاد، ال

ــع  ــن املرب ــد املؤم ــر عب ــايل : ابتك القت

الِحلــل  يف  نجــده  الــذي   القتــايل 

املوشــية و هــو املصــدر الوحيــد الــذي 

ــع  ــة املرب ــل خط ــرشح املفص ــل بال نق

ــن اليســع، أشــار  ــايل نقــال عــن اب القت

ــا : ــه أيض إلي

يف  املوجــز  )يحيــى(،  بوعزيــز   -

القدميــة  الجزائــر  الجزائــر،  تاريــخ 

ــات  ــوان املطبوع ــيطة، ج1، دي والوس

 ،  1999 الجزائر،الســنة  الجامعيــة، 

ص199.

ــع مل  ــع : إن ظاهــرة الرتبي 06- الرتبي

ــط،  ــريب فق ــال الح ــى مج ــرص ع تقت

أخــرى  مجــاالت  إىل  تعّدتهــا  بــل 

ــة املربعــة  ــول، البحري ــكة، الطب كالّس

بــن  املؤمــن  عبــد  أنشــأها  التــي 

ــري،  ــكري البح ــب العس ــيل للتدري ع

املغربيــة عــىل عهــد  "املســكوكات 

واملرينيــن  والحفصيــن  املوحديــن 

خــالل القــرون 8.7.6 هـــ"، دكتــوراه 

دولــة  قســم اآلثــار جامعــة الجزائــر 

.40 ص   1 ج   1995  1994

07- قنــا: يقصــد بهــا الرمــح، "منجــد 

الطــالب"، دار املــرشق ش م م،ط13، 

بــروت - لبنــان، الســنة1957.

جلــود  مــن  الــرتس  الــدرق:   -08

ليــس فيــه خشــب وال عقــب، نفــس 

الســابق. املرجــع 

09- الحــراب: هيئــة الحــرب، آلــة 

الحــرب مــن حديــد، قصــرة محــّددة 

الحــراب،  ج  الّرمــح،  دون  وهــي 

نفــس املرجــع الســابق.

املخــل(  أو  محــل  املخــايل:)   -10

ــوه  ــد ونح ــن حدي ــتطيلة م ــة مس آل

ــا الحجــارة، نفــس  ــع به ترفــع أو تقل

املرجــع الســابق.

11- الرمــاح: والرمــح للكــر الطويلــة 

ــو  ــد، وه ــن بع ــي ع ــارة والّرم واإلغ

وقــد  العــرب،  أســلحة  أهــم  مــن 

ظهــور  عــى  اســتخدامها  أجــادوا 

الِجيــاد ولــرأس الرمــح عــّدة أشــكال 

ــح، وكان  ــاة الرم ــول قن ــف ط واختل

 : القصــرة  الرمــح  عــى  يطلــق 

الرمــاح  عــى  وأطلــق  مربوعــات 

"موســوعة  "الطــوال"،  الطويلــة: 

ص140.  القدميــة"،  األســلحة 

ياســن  د.  الركــن،  العميــد   -12

ــن العســكري اإلســالمي  ســويد، "الف

رشكــة  ومصــادره"،  أصولــه 

ط  والنــرش،  للتوزيــع  املطبوعــات 

 ،1988 ســنة  لبنــان،  بــروت-   ،01

"موســوعة  أيضــا:  انظــر  ص46 

،املؤسســة  اإلســالمية"  الحضــارة 

والنــرش،ط  للدراســات  العربيــة 

. 1995،ص146 بــروت، ألوىل، ا

أحمــد،  أبوضيــف  د:مصطفــى   -13

املغــرب،  تاريــخ  يف  العــرب  "أثــر 

وبنــي  املوحديــن  عــري  خــالل 

مريــن"، مطبعــة دار النــرس املغربية، 

ــر  ــنة 1982، ص17. أنظ ط األوىل، س

الكيّــاىل،  الوهــاب  - د،عبــد  أيضــا: 

املؤسســة  السياســية"،  "املوســوعة 

ط  والنــرش،  للدراســات  العربيــة 

األوىل، ج الثــاين بــروت1981، ج2، 

ص 725 أنظــر أيضــا:

"تاريــخ  مؤنــس،  –د.حســن   14

قبيــل  مــن  وحضارتــه،  املغــرب 

الغــزو  إىل  اإلســالمي  الفتــح 

العــرص  ط1،   ،3 ج2،  الفرنــي"، 

ــروت  ــرش، ب ــة والن ــث للطباع الحدي

.100 ص   ،1992 الســنة  لبنــان،   -

الهوامش

 E. Lévi-provençal, Documents
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 fragments manuscrits du
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 Librairie orientaliste. Paul
  Geuthner. volume1. paris
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ثورة 1871

بقيادة احلاج محمد املقراني

 والشيخ احلداد
الثاين( )الجزء 

تغييــرات  إحــداث  شــأنها  مــن  يكــون  التــي  المختلفــة  العمليــات  مجموعــة  هــي  الثــورة    
هائلــة فــي أنظمــة المجتمــع، األمــر الــذي يدفعــه إلــى االنتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى، 
فالثــورة ال تأتــي عفــوا أو صدفــة بــل هــي حصيلــة ظــروف كثيــرة تتجمــع  وتتطــور حتــى 
التــي  هــي  األحــداث  ألن  األمــور،   مجــرى  يغيــر  قــد  هائــال  غضبــا  تُفجــر  نضجــت  مــا  إذا 
علــى  بأنهــم  يشــعرون  عندمــا  األحــداث  قيــادة  يســتطيعون  الرجــال  ولكــن  الرجــال  تقــود 
ســنة  حــدث  وهذامــا  العليــا،  مثلهــم  تحيــا  أن  ســبيل  فــي  بحياتهــم  يضحــوا  ألن  اســتعداد 
الشــعب  أغلــب  وأصبــح  الظــروف  كل  وتهيــأت  الثــورة  عوامــل  كل  تجمعــت  فقــد  1871م 
الفرنســي. المحتــل  دحــر  أجــل  مــن  التضحيــات  لتقديــم  اســتعداد  علــى  الجزائــري 

✦ بقلم: بن تريعة حسن
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املقــراين  مـــحمد  الحــاج  اقتنــع  لقــد 
وتأكــد بــأن الســيف هــو أصــدق حاكــم 
ومــا كادت تنتــرش أخبــار إعــالن الهدنــة 
واستســالم فرنســا أمــام أملانيــا حتــى 
ــرشق  ــل ال ــاد يف كام ــادي الجه ــادي من ن
الجزائــري مــن مجانــة إىل تبســة، إقليــم 
ونوغــة وجرجــرة، ويف كل واد مــن أبــواب 
الجزائــر العاصمــة إىل الحــدود التونســية.
ففــي صبــاح يــوم 16 مــارس 1871 هاجم 
ــج  ــرج بوعريري ــة ب الحــاج املقــراين مدين
بحــوايل ســبعة آالف فــارس، حيــث بدأت 
املناوشــات األوىل حوايل الســاعة التاســعة 
واشــتد القتــال يف منتصــف النهــار حتــى 

ــار إىل  ــتمر الحص ــمس، واس ــروب الش غ
يــوم 26 مــارس إذ جــاءت نجــدات كبــرة 

مــن القــوات الفرنســية فرتاجــع املقــراين 
بقواتــه إىل جبــل مرســان شــال رشق 
ــام بإرســال  ــا، وق ــادة تنظيمه ــة إلع مجان
داعيــا  كثــرة  جهــات  إىل  املبعوثــن 
رؤســاء العائــالت الكبــرة إىل اإلتحــاد 
ولكــن  االحتــالل،  ضــد  واحــدا  صفــا 
أكرهــم رفضــوا االســتجابة إىل دعوتــه 
ــداد  ــيخ الح ــاع الش ــح يف إقن ــه نج إال أن
مببــدأ الثــورة، ففــي 08 أفريــل خــرج مــن 
خلوتــه متكئــا عــى كتفــي ابنيه )محمـــد 
ــدان  ــام مي ــاه باقتح ــر أتبع ــز( وأم وعزي
الجهــاد حيــث رمــى الشــيخ الحــداد 
بعصــاه عــى األرض وصــاح قائــال: )بــإذن 
اللــه وعــون الرســول ســرمي الفرنســيني 

ــالد(. ــن الب ــم م ــر ونطرده يف البح
كان لنــداء الشــيخ الحــداد صــدى عظيــا 
نظــرا لنفــوذه املعنــوي يف أوســاط ســكان 
حيــث  وخارجهــا،  القبائــل  منطقــة 
ــة  ــمل قراب ــة لتش ــورة برسع ــدت الث امت
نصــف البــالد وفــرض الثــوار الحصــار عى 
املعمريــن يف معظــم مــدن الشــال، مــا 
أحــدث الرعــب يف أوســاط الفرنســين 
املــدن  إىل  اللجــوء  اضطــروا  الذيــن 
الكــربى واملعســكرات الرئيســية املحصنــة 
ُمنتظريــن وصــول النجــدات العســكرية، 
ــة  ــز يف العمــل مبعي ــد نشــط يس عزي وق
ــث أمــر بقطــع خــط الهاتــف  ــه حي أخي
نايــت  بأربعــاء  بجايــة  يربــط  الــذي 
ــل، ورشع يف جمــع  ــوم 10 أفري ــن ي ايراث

خريطة ثورة 1871)من املجموعات املتحفية(

برج املقراين )من املجموعات املتحفية( 
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إىل  وقســمهم  وتنظيمهــم  الرجــال 
قســمن: قســم وضعــه تحــت قيادتــه 
يتألــف مــن حــوايل خمســة آالف رجــل، 
أخيــه محمـــد  قيــادة  تحــت  وِقســم 
ــف مــن حــوايل أربعــة آالف، وبعــد  يتأل
أن أكمــل يس عزيــز وأخــوه اســتعدادها 
عســكرا يف قريــة ذراع تاقاعــت شــال 
ــوم  ــام ي ــوادي الصوم ــى ل ــة اليمن الضف
12 أفريــل وخاضــا عــدة معــارك ضــد 
القــوات الفرنســية مــن بينهــا معركــة 

ــل. ــوم 30 أفري ــات ي ــل طاف جب
يف الوقــت الــذي انشــغل فيــه يس عزيــز 
وأخــوه بتنظيــم الجيــش كان املقــراين 
وأتباعــه يخوضــون الكثــر مــن املعــارك، 
ــع  ــه م ــتبكت قوات ــل اش ــي 12 أفري فف
القــوات الفرنســية يف معركــة كبــرة قــرب 
جبــل تفرطاســت شــال مجانة كبــد فيها 

القوات الفرنســية خســائر فادحــة، وزاده 
تصالحــه مــع أبنــاء عمومته قوة وانتشــارا 
عــى  الثــوار  هجــات  توالــت  فقــد 
ــزارع املســتوطنن،  ــز الفرنســية وم املراك
وبينــا كانــت هــذه املعــارك تجــري رشق 
إقليــم مجانــة كان بومــزراق املقــراين 
)شــقيق محمــد املقــراين(  يتابــع املعــارك 
ــث كان يتخــذ  ــة، حي ــة الغربي ــن الجه م
مــن قصبــة بنــي يلــان مقــرا لــه ومركــزا 
ــة  ــة ونوغ ــة بقصب ــرتاتيجيا و املعروف اس
نســبة إىل إقليــم ونوغــة الــذي ميتــد مــن 
الســور إىل القصــور والتــي أطلــق عليهــا 
يحــي بوعزيــز اســم أم قرنــن نســبة  
إىل جبــل الناظــور وجبــل قــرن القبــة 
املتواجديــن ببنــي يلــان وقــد قربهــا 
الدكتــور يحــي بوعزيــز إىل ســور الغــزالن 
بحكــم التقــارب الجغــرايف بــن املنطقتــن 
أعــراش  عــّدة  باملقاومــة  والتحقــت   ،
مثــل:  بـ"البيضــة"  عــرف  مبــا  مكّونــة 
ويف  طريــف..(  وأوالد  مبــارك،  )وأوالد 
شــهر أفريــل قــام الجــرال ســريز حاكــم 
ســور الغــزالن بتجهيــز قواتــه بصحبــة كل 
مــن العقيــد ترومــيل، وقورشــود، ومعهــم 

آغــا البويــرة بالزحــف عــى القصبــة، 
وبعــد أن وصــل نبــأ ذلــك للحاج مـــحمد 
ــارشة إىل  ــاس اتجــه مب ــي عب املقــراين ببن
ــرا  ــا كب ــد اجتاع ــن عق ــان أي ــي يل بن
مــع زعــاء الثــورة باملنطقــة، وحــاول 
معهــم وضــع خطــط مــع الحارضيــن 
االحتــالل  قــوات  ملواجهــة  وأســاليب 
الفرنــي بقيــادة الجــرال املذكــور. ومــن 
 جبــل بوقرنــن ) قصبــة بنــي يلــان (

انتقــل الحــاج محمـــد املقــراين إىل وادي 
خريــس ) بــرج أخريــص ( حيــث دارت 
معركــة طكوكــة املشــهورة، ثــم عــاد إىل 
معقــل أخيــه بومــزراق بقصبــة ونوغــة 
) بنــي يلــان (  واجتمــع معــه بالقصبة 
املــكان  بعــن  األمــور  عــى  لالطــالع 
ــم  ــوار ث وأخــذ معــه مجموعــة مــن الث
ــان،  ــال البيب ــرب جب ــة ع ــع إىل مجان رج
وقــد جمــع حــوايل أربعــة آالف مجاهــد 
وهــو يف طريــق العــودة كــا انظــم 
القبائــل،  زعــاء  مــن  العديــد  إليــه 
وهــذه أبيــات مــن قصيــدة للشــاعر 
الــي الطاهــر بــن تريعــة يعطــي فيهــا 

ــة: ــوار املقاوم ــا لث ــا بديع وصف

مقاوم يف ثورة 1871)من املجموعات املتحفية(

بندقية بارود )من املجموعات املتحفية(
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ُفْرَسان طَلُْبوا الْزَياْم يل ْيَجرَّْب
ـَْهاْش والسِّ َجَمْل َفطَّاْن ِواَل ْحَضْ تـن
إَِذا اْرَفْدت ِسْعْر الْرَباْع فيَها ُيطْلُب    

وإذا ْيَقاْبلوه القيَّاد ماَيْعَبـاش
ْيَغْزلُــو عــى حصــان شــاطر  ُوْذنَْيــه 

ُيــْزرب
تَْبشــر عــى الخشــب َجاْيــب لخــر 

تريــاش
والــْذراع  قــايس  ُيــضب  النــاب 

ْيَشــــــلَْبْب
اش والتَّاليني لألرض َصْنعة نقَّ

إذا تهلكوا يك القالع يف ريح غاصب
قاصــد  وهــران  بــاب  َحــْوْز  مــن 

ش ا لحــــــرَّ ا
ب زيد السالح َمقيوم َحْرج ْمَعجَّ
وهو املَاجي لِيك َساعة التَّْحراش

َصــايف  والــْركاْب  ُحــْر  ْيَزغَّــر  َسُْجــو 
ْيلَّهــب

وعى ْحَدايْد الِّدير ْيَغلْطُّو لَـْجَراس
وَزْوَجنْي ِمن كَاُبوس ااَلُخْر َصاحب

َْماش ْبَواَلَعة التَّْعمر َيْغصُبوا التَّ
ستة من التَّْعمر ُبْنُدقي ْيلْولَب 

وعى الْذَراع َداْيُرو يف الَجوء َبطَّاْش

اســتمر الحــاج املقــراين يف التنقــل مــن 
ــتعمرين  ــارب املس ــر يح ــع إىل آخ موق
وهــو يف الطليعــة عــى رأس املجاهدين، 
ويف 02 مــاي 1871 فــرض حصــارا عــى 
مدينــة حمــزة )البويــرة حاليــا( وحــاول 
ــوم  ــتطع، ويف ي ــه مل يس ــا إال أن اقتحامه
ــرب  ــار ع ــوده باالنتش ــر جن ــاي أم 04 م
وادي ســيدي ســامل وعســكر يف وادي 
الرخــام الرافــد األيــرس لــوادي الجمعــة 
عــى ربــوة تدعــى كديــة املســدور، 
ــه  ــاي 1871 واج ــوم 05 م ــاح ي ويف صب
الحــاج املقــراين قــوات العقيــد "ترومــاي 
ســور  قســمة  حاكــم   )Tromaie(
الغــزالن الــذي كان يعســكر مــع الجرال 
ســريز، بــدأت االشــتباكات منــذ طلــوع 
الفجــر واســتمرت حتــى منتصــف النهار 

بصــورة متقطعــة، وعندمــا خفــت حــدة 
االشــتباكات يف فــرتة الظهــرة اغتنــم 
ــؤدي صــالة  ــراين الفرصــة لي الحــاج املق
وبينــا   ، رفاقــه  بعــض  مــع  الظهــر 
ــع  ــود بأرب ــاه أحــد الجن هــو يصــيل رم
رصاصــات اخرتقــت جســده، فســقط 
ــقط  ــهادتن وس ــردد الش ــى األرض ي ع
معــه ثالثــة مــن رفقائــه، فحمــل الثــوار 
ــة  ــة إىل قلع ــاح الرسع ــى جن ــه ع جثت
ــقط  ــاك مبس ــوه هن ــاس ودفن ــي عب بن
رأســه، وقــد أخفــوا خــرب استشــهاده 

يف بدايــة األمــر وأشــاعوا أنــه جــرح 
ــة. ــا بليغ جروح

وهكــذا مــى الشــهيد الحــاج محمـــد 
املقــراين للقــاء ربــه بعــد أن ضحــى 
الوجيــه،  ومنصبــه  الكثــرة  بأموالــه 
للــه  فــداء  بحياتــه  أخــرا  وضحــى 
ــاعر  ــه وش ــاه صديق ــد رث ــن، وق والوط
تريعــة  بــن  الطاهــر  الــي  ثورتــه  
بقصيــدة رائعــة هــذان بيتــان منهــا:
َجلْــواج  أمحمــد  عــى  ُحــزين  ُحــزين 
الْغُيــوم     واْصعيــب عــى النــاس ســيد 

الرَّجــــــــالة
جــاين خروا يف نهار قبيح مشــــــــــؤوم     

باالكم تامــــنوا الّدنيا الغــــــّدارة   

بعــد استشــهاد  الحــاج محمـــد املقــراين 

ــورة،  ــر للث ــرأس املدب ــىل وال ــل األع املث
هــل خــارت قــوى املجاهديــن وانتهــت 
املقاومــة؟ أم كان استشــهاده دافعــا 
ــذا  ــر. ه ــوة أك ــتمرارها وبق ــر الس أك
ــث  ــزء الثال ــه يف الج ــنتطرق إلي ــا س م
مــن هــذا املقــال التاريخــي عــن ثــورة 

.1871
يتبع...

املصادر و املراجع

رسالة من محمد بن منصور إىل حاكم قسمة سور 
الغزالن يؤكد له فيها وفاة الحاج محمد املقراين

)من املجموعات املتحفية(

- الحســن بــن محمــد الســعيد الرشيــف الورتــالين، 
نزهــة األنظــار يف فضــل علــم التاريــخ واألخيــار، 

ــوط مخط
- أحمــد بــن محمــد العشــاوي، السلســلة الوافيــة 
والياقوتــة الصافيــة، املطبعــة الخلدونية،تلمســان 

1381ه
- الحــاج بــن تريعــة، بنــي يلــان آبــاء وأحفــاد أعــالم 

وأمجاد،الجزائــر، دار الوســيط، الجزائــر، 2010.
- الزبــر ســيف اإلســالم، ثــورة املقــراين يف حديــث مــع 

األوالد، املؤسســة الوطنية للكتاب، الجزائــر، 1985.
- الطاهــر أوصديــق، ثــورة 1871، تــر: جباح مســعود، 

املؤسســة الوطنية للكتاب، الجزائــر، 1989.
- بســام العســيل، محمــد املقــراين وثــورة 1871 

بــروت، 1982 النفائــس،  دار  الجزائريــة، 
- عــار بوحوش، التاريخ الســيايس للجزائر من البداية 

ولغاية 1962،ط1، دار الغرب اإلسالمي،بروت،1997.
- عبــد الكريــم قذيفــة، مــن فحــول الشــعر الشــعبي 
الجزائــري: أنطولوجيــا الشــعر امللحــون مبنطقــة 
الحضنــة، ط2، دار األخبــار للصحافــة، القبــة، الجزائــر، 

2007
كفــاح  يف  بــارزة  شــخصيات  بورنــان،  ســعيد   -
الجزائــر)1830-1862(، ج1، ط2، دار األمــل، تيزي وزو، 

.2004
- مزيــان وشــن، مجانــة عاصمــة إمــارة املقرانيــن، دار 

الكتــاب العــريب، الجزائــر، 2007.
ــر، دار  ــخ الجزائ ــرص يف تاري ــوس، املخت ــح فرك - صال

ــة، 2002. ــع، عناب ــرش والتوزي ــوم للن العل
ــراين  ــي املق ــورة 1871)دور عائلت ــز، ث ــي بوعزي - يح
والحــداد(، الرشكــة الوطنية للنــرش والتوزيــع، الجزائر، 

ب ت.
- يحــي بوعزيــز، وصايا الشــيخ الحداد ومذكــرات ابنه 
يس عزيز، املؤسســة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1989.

- كــال بــرم، األوضــاع اإلجتاعيــة واإلقتصاديــة 
والسياســية يف الحضنة الغربيــة )1840،1954(، مذكرة 
دكتــوراه، تخصــص: التاريــخ الحديث واملعارص،قســم 

التاريــخ واآلثار،جامعــة قســنطينة،2011/2010.
ــة،  ــن تريع ــر ب ــيخ الطاه ــوان الش ــن دي ــل م - فص
ــت  ــيل، قام ــن ع ــراين ب ــد مق ــتاذ العي ــق األس تحقي

ــراين. ــة املق ــه جمعي بطبع
 L.Rin , Histoir de l’insurrection de 1871 en

 .Alger, Alger, 1891
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تطالعون في هذا امللف

البحرّية ملدينة اجلزائر خالل الفترة احلديثة

 ) 1516ـ 1830م(

مدينة اجلزائر في مواجهة حملة شارلكان

1541 م )دراسة أمنوذجية (

النظام الدفاعي

 ملدينة اجلزائر 

في الفترة العثمانية

أحــد  الجزائريّــة  البحريّــة  تُعتبــر 
نــات الجيــش الجزائــري، حيــث  مكوِّ
الجزائريــة  الّدولــة  أمجــاد  َصنعــت 
ــي  ــاهم ف ــذي س ــطولها ال ــل أس بفض
الّدفــاع والحفــاظ علــى أمــن واســتقرار 
إيالــة الجزائــر الملّقبــة بــدار الجهــاد. 
محــّل  األخيــرة  هــذه  باتــت  لقــد 
قــادوا  الذيــن  األوروبييــن  أطمــاع 

حمــالت شرســة علــى ســواحلها.
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البحرّية ملدينة اجلزائر خالل الفترة احلديثة

) 1516ـ 1830م(

األول( )الجزء 

تعتــر البحريّــة الجزائريّــة أحــد مكّونــات الجيــش الجزائــري، حيــث صنعــت أمجــاد الّدولــة الجزائريّــة بفضــل أســطولها الــذي 

ســاهم يف الّدفــاع والحفــاظ عــىل أمــن واســتقرار اإليالــة ويف صــّد أغلــب الحمــالت العســكريّة.

ويف هذا الّصدد نتطّرق إىل مجموعة من الّتساؤالت تتعلّق بذات املوضوع وهي:

ـ ما هي مراحل تطّور البحريّة الجزائريّة عر العصور الّتاريخّية؟

ـ ما هو األسطول البحري؟

ـ ماّم تشكّل األسطول الجزائري وما هي مقّوماته خالل الفرتة الحديثة؟

ـ كيف ساهمت البحريّة يف الّدفاع عن مدينة الجزائر يف الفرتة الحديثة؟

ـ ما هي أهمّية البحريّة يف االقتصاد الجزائري خالل الفرتة الحديثة؟

كان البحــر األبيــض املتوّســط، ميــدان رصاع ومــرح قتــال دائــم نتيجــة ملوقعــه االســرتاتيجي1، وقــد لعبــت البحريـّـة الجزائريّــة 

الــّدور الرّئيــي يف الّدفــاع عــن موقعهــا عــر مختلــف العصــور خاّصــة خــالل الفــرتة الحديثــة.

✦ بقلم: عناد جويدة
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البحرّية اجلزائرّية عبر العصور 

الّتاريخّية:

وجــدت دالئــل ماديّــة كثــرة يف مواقــع 
مختلفــة بالجزائــر أهّمهــا مبغــارة تــازة وأفالو 
بورمــل بســواحل الــرّشق الجزائــري املتمثّلــة 
ارتبــاط  تــربز  التــي  يف جيجــل وبجايــة، 
ــخ بالبحــر  ــل التّاري ــا قب ــكاك إنســان م واحت
واســتعاله للمــوارد الّصيديّــة، ومل تعــرف 
عمليّــات اإلبحــار إالّ يف الفــرتة القدميــة، وقــد 
ــاري  ــة الّنشــاط التّج ــون مبهن أخــذ الّنوميديّ
البحــري وبنــاء الّســفن، وإصالحهــا، وقيادتهــا 
واملالحــة إىل امليــاه البعيــدة، وظهــرت إىل 
ــئ  ــرتة موان ــذه الف ــرّة يف ه ــود ألوّل م الوج
بحريّــة هاّمــة بليبيــا وتونــس واملغــرب 
ــة(  ــوس )عّناب ــر كهيبوريجي األقــى وبالجزائ
وقولو)القــل(  )ســكيكدة(  وروســيكادا 
وايجلجيــيل )جيجل(2 وصالدي)بجايــة( ويول 
ــون  )رششال(...واكتســب األمازيــغ أوالّنوميديّ
ــوض  ــفن وخ ــة الّس ــعة يف صناع ــربة واس خ
الحــروب البحريّة إىل جانــب القرطاجيّن ضّد 
الرّومــان يف الحــروب البونيقيّــة، واتّخــذ خالل 
االحتــالل الرّومــاين والبيزنطــي من أبــرز وأهم 
ــر يف هــذه الفــرتة  ــة بالجزائ القواعــد البحريّ
املــرىس الكبــر، وتيبــازة ودلّــس وتيقزيــرت... 
التــي كانــت تعــّج بالّنشــاط التّجــاري ومراكز 

ــة2. ــفن الحربيّ انطــالق للّس
ويــربز املتحــف املركــزي للجيــش منــوذج 
ملجّســم ســفينة تعــود للفــرتة القدميــة، وهي 

ســفينة نوميديّة ثنائية املجاديف، استعملت 
ــالد مــن  ــل املي ــث قب ــع والثّال ــرن الرّاب يف الق
طــرف الّنوميديـّـن يف التّبــادالت التّجاريـّـة مع 
دول الّضفــة الغربيــة للبحر األبيض املتوّســط، 
واســتخدمت يف املجــال العســكري كنقــل 

الجنــود واألســلحة واملؤونــة.
ــد كان  ــاليّص فق ــيل خ ــور ع ــب الّدكت وحس
ألســطول امللــك الّنوميــدي ماسينيســا يف 
التّجــارة البحريّــة صــوالت وجــوالت يف بحــر 
ايجــه والبحــر األبيــض املتوّســط قبــل أن 
تأخــذ رومــا بزمــام األمــر3، مــن خالل توســيع 
إمرباطوريتها االســتعاريّة لتشــمل كل حوض 

ــط. ــض املتوّس ــر األبي البح
وميكــن اعتبــار واليةحّســان بــن الّنعــان يف 
ــة  ــة تأســيس البحريّ املغــرب اإلســالمي بداي
ســنة 78ه/ 676م4، الــذي أنشــأ يف مدينــة 
تونس)املغــرب األدىن( دار الّصناعــة لبنــاء 
ــر  ــك بأم ــة5، وذل ــب البحريّ ــفن واملراك الّس
مــن الخليفــة األمــوي عبــد امللــك بــن مــروان 
ـ 705م(، ألنّهــا أكــر أمنــا  ـ86ه/ 685 65 (
وغــر معرّضة لهجــات الــرّوم أو البيزنطيّن6، 

ويف عهــد مــوىس ابــن نصــر والقائــد طــارق 
ابــن زيـّـاد األمازيغــي، خطـّـت البحريـّـة لبــالد 
ــت  ــام فكان ــرى إىل األم ــوة أخ ــرب خط املغ
ــاد  ــن زيّ ــا طــارق اب ــل به ــي نق الوســيلة الت
ــن نصــر إىل  ــوىس اب ــده م ــن بع جيشــه وم
شــبه جزيــرة ايبريــا بــن عامــي 711 و718م، 
حيــث فتــح بــالد األندلــس وأوصــل اإلســالم 

إىل مــا بعــد جبــال الربانــس*أ، ويعتــرب العهــد 
يف  972م(  ـ  362ه/ 909 ـ  297 ( الفاطمــي 
ــة  املغــرب األوســط العــرص الّذهبــي للبحريّ
ــه ) 341ـ  ــن اللّ خصوصــا يف عهــد املعــّز لدي

975م(. ـ  952 365ه/ 
ومل يبــارش الحّاديــون باملغــرب األوســط 

ــة  ـ 1089م( صناع ـ 547ه/ 1018 ســنة ) 408
الّســفن إالّ بانتقالهــم مــن القلعــة*ب إىل 
بجايــة يف حــدود ســنة 460ه/ 1067م خــالل 
ـ481ه/ 1062ـ  حكم الّنارص بــن علنــاس)454
ــدة  ــذي أنشــأ يف العاصمــة الجدي 1089م( ال
دار صناعــة املراكــب والّســفن وأســاطيل 
للقتــال7، وأشــهر املوانــئ الحّاديّــة بونــة 
"عّنابــة" والقل ومــرىس الخرز)القالــة( وبجاية 
والجزائــر ورششــال وتنس8 ... ويف عهــد الّدولة 
ـ 1269م( خالل  ـ 668ه/ 1130 املوحديّة ) 524
حكــم الخليفــة عبــد املؤمن بن عــيل الكومي 
الّندرومــي أصبــح األســطول ميثّل قــّوة بحريّة 
عظمــى، خاّصــة بعــد انتصــار عبــد املؤمــن 
ــن  ــرب م ــن بالق ــى الّنورمنديّ ــطوله ع بأس
املهديـّـة يف ســنة 555ه/ 1160م9، وقــد شــهد 
يف هــذا العهــد بنــاء دور الّصناعــة البحريّة يف 
موانــئ عديــدة أهّمها عّنابة وبجاية ورششــال 
ــن  ــرىس هن ــر وم ــرىس الكب ــتغانم وم ومس
التــي كانــت تنطلــق منــه األســاطيل البحريّة 
املؤلّفــة مــن القطــع البحريّةأبرزهــا ســفينة 
ــرة"أو شــينيّة التــي جّســدت باملتحــف  "غل
املركــزي للجيــش عــى شــكل مجّســم، تعــود 

✦ بقلم: عناد جويدة

سفينة نوميدية ثنائية املجاذيف، أصل فينيقي
)من املجموعات املتحفية(

سفينة "قلرية" تعود إىل الفرتة املوحدية
)من املجموعات املتحفية(

منوذج من املراكب التي استعملت يف العهد الفاطمي
)عن عيل خاليص، الجيش الجزائري...، ص 130(
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ــف،  ــرّشاع واملجادي ــرن 12 و13م، ذات ال للق
اشــتهرت بالخّفــة والحمولــة.

البحريّــة  أضحــت  الحديثــة  الفــرتة  ويف 

ــة بفضــل  ــدة للبحري ــة مدرســة رائ الجزائريّ
مهــارة البحــارة الجزائرين وكفاءتهــم الحربية 
ــة10 خاصــة بعــد  ــة العالي ــم القتالي ومقدرته
مجــيء اإلخوة بربــروس، فكانت الجزائــر أوّل 
قاعــدة ألعــال الجهــاد البحري ضــّد االحتالل 
الّصليبــي ولهــذا أطلق عليهــا "بلد الجهــاد"11، 
 أو "دار الجهــاد" وكذلــك "نــرص اإلســالم"12
)La gloire de la religion(، خاّصــة بعــد 
ســقوط آخــر معقــل للمســلمن باألندلــس، 
مدينــة غرناطــة عــام 1492م واضطهــاد أهــل 

ــس مــن طــرف اإلســبان13. األندل
فقــد وضعــت البحريـّـة الجزائريّة منــذ القرن 
16م حــّدا للتّوّســع الّصليبــي بشــال إفريقيا 
فكانــت مبثابــة القلعــة األماميّــة يف مواجهــة 
الحمــالت الّصليبيّــة14 التــي تباركهــا الباباوات 
األوروبيّــة  الحكومــات  وتزكّيهــا  برومــا 
وتتزّعمها إســبانيا الكاثوليكيّة15، وذلك بفضل 
ــري يف  ــود الفق ــّكل العم ــذي ش ــطولها ال أس
قواتهــا العســكرية وجعــل منهــا قــوة بحريــة 

ــراز األول16. ــن الط م

وقــد مــرّت البحريّــة الجزائريّــة يف العهــد 
الحديــث مبراحــل متنّوعــة وهــي:

ـ مرحلة الّتأسيس والبناء:

إن املرحلــة األوىل للبحريــة كانــت مبثابــة 
مرحلــة بنــاء األســطول الجزائــري17، وقد يعود 
اهتــام الجزائريــن باألســطول الحــريب، ابتداء 
ــك  ــة 16م وذل ــرن 15م وبداي ــن أواخــر الق م
لحايــة أنفســهم مــن االعتــداءات األوربيــة 

ومواجهــة الخطــر الّصليبــي18.
ـ مرحلة القّوة:

ــة  ــة التــي لعبــت فيهــا البحريّ وهــي املرحل
ــارات  ــّدي للغ ــل يف التّص ــا يتمثّ دورا مزدوج
الّصليبيّةاملتتاليــة و متويــن البــالد بالبضائــع19 
وجلــب الغنائــم البحريـّـة املتمثّلة يف الّســفن 
ــض  ــر األبي ــة يف البح ــا قيم ــت له ــي كان الت
املتوّســط واملحيــط األطلــي وهــي الّســفن 
األمريكيّــة والهولنديّة والّدامنركية والّســويدية 
ــك بفضــل نشــاط  ــبانيّة باألخــّص، وذل واإلس
البحــر، وتعــرف هــذه  ريّــاس  وشــجاعة 
املرحلــة بالعرص الّذهبــي للبحريـّـة الجزائريّة 
يف القرنــن 17م و18م، وهــو القــرن الّذهبــي 
للبحريّــة الجزائريّــة، أيــن وصلــت إىل أوّج 

قّوتهــا.
ـ مرحلة الّضعف:

 يف هــذه الفــرتة عملــت الــّدول األوروبيّــة من 
أجــل القضــاء عى الّنشــاط البحــري الجزائري 
وكانــت املؤمتــرات التــي عقدتهــا خــر دليــل 
عــى ذلــك، وأهّمهــا مؤمتــر اكــس ال شــابيل 
)Ex la Chapelle( عــام 1815م، تليــه حملــة 
بريطانيّــة هولنديـّـة يف 1816م بقيــادة اللـّـورد 
اكســموث، التــي هاجمــت عــى مدينــة 
ــع  ــر مــن الِقطَ ــر وحطّمــت عــدد كب الجزائ

البحريّة.
ـ مرحلة انهيار القّوة البحرّية 

اجلزائرّية:

البحــري عــى  الحصــار  فــرتة  متثّلــت يف 

لتحطيــم  األخــرة  املرحلــة  يف  الّســواحل 
األســطول الجزائــري يف معركــة نافاريــن عــام 
1827م، واملشــاريع الفرنســيّة الحتالل الجزائر 

ــام 1830م20. ــط ع ــك بالّضب ــّم ذل وت
ونتطــرّق اآلن إىل تعريــف أحــد العوامــل 
الرّئيســيّة للبحريـّـة الجزائريـّـة وهو األســطول 

ــه: ــه يف مجمل ومــا يحتوي
ـ تعريف األسطول:

العربيّــة  إىل  نقــل   )Stolos(يونــاين لفــظ 
ومعنــاه مجمــوع الّســفن، ويقــال لــه أيضــا 
لفــظ  يطلــق  كــا   ،)Bâtiment( عــارة 
أســطول عــى مجموعــة الّســفن أيّــا كان 
نوعهــا أو يطلــق عى ســفينة حربيّــة واحدة، 
 )Armada( ويطلــق عليــه اإلســبان األرمــادة
ــة(  ــرف )بالّدونامن ــن فيع ــد العثانيّ ــا عن أّم
 ،)Flotte( 21 ــيّن ــد الفرنس ــة( وعن أو )الظالمل
وهنــاك مفهــوم آخــر لألســطول حيــث يطلق 
عــى مجموعــة مــن الّســفن لها صفــة ورقعة 
ــد  ــة محــدودة، وق ــة محــّددة ومهّم جغرافيّ
تعني مجموعة الّســفن الحربيّة التي متتلكها 
ــريب  ــطول الح ــل األس ــد يكّم ــا، وق ــة م دول
ــة مصــادرة  ــة الحــرب مبراكــب تجاريّ يف حال
تحمــل اســم األســطول املســاعد وتعــّد هــذه 
ــال بتزويدهــا مبدافــع وغرهــا  املراكــب للقت
مــن املعــّدات ويعــّن عــدد مــن الّضبّــاط من 
ســالح البحريـّـة لقيادتها أو ملســاعدة قبطانها 
وتحمــل هــذه املراكــب رايــات األســطول 
والحربيّــة  التّجاريّــة  واألســاطيل  الحــريب، 

ــخ22. ــدة يف التّاري ــود بعي ــذ عه ــة من معروف
ويف األصــل كّل الّســفن كانــت مــن نــوع 
واحــد ســواء التّجاريـّـة أو الحربيّــة وانفصلــت 
عــن بعضهــا البعــض نتيجــة للتّطــّور العلمي 
ــب  ــة تتطلّ ــفن الحربيّ ــث الّس ــي، حي والتقن
ــى  ــب ع ــة للتّغلّ ــة الّروريّ ــة والخّف الرّسع
ــة مصنوعــة فقــط لنقــل  العــدّو بينــا الثّانيّ

ــع23. البضائ

معركة بحرية بن األسطول اإلسالمي واألسطول املسيحي
)Mohamed RACIM , Miniaturiste Algérien P57 عن(
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تب والوظائف اخلاّصة بالبحرّية: الرُّ

ــري  ــطول الجزائ ــفينة لألس ــم الّس ــام طاق نظ
الّدولــة  تعتمــده  الــذي  الّنظــام  يشــبه 
العثانيّة24،ولــكّل ســفينة من ســفن أســطول 
"دار الجهــاد" طاقــم معــّن يتكــّون مــن عــدد 
مــن األفــراد مــن مختلــف األصنــاف بــن 
ــايل26: ــم كالتّ ــريف25، وه ــدي وح ــط وجن ضاب

:Officier "Rais" "ـ القبطان "رايس 1
هــو قائــد الّســفينة27 أو املركــب، يختــار مــن 
ــجعان28،  ــن والش ــر املاهري ــال البح ــن رج ب
ــل الحــرج  ــد أمــام وكي وهــو املســؤول الوحي
أو حتــى حاكــم اإليالــة، فــكان الجميــع الذين 

عــى مــن الســفينة يخضعــون ألوامــره29.
وكان الرّايــس هــو قائــد الســفينة يرتقــى إىل 
رتبــة القبــودان دريــا أو قبــودان باشــا وهــي 
رتبــة األمــرال يف الّدولــة العثانيّــة مــن طرف 
الّســلطان العثــاين، وهــو منصــب يف الّديــوان 
ــد حكومــة الّدولــة  الهايــوين الــذي يجسِّ
العثانيّــة، ويتــّم اختيــاره بحســب األقدميّــة 

ــاءة30. والكف

ـ الباش رايس 2
:Bach-Rais, officier en second

نائــب الرّايــس ومســاعده األوّل، يقــوم بتوزيع 
املهــام عــى البّحــارة والّســهر عــى االنضبــاط 

ــفينة31. داخل الّس

: Sosso-Rais ـ صوصو رايس 3
وهو نائب ثاين لقائد الّسفينة.

: Rais-el-Assa ـ رايس العّسة 4
هــو مفتّــش املركــب واملــرشف عــى صيانتــه 
والعنايــة بــه32، وهــو الــذي يرتّــب الحراســة 
عــى الّســفينة ليــال ونهــارا حيــث يتنــاوب 04 
أفــواج مــن الحــرّاس متوالــن بــدون انقطــاع، 
ــو  ــانOurdian ، وه ــك الوردي ــّمى كذل ويس

ــاط الســفينة33. ضابــط مــن ضبّ
ـ باش طبجي 5

 Bach-Tobdji, chef
: des canonniers

يف  املدفعيّــة  قائــد 
يــرشف  َمركــب، 
عــى صيانــة املدافــع 
يف  واســتعالها 

لحــرب. ا
دمامجــي بــاش  ـ  6
 Bach-Demamdji,

:chef de timonerie
ــة  ــى كيفي ــرشف ع ــة ي ــط األرشع ــو ضاب ه
اســتعالها يف املركــب34، وهــو رئيــس البحــارة 

ــادة املركــب35. املكلفــن بقي
:Khodja, écrivain ـ الخوجة 7

كاتــب الّســفينة ويعمــل كمحاســب وموثـّـق 
حيث يســّجل املداخيــل ومصاريف الّســفينة 

يف دفــرت خــاص كــا يقــوم بجــرد الغنائــم.
ـ الخزناجــي Kheznadji : هــو محافــظ  8
ــة  ــوال الالزم ــة واألم ــرة الحربيّ ــة الّذخ خزين
للــرّصف واألغذيــة36، كــا يقــوم بتوزيــع 

البــارود عــى املدفعيــن37.
Bach-Djerrah ,ـ باش جرّاح 9

:médecin, chirurgien
هــو الطّبيــب الجــرّاح الــذي يرافــق املركــب 
ملعالجــة املــرىض واملعطوبــن خــالل الّســفر 

ــارك. واملع

ـ رايس الطّريق أو الرتائك 10
هــو   :Rais etterîk, capitaine de prises
رئيــس فرقــة اإلنكشــاريّن املرافقــن للمركب، 
مهّمتــه اإلرشاف عــى املجدفــن والهجوم عى 
مراكــب األعــداء خــالل املعــارك واملواجهــات 
البحريــة38، ويبقــى املجدفــون يف أماكنهــم وال 
يتحرّكــون أثنــاء عمليــة التّجديــف باســتثناء 
الباشــا39، فهو املســؤول عــن الغنائم وإحصائها 
ــرتأس  ــكان ي ــا، ف ــة عليه ــابها واملحافظ وحس
الســفينة املســبيّة التــي تصبــح منــذ حجزهــا 

تحــت عهدتــه40.
: Imâm ـ اإلمام 11

مهّمتــه تــالوة القــرآن 
إمامــة  الكريــم، 
الّصــالة  يف  البّحــارة 
والّدعــاء لهــم بالّنــرص 
خــالل املعــارك وهــذا 
دليــل عــى متّســكهم 

اإلســالمي. بالّديــن 
 Sandal-Rais, Patronـ صندال رايس 12

:d’embarcation
مسؤول عى معّدات القارب أو الّسفينة41.

ـ املسرتداش 13
: Mesteurdach, charpentier

هو النجار.
ـ قلفاط أوجلفاط, 14

 maître de l’étanchéité Calfat ou
:Kalafat

املكلـّـف بتســديد حــزوز الســفينة بالزفــت أو 
دهــن الهيــكل الخارجــي مبــادة عازلــة42.

 :Amberdji, Cambusier العنرجــي  ـ  15
هــو صاحــب املخــزن املعد للمــؤن والســلع43.

ـ الياركانجي أو الريقانجي 16
: Yarkandji, Maître-voilier

معلّــم الرّشاعيــن44، فهــو املــرشف عــى 
األرشعــة.

رايس البحرية الجزائرية
)من املجموعات املتحفية(

رايس الباخرة يف الدولة 
العثامنية 

 Jean Giovanni( عن
  Brindesi, Ottoman
 Costumes, Istanbul,
Aralik, 2013, /Plate 21

الباش طوبجي قائد فرقة 
مدفعية

)من املجموعات املتحفية(
إمام أحد مساجد مدينة 

الجزائر
)عن  نر الدين براهامي 

وعيل تابليت، ص 200(
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ـ الريتاجي 17
:Britadji, gabier de perroquet

هو املكلف بالرشاع العليا للسفينة.
ـ القاردا كابو 18

Garda-Kapou, gabier de hune: املكلــف 
بالرشاع الســفيل45.

 :Demamdji, timonierالدميامجــي ـ  19
ــفينة46. ــة الس ــر دف يدي

:Kerkdjiـ كركجي 20
البحار الذي يحرك املجذاف47.

وكان املجدفــون عى ظهر الســفينة يشــكلون 
أســاس الطاقــم، بعضهــم مــن عبيــد الرّايــس 
مــن  وهــم  اســتئجارهم،  يتــم  والباقــي 
املوريســكيّن*ج، وكذلــك أرسى الحــرب وهــذا 

ــروب48. ــن الح ــوذ م ــرف املأخ ــب الع حس
: Matelotsـ البّحارة 21

ــم  ــة49، فه ــن الرتب ــرة م ــة األخ ــي الدرج وه
نــواة طاقــم الســفينة، ينقســم إىل بحــارة 
مقّدمــة الّســفينة يطلــق عليهم اســم "بحري 
ــرة اســم ســوطة  Bahri" وعــى بحــارة املؤّخ
متبايــن  وعددهــم   ،"  Sotta-Raisرايــس

.sــة ــة البحريّ ــة القطع ــب أهمي حس
ــار عــى ســفينة أن  ــن مجــرد بح ــا يتمك ك
يرتقــي إىل أعــى املراتــب، وهــي قبودان باشــا 

يف البحريــة العثانيــة51.
 أّمــا بالّنســبة للتّنظيــم اإلداري للبحريّــة 
املســؤولة  العليــا  القيــادة  أو  الجزائريّــة 
ــّدة أشــخاص  ــف مــن ع عــى األســطول تتأل

أبرزهــم52:
الحــرج  وكيــل  ـ  1
:Oukil-el-Hardj

ــا،  ــة حالي ــر البحريّ وزي
األعــى  القائــد  هــو 
لــكّل املراكب والّســفن 
أهــّم  الجزائريّــة، 

يف شــخصيّة 

البحريّة منذ القــرن 16م، يرأس ديــوان الّرياس 
وهــو مبثابــة أركان قــّوات البحريـّـة حاليــا، كا 
يتــوىّل كل األعــال التــي تشــمل صناعــة 
ــز املراكــب  الّســفن وإصــالح القدميــة وتجهي
البحريـّـة للحــرب إىل الغنائــم البحريـّـة53، كــا 
يقــوم بــدور وزيرالعالقــات الخارجيّــة، يعمــل 
تحــت جهــاز إدارتــه 12 بلوكباشــيّا يســهرون 
ــطول  ــات األس ــازن ومتوين ــة املخ ــى حراس ع
كــا يقــوم بــدور املحامــي ملصالحهــم لــدى 
الــّداي54، وهــو وكيــل الحــرج الكبــر أّمــا وكيل 
الحــرج الّصغــر، فيقــوم بتســجيل غنائــم 
البحــر ورســوم الجــارك55، وكثرا مــن األحيان 
يرتقــي وكيــل الحــرج إىل منصــب الخزناجــي 

حتــى حاكــم اإليالــة.
ـ القابودان أو  2

: Amiralاألمريال
ضبّــاط  أبــرز  مــن 
الجزائريّــة  البحريّــة 
العــام  القائــد  فهــو 
عنــد  لألســطول 
عــرض إىل  خروجــه 

البحر.
: Capitaine du portـ ليامن رايس 3

هــو قائــد أو املســؤول عــى املينــاء أو املــرىس، 
الّداخليّــة  واملراكــب  واملخــازن  ورشطتــه 
والخارجيّــة، والتّجاريـّـة والحربيّــة، ويــأيت ثالث 

ــه وهــم56: ــاط أدىن من ضبّ
ـ خوجة قائد املرىس 4

:Khûdjat caid al marsa
ــا  ــوىّل تســجيل كّل م ــذي يت ــب ال ــو الكات ه

ــاء. ــن املين ــرج م ــل ويخ يدخ
ـ ورديان بايش 5

ضابــط   :  Ourdian bâchi, inspecteur
ســام يف البحريـّـة، يــرشف عــى تنظيــم أعال 

ــاء57. املين

:Mezzouar ـ املزوار 6
العاّمــة  األخــالق  رشطــة  رئيــس  هــو 

الّرائــب58. ومســتخلص 
ويف عــام 1568م، أصــدر محمد باشــا مرســوما 
ســمح مبوجبــه لإلنكشــارية باالنضــام إىل 
البحريــة أو طاقــم الســفينة59 واالســتفادة من 

امتيازاتهــا، تحــت قيــادة اآلغــا60.
الرّتكيبة البريّة للبحريّة الجزائريّة:

والعثانيّــون  األهايل)األمازيــغ(  يف  تتمثّــل 
واألندلســيّون واملشــارقة الذين شّكلوا العمود 
ــة إىل  ــة، إضاف ــفن القرصن ــّوة س ــري لق الفق
ــداء مــن  ــدأ توافدهــم ابت ــد ب األعــالج*د، وق
القــرن 16م61. وكان لهــم الفضــل يف تطويــر 
وازدهــار البحريّــة الجزائريّــة، وذلــك بإدخــال 
تقنيــات حديثــة يف صناعة الّســفن ومعرفتهم 
ــط62،  ــر املتوّس ــة يف البح ــواحل األوربيّ للّس
األطلــي  املحيــط  يف  املالحــة  خصوصــا 

ــواحله. وس
ومهــا كان أصــل الّريــاس أو طاقــم الّســفينة 
فإنّهــم يشــّكلون وحــدة متضامنــة تنتمــي إىل 

األســطول الجزائــري63.

أنواع الّسفن احلربّية املشّكلة 

لألسطول اجلزائري

ــدة  ــفنا عدي ــة س ــة الجزائريّ ــت البحريّ عرف
ومتنّوعة وهــي64:

ــا  ســفن ذات مدافــع مــا بــن 10 و50 مدفًع
وهــي:

:Brigantin ـ بركنتي 1

وكيل الحرج، القائد األعىل 
للبحرية

)من املجموعات املتحفية(

رايس )برتبة أمريال( من 
البحرية الجزائرية

)الصورة عن نر الدين 
براهامي وعيل تابليت،

 ص 209(
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تســمى أيضا بفرقاطة لــدى الجزائريــن65، هو 
مركــب صغــر66، يصنــع برششــال67، اســتعمل 
بكــرة من قبــل األســطول الجزائــري يف عملية 
الجهــاد البحــري خــالل القــرن 16م68،لــه مــن 
ــدد  ــرتاوح ع ــن، ي ــدا للمجدف 08 إىل 16 مقع
ــن 70 و100 بحــارا، ويحمــل عــى  ــه ب بحارت
متنــه مابــن 10 و20 مدفعــا، وهــو من ســفن 
القرصنــة، عريــض يف املؤخــرة نســبيا مقارنــة 
مبقدمتــه69، ويعتــرب الربكنتــي منــوذج انتقــايل 
ــفينة  ــف والس ــفينة ذات املجادي ــن الس ماب

الرشاعيــة70.
:Brick ـ بريك 2

أصــل الكلمــة مــن اللغــة العربيــة "اإلبريــق" 
ــة"71،  ــا "بريج ــمى أيض ــاء، ويس ــاه اإلن ومعن

وهــي قطعــة أو ســفينة حربيــة
وخفــة حركتهــا  بصغــر حجمهــا  تتميــز 
ورسعتهــا72، تحمــل عــى متنهــا بــن 10 و20 
ــة،  ــواع وأحجــام مختلف ــق أن ــا، ولإلبري مدفع
وهــو مــن الســفن املصنعــة بالخــارج73، لهــا 

صاريــن يعلوهــا رشاعــان مربعــان74
: Vaisseau ـ جفن 3

كلمــة تعنــي "القصعــة"، وهي ســفينة حربية 

دائريــة وبطيئــة الحركة لكرب حجمهــا، وكانت 
مــن أشــهر املراكــب يف العصــور الوســطى، بها 
ــف  ــم أضي ــع، ث ــد ذو رشاع مرب ــاري واح ص
صــاري آخــر ذو رشاع مربــع يف املؤخــرة. وكانــا 
ــذا  ــا ه ــن صنع ــن أول م ــر الدي ــروج وخ ع
النــوع مــن الســفن بتونــس ثــم بالجزائر،وقــد 
ــدي ســيمون دانســا  ســاهم القرصــان الهولن
Simon Dansa يف تطويــره، ويحمــل عــل 

متنــه بــن 30 إىل 
ــا75. 50 مدفع

:Brûlot ـ حرّاقة 4

كذلــك  تدعــى 

الّنــار"،  "ســفينة 

وهــي مــن الّســفن 

الحربية الخفيفة76، 

اشــتهرت يف الفــرتة 

اإلســالمية، كانــت

ــر  ــات وآالت التدم ــل املنجنيق ــة وتحم قوي

ــت  ــدات77، وكان ــن مع ــا م ــوم وغره والهج

تســتعمل إلحــراق 

ــدّو78. ــفن الع س

أو  ســكّونة  ـ  5

: Goélette صّيادة

حربيــة  ســفينة 
ــطة  رسيعة ومتوس
 ،7 9 لحجــم ا
ــة  ــن وأرشع بصاري
يصــل  مربّعــة80، 
عــدد مدافعهــا إىل 24 مدفعــا، تتميــز بالخّفــة 
ــة  ــدار صناع ــرّة ب ــئت ألوّل م ــة، أنش والرّسع
الجزائــر يف عهد مصطفى باشــا ســنة 1213ه/ 
1798م، وكانــت تحمــل 12 مدفعــا81، كــا 
أنشــأ حســن باشــا 1233ه/ 1818م مركبــا 
للجهــاد" الســكونة" وعليهــا 22 مدفعــا82.

:Chébec ou Chébek ـ شّباك أو شبك 6
كلمة مشــتقة مــن "شــبكة"، والشــبّاك ينتمي 

لعائلة الّســفن الحربيّــة، ويعود أوّل اســتخدام 
لــه كــا يدّل عليــه اســمه للّصيد83، ثــم أصبح 
نــوع مــن املراكــب التــي تســتعمل للتّشــابك 
ــة84، وهــو  ــارك البحريّ ــاء املع أو لاللتحــام أثن
ــي ســيطرت  ــة الت ــفن البحريّ مــن أهــّم الّس
ــن  ــالل القرن ــط خ ــض املتوّس ــر األبي يف البح
ــز برسعتــه، وهــو عبــارة عــن  17 و18م، يتميّ
ســفينة مزدوجــة كونهــا تســر وتبحــر بقــّوة 
الّريــح بفضــل أرشعتهــا ومجاديفهــا85، تحمــل 
03 صــواري و30 مجدافــا86، يحمل مــن 12 إىل 
30 مدفعــا، ويركبــه مابــن 30 و200 بّحــارا87، 
ــة  ــة اإليال ــة نهاي ــبّاك إىل غاي ــتعمل الش واس
الجزائريـّـة88، أّمــا يف أوربــا فقــد اندثــر يف بداية 

القــرن 19م89.
ـ شختورة أو بالكرة أو بوالكر 7

:Polacre ou Polaque
ــة  ــن قطع ــا م ــة أرشعته هــي ســفينة تجاريّ
واحــدة بشــكل مربّــع90، بهــا 03 صــواري 
وأرشعــة مــن نــوع رديء91، تعتــرب البالكرة من 
ســفن الغنيمــة فقــد عمرهــا األمر"مصطفــى 
باشــا" باملدافــع وســّاها الزبنطوطــة وجعــل 
لهــا رئيســا92، وتحمــل عــى متنهــا حــوايل 20 

ــق94. ــد أخــذت مــن اإلغري مدفعا93،وق
:Saétte ـ شطّية أو شاطّية 8
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أو شــيطة مفــرد شــواطئ95 وتســّمى كذلــك 
بالباركــة Barque 96، وهــي ســفن خفــر 
يف  تســتعمل  إمنــا  األصــل،  يف  الّســواحل 
الغــزوات لخفــة حركتهــا وســهولة إدارتهــا97. 
ذات صــواري، اســتخدمت منــذ العصــور 
الوســطى، مــن مهامهــا التعــرف عــى املوانئ 
ــي  ــرى الت ــفن األخ ــار إىل الس ــب األخب وجل
تســر بالقرب مــن الشــواطئ، فكانت مجهزة 
للكشــف واالســتطالع، تحتــوي بــن 50 و 60 
مجدافــا، وميكنهــا أن تحمل حتــى 34 مدفعا، 

ــارا98. ــا 130 بح ــدد بحارته ــاوز ع وال يتج

:Galèreـ ّشيني أو غالية أو غلرية أو قلرية 9
ــن  ــن صف ــرة م ــة صغ وهــي ســفينة حربي
مــن املجاديــف وطويلــة ومنبســطة الشــكل، 
ــن  ــة م ــي خالي ــن وه ــى صاري ــوي ع تحت
جــرس، وهــي أكــر اســتعاال يف العصــور 
الوســطى ويف القــرن 16م أثنــاء عمليــات 
القرصنــة، اشــرتك فيهــا األوربيون واملســلمون 
عــى الســواء99، وكانــت من نوع الســفن التي 
يقــام فيهــا األبــراج واألرشعة للدفــاع والهجوم، 
ــالمي،  ــرص اإلس ــع يف الع ــم القط ــت أه وكان

متوســط حمولتهــا 150 رجــال وتجــدف بأكر 
مــن 100 مجدافــا، وأهــم نــوع مــن الّشــواين 
هــي "الحربيّــة" التــي متتــاز بصغــر حجمهــا 
ورسعتهــا وخفــة حركتهــا100، وهــي أكــر أنواع 

ــاد101. ــفن يف أســطول دار الجه الّس
وقــد اشــتهرت البحريــة الجزائرية باســتخدام 
هــذا النــوع مــن الســفن منــذ بدايــة العــرص 
الحديــث، وكانت تحــوي إضافــة إىل الصارين 
ــفن  ــرب س ــا ل ــت يف مقدمته ــاز مثب مه
العــدو وإلحــاق األرضار بهــا، ومقاعــد يــرتاوح 
عددهــا بــن 27 و30 مقعــدا حســب أهميــة 
القطعــة، ومدفــع واحــد يوضــع يف املقدمــة، 
أمــا بالّنســبة لعدد قطــع املدفعية يف الّســفن 
ــرة  ــا يف مؤخ ــغ 23 مدفع ــد بل ــة فق األوربي
ومقدمــة الّشــواين102، وبقيــت ســفينة الغلرة 
ــا وســهولة  ــر اســتعاال بســبب مرونته األك
ــفينة  ــة كس ــت يف الخدم ــد ظل ــا، وق قيادته
حربيــة حتى ما بعد منتصــف القــرن 18م103.

ـ طّراد أو طاردة أو طريدة 10
:ou Tarida Tartane

وهــي مــن نــوع الغلــرة، ولكنهــا أكــر منهــا 
تســتعمل  صغــر  حجــم  ذات  رسعــة104، 
ملطــاردة العــدو105، كــا اســتخدمت لحمــل 
الخيــول والفرســان، ومختلــف املــواد واآلالت 
الحربيــة عنــد املســلمن، تحمــل عــى متنهــا 

ــار  ــا ص ــارة، به ــة حج ــع و12 قاذف 04 مداف
واحــد، وهــي مــن الســفن املصنعــة بالجزائر 

ــدود106. ــدا ومح ــل ج ــتعالها قلي إال أن اس
:Galion ـ غليون 11

هــو مركب حــريب يتميّــز بكرب حجمه، وشــاع 
اســتعاله مــن القــرن 16 إىل 18م107، ويعــد 
مــن الســفن الرشاعيــة، بــه 04 صــواري وليس 
لــه مجاديــف، ويحــوي عــى ســاحتن للقتال 
ــون،  ــه الربتغالي ــة واملؤخــرة، اخرتع يف املقدم
وأطلــق عليــه اســم "ســفينة الّســباق" لرسعة 
ــع  ــّم قط ــن أه ــون م ــرب الغلي ــه، ويعت حركت
األســطول الجزائــري حتــى نهايــة القــرن 19م، 
يحمــل مــن 20 إىل 130 بحــارا، إضافــة إىل 10 

مدفعــا108.

ـ فرقاطــة أو فركاطــة Frégate: ســفينة  12
حربيّة كبرة اســمها بالفرنســيّة "فريقات"109، 
وهــي مدرعة مســلحة، خفيفــة الحركــة، من 
ــتعملت ألول  ــة، اس ــفن املجدافي ــة الس عائل
مــرة يف القــرن 15م110، تحــوي مــن 06 إىل 
10 مقاعــد تجديــف، وهــي النمــوذج لهيكل 
ــن 20  ــل م ــي تحم ــرن 18م الت ــة الق فرقاط
ــرشاع111،  ــزة بال ــت مجه ــا وكان إىل 40 مدفع
ــارا،  ــوايل 190 بح ــا بح ــدد بحارته ــدر ع ويق
ــنة 1750م  ــد س ــا واحــدا وبع ــل رشاع وتحم
أصبحــت تســتعمل 03 أرشعــة، ومتتــاز هــذه 
القطــع بالرسعــة الفائقــة، كــا تعــد إحــدى 
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أهــم قطــع األســطول الحــريب الجزائــري 
املصنعــة أكــر يف الخــارج مقارنتهــا بالجزائــر، 
ومــن بــن أهــم وظائفهــا يف املعــارك تقديــم 
الســند والحايــة خاصة لســفن الحراريــق112.

ـ قربيطــة أو كرفيــت Corvette: ســفينة  13
حربيّــة تدعــى بالفرنســيّة "كورفيــت"113، 
وهــي ســفينة انتقالية بــن الفرقاطة وســفينة 

ــق114، اإلبري
وتدعــى كذلــك الحرّاقــة115، ذات 03 صــواري 
واحــد منهــم مائــل، تجهيزاتهــا الحربيــة مابن 
16 و40 مدفعــا، وعــدد بحارتهــا يصــل إىل 
200 بحــارا، اســتخدمت ضمن قطع األســطول 

الحــريب الجزائــري ســنة 1694م116.
:Caraque ـ قرقور أو كراكة 14

ســفينة حربيــة كبــرة وطويلــة، بإمكانهــا أن 
تحمــل 2000 بحــارا و150 مدفعــا117، تســمى 
كذلــك بالحراقــة118، ويف عهــد محمــد عثــان 
باشــا،كان ألهــل البــالد مراكب يســمونها كراك 

يغــزون بهــا ويأتــون كذلــك بالغنائــم119.
: Dantzik ـ دانتزيك 15

ــوي عــى 58 مدفعــا، تحّصلــت  ســفينة تحت
إيالــة الجزائــر عــى هــذا النــوع مــن الّســفن 
إّمــا عــن طريــق الجهــاد أو عــى شــكل هدايا 
كانــت تقــّدم مــن طــرف الــّدول األوربيّــة120.

ـ قر: 16
ــا،  ــى 50 مدفع ــوي ع ــة، تحت ــفينة حربي س

كانــت تصنــع يف اإليّالــة الجزائريّــة.
:Gazelle ـ غزال 17

ــى 50  ــفن ع ــن الّس ــوع م ــذا الن ــوي ه يحت

مدفعــا121.
:Galéasse ـ الغالياص 18

ســفينة أقــوى وأكــرب من الغلــرة، تحــوي عى 
مدفعيــة ثقيلــة، وكان لهــا دورا بارزا يف ســاحة 
املعــارك البحريــة الكــربى مــن أهمهــا معركــة 

ليبانت ســنة 1571م122.
ــفن الخفيفــة والّريعــة نســبّيا، ذات  السُّ
الّتســليح املتوّســط واملحــدود ال يتجــاوز 10 

ــي: ــع وه مداف
ـ لنجور 1

 Chaloupe canonnière Lanjurهــو نــوع 
من الســفن الحربيــة الخفيفة تحمــل املدافع 
ــد،  ــى بع ــدو ع ــاة الع ــة ملالق ــه برسع وتتج
وأول مــن صنــع اللنجــور بالجزائــر وقاتــل بــه 
اإلســبانين هــو محمــد عثــان باشــا123 ســنة 
1198ه/ 1783م، وكان عــى متنــه يف الحــاالت 
العاديــة 04 مدافــع124، وقــد لعبــت هــذه 
املركبــة الصغــرة دورا بــارزا يف تاريــخ البحريــة 

ــة125. الجزائري
:Galiote ـ غليوطة 2

هــي مراكــب رشاعيــة اســبانية قدميــة، يقــوم 
ــروب126،  ــن أرسى الح ــون م ــا املجدف بدفعه

عرفــت صناعتهــا بالجزائــر منــذ القــرن 10ه/ 
ــفينة  ــن س ــر م ــم أصغ ــز بحج 16م127، تتمي
ــن  ــام وم ــن األمـ ــري م ــكلها دائ ــرة، ش الغل
ـ 20 إىل  ـ 12 إىل 19 مقعدا، ول الخلف، تتّســع ل
ـ 02 إىل 10 قطــع مــن  130 بّحــارا وتتســلّح بــ

ــة128. املدفعي

:Carvus ـ غراب 3
ســمي كذلــك ألن مقّدمته تشــبه رأس الغراب 
أو رمبــا يدهــن باللــون األســو129د، وهــو نــوع 
ــف  ــافر باملجادي ــة، يس ــفن الخفيف ــن الّس م
عددهــا 24، عــى كّل مجــداف 04 رجــال، 
ــرة130،  ــع كب ــه مداف ــه قالع*وعلي ــت ل وليس
ــرب  ــذه الع ــال، أخ ــوايل 200 مقات ــل ح يحم
عــن القرطاجيــن والرومــان وغرهم، واســتمر 

ــة131. اســتخدامه يف الفــرتة العثاني
: Cadix ـ قادس 4

مفــرد قواديــس، هــو ســفينة رشاعيــة حربيــة 
ذات مجاديــف، وتعمــم اســتعاله تحــت 
حكــم البيلربايــات، وكان الجزائريون يصنعون 
قواديــس ذات حجــم كبــر مثــل الســفن 
األوروبيــة، وكذلــك قواديــس ذات شــكل 

خــاص132.
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ـ قادرغة: 5
ــة  ــفينة رشاعي ــي س ــرة، وه ــن الغل ــوع م ن
حربيــة، بهــا 25 مقعدا، متتاز بطولهــا وخّفتها، 

وتضــّم 35 بّحارا و196مجدفــا133، حمولتها 03 
إىل 05 مدفعــا باملقّدمة وأخــرى يف الجانبن134.

سفن صغرية ملحقة باألسطول وهي:
:Fusteـ زورق 1

ســفينة صغــرة، ويعتــرب مــن ملحقــات 
األســطول الجزائــري، املصنع محليا، غــر مزود 
بأرشعــة ومفتــوح، وميكــن تحطيمه بســهولة، 
هدفــه الدفــاع، ويكــون أكــر فعــاال متــى كان 
يعمــل تحــت حايــة املدفعيــة الكبــرة قــوة 
والكثرة قطعا. وكان يســتخدم يف حالة الســلم 
الســتقبال السفن العائدة وإلرشــادها إىل املرفأ، 
ــزال الغــزاة مــن الســفن  كــا اســتخدم يف إن

الكبــرة إىل الــرب.
:Samboukـ سنبوق أو سنبوك 2

زورق صغــر، مفتــوح متامــا، ضيــق ودقيــق يف 
املقدمــة وعريــض جــدا يف املؤخــرة، بــه صــار 

واحــد يحــط عليــه رشاع كبــر جــدا.
: Felouque ـ فالنك 3

تنتمــي إىل مجموعــة الــزوارق الصغــرة، مــن 
ملحقــات الســفن الكبــرة التــي ال تســتطيع 
ــن  ــارشة، وهــي م الوصــول إىل الشــواطئ مب
ــة  ــع دور الصناع ــة يف جمي ــب املصنع املراك
ــة  ــة، خفيف ــفن طويل ــي س ــر135، وه بالجزائ
ــكّل  ــدا ول ــن 03 إىل 05 مقع ــا م ــة به وضيّق

ــل أو  ــداف رج مج
ــان136. اثن

صنــدل  ـ  4
:S a n d a l e

مراكــب  هــي 
ــطحة  ــة مس حربي
لحمــل املقاتلــن 
والســالح واملــؤن، 

أيضــا  العــرب  يســميها  األصــل،  التينيــة 
الشــلندي137، نــوع مــن القــوارب التــي تصنــع 
محليــا، تحــوي عــى مدفــع واحــد، و08 بحارا، 

بهــا صــاري يعلــوه رشاعــا واحــدا.
:Carèbe ـ قارب 5

زورق صغر، يســتخدمه بحارة السفن الكبرة 
ــدم  ــكان يخ ــة، ف ــم اليومي ــهيل أعاله لتس
املســلمن املحاربــن أثنــاء الحــروب البحريــة، 

وهــو مــن ملحقــات األســطول الحــريب الــذي 
يســتخدم يف القتــال خــالل العهد العثــاين138.

:Esquif ـ شقف 6
بالشــّكايف، وهــي زوارق  تعــرف كذلــك 
ــان  ــلها القبط ــع يرس ــر مداف ــن غ ــرة م صغ
وقــت القتال إمــا للتّقــدم أو للتّأخر أو لتحمل 
الّنــاس إذا تكــرّس مركــب ولتجّر اللّنجــور الذي 

يســقط139.
ــارة يف كل  ــع والبّح ــدد املداف ــظ أّن ع ويالح
القطــع البحريّــة مرتبــط بحجــم ونوعيّــة 

ونشــاط هــذه القطعــة140.
الحربيــة  الّســفن  أنــواع  هــي  مــا 
ومــا  الجزائــري؟  لألســطول  املُشــكِّلة 
 هــي مميِّزاتــه؟ هــذا مــا ســنتطرّق إليــه

يف األعداد القادمة.
يُتَبع...

ــخ،  ــرب التّاري ــة ع ــة الجزائريّ ــاليص، البحريّ ــيل خ 1 - ع
ــر، 1985م،  ــش، الجزائ ــزي للجي ــف املرك املتح

.3 ص 
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 /00 العــدد:  البحــري،  الوطنــي  العمومــي 
2016م، نرشيّــة شــبّاك، املتحــف العمومــي 

.49 ص  2015م،  البحــري،  الوطنــي 
3 ـ عــيل خــاليّص، الجيــش الجزائــري يف العــرص 
الجزائــر،  الحضــارة،  منشــورات  الحديــث، 

.81 ص  2013م، 
4 ـ توفيــق مــزاري عبــد الّصمــد، الّنشــاط 
عهــدي  يف  اإلســالمي  للمغــرب  البحــري 
املرابطــن واملوّحديــن، منشــورات دار الثّقافــة، 

.34 ص  الجزائــر، 
5 ـ راضية رشفاوي، املرجع السابق، ص 50.

املرجــع  الّصمــد،  عبــد  مــزاري  توفيــق  ـ   6
.37 ص  الّســابق، 

*أ ـ كلمــة أطلقهــا املســلمون عــى جبــال 
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املرجــع الســابق، ص 50.
ــة  ــيلة، العاصم ــّاد باملس ــي ح ــة بن *ب ـ قلع

األوىل للحّاديّــن.
7 ـ حليــم رسحــان، تطــّور صناعــة الّســفن 

الهوامش
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مدينة اجلزائر في مواجهة حملة شارلكان 1541م

)دراسة أمنوذجية(

األول( )الجزء 

إيالــة الجزائــرـ هــذا اللقــب الــذي اكتســبته الجزائــر بعــد انطوائهــا تحــت الحكــم العثــامين، مــاّم جعــل منهــا قاعــدة 

الدولــة العثامنيــة يف غــرب البحــر األبيــض املتوســط، فمكانتهــا هــذه عــززت مــن نشــاط البحريــة الجزائريــة خاصــة 

والدولــة العثامنيــة عامــة فقــد أصبحــت الهــدف الرئيــي للعــدو والقاعــدة الكــرى التــي وجهــت أســطولها يف كّل 

االتجاهــات لصــّد الهجومــات لدرجــة أنّهــا ســميت بــدار الجهــاد ومجــد الديانــة وهــذا بعــد ظهــور معاملهــا واتضــاح 

ــن  ــن اإلمراطوريت ــراع ب ــا يف ال ــرن ال 16 دورا محوري ــت يف الق ــث لعب ــة أســطولها البحري،حي ــا وضخام حدوده

اإلســالمية العثامنيــة واملســيحية األوربيــة كــام كانــت ملجــأ املورســكين املطارديــن مــن طــرف اإلســبان املســيحين 

ومحــل أطــامع األوربيــن،إذ شــهدت العديــد مــن الحمــالت والراعــات عــىل أرضهــا والتــي بــاءت بالفشــل ولقــب 

ــن أشــهر وأعظــم الحمــالت  ــر م ــي تعت ــة شــارلكان الت ــرز هــذه الحمــالت حمل ــن أب ــل قاطــع، وم املنصــورة لدلي

الصليبيــة التــي قادهــا اإلمراطــور بنفســه.

فمــن هــو شــارلكان؟ وملاذا كانت الجزائر املدينة املســتهدفة؟ وكيــف كانت نتائج الحملــة عليه وعىل الجزائر؟

✦ بقلم: بوجمعي مريم ة(
في

تح
امل

ت 
عا

مو
ملج

ن ا
)م
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شارلكان 

شــارلكان1 أو شــارل الخامــس2 أو كارلوس 
الخامــس3 أو كارلــوس كينطــو4 أو شــارل 
كانــت5 أو شــارل كوينــت6 أو كارلــوس 
ــا أســاء  األول أو شــارل األول7 هــي كلّه
ــوك  ــم مل ــو أعظ ــدة، فه ــخصية واح لش
والنمســا  أملانيــا  وإمرباطــور  اســبانيا 
إىل  باإلضافــة  وإيطاليــا8  وهوالنــدا 
املمتلــكات االســبانية يف األرض الجديــدة 

)أمريــكا الجنوبيــة(9.
ــكا ســنة  ــد*أ ببلجي ــد شــارلكان يف غان ول
اســبانيا  عــى  ملــكا  وتــّوج  1500م، 
األول  شــارل  باســم   )1556-1516(
)كارلــوس األول( وكان ملــكا عــى صقليــة 
شــارل  لقــب  وأخــذ   )1556-1516(
-1519( جرمــاين  وإمرباطــور  الرابــع، 

الجميــل  فليــب  ابــن  وهــو   ،10)1556

 Philippe le beau )الوســيم(*ب 
أرشــدوق النمســا األكــرب11 ابــن اإلمرباطور 
ــة  ــن ناحي ــاين ماكســيميليان األول م األمل
 Juana la*ج املجنونــة  وخوانــا  األب، 
ــك  ــي مل ــدو الكاثولي ــت فرنان Loca بن
األرغــون وإيزابيــل األوىل ملكــة قشــتيلة 

)قشــتالة(12.
شــارلكان  امتلكهــا  التــي  األرايض  إّن 
كانــت مرتاميــة األطــراف فهــي متتــد 
مــن الكاربــات )Carpathes( يف رومانيــا 
الحاليــة إىل جبــل طــارق ومــن نهــر 
ــا  ــا إىل كالبري ــوز )La Meuse( بفرنس امل
إيطاليــا  جنــوب  بأقــى   )Calabre(
ــال  ــاحل ش ــى س ــكاز ع ــاط ارت ــع نق م
املســتعمرات  إىل  باإلضافــة  إفريقيــا، 
 1516 ســنة  يف  بأمريــكا15.  االســبانية 
فريدنانــد  أّمــه  مــن  جــّده  تــويف 
اســبانيا  ملــك  )الكاثوليــي(  الخامــس 
ــك تحــت تســمية شــارل األول،  ورث املل
ــدا  ــك هوالن ســاعده الحــظ وأضحــى مل
ــورا  ــا والج ــوي بفرنس ــت واألرط والربابان
ــى  ــتوىل ع ــا اس ــا، ك ــيون وأملاني والروس
نافــار  إىل  إضافــة  الالتينيــة  أمريــكا 
وصقليــة ومالطــة ورسدينيــا، وأضيــف لــه 
عــرش النمســا بعــد وفــاة جــّده مــن أبيــه 
ــب  ــذ لق ــيميليان فأخ ــور ماكس اإلمرباط
شــارل الخامــس هنــاك، فعظــم شــأنه 
ــى  ــه وأعط ــت أنانيت ــوذه وقوي ــال نف وع
لنفســه ألقابــا فاخــرة كإمرباطــور الرومان 
وأغســطس وملــك أملانيــا واالســبانيات 
والصقليتــن وبيــت املقــدس، وكان ميــي 
بتلــك األلقــاب كلهــا بحيــث قيــل أّن 
الشــمس مل تغــرب قــط يف تــراب ملكــه. 
ناهيــك عــن ذلــك فقــد كــربت أطاعــه 
أوربــا  عــى  باالســتيالء  يحلــم  وأخــذ 
برمتهــا ويتوســع يف الدنيــا بأرسهــا لكّنــه 
لقــي اعــرتاض فرنســا العنيــف يف شــخص 

ملكهــا فرانســوا األول والدولــة العثانيــة 
الشــديد يف شــخص الســلطان ســليان 

القانــوين(16.
ــنة  ــر س ــرش يف 15 أكتوب ــن الع ــازل ع تن
1555م وانســحب ســنة 1556م يف أديــرة 
ــد  ــرب مدري ــت غ ــع يوس ــت" )تق "يوس
قــرب الحــدود مــع الربتغــال( حيــث 

ــنة 1558. ــات س م

الوضع اجليوسياسي والعسكري 

في أوروبا والبحر املتوسط 

)1559-1515(
بعــد تــويل فرانســوا األول العــرش كملــك 
فقــدت  مملكتــه  أّن  وجــد  لفرنســا 
كل مالهــا مــن جــراء الحــروب بينهــا 
وبــن اســبانيا والتــي ســميت بحــرب 
الســتن ســنة، فــأراد أن يواصــل املشــوار 
وكربيــاء  أمجــاد  وإحيــاء  التوســع  يف 
مملكتــه21 الــذي ابتدأهــا بادعائــه وراثــة 
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عــرش ميــالن مــن جدتــه حيــث اســتوىل 
انتصــارات  عليــه ومتكــن مــن حصــد 
البنادقــة  حلفائــه  مبســاعدة  عديــدة 
ســنة 1515م وبســط نفــوذه عــى شــبه 
ــة، ويف هــذه الظــروف  ــرة اإليطالي الجزي
ــويف اإلمرباطــور ماكســيميليان ســفورزا  ت
Sforza وتــرك فراغــا سياســيا كبــرا يف 
ــن  ــح كّل م ــث رش ــة، حي ــارة األوربي الق
نفســه  فرنســا  ملــك  األول  فرانســوا 
وهــري الثامــن ملــك إنجلــرتا وشــارل 
ملــك اســبانيا لتــويل عــرش اإلمرباطوريــة 
الرومانيــة املقدســة؛ فــكل واحــد يســعى 
والتوعــد  اإلمرباطوريــة  بتــاج  للفــوز 
وباألخــص  املســلمن  عــى  بالقضــاء 
الخالفــة العثانيــة وذلــك بجمــع كل 

القــوى األوربيــة.
األمــراء  اجتمــع  الصــدد  هــذا  ويف 
فرانكفــورت  مدينــة  يف  الناخبــون 
يف  وتوصلــوا  واملســاومات22   للتــداول 
5 جويليــة 1519 إىل اختيــار وانتخــاب 
ــة  ــورا لإلمرباطوري ــبانيا23 إمرباط ــك اس مل
شــارل  باســم  املقدســة  الرومانيــة 

الخامــس.
عــى  الخامــس  شــارل  تربــع  وبذلــك 
عــرش ينطــوي تحــت لوائــه ســبعة ملوك 
وأمــراء وتوصــل اإلمرباطــور الجديــد بعــد 
ــاب  ــى حس ــه ع ــط أمالك ــر إىل رب تفك
ــة التــي  فرنســا نظــرا للظــروف الجغرافي
ــح  ــك، خاصــة بعــد أن أصب تســتدعي ذل
عــرب  غزوهــا  عــى  قــادرا  اإلمرباطــور 
ــارش  ــو الع ــق لي ــة، فاتف ــدود األملاني الح
وشــارل الخامــس وملــك إنجلــرتا عــى 
طــرد الفرنســين مــن إيطاليــا وســاعدهم 
ــام  ــد الع ــع القائ ــم م ــك اتفاقه ــى ذل ع
للجيــوش الفرنســية الــدوق دي بربــون24، 
ــع  فدخــل شــارل الخامــس يف حــروب م
فرانســوا األول وهــي الحــروب املعروفــة 

التــي  فالــوا  الهابســبورغ-  بحــروب 
دامــت نصــف قــرن مــّا ســبب يف إفــراغ 
خزينتيهــا25، فهــزم الجيــش الفرنــي 
ــا  ــة بافي ــت معرك ــارك وكان ــّدة مع يف ع
ــوا  ــع فرانس ــث وق ــمة حي )Pavie( حاس
ــل ســجينا  ــدوه فنق ــد ع األول أســر يف ي
إىل مدريــد مصفــدا بالحديــد، إذ وقــع 
معاهــدة مدريــد املهينــة رغــا عنــه 
ــوا  ــدة فرانس ــة وال ــذت امللك ــا اتخ وهن
األول والوصيــة عــى العــرش الفرنــي 
ــا مــن قناعتهــا أو بإيحــاء مــن  قــرارا )إّم
ابنهــا امللــك( بــأن تطلــب املســاعدة 
والعــون مــن الخالفــة العثانيــة ضــّد 
ــا  ــد تأكده ــذا بع ــس وه ــارل الخام ش
يف  الصمــود  يف  لفرنســا  أمــل  ال  بأنّــه 
وجــه اإلمرباطــور وطموحاتــه وأّن فرنســا 
ســتغدو عاجــال أم آجــال قطعــة مــن 

إمرباطوريــة شــارل الخامــس26.
فــكان رّد الّســلطان العثــامين عــىل الّنحــو 

التــايل يف رســالته:
الله العيل املعطي املعني

جلّــت  اللــه  عــزّة  حــرة  بعنايــة 
ومبعجــزات  كلمتــه،  وعلــت  قدرتــه، 
فرقــة  وقــدوة  األنبيــاء  زمــرة  ســّيد 
ــه  ــاء، محمــد املصطفــى صــّى الل األصفي
تعــاىل عليــه وســلّم الكثــرة الــركات.

حاميــة  أرواح  قــدس  ومبــؤازرة 
وعثــامن،  وعمــر،  بكــر،  أيب  األربعــة، 
عليهــم  تعــاىل  اللــه  رضــوان  وعــيل، 
اللــه. أوليــاء  وجميــع  أجمعــني، 

وبرهــان  الّســاطني،  ســلطان  أنــا 
اللــه  ظــل  امللــوك،  متــّوج  الخواقــني، 
يف األراضــني، ســلطان البحــر األبيــض، 
ــيل،  ــول، والرّمي ــود، واألناض ــر األس والبح
ــة،  ــة ذمــى القدري ــّروم، ووالي ــان ال وقرم
وأذربيجــان،  وكردســتان  بكــر،  وديــار 
ومــر،  وحلــب،  والشــام،  العجــم، 

ومكــة واملدينــة والقــدس، وجميــع ديــار 
ــرة أيضــا،  ــك كث العــرب، واليمــن، ومامل
التــي فتحهــا آبــايئ الكــرام، وأجــدادي 
العظــام، بقوتهــم القاهــرة، أنــاَر اللــه 
ــا  براهينهــم، وبــاد أخــرى كثــرة أفَتَحْتَه
أنــا  الظّفــر،  بســْيف  جالتــي  يــد 
الّســلطان ســليامن خــان، ابــن الّســلطان 
ســليم خــان، ابــن الّســلطان باَيزيــد خان.
فرنســا: واليــة  ملــك  فرنســيس  إىل 
الّســاطني  ملجــأ  أعتــاب  إىل  وصــل 
ــذي أرســلتموه مــع تابعكــم  املكتــوب ال
ــار  ــض األخب ــع بع ــيط، م ــان النش فرانقي
التــي أوصيتمــوه بهــا شــفاهًيا، وأعلمتنــا 
بادكــم،  عــى  اســتوىل  عدّوكــم  أّن 
وتســتدعون  محبوســون،  اآلن  وأنّكــم 
العنايــة  مــدد  الجانــب  هــذا  مــن 
بخصــوص خاصكــم، وكل مــا قلتمــوه 
ســّدتنا  رسيــر  أعتــاب  عــى  وُعــرض 
امللوكانيــة، وأحــاط بــه علمــي الرشيــف 
عــى وجــه التفصيــل فصــار معلومــا.
فــا عجــب مــن حبــس امللــوك وضيقهــم.

فكــن منــرشح الّصــدر، وال تكــن مشــغول 
ــدادي  ــرام وأج ــايئ الك ــإن آب ــر، ف الخاط
ــوا  ــه مراقدهــم، مل يكون ــور الل العظــام ن
ــاد،  ــح الب ــن الحــرب ألجــل فت ــني م خال
ورّد العــدو، ونحــن أيضــا ســالكون عــى 
طريقتهــم ويف كل وقــت نفتــح البــاد 
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الّصعبــة، والقــاع الحصينــة، وخيولنــا 
ليــا ونهــارا مرسوجة، وســيوفنا مســلولة، 
فالحــق ســبحانه وتعــاىل ُيَيــرسِّ الخــر 
ــي األحــوال  ــا باق ــه ومشــيئته، وأّم بإرادت
تابعكــم  مــن  فســتفهمونها  واألخبــار، 
هــذا. معلومكــم  فليكــن  املذكــور، 
تحرير يف أوائل شهر آخر الربيعن، سنة 

اثنن وثالثن وتسعامئة 
مبقام الّسلطنة العلية
القسطنطينية املحروسة املحمية.
فكانــت أّول مســاندة يف مايــو مــن ســنة 
1538م حينــا جمــع الســلطان ســليان 
 100000 مــن  مؤلفــا  عظيــا  جيشــا 
ايطاليــا  عــى  الغــارة  لشــن  مقاتــل، 
وســليم.  محمــد  بولديــه  مصحوبــا 
ــروس  ــن برب ــر الدي ــا خ ــث حارصه حي
مــن مينــاء أوترانتــة بجنــوب ايطاليــا 
ــك  والســلطان ســليان مــن الــرشق ومل
فرنســا مــن الغــرب، لكــن إحجــام امللــك 
الفرنــي عــن التقــدم )بالضغــط مــن 
البابــا بــول الثالــث( كان الســبب يف عــدم 
نجــاح املــرشوع، انتهــى األمــر بعقــد 
ــا  ــارلكان وفرنس ــن ش ــس ب ــدة ني معاه
ــا  ــك فرنس ــا مل ــد فيه ــنة 1538م تعه س
ــن  ــه ول ــن يحارب ــه ل ــا بأنّ ــدا رشفي تعه
ــذه  ــد ه ــّده، وبع ــل ض ــأّي عم ــوم ب يق

ــعا  ــال واس ــارلكان املج ــد ش ــة وج الهدن
ــة بإعــداد  ــة العثاني لالنتقــام مــن الدول

ــر29.  ــّد الجزائ ــة ض حمل
ــن  ــا تأزمــت األوضــاع ب ــان م لكــن رسع
اإلســبان  قتــل  بعــد  وفرنســا  اســبانيا 
واحــد  مبعوثــن  فرنســين  لرســولن 
ــليان30،  ــلطان س ــاين للس ــة والث للبندقي
ــا مــّد الســلطان العثــاين يــده  ومــن هن
ملــك  األول  فرانســوا  إىل  جديــد  مــن 
ــارلكان  ــرتك ش ــدو املش ــّد الع ــا ض فرنس

العثانيــة  الحملــة  قيــادة  وتــوىل 
ــروس31،  ــن برب ــودان باشــا خــر الدي القب
بــن ســنتي 1543 و1544 وذلــك لتحريــر 
مدنهــا الجنوبيــة مــن االحتــالل االســباين 
فعســكر خــر الديــن يف مرســيليا32 بعــد 
ــت  ــي تح ــطول الفرن ــع األس ــاده م اتح
قــام  عمــل  وأول  بربــون  دي  قيــادة 
بــه عــى رأس القــوى املجتمعــة هــو 
ــن  ــا م ــس وتخليصه ــة ني ــة مدين مهاجم
اإلســبان وإرجاعهــا لفرنســا وبعدهــا.

طولــون  مدينــة  يف  بأســطوله  اســتقر 
البحريــة الشــهرة واتخذهــا قاعــدة عامة 

ــالمي  ــطول اإلس ــاين واألس ــش العث للجي
ــون إىل  ــة طول ــن مبدين ــر الدي ــي خ وبق
ســنة 1544م. اســتمرت الحــرب حتّــى 
ســنة 1547م ثــم تجــددت ثانيــة يف عهــد 
هــري الثــاين ابــن فرنســوا األول وانتهــت 
وختــم  1552م33،  ســنة  عقــد  بصلــح 
الــرصاع بــن شــارل الخامــس وفرنســا 
Cateau-كمربســيس كاتــو  مبعاهــدة 

الحــدود  مــن  بالقــرب   34Cambresis
الفرنســية البلجيكيــة ســنة 1559م35.

غياب خير الدين وتولي حسن آغا 

احلكم

الســلطان  اســتدعى   1533 ســنة  يف 
العثــاين "ســليان القانــوين" خــر الديــن 
رأس  عــى  لتعيينــه  إســطنبول36  إىل 
ــط  ــا ازداد الضغ ــري بعدم ــطوله البح أس
ــه  ــة، فلّقب ــة العثاني ــدود الدول ــى ح ع
باشــا38  قبــودان  أو  البحــر"37  ب"أمــر 
ــى لألســطول  ــد األع وهــو منصــب القائ
العثــاين، فكانــت وجهتــه األوىل قبــل 
ــح  ــة فت ــام بعملي ــس للقي ــطنبول تون اس

ــتنجاد  ــد اس ــدة وهــذا بع جدي
 أهلهــا بالســلطان العثــاين، فاســتوىل 
عــى بنــزرت وحلــق الــواد وحــّرر تونــس 
مــوالي حســن  ســلطانها  قبضــة  مــن 
إىل  توجــه  بعدهــا  اســبانيا39،  عميــل 
إســطنبول )1534-1544( للقيــام بحملــة 
ــلفنا  ــا أس ــة40 ك ــبانيا والبندقي ــّد اس ض
مــن  رحيلــه  قبــل  ولكــن  الذكــر،  يف 
الجزائــر عــّن حســن آغــا وكيــال لــه عــى 
الجزائــر41 لتســير األمــور يف فــرتة غيابــه 
ــه  ــربه كابن ــذي كان يعت )1534-1544( ال

وأفضــل ضباطــه42.
عمــل حســن آغــا يف منصبــه الجديــد عى 
قهــر القرصنــة األوربيــة يف البحــر األبيــض 
املتوســط، وأصبــح شــخصه يف الجزائــر 
مثــاال بــارزا يف البطولــة والتضحيــة يف 

ت( 
رتني

ألن
ن ا

)م
ين 

نو
قا

 ال
ان

سلي

) 6
7 

 و
65

ص 
ت 

بلي
 تا

يل
وع

ي 
ام

اه
بر

ن 
دي

 ال
رص

ن ن
)ع

 1
54

3 
نة

 س
ون

ول
 ط

 و
س

 ني
ار

ص
ح



51 مجلة املتحف -العدد 09 - جويلية 2019

ــاع عــن رشف اإلســالم  ــه والدف ســبيل اللّ
االفريقــي  الشــال  يف  اإلســالم  وبــالد 
فاكتســبت الجزائــر مبوقفــه هــذا مهابــة 

ــالال43. وج
إىل  شــارلكان  توجــه   1535 ســنة  يف 
ــا44،  ــرا ومخرب ــا مدم ــاث فيه ــس وع تون
حيــث مل يســتول عــى حلــق الــوادي 
إالّ بعــد مقاومــة عنيفــة خــرس فيهــا 
املجاهــدون البحــارة 76 ســفينة مبــا فيهــا 
ســفينة خــر الديــن املشــهورة باســم 
"الجزائرية"45*د،وبهــذا االســتيالء تعــززت 
مكانــة هــذا اإلمرباطــور يف البحــر األبيــض 

املتوســط46.
ــة  ــر مبهاجم ــارلكان مل يفك ــال أّن ش ويق
أنصــاره  شــكاوي  كــرة  لــوال  الجزائــر 
وازديــاد نفــود خــر الديــن47، إضافــة إىل 
ــن  ــا حس ــوم به ــي كان يق ــات الت الهج
بعــد  االســبانية  الســواحل  عــى  آغــا 
ــطول  ــر بأس ــن الجزائ ــر الدي ــادرة خ مغ
ــة*و  ــن 30 غليوطة*هـــ وقادرغ ــف م مؤل

جهــزه بنفســه48.

املفاوضات

ــن  ــر الّدي ــة خ ــب ورغب ــاع ح ــا ش بعدم
فيهــا،  والبقــاء  إفريقيــا  لحكــم  باشــا 
حــاول شــارلكان إغــراءه ورشاء ذّمتــه 
بإعطائــه منصــب الحاكــم العــام لشــال 
املغــرب  إىل  طرابلــس  مــن  إفريقيــا49 
األقــى50 إذا أعلــن تبعيتــه لإلســبان وأن 
ــاين51  ــة الســلطان العث ــع عــن خدم يقل
وفرنســا حليفتــه52، ولــن يكلفــه ذلــك إالّ 
ــة ســنوية(،  ــة )جزي ــة جزئي ــع رضيب بدف
وكان هــدف شــارلكان من خضوع شــال 
إفريقيــا لــه أن يســود الهــدوء واالســتقرار 
يف مختلــف مناطقهــا، وقــد كلّــف بهــذه 
ــون"  ــدري آرج ــة "ألون ــات الرّسي املباحث
والقبطــان فرغــاره ورومــرو وبــإرشاف 
ــر  ــر خ ــد أظه ــا، ولق ــا دوري ــن أندري م

تقبلــه  األمــر  بــادئ  يف  باشــا  الديــن 
ــتعداده  ــن اس ــلن وأعل ــخاص املرس لألش
للتباحــث معهــم كــا تســلّم الهدايــا 
ــع  ــت كان يطل ــس الوق ــم53، ويف نف منه
هــذه  ســر  عــى  ســليان  الســلطان 
املحادثــات وعــى تطوراتهــا أوال بــأول54، 
وأخــربه عــّا ســيفعله معهــم، وبهــذه 
الوســيلة متكــن خــر الديــن مــن خــداع 
أندريــا دوريــا واعتقــد اإلســبان أنّهــم 
كســبوا خــر الّديــن باشــا لصّفهــم، وقــد 
اســتمر خــر الّديــن يحــاور اإلســبان ملــّدة 
أراد  العثــاين  الّســلطان  لكــن  ســنتن 

وضــع حــّد لتلــك الّدسيســة، فأمــر بإلقــاء 
القبــض عــى رومــرو )Romero( بتهمــة 
تحريــض أتباعــه عــى الخيانة وســجنه يف 
يــدي كولــه )yedikalesi يــدي كاليــي( 
أي قلعــة األبــراج الســبعة55 أو قلعــة 

ــبعة56. ــون الس الحص
ــذه هــذه  ــل تنفي ــأس شــارلكان فقب مل يي
ــة  املغامــرة قــام عمــالؤه باتصــاالت رسي
بواســطة حاكــم وهــران مــع حســن آغــا 
خليفــة  كان  الــذي  الرسدينــي  العلــج 
خــر الديــن يف الجزائــر، وبنــاءا عــى 
هــذه االتصــاالت اعتقــد أولئــك العمــالء 
ــرد  ــة مبج ــلم املدين ــا سيس ــن آغ أّن حس
ــوا يف  ــم ويرشع ــبان قواته ــزل اإلس ــا ين م

ــايل  ــاق الخي الحصــار، غــر أّن هــذا االتف
ــه كان  ــى أنّ ــن ع ــا بره ــن آغ ــع حس م
ــع  ــات م ــا كاملفاوض ــاس متام ــدون أس ب
خــر الديــن57 فبالتــايل انخــدع للمــرّة 

الثانيــة58.

استعدادات حسن آغا للحملة

إّن األخبار التي راجت حول حملة 
شارلكان عى مدينة الجزائر59، جلبت 
انتباه جواسيس حسن آغا واألندلسين 
الّذين بقوا عى الرتاب االسباين فبلغت 
تقارير إىل حسن آغا60، فتسببت هذه 

الدعاية الكبرة يف إحداث جّو من 
الرعب والهلع دفع بالعديد من السكان 
إىل الفرار من املدينة. عمل حسن آغا 
كّل ما يف وسعه لتوقيف عملية الفرار 
لكّنه مل يوفق يف ذلك61، فجمع أعيان 

املدينة وأمئة املساجد والفقهاء وشيوخ 
الزوايا وقادة الجيش يف قرص الجنينة 
وخطب فيهم قائال: "ليست هذه أّول 

مرة تتعرض فيها الجزائر النتهاك الكفار، 
ففي زمن كانت فيه بالكاد محاطة بسور 
تحت حكم عروج الرايس، وتحت حكم 
خر الّدين باشا، رأينا العديد من جيوش 
املسيحيني يقسمون عى تدمرها، ثم 

يعودون خائبني مهزومني. إّن هذه اليد 
القوية ستنجدنا مرّة أخرى، إّن الخالق 
الذي نعبده لن يسمح بأن يهني أعداء 
رشعه الشعب الذي يحبه، ففكروا يا 
سكان الجزائر يف أنّكم نذرتم أنفسكم 
للجهاد، خاصة وأنّكم يك تفوزوا بلقب 
حامة اإلسام، فإّن عليكم احتقار هذه 
الحياة الفانية، وتذكروا اّن عليكم بذل 

دمائكم إلعاء كلمة اللّه، وأّن عدد 
أعدائكم يجب أالّ يرهبكم، بل إنّكم 

تعرفون هذه اآلية:"وكم من فئة قليلة 
غلبت فئة كبرة بإذن بالله"62. فاللّه 

ال يتخى عّمن يثبتون عى الحق، وإّن 
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مكانتكم لرفيعة، فلكم الخيار بني 
حسنيني النر أو الشهادة. إنّنا سنموت 
جميعا، وهذا هو مبلغ مقامنا القصر. 

إّن مصر من ميوت والّساح بيده، ألفضل 
من مصر رجل، يرى حياته تتلف باملرض 
العضال. وقد برشنا الرسول الكريم عليه 

الّصاة والّسام، بأّن الجّنة معقودة 
بأسنة الرماح، وأّن سيوف شهداء اإلميان 
عالقة بساق عرش الرحامن تزينه. فأّية 

سعادة تنتظرنا يا إخويت.
لقد أكرمنا الله بجلب الكفار إىل أراضينا، 
يك نفوز بفضل محاربتهم، فام أسعد من 

سيرشب من كأس الشهادة.
فلننفع الحمية فينا ولنوحد جهودنا، 
فقد عرفنا حّتى اآلن كيف ندافع عن 

مدينتنا، ضّد كّل مساعي أعدائنا، ولنكن 
واثقني من أنّنا لن نواجه مصاعب أكر 

لدفع من يهاجمنا"63.
املدينــة  تحصــن  إىل  تركيــزه  فوّجــه 
فدّعــم القدميــة وأقــام أخــرى جديــدة64 
إضافــة إىل تدعيمهــا باملدفعيــة65، حيــث 
أعــاد بنــاء األســوار القدميــة للمدينــة 
التــي تــررت بســبب األمطــار الغزيــرة 
ــا الســّكان  ــد أصلحه لفصــل الشــتاء، وق
ــبب  ــدا وبس ــر ج ــايس قص ــرف قي يف ظ
تــّم  املدينــة  يف  البنــاء  عــّال  نقــص 
اللجــوء إىل تجنيــد 1500 مــن ســكان 

ــل66. ــاء العم ــف إلنه الري
الطأمنينــة يف  بعــث  أّن خطابــه  كــا 
للجهــاد  وشــجعهم  الســكان  قلــوب 
ففتحــت خزائــن الســالح ووزع عــى 
ــه  ــون إلي ــا يحتاج ــع م ــة م ــل املدين أه

والرصــاص67. البــارود  مــن 
فقــد كان تحــت ترصفــه داخــل املدينــة 
مــاال يتعــدى 1500 جنــدي إنكشــاري 
املدينــة  ســكان  مــن  رجــل  و5000 
وهــو يتضمــن كّل مــن هــو قــادر عــى 

حمــل الّســالح منهــم 3000 أندلــي تــّم 
إنقاذهــم قبــل ذلــك مبــّدة بفضــل ســفن 

ــري68. ــطول الجزائ األس
نظــر  الجزائــر يف  االســتيالء عــى  كان 
لنجاحهــم  التتويــج  "مبثابــة  اإلســبان 
يف املغــرب الكبــر"69، حيــث شــاركت 
جميــع أمــم البحــر املتوســط الغــريب 
فرنســا  باســتثناء  الحملــة  هــذه  يف 
ــي كانــت قــد وقعــت معاهــدة مــع  الت
ــارلكان أن  ــرر ش ــليان70، ق ــلطان س الس
يقــود الحملــة بنفســه ضــّد املدينــة71 
وبتحريــض مــن البــاب بــول الثالــث 
جمــع امللــوك واألمــراء املســيحين طالبــا 
منهــم االلتفــاف حولــه وتزويــده بالدعم 
املــادي وبالرجــال للثــأر مــن "القراصنــة 
الجزائريــن" ويطــرد العثانيــن ويدمــج 
الجزائــر ضمــن أمالكــه. وقــد صــاح أحــد 
ــال:  األمــراء خــالل أحــد االجتاعــات قائ
القراصنــة، إالم  يــا ملجــأ  "يــا جزائــر 
يتحمــل األمــراء املســيحيون وقاحتــك"72. 
عرفــت هــذه الحملــة التــي دام اإلعــداد 
لهــا 5 ســنوات نشــاطا دبلوماســيا حثيثــا 
بغــرض اإلغــراء ودّس الدســائس ورشاء 
الذمــم وإحــداث الوقيعــة للتفرقــة بــن 
ــاب  ــن الب ــا وب ــن آغ ــن وحس ــر الدي خ

ــايل73. الع

وبــدون اســتثناء حمــل اإلمرباطــور معــه 
أيضــا عتــادا منزليــا )أثــاث، ثريــات، أواين 
ــخ، ســتائر وغرهــا...( ليســتخدمها  املطب
ــه  ــد احتالل ــر بع ــدى اســتقراره بالجزائ ل
إيّاهــا إضافــة إىل أرشاف البورجوازيــة 
ــن  ــور وم ــم بالقص ــد له ــبانية ليعه االس
اإلدارة74  مبهــات  لتكليفهــم  األعيــان 
إضافــة لوجــود العديــد مــن النســاء 
االســبانيات، فبــدا لوهلــة وكأّن القادمــن 
عــى  للحصــول  قادمــن  األســطول  يف 
مكافــآت أعــّدت لهــم75، وبهــذا يعــّد 
ــطول  ــرب أس ــس أك ــارل الخام ــطول ش أس

ــط76. ــر املتوس ــق البح ش

الدوافع الحتالل اجلزائر

التــي  األســباب  وتنوعــت  اختلفــت 
غــزو  عــى  يقــدم  شــارلكان  جعلــت 
وقهــر الجزائــر الفتيــة والتــي تتمثــل يف:
اســبانيا  ورجــال  شــارلكان  إرادة   -
االنتقــام للــرشف االســباين الــذي نــال 
منــه انكســارهم أمــام الجزائــر ســنة 
1519م بعــد تحريــر الشــاطئ الســاحيل 

)عــدا مدينــة وهــران(.
- الفــوز الســيايس العظيــم الــذي نالــوه 
ــم  ــري ومتكنه ــرب الجزائ ــان والغ بتلمس
مــن إخضــاع بقايــا الدولــة الحفصيــة 

ــارش. ــلطانهم املب ــس لس بتون
بربــروس  الديــن  خــر  وجــود   -
بالقســطنطنية، وتفرغــه لقيادة األســطول 
العثــاين ومــا أحدثــه ذلــك –حســب 
ظّنهــم- مــن فــراغ عظيــم يف الدولــة 
ــر  ــاب خ ــم أّن غي ــة، واعتقاده الجزائري
الّديــن قــد صــدع الوحــدة وحطـّـم القّوة 
املعنويــة التــي كانــت مســتمدة مــن 
ــة77. ــمعته العاملي ــة وس ــخصيته القوي ش

- وأّن مدينــة الجزائركانــت قاعــدة أخطر 
القراصنــة ومــا ســببته مــن خــراب ودمار 
ونهــب إلســبانيا خصوصــا منــذ أن فقــدوا 

ــر  ــىل الجزائ ــتيالء ع كان االس
"مبثابــة  اإلســبان  نظــر  يف 
التتويــج لنجاحهــم يف املغرب 
شــاركت  حيــث  الكبــري"، 
جميــع أمــم البحــر املتوســط 
الحملــة  هــذه  يف  الغــريب 
باســتثناء فرنســا التــي كانــت 
قــد وّقعــت معاهــدة مــع 
قــّرر  ســليامن،  الســلطان 
شــارلكان أن يقــود الحملــة 

بنفســه ضــّد املدينــة
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حصــن البنيــون )مبيناء الجزائــر 1519(.
مل  التــي  الوحيــدة  الجزائــر  اعتبــار   -
ــي التحكــم  ــا يعن تخضــع لهــم، فاحتالله
كــا  للمتوســط  الغــريب  الحــوض  يف 
ــا  ــواحل إيطالي ــبة لس ــال بالنس ــو الح ه
ــس  ــس وتون ــة وطرابل ــة وصقلي والبندقي
ــة إىل  ــة مــن عناب ــة املــدن الجزائري وبقي

ــر. ــرىس الكب م
لجيشــه  االعتبــار  إعــادة  إىل  ســعيه   -
بعــد الهزائــم التــي منــي بهــا والخســائر 
عــى  خصوصــا  صفوفــه  يف  الفادحــة 
الجبهــة الرشقيــة أمــام األســطول العثاين 
األســطول  مــن  قطــع  ســاندته  الــذي 

الجزائــري.
تقليــل الضغــط العثــاين عــى أوربــا 
لتشــتيت  ودفعهــا  املجــر  وخصوصــا 

الجزائــر. إلنقــاذ  قواتهــا 
ــال يف  ــد وإيزابي ــداده فردينان ــم أج - حل

ــاريب. ــالل كّل الســاحل املغ احت
- وبعــد كّل هــذا فالبّــد مــن عمــل ضــّد 
الجزائــر ملنــع أي تعــاون مــع فرنســا 
ــا دون أن  ــن اجتياحه ــى ميك ــا حتّ وعزله

ــا. ــن ينقذه ــد م تج
- ومــن األســباب التــي عجلــت بالهجــوم 
ــارلكان  ــة ش ــل محاول ــر فش ــى الجزائ ع
الديــن  خــر  واســتالة  كســب  يف 
بربروس78والقضــاء عــى عــش القراصنــة 

نظرهــم79. يف 
مــن  اإلســبان  الجواســيس  كان  ولقــد 
قدمــوا التفاصيــل الدقيقــة عــن الجزائــر 
قبــل الحملــة فاســتطعنا أن نكــون وصفــا 
الجزائــر  مدينــة  تســليح  عــن  دقيقــا 
وتحصنهــا فلــم يتوقفــوا ولــو للحظــة 
ــر  ــا ورد يف تقاري ــا وهــذا م ــن مراقبته ع
فمــن  اســبانيا  مللــوك  بعثــت  رسيــة 
بينهــا التقريــر الــذي بعــث ســنة 1533م 
ايديــا  بريــزدي  فرانسيســكو  وتقريــر 

كاييــز ســنة 1536م80: 
فالتقريــر األول يرجــع لســنة 1533 أخــذ 
)الكردينــال  "ســيانكاس  وثائــق  مــن 
فيــه:"  وورد  االســبانية  خيمينــاس(" 
يحكــم الجزائــر اآلن حســن آغــا، وينــوب 
عنــه يف حالــة غيابــه حــاج باشــا والقائــد 
الصــوردو، حيــث يوجــد مبدينــة الجزائــر 
ــد  ــالد فيوج ــة الب ــا ببقي ــريك، أّم 1800 ت
مــن األتــراك 735 وتوجــد باملدينــة 2000 
عائلــة عربيــة و300 عائلــة يهوديــة. أّمــا 
القــوة التــي بــن يــدي حســن آغــا وهــو 
مخيــم اآلن خــارج املدينــة، فهــي تشــمل 
700تــريك و1000 فــارس و2000 رجــل 
مــن العــرب، وأّمــا تســليح الجزائــر فهــو 

ــايل: عــى النمــط الت
لرمــي  مدافــع   3 الفوقــاين:  -الــرج 

صغــرة. مدافــع  و5  الحجــارة 
-الــرج الكبــري ببــاب الــواد: مدفعــان 

كبــران ومدفعــان صغــران.
-ويف زاوية باب الواد قرب البحر: 

4 مدافــع، ومــن هــذا املــكان إىل البــاب 
املقابــل للجزيــرة 17 مدفعــا مــن الربونــز 
و4 مدافــع مــن الحديــد، مــن بينهــا 
)املدافــع  الثعبانيــة  أي   Couleuvrine
الطويلــة(، وبــن املســجد الكبــر ودار 
الصناعــة وبــاب عــزون 8 مدافــع وفــوق 
نفــس البــاب مدفعــن صغريــن يدعيــان 
ــاص  ــن الرص ــل م ــان قناب ــة )يرمي البازي

ــرام(. ــو 1 كيلوغ ــزن نح ت

-ويف املــرىس 8 ســفن تحتــوي أكربهــا 
عــى 17 صفــا للجذافــن."

فرانسيســكو  بعثــه  الثــاين  والتقريــر 
ــة إىل  ــم بجاي ــز حاك ــا كايي ــزدي ايدي بري
ــه: ــارس 1536م وورد في ــة يف 29 م امللك

"هــذه األنبــاء وردت إلينــا مــن الجزائــر، 
نقلهــا لنــا 6 مــن العبيــد املســيحين 
 27 يــوم  الفــرار  مــن  متكنــوا  الذيــن 
فيفــري وغــادروا الجزائــر فــوق فلــك 

بجايــة". إىل  ووصلــوا 
-يوجــد اآلن يف مدينــة الجزائــر 2000 
مــن األتــراك و7 أو 8 آالف مــن مهاجــري 
األندلــس يف مــدن الجزائــر ومليانــة بقــاع 
أخــرى وضــع بهــا بربــروس حاميــات، 
ــد  ــو مرت ــوم فه ــر الي ــم الجزائ ــا حاك أّم
ســارد )مــن رسدينيــا( اســمه حســن آغــا، 
ــورود  ــق شــديد ل ــة يف قل وســكان املدين
أنبــاء موثــوق بهــا تفيــد تحــرك أســطول 

ــم. جاللتك
ــار  ــورون أّن األمط ــا األرسى املذك -وأخربن
الغزيــرة التــي انهمــرت يف فصــل الشــتاء 
املدينــة يف ثــالث  قــد هّدمــت ســور 
ــد  ــعة وق ــافات شاس ــى مس ــات وع جه
ــا تحطــم  ــم م ــكان عــى ترمي ــدم الّس أق
بــكّل رسعــة، لكــن العمــل مل يتــم إىل اآلن 
ــن،  ــن العارف ــود البنائ ــدم وج ــرا لع نظ
ويقولــون هنــا أنّهــم سيســتعينون ب 
املحيطــن مبدينــة  العــرب  1500 مــن 

ــل. ــاز العم ــل انج ــن أج ــر م الجزائ
 1500 ففيهــا  قســنطينة  مدينــة  أّمــا 
إنكشــاري، يقودهــم تــريك اســمه القائــد 
كولــج عــيل، وبربــروس هــو الــذي أرســل 
هــؤالء اإلنكشــارية، ومبــا أّن كولــج عــيل 
ــر فــال ريــب  هــذا تابــع لحكومــة الجزائ
ــه  ــرد علم ــة مبج ــيقدم إىل املدين ــه س أنّ

ــطولكم"81. ــرك أس بتح

الوحيــدة  الجزائــر  اعتبــار 
لهــم،  تخضــع  مل  التــي 
ــم يف  ــي التحك ــا يعن فاحتالله
الحــوض الغــريب للمتوســط 
بالنســبة  الحــال  هــو  كــام 
ــة  ــا والبندقي ــواحل إيطالي لس
ــس  ــس وتون ــة وطرابل وصقلي
وبقيــة املــدن الجزائريــة مــن 

عنابــة إىل مــرىس الكبــري.
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جتهيز األسطول

جّهــز اإلمرباطــور شــارلكان العتيــد حملة 
ــر  ــنة1541م لقه ــر س ــّد الجزائ ــة ض قويّ
ــة  ــت الحمل ــئة فكان ــوة الناش ــذه الق ه
مؤلفــة مــن 82 516 ســفينة رشاعيــة و65 
غاليــة )بارجــة( كبــرة تحمــل 12330 
بحــارا83 وجيــش مشــكل مــن 24000 
وااليطاليــن  األملــان  مــن  جنــدي84 
ــن  ــر م ــّم أك ــت تض ــا كان ــبان ك واالس
املدافــع  إىل  باإلضافــة  جــواد   2000
ــة  ــة85 ومؤون ــار الروري ــزة الحص وأجه

تكفيهــم 3 أيــام86.
ــن  ــا م ــارلكان مؤلف ــش ش ــد كان جي فق
خــرة املقاتلــن البواســل وقــد شــارك 
فيــه كل نبــالء اســبانيا وأملانيــا وإيطاليــا 
وكولونــا حفيــد البابــا يوحنــا الثالــث 
وفرســان مالطــا 87، كــا تطــوع لهــذا 
الغــرض 1100 محــارب مــن الرهبنــة 
ــار  ــس م الفرنســية "ســان جــان" والقدي
بجزيــرة  املقيمــن  األرشــمييل  يوحنــا 
ــا88. ــم أورب ــن معظ ــم م ــة وغره مالط

تحــت  كان  فقــد  كلّــه  الجيــش  أّمــا 
قيــادة اإلمرباطــور الفعليــة الــّذي أراد 
مدينــة  تحطيــم  رشف  لــه  يكــون  أن 
الجزائــر وفتــح أرضهــا باســم النرصانيــة 
ــكرين  ــادة العس ــن الق ــن ب 89، وكان م

أندريــا دوريــا)Andea Doria( قائــد 
دي  فرنانــدو  مبســاعدة  األســطول 
 )Fernando De Cortez( كورتيــز 
بولديــه  مصحوبــا  املكســيك  محتــل 
 Camille( 90 دوق ألــب كاميــل كولونــا
ــى  ــة ع ــل إىل العاصم Colona(. فوص
رأس جيــش عظيــم وكان واثقــا مــن 
فــوزه وســيادته عليهــا قبــل غزوهــا، 
لكــّن املدينــة املحّصنــة صــّدت الهجــوم 
وألحــق بــه جيشــها هزميــة نكــراء لــن 

ينســاها أبــدا 91.

لقــد كانــت اســتعدادات شــارل الخامس 
ضخمــة عــدًدا وُعــّدة لغــزِو الجزائــر 
أعظــم  َدحــر  بإمكانهــا  كان  والتــي 
القــوى واحتــالل عــّدة دول. تـُـرى كيــف 
جــرَت أحــداث هــذه الحملــة التــي دام 
اإلعــداد لهــا مــّدة خمــس ســنوات؟ 
ومــا هــي انعكاســاتها عــىل الطرفــن 
ــا  ــذا م ــس؟ ه ــارل الخام ــري وش الجزائ
ســنتعرّف عليــه يف الجــزء الثــاين مــن 

هــذا املوضــوع. 
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بصمات

القلم الذهبي في اخلط العربي

اخلّطاط محمد 

بن سعيد شريفي

ــة،  ــا وصقلِّي ــراف فرنس ــس وأط ــغ األندل ــى بل ــالم حت ــار اإلس ــع انتش ــاًرا م ــوًرا وازده ــي تط ــط العرب ــرف الخ َع

ــه دون أن  ــى أصالِت ــا عل ــل محافظً ــل وظ ــن َقب ــٍط م ــه أي خ ــل إلي ــم يص ــا ل ــال مبلًغ ــة والجم ــن الّروع ــغ م وبل

ــب  ــاجد والمحاري ــو المس ــا، يكس ــزءا منه ــح ج ــث أصب ــة حي ــن الّزخرف ــط بف ــون وارتب ــن الفن ــره م ــر بغْي يتأثّ

اآليــات  فيهــا  تكتــب  واألناقــة  الروعــة  فــي  غايــة  فنيــة  لوحــات  والمــدارس وغيرهــا، مشــكال  والقصــور 

ــراث. ــن الت ــر م ــب كبي ــن جان ــي تدوي ــاهم ف ــا س ــم مم ــعر والحك ــات الش ــريفة وأبي ــث الش ــة واألحادي القرآني

✦ بقلم: سي فضيل مريم
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إنجاز فني ببهو املتحف املركزي للجيش

ــالمية  ــارة اإلس ــار العم ــع ازده و م
الثامــن  القرنيــن  بيــن  مــا  خاصــة 

ظهــرت  ميــالدي  عشــر  والخامــس 

وتكونــت  للكتابــة  أســاليب  عــدة 

قواعــد ثابتــة وأصــول للخــط العربــي 

انجــاز  فــي  الخطــاط  بهــا  يتقيــد 

أعمالــه كتناســب أحجــام الحــروف 

وطولهــا وســمكها والمســاحة التــي 

تنقــش عليهــا وغيرهــا مــن الضوابــط، 

ينبثــق  أن  العربــي  بالخــط  آلــت 

منــه فــن الزخرفــة الخطيــة والتــي 

حيــث  جماليــة  بقيمــة  تميــزت 

كعنصــر  العربــي  الحــرف  اســتخدم 

واســتعمل  الزخرفــة  فــي  رئيســي 

بيــن  جمعــت  هندســية  بطريقــة 

واألناقــة. والجمــال  التدويــن 

فــي  العربــي  للخــط  كانــت  لقــد 

بدايتــه صورتــان، خــط ليــن يميــل 

فيــه  تســتخدم  ال  التدويــر،  إلــى 

فــي  اســتعمل  القلــم،  غيــر  أدوات 

كتابــة القــرآن الكريــم وهــذا لســهولة 

ــى  ــى عل ــي تطغ ــة الت ــه والليون قراءت

منــه  نتجــت   ، الكتابــة  أثنــاء  اليــد 

النســخي  أشــهرها:  كثيــرة  أنــواع 

والديوانــي  والفارســي  والثلــث 

والرقعة...وخــط جــاف يميــل إلــى 

الكوفــة  أهــل  أخــذه  التربيــع، 

ســمي  حتــى  والتهذيــب  بالتنســيق 

بالخــط الكوفــي المســتخدم فــي أقدم 

الكتابــات، وقــد عــرف بالخــط اليابــس 

الهندســية  األدوات  علــى  العتمــاده 

والمســطرة  كالمــدور  لكتابتــه 

وتفرعــت منــه عــدة أصنــاف أهمهــا: 

والمظفــر  والهندســي  القديــم 

وغيرهــا.. والمغربــي  والمزهــر 

ــه  ــد دخول ــر عن ــاه الزائ تســترعي انتب

للجيــش،  المركــزي  المتحــف  إلــى 

القرآنيــة  اآليــات  وهلــة،  ألول 

المدونــة بأعلــى الفنــاء فــي لوحــة 

فنيــة خالبــة أضفــت علــى المــكان 

جــوا مــن الهيبــة تعبــر عــن شــهدائنا 

دماؤهــم  روت  الذيــن  األبــرار 

بنــا  تدفــع  الجزائــر،  أرض  الزكيــة 

للتســاؤل عــن أنامــل الفنــان التــي 

الشــريفة؟. اآليــات  هــذه  خطــت 

ســعيد  بــن  محمــد  الخطــاط  هــو 

شــريفي  عــدون  بــن  بالحــاج  بــن 

الخطاطيــن  مــن  يعــد  والــذي 

القالئــل البارزيــن فــي فــن الخــط 

إثــراء  فــي  ســاهم  حيــث  العربــي 
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ــه  ــي اإلســالمي بموهبت ــراث العرب الت

أصدائهــا  بلغــت  التــي  الفــذة  

ــد  ــالل العدي ــن خ ــر م ــارج الجزائ خ

مــن المعــارض و الجوائــز الدوليــة 

الخــط  وروعــة  جمــال  مبــرزة 

العربــي وبراعــة الفنــان الجزائــري.

ســعيد  بــن  محمــد  الخطــاط  ولــد 

1935م  جــوان   11 يــوم  شــريفي 

زاول  غردايــة،  واليــة  بالقــرارة 

الحيــاة  وثانويــة  دراســته بمدرســة 

فــي  بدايتــه  كانــت  أيــن  بالقــرارة 

يقــول: كان  كمــا  الخــط   ميــدان 

منــذ  بــدأت  للخــط  هوايتــي  إن   "

حياتــي  مــن  األولــى  الســنوات 

بحيــث كان لــي أســتاذا بارعــا فــي 

ــا  ــرا مم ــه كثي ــت ب ــن الخــط، أعجب ف

ــي المدرســة،  ــده ف ــى تقلي ــي إل دفعن

اللوحــات  بعــض  إلــى  باإلضافــة 

التــي جلبهــا والــدي مــن  والصــور 

ــي  ــرا وجعلتن ــا كثي ــرت في ــاز أث الحج

والدراســة  بالبحــث  عليهــا  أنكــب 

وإعــادة رســمها مــرات ومــرات".)1(

القاهــرة وكان  إلــى  انتقــل بعدهــا 

انتســب  أيــن   1958 ســنة  ذلــك 

الخطــوط  تحســين  مدرســة  إلــى 

تحصــل  ســنوات   4 لمــدة  العربيــة 

علــى  الثانيــة  الرتبــة  علــى  حينهــا 

العربيــة  مصــر  جمهوريــة  مســتوى 

ــادي  ــث الع ــي الثل ــي خط ــى ف واألول

والرقعــة وفــي هــذه الفتــرة نجــح 

التــي  الخــط  فــن  مســابقة  فــي 

الفنــون  بكليــة  لاللتحــاق  أجريــت 

ــهادة  ــى ش ــل عل ــن تحص ــة أي الجميل

بكالوريــوس قســم الحفــر ســنة 1963. 

أشــول  الخطــاط شــريفي  كان  لقــد 

ووجــد صعوبــة كبيــرة فــي تغييــر 

إلــى  اليســرى  اليــد  مــن  الكتابــة 

األســاتذة  إلحــاح  بعــد  اليمنــى 

للتمريــن  األمــر  اســتدعى  حيــث 

ذلــك.)2( فــي  للنجــاح  المكثــف 

عــاد بعدهــا إلــى أرض الوطــن ليعمــل 

كأســتاذ بمدرســة الفنــون الجميلــة 

إلــى   1964 ســنة  منــذ  بالجزائــر 

ــة ســنة 2013 49- ســنة- تحصــل  غاي

ســنة 1976 علــى شــهادة دكتــوراه 

ــدا  ــد ج ــر جي ــث( بتقدي ــدور الثال )ال

المصاحــف  خطــوط  بموضــوع: 

والمغاربــة،  المشــارقة  عنــد 

تحصــل  كمــا  الجزائــر،  جامعــة 

الدولــة  دكتــوراه   شــهادة  علــى 

بموضــوع  جــدا  مشــرف  بتقديــر 

الفــن  فــي  الخطيــة  اللوحــات 

.1997 الجزائــر  جامعــة  اإلســالمي، 

تنقــل الفنــان شــريفي عبــر بلــدان 

العالــم العربــي للبحــث عــن الجديــد 

وهــذا لولعــه الشــديد بفــن الخــط 

تطويــره  فــي  المســتمرة  ورغبتــه 

المكانــة  يبلــغ  حتــى  وتحســينه 

الالئقــة بــه ويبقــى لألجيــال الصاعــدة 

وهــو  وفنــي   ثقافــي  كمــوروث 

كالنوتــة  العربيــة  الحــروف  يعتبــر 

عــدة  تأليــف  يمكــن  الموســيقية 

ألحــان فكذلــك يمكــن كتابــة الكلمــة 

بعــدة كتابــات وبطــرق مختلفــة، كمــا 

تخصــص الخطــاط شــريفي فــي خــط 

والجمــال  بالقــوة  لتميــزه  الثلــث 

ــوط  ــي الخط ــه ف ــن براعت ــم م بالرغ

األخــرى.

بصمتــه في املتحف

ــزي  ــف المرك ــارة المتح ــزت عم تمي

الحداثــة  بيــن  بالمــزج  للجيــش 

اختيــار  فــي  التقليــدي  والجانــب 

المالئمــة  الهندســية  العناصــر 

والهويــة  الثقافــة  مــن  والمســتمدة 

جهــود  كرســت  لــذا  الجزائريــة 

المتخصصيــن  الفنانيــن  مــن  نخبــة 

كالنحــت  الفنــون  مختلــف  فــي 

والرســم والزخرفــة والخــط وغيرهــا، 

الخــاص  الطابــع  المتحــف  إلعطــاء 

بيــن  التوافــق  يحقــق  والــذي  بــه 

ــن  ــة بي ــي رحل ــة ف ــة والحداث العراق

التاريــخ  إلبــراز  والحاضــر  الماضــي 

العســكري الجزائــري عبــر العصــور 

ــعيد  ــن س ــد ب ــاط محم ــر الخط ويعتب

من املجموعات املتحفية "خط الثلث"



59 مجلة املتحف -العدد 09 - جويلية 2019

العــدد  الجيــش  مجلــة   -1
.1985 فيفــري   251

ــي  ــات ف ــالم. دراس ــوزي س 2- ف
ــول  ــه. ح ــي وأعالم ــط العرب الخ
ــف.  ــون يوس ــال زن ــخ وأعم تاري
للموســوعات.  العربيــة  الــدار 

لبنــان. 2004 2017. بيــروت 

املراجع

ــروا  ــن أث ــن الذي ــن الفناني ــريفي م ش

ــات  ــي للمتحــف باآلي ــب الجمال الجان

ــاء "وال  ــة أعلــى الفن الشــريفة المدون

ــه  ــبيل الل ــي س ــل ف ــن يقت ــوا لم تقول

أمــوات بــل أحيــاء ولكــن التشــعرون" 

حيــث  البقــرة  ســورة  اآليــة:154 

اختــار لكتابتهــا خــط الثلــث الــذي 

ــا  ــر مــن أهــم الخطــوط وأصعبه يعتب

تنــم عــن موهبتــه وبراعتــه فــي هــذا 

ــار خــط الثلــث  ــوع ويتوافــق اختي الن

للمتحــف  التصميميــة  الناحيــة  مــع 

ــة  ــواس واألقبي ــع األق ــق م ــي تناس ف

ــا  ــود بن ــارة تع ــي العم ــتعملة ف المس

ــى تاريــخ عريــق حافــل باألحــداث  إل

والبطــوالت. 

الثلث خط 

إلــى  الماضــي  فــي  الخلفــاء  عمــد 

ــى ورق  ــات عل ــر والبيان ــة األوام كتاب

طــول  محــدد،  مقيــاس  ذي  مربــع 

علــى  يطلــق  واحــد،  ذراع  ضلعــه 

ــم ورق  ــورق اس ــن ال ــوع م ــذا الن ه

الطومــار وكان يســتوجب أن تكــون 

ــاس  ــول وقي ــم مقب ــة ذات حج الكتاب

الشــعرة  علــى  باالعتمــاد  ثابــت 

رص  تــم  حيــث  قيــاس  كوحــدة 

شــعرة تالصــق األخــرى حتــى بلغــت 

ــمي  ــا س ــرض م ــكلت ع ــعرة ش 24 ش

ــم  ــه اس ــق علي ــم وأطل ــة القل ب قَطَ

ــة  ــار. ومــع انتشــار الكتاب ــم الطوم قل

واتســاع دائــرة التدويــن اســتوجب 

ــج  ــم بالتدري ــة القل ــن قَطَ ــاص م اإلنق

مــن 24 شــعرة حتــى بلــغ 8 شــعرات 

هــي  الثمانيــة  ألن  بالثلــث  ســمي 

خــط  ذلــك  عــن  نتــج   ،24 ثلــث 

الثلــث.  

إجنازاته 

املصاحف

1969م.  ورش  روايــة  عــم  جــزء   -

1976م. ســمع  قــد  جــزء 

ورش  روايــة  األول:  المصحــف   -

 . 1م 9 7 8

ورش  روايــة  الثانــي:  المصحــف   -

. 1983م

- المصحــف الثالــث: روايــة حفــص 

ــم 1991م. ــن عاص ع

ورش  روايــة  الرابــع:  المصحــف   -

. 2004م

- المصحــف الخامــس: روايــة ورش 

ــة. ــي المطبع ف

- المصحــف الســادس: روايــة حفــص 

فــي اإلعــداد

كراريــس خطية تعليمية:

النســخ  العربــي:  الخــط  دروس 

1400هـــ الرقعــة 1401هـــ، الفارســي 

ــط  خ 1411هـــ،  ــي  الديوان 1408هـــ، 

عــدة  1416هـــ،  للناشــئة  النســخ 

تصميــم  إلــى  باإلضافــة  طبعــات، 

للعملــة  وأجنبيــة  عربيــة  خطــوط 

بريديــة  وطوابــع  الجزائريــة 

كل  فــي  تعليميــة  وشــهادات 

. أطوارهــا

ــع  ــريفي يتمت ــد ش ــاط محم كان الخط

والرزانــة  الصبــر  مــن  كبيــر  بقــدر 

ــط  ــه دروس الخ ــه وتلقين ــاء تعليم أثن

ــون  ــا للفن ــة العلي ــي المدرس ــي ف العرب

ــن،  ــدرس هــذا الف ــن كان ي ــة أي الجميل

ــب  ــث الطال ــدوة يح ــتاذ والق كان األس

علــى المثابــرة والمداومــة فــي التمــرن 

ــة  ــغ الدرج ــى يبل ــرف حت ــرار الح وتك

المقبولــة مــن اإلتقــان و الجمــال، ال 

ــات  ــم تقني ــي تعليمه ــالب ف ــل الط يبخ

ــن. وأســرار هــذا الف

نفســه  العربــي  الخــط  فــرض  لقــد 

علــى الصعيــد الفنــي العالمــي وبــرز 

كعنصــر تشــكيلي لــه وزنــه الجمالــي 

بفضــل المجهــود الجبــار الــذي بذلــه 

الخطــاط أمثــال الفنــان شــريفي إلرســاء 

القواعــد للمحافظــة علــى هــذا التــراث 

وأصالتــه.
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دور املرشد املتحفي باملتحف املركزي للجيش

تلقني التاريخ العسكري اجلزائري عبر العصور

✦ بقلم: نريمان مهني

تعتبــر المتاحــف العســكرية مــن أهــم المياديــن التــي تحــض باالهتمــام، حيــث تقــوم الــدول علــى تأسيســها 
ــد  ــتقطاب العدي ــي اس ــن ف ــذه األماك ــهم ه ــياحية، إذ تُس ــة وس ــة وتاريخي ــة وثقافي ــداف تعليمي ــق أه ــرض تحقي بغ
ــن  ــوع بي ــة تتن ــة أصلي ــات تاريخي ــى معروض ــوي عل ــي تحت ــا، فه ــن يفضلونه ــات الذي ــف الفئ ــن مختل ــزوار م ــن ال م
ــط  ــة والخرائ ــة كاللوحــات الزيتي ــر أصلي ــة غي ــذا معروضــات تاريخي ــات وك ــق والصــور واأللبســة والســيما الراي الوثائ
للزائــر.              تفســره  و  تقدمــه  لمــا  مجتمــع  ثقافــة  تختــزل  المعروضــات  هــذه  وكل  والمجســمات  الجيوتاريخيــة 
فــي  إدارات  بــدأت  لهــذا  بــه،  الــزوار  اهتمــام  ازديــاد  مــع  يــزداد  حاليــا  للمتاحــف  الســياحي  الــدور  بــدأ 
المتاحــف تعمــل علــى ابتــكار وســائل ترويجيــة تعتمــد علــى االســتغالل األفضــل للفضــاءات وإبــراز التحــف 
ــل   ــتغالل األمث ــى االس ــة إل ــزوار، باإلضاف ــن ال ــريحة م ــر ش ــى أكب ــا إل ــال منتجه ــار وإليص ــات اإلبه ــق تقني ــن طري ع
هــذه  ضمــن  مــن  outdoor recreation؛  الخارجيــة  أو   indoor recreation الداخليــة  التعريفيــة  للوســائل 
ــون أي  ــف إذ ال يك ــل المتح ــرى داخ ــي األخ ــوع ه ــي تتن ــادية الت ــائل اإلرش ــى الوس ــة األول ــد بالدرج ــائل نج الوس
المتحفــي  المرشــد  بينهــا  الوســائل، ومــن  المعروضــة داخلــه فــي غيــاب هــذه  المتحفيــة  معنــى للمجموعــة 
الــذي يُعــد ركيــزة أساســية بالمتحــف لمــا يقــوم بــه مــن مهــام وتوصيــل المعلومــات التاريخيــة إلــى الزائــر.
ــه، مــع  ــز بهــا؟ ومــا هــي المهــام أو األدوار المنوطــة ب ــي يتمي فمــن هــو المرشــد المتحفــي؟ ومــا هــي الصفــات الت
ــف ؟. ــرة للمتاح ــب الزائ ــش و األجان ــزي للجي ــف المرك ــرة للمتح ــع الزائ ــرائح المجتم ــف ش ــة ومختل ــود األجنبي الوف
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المتحف تعريف 

ــارة عــن مبنــى عــام أو خــاص،  هــو عب

التحــف  عــرض  و  لحفــظ  مخصــص 

ــة  ــة أو البيئي ــواد العلمي ــة أو الم األثري

التــي يتــم عرضهــا أو حفظهــا فيــه، 

نظــرا لقيمتهــا الفنيــة أو العلميــة أو 

أهميــة  مــن  لهــا  لمــا  أو  التاريخيــة 

فــي التــراث، مــن خــالل المقتنيــات 

ــا  ــي يحتويه ــات الملموســة الت والمخلف

المثــال  ســبيل  علــى  المتحــف 

ــر،  ــش بالجزائ ــزي للجي ــف المرك المتح

فإننــا نســتطيع االطــالع علــى المراحــل 

ــذ  ــا من ــا وطنن ــّر به ــي  م ــة الت التاريخي

عصــر مــا قبــل التاريــخ إلــى غايــة 

المقاومــات  وكــذا  الحديثــة  الفتــرة 

ــا  ــة وغيره ــورة التحريري ــعبية والث الش

ومياديــن  التاريخيــة  المراحــل  مــن 

المختلفــة.  الحيــاة 

أنواع المتاحف

شــهدته  الــذي  الهائــل  التدفــق  إن 

تعــدد  نتيجــة  المتاحــف  أولــى 

المتحفيــة  المقتنيــات  مصــادر 

نتــج  والحفريــات،  الهدايــا  باألخــص 

ــددة  ــف المح ــي المتاح ــوع ف ــه تن عن

متاحــف  فظهــرت  التحفــة  بنــوع 

ــوع  ــرف تن ــة لتع ــف أثري ــة، ومتاح فني

أكبــر باســتخدام التكنولوجيــا خاصــة 

االفتراضيــة،  المتاحــف  رواج  بعــد 

المتحفيــة  المجموعــة  مصــادر  إن 

المتنوعــة كالهدايــا والشــراء والمبادلــة 

الملكيــة مــن أجــل  واإلعــارة ونقــل 

المصــادرة  وكــذا  العامــة،  المنفعــة 

ــوع  ــا  تن ــر عنه ــرق انج ــذه الط كل ه

المجموعــة  حســب  المتاحــف  فــي 

بداخلــه. المعروضــة  المتحفيــة 

فــي  تتنــوع   و  المتاحــف  تختلــف   

مثــل  معروضاتهــا  حســب  الجزائــر 

الفنــون  متحــف  المجاهــد،  متحــف 

الفنــون  متحــف  الشــعبية  والتقاليــد 

الجميلــة، متحــف األثنوغرافيــة، متحــف 

والالســلكية،  الســلكية  االتصــاالت 

متحــف طوابــع البريــد، متحــف اآلثــار 

ــف  ــالمية، متح ــون اإلس ــة والفن القديم

ــي  ــل وه ــس بقلي ــا لي ــرطة، وغيره الش

موزعــة علــى كل أنحــاء الوطــن، ومــن 

ــف  ــد المتح ــف نج ــذه المتاح ــم ه أه

المركــزي للجيــش. 

تعريف المتحف المركزي 

للجيش 

إن الجزائــر مــن الــدول التــي تزخــر 

عصــور  بعــدة  مــر  عريــٍق  بتاريــٍخ 

عــدة  شــهدت  تاريخيــة،  ومراحــل 

البشــرية،  فــي  بــارزة  أحــداث 

عــّدة  لــه  أُنشــأت  تراثــه  ولحفــظ 

ــا  ــن بينه ــة ومتخصصــة م متاحــف عام

المتحــف المركــزي للجيــش، المتواجــد 

بالجزائــر  المدنيــة  ربــوة  فــوق 

الكثيــر  يحمــل  فمكانــه  العاصمــة، 

مــن المعانــي التاريخيــة وانتصــارات 

ســجلها المجاهــدون وأبطــال الثــورة 

علــى  المتحــف  يحتــوي  التحريريــة، 

مجموعــات متحفيــة تاريخيــة عســكرية 

قيمــة تمتــد مــن فتــرة مــا قبــل التاريــخ 

ــه فضــاءات  ــا هــذا، نجــد في ــى يومن إل

العســكرية  األحــداث  تخلــد  عــرض 

ــن المتاحــف  ــر، وهــو م ــخ الجزائ لتاري

العســكري  بالتاريــخ  تهتــم  التــي 

جيشــه  انتصــارات  وتمجــد  للبــالد 

حــاالت  فــي  العســكرية  وانجازاتــه 

الســلم والحــرب فــي مختلف الِحَقــــب 

يبــرز  كمــا  القــدم،  منــذ  التاريخيــة 

ــرات  ــع والخب ــوادث و الوقائ ــم الح أه

ــي  ــادة ف ــت للق ــي حدث ــارب الت والتج

ــارك واألســباب الظاهــرة  ــف المع مختل

أطوارهــا  وكــذا  للحــروب،  والباطنــة 

الــدروس  اســتخالص  مــع  ونتائجهــا 

ــص  ــاة باألخ ــدان الحي ــي مي ــة ف المهم

العســكري.  الميــدان 

للجيــش  المركــزي  المتحــف  ــن  ُدشِّ

ــس الراحــل المجاهــد  مــن طــرف الرئي

الفاتــح  فــي  جديــد  بــن  الشــاذلي 

نوفمبــر ســنة  1984 بمناســبة الذكــرى 

التحريريــة  الثــورة  النــدالع  الثالثيــن 

المجيــدة وهــو مفتــوح لــكل الوافديــن 

دون  الوطــن  وخــارج  داخــل  مــن 

ــاعة 10:00  ــن الس ــداء م ــتثناء،  ابت اس

 18:00 الســاعة  غايــة  إلــى  صباحــا 

مســاءا، وهــذا طيلــة أيــام األســبوع 

ــم إداري  ــه طاق ــد ول ــوم األح ــدا ي ماع

مجــال  فــي  مختصيــن  وباحثيــن 

تحــت  يســهرون  والتــراث،  التاريــخ 

إشــراف المســؤولين علــى االرتقــاء بــه، 

ونجــد مــن بينهــم "المرشــد المتحفــي" 

ــن  ــاس، للتلقي ــر األس ــر حج ــذي يعتب ال

بالمتحــف.                       المعرفــي 

1- المرشد المتحفي:
أ-تعريف المرشد لغة:

إرشــاًدا  يرشــد،  أرشــد،  الفعــل  مــن 

أرشــد  أو  طريــق  علــى  دّل  معنــاه 

ــدنا  ــاء، أرش ــل المين ــد مدخ ــفينة عن س

ضــوء القمــر، المرشــد هــو الــذي يوجــه 

و يهــدي.

المرشد اصطالحا: ب-تعريف 

الــذي  الفــرد  هــو  بالمرشــد،  نعنــي 

الســياحية  الرحــالت  قيــادة  يتولــى 

لمجموعــة الســيّاح ومرافقتهــم منــذ 

حتــى  المعيّــن  للمــكان  وصولهــم 

ــم  ــهيل تنقلّه ــب وتس ــم، بترتي مغادرته

ــى ممارســة  األنشــطة   ومســاعدتهم عل
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برامجهــم. فــي  المحــّددة  الســياحيّة 

فمرشــد المتحــف هــو الــذي يقــوم 

مــن  الوفــود  أو  الزائريــن  باســتقبال 

ــم   ــم، وهــو دليله ــف أنحــاء العال مختل

الــذي   يقــوم بتوضيــح المعلومــات 

الجزائــر  فــي  العســكرية  التاريخيــة 

وإيصالهــا بصــورة ســهلة و شــيّقة، و 

ــا وأحــكام  ــاك مزاي بطبيعــة  الحــال هن

المركــزي  فالمتحــف  المهنــة،  لهــذه 

ــؤولية  ــه مس ــى عاتق ــع عل ــش يق للجي

ــب  ــن الجان ــات م ــف بالمعروض التعري

المصــدر  فهــو  األثــري  التاريخــي 

التــي  المعلومــات  لتلــك  الرئيســي 

عليهــا.  يحصلــون 

2- أنواع اإلرشاد:
 اإلرشاد نوعان وهما:

ــد  ــن أح ــو م ــي: ه ــاد الداخل أ- اإلرش

طريــق  عــن  يكــون  اإلرشــاد  أنــواع 

إدارة  طــرف  مــن  شــخص  تعييــن 

المتحــف، للقيــام بالتعريــف بالمتحــف 

ــن  ــه م ــا يحتوي ــري بم ــع األث أو الموق

 . معروضــات 

)الســياحي(:  الخارجــي  اإلرشــاد  ب- 

ــي  ــاد ف ــن اإلرش ــوع م ــل هــذا الن يتمث

مرافقــة الوفــود الســياحية 

لزيــارة أماكــن محــددة فــي بلــد أو 

ــم. ــطّر له ــج المس ــق البرنام ــم وف إقلي

3- المرشد والمهام 
المنوطــة به في المتحف 

للجيش:  المركزي 

بالمتحــف  المتحفــي  اإلرشــاد  أ- 

للجيــش: المركــزي 

هــو عمليــة إرشــاد داخــل المتحــف أي 

ــة  ــوم بمرافق ــي يق ــد المتحف أن المرش

الوافديــن طيلــة فتــرة تواجدهــم داخــل 

المتحــف، و مــن بيــن هــؤالء نجــد 

الوفــود الرّســمية القادمــة مــن مختلــف 

الــدول اإلســالمية والعربيــة الشــقيقة 

وكــذا الوفــود األجنبيــة األوروبيــة منهــا 

واإلفريقيــة،  واألســيوية  واألمريكيــة 

ــاكل  ــة المــدارس وهي ــى طلب ــة إل إضاف

الدفــاع  بــوزارة  العســكري  التكويــن 

والجمعيــات  والمنظمــات  الوطنــي، 

التعليميــة  والمؤسســات  الوطنيــة 

ــكل  ــاص ب ــام والخ ــة الع ــاع التربي بقط

ــف  ــع بمختل ــور الواس ــواره والجمه أط

ــاره. ــه وأعم فئات

ب- مهام المرشــد المتحفي:

ــة اإلرشــاد  فــي بدايــة األمــر كانــت َمهمَّ

ال  هوايــة  مجــرد  المرشــد  مهنــة  أو 

ــال  ــن المج ــد ع ــدة كل البع ــر، بعي أكث

أنــه  ذلــك  إلــى  أضــف  التخصصــي، 

مطلوبــة  مواصفــات  لــه  يكــن  لــم 

أي  وال  وظيفتــه  فــي  بهــا  يتحلــى 

تأهيــل مشــترط، ومــع مــرور الزمــن 

ارتفــع عــدد المتاحــف وأصبــح مــن 

الضــروري التحكــم فــي إدارتهــا، يقــول 

"جــون  بنيويــورك   المتحــف  مديــر 

ــون  ــب أن يك ــا" :››اآلن يج ــون دان كون

بواســطة  ذلــك  و  َمَهــرة،  العاملــون 

ــون  ــة فن ــة وممارس ــة والمالحظ الدراس

والتشــجيع  الــرأي  وإبــداء  الشــرح  

أو حتــى بواســطة التلقيــن المعرفــي 

األحيــان‹‹،  بعــض  فــي  "اإلرشــاد" 

فالزائــر عنــد دخولــه للمتحــف قــد 

يحتفــظ بذكــرى زيارتــه، إذ اســتوفى 

الموجــودة  المعلومــات  مــن  حقــه 

مــن  جيّــد  باســتقبال  وحِضــَي  فيــه 

طــرف الموظفيــن وبالخصــوص )مرشــد 

المتحــف(، لهــذا فــإن المهــام الُموكلــة 

ــا فــي المتحــف  للمرشــد لهــا دوًرا هاًم

ــر ُمثقــف  المركــزي للجيــش، فهــو يُْعتب

المتحــف والشــخص صاحــب الخبــرة 
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فــي مختلــف المقتنيــات، أي لــه درايــة 

بــكل المجموعــات المتحفيــة ولَديــه 

ــرآة المتحــف  ــا )م ــة واســعة عنه معرف

فيمــا  مهامــه  تتمثــل  الواجهــة(،  أو 

ــي:  يل

مــن  المجتمــع  تلقيــن  فــي  إســهام 

الجانــب الثقافــي والحضــاري واالرتقــاء 

بالّســياحة؛

المتحفيــة  بالمجموعــات  التعريــف 

وســائل  وتنظيــم  لهــا  والترويــج 

يتعلّــق  الزائــر  تجعــل  وأســاليب 

؛  لمتحــف با

يقــوم علــى ترجمــة مضمــون العــروض 

ــم  ــاليب التقدي ــكيل أس ــة وتش المتحفي

التــي تجــذب الــزوار.

4- أهمية المرشد في 
المتحف المركزي للجيش:

هــي  المتحفــي  المرشــد  مهنــة  إن 

وأهميــة  عظيــم  شــأٌن  لهــا  رســالة 

كبيــرة فــي داخــل المتحــف يَشــهد 

ــا  ــا وفّنه ــق وآثاره ــا العري ــا تاريخه له

العنصــر  هــو  فالمرشــد  وثقافتهــا، 

ــراث  ــف الت ــى تعري ــل عل ــال يعم الفّع

ــب،  ــه لألجان ــة لوطن ــارة العريق والحض

وجــذب المواطنيــن لتلقينهــم تاريــخ 

ــاء  ــعارهم باالنتم ــم وإش ــة بالده وثقاف

ــا. له

• المرشــد رفقة الوفود األجنبية :

المركــزي  للمتحــف  الوافــدون 

المتحــف  مرشــد  يجــدون  للجيــش، 

لهــذا  رحلتهــم  فــي  يرافقهــم  الــذي 

الّصــرح التاريخــي حيــث يقــوم بشــرح 

مختلــف مراحــل التاريــخ العســكري 

يتطــرق  كمــا  العريــق،  الجزائــري 

ــا  ــر، كم ــى األم ــد إن اقتض ــة البل لثقاف

شــرحه حســب صفــة  بتغيــر  يقــوم 

الوفــد الــذي يســتقبله بإبــراز العالقــات 

التاريخيــة المشــتركة واإلجابــة علــى 

دقيقــة  بمعلومــات  استفســاراتهم 

ــور  ــيخ الّص ــة وترس ــة وموضوعي صحيح

وإشــعارهم  أذهانهــم  فــي  الحيّــة 

بالراحــة.

• املرشــد رفقة املدارس العسكرية: 

باســتقبال  املتحــف  مرشــد  يقــوم 

التكويــن  وهيــاكل  املــدارس  طلبــة 

العســكرية، مــن أجــل زيــادة معارفهــم 

ــر  ــكري للجزائ ــخ العس ــوص التاري بخص

إطــارات  كل  و  املرشــد  يقــوم  كــا 

ثــري  برنامــج  إعــداد  عــى  املتحــف 

ملختلــف طلبــة املؤسســات العســكرية، 

ــم توجيههــم نحــو  فبَعــد اســتقبالهم يت

يشــاهدون  حيــث  الســينا،  قاعــة 

ــخ  ــول تاري ــة ح ــة تاريخي ــالم وثائقي أف

يتوّجــه  بعدهــا  للجزائــر،  العســكري 

رفقــة  العــرض  قاعــات  إىل  الطلبــة 

بتقديــم  يقومــون  الذيــن  املرشــدين 

رشوحــات وافيــة إلطــارات الغــد حــول 

محتويــات املتحــف مــن معروضــات 

تُخلِّــد تاريــخ الجزائــر ويف األخــر تُســلّم 

لهــم مطويــات وإصــدارات املتحــف. 

املــدارس  تالميــذ  رفقــة  املرشــد   •

العــايل: التعليــم  الرتبويــة وطلبــة 

األكــرب  العــدد  متثــل  الفئــة  هــذه 

للمتحــف إضافــة إىل  الوافديــن  مــن 

واألفــواج  واملنظــات  الجمعيــات 

ــي  ــات يراع ــذه الفئ ــع ه ــفية، م الكش

وكيْــف  يتحــدث،  مــن  مــع  املرشــد 

يــرشح التاريــخ العســكري الجزائــري 

الــروح  وتنميــة  املســتقبل  لجيــل 

الوطنيــة مــن خــالل اســتالمهم بطــوالت 

وتضحياتهــم. األجــداد 
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5- صفات املرشد: 
بصفــات  يتحــى  أن  للمرشــد  البــد 

ــة  فَمهمَّ عملــه،  أثنــاء  وميــزات 

ــاة  ــرة ُملق ــؤولية كب ــي مس ــاد ه اإلرش

عــى عاتقــه كمرشــد متحفــي فالبــد 

الروريــة  الصفــات  عــى  يتوفــر  أن 

واملؤهــالت لتســهيل عمليــة اإلرشــاد 

ومــن بينهــا نذكــر مــا يــيل:

ر؛ - أن يتحلــى بحس اتصالي متطوِّ

ــى  ــواردة عل ــات ال ــرأ البطاق - أن ال يق

المجموعــات المتحفيــة، و أن ال يرتبــك؛ 

ــة  ــى بفصاحــة اللســان واللغ - أن يتحل

ويســتعمل  والّســليمة  الواضحــة 

أســلوب بســيط فــي تقديــم وشــرح 

الضروريــة؛ المعلومــات 

- تلقيــن وتقديــم الُشــروح حســب فئــة 

وعمــر الزائــر؛ 

واللغــات  األم  اللغــة  إتقــان   -

ــة؛ ــي باللباقــة فــي المهن األجنبية؛التحل

- تحـــــرِّ الّصــدق فــي إدالء المعلومات 

وبموضوعيــة دون تحيّــز؛

والتحلــي  بالمســؤولية  الشــعور   -

الِمهنــة؛  فــي  بــر  الصَّ بالُخلــق 

ـالع  واالطِـّ واســعة  بثقافــة  التحلــي   -

علــى ثقافــة وتاريــخ أمــم أخــرى؛

ــب  ــص وتجن ــت المخص ــرام الوق - احت

ــل. ــاب الُمِم ــهاب واإلطن اإلس

6- أهداف املرشد: 
تنميَــة  عــى  الزائريــن  مســاعدة 

التاريخيــة؛  لثقافتهــم  املعــارف 

وُحــب  االطّــالع  روح  وبعــث  تنميــة 

الزائريــن؛ نفــوس  يف  االستكشــاف 

يف  اإلرشــاد  وأهميــة  معنــى  إدراك 

التعريــف  وكــذا  الّســياح  جلــب 

ــص  ــالد وباألخ لب ا ــارة  ــة وحض بالثقاف

ــف  ــا يف مختل ــكري له ــب العس الجان

لتاريخيــة؛ ا املراحــل 

التحــّدث مــع الــّزوار يف أي موضــوع 

يف  ويرّغبــه  ويحّفــزه  زيارتــه  يخــص 

وتاريخــه؛  حضارتــه  معرفــة 

العامــة  التاريخيــة  املواضيــع  عــرض 

قة وأن  ــة بســيطة ومشــوِّ ــر بطريق للزائ

واالحــرتام  واملجاملــة  بالّصــرب  يتحــى 

واألدب.  والرِّفــق 

ــر  ــاري يُعت ــايف والحض ــرتاث الثق إن ال

ــة عــىل مــرِّ الزمــن،  ِســجال إلبــداع األّم

و رمــًزا لعبقريَتهــا، وذاكــرة حافظــة 

مــات  مقوِّ أحــد  وأيًضــا  لقَيِمهــا، 

هويَّتهــا الحضاريــة وخصوصيتهــا التــي 

تنفــرِد بهــا بــن الثقافــات والحضــارات 

املختلفــة.

إن املتحــف املركــزي للجيــش حافــظ 

الذاكــرة التاريخيــة لألّمــة الجزائريــة 

وكل مــا يحتويــه مــن محفوظــات لهــَي 

الدليــل املــاّدي عــىل كتابــة التاريــخ 

وللمرشــد صفــات وميــزات يتصــف بهــا 

ــه عــىل أكمل وجــه، إذ يجب  ألداء مهامِّ

أن يكــون  لــه رصيــد معــِريف يف املجــال 

واالجتامعــي  والســيايس  التاريخــي 

ــة  ــياحي، إضاف ــي والس ــايف والفن والثق

إىل التحكّــم يف تقنيــات التواصــل، فهــو 

يتميــز مبيــزة تواصليــة وميلــك ِحًســا 

ــىل  ــدرة ع ــه الق ــوي و ل ــم الرتب يف العل

التأقلــم مــع طبيعــة الــزوار ويقــوم 

بالتعبــري بأكــر مــن لغــة، باإلضافــة 

ــر  ــو العن ــي ه ــد املتحف إىل أن املرش

األبــرز يف كل املتاحــف ملــا لــه مــن َدوٍر 

كبــري وحّســاس يف إبــراز تاريــخ وتــراث 

الصحيحــة  بالصــورة  البلــد  وثقافــة 

ــم،  ــم وفئاته ــف رشائحه ــزوار مبختل لل

ــارش  ــج املب ــاهم يف الرتوي ــد يس فاملرش

ــايف. ــاري والثق ــرتاث الحض لل

املراجع 

- تقي الدباغ وفوزي رشــيد، علم 
املتاحــف، جامعة بغداد، مطبعة جامعة 

بغداد 1979؛
- حــالوة محمــد، تثقيف الطفل بن املكتبة 

واملتحف، جامعة االســكندرية، 2001 – 
2002؛

- العــواين عياد موىس، مقدمة يف علم 
املتاحف، الطبعة 01، املنشــأة العامة 

للنــر والتوزيع واإلعالن، طرابلس 1984؛
- ج. بويــالن باتريك، إدارة املتاحف 
ودليــل علمي، ترجمة عديل عبد الله 
محمــد، املجلس الدويل للمتاحف – 

 A اليونيســكو، الطبعة 02، فرانيل إس أي
Franley.S، 1992؛

- رِفعــت موىس محمد، مدخل إىل فن 
املتاحف، الدار املريــة اللبنانية، الطبعة 

01، 2002؛
- رشقــي رزقي، فصول يف علم املتاحف، 

الطبعــة 01، دار األملعية للنر والتوزيع، 
عن الباي قســنطينة، الجزائر، 2014؛
- معــزوز عبد الحق، مدخل إىل علم 

املتاحــف، دار الوطنية للكتاب، درارية 
الجزائر العاصمة، 2014؛

- نظــام اآلداب املهنية للمجلس الدويل 
للمتاحــف، م د م، التكّفل بالتعريف، 

املكتب القومــي الجزائري التابع للمجلس 
الــدويل للمتاحف، تدوين الرتجمة، 

)الوكالــة الوطنية لآلثار وحامية العامل 
والنصــب التاريخية، الراقة، 1991.

املقاالت:
- رفاعــي أحمد، عالقة املتحف 

باملؤسســات البحثية والرتبوية، مجلة 
اآلثار، عدد 2012؛

- دوغــالس، املتحف ومهامه، دليل تنظيم 
املتاحف، إرشــادات علمية، )محمد حسن 
عبــد الرحامن(، القاهرة، الهيئة املرية، 

للكاتب، 1999.

املذكرات والرسائل الجامعية:
- زهرة محجويب، دور املكتشــفات األثرية 

يف إنشــاء املتحف، )حفرية حسن تازة 
بــرج األمري عبد القادر أمنوذًجا(، مذكرة 

تخّرج لنيل شــهادة املاجستري يف علم 
املتاحــف، جامعة الجزائر 20، معهد اآلثار 

.2016-2015
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حافظ ذاكرة األّمة
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ذكرى اليوم الوطني للشهيد

"وفاء لرسالة الشهيد. . . رمز التضحية والفداء"

"إن يــوم الشــهيد هــو رمــٌز ليوميــات الثــورة التحريريــة المباركــة علــى مــدار ســنوات الكفــاح 

ــا فــي  والّتضحيــة والفــداء قربانًــا للحّريــة واالســتقالل والّســيادة، ولَيبقــى الشــهيد رمــًزا حيًّ

بتضحيــات  الشــباب  وتذكيــر  األجيــال  بيــن  الروابــط  وإلرســاء  لألمــة،   الجماعيــة  الذاكــرة 

ــال". ــان األجي ــّية وأذه ــي نفس ــم ف ــيخ مبادئه ــريف وترس ــم الّش ــداء بَنهِجه ــالف واالقت األس

✦ تغطية النشاطات: بوشان فطيمة
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✦ تغطية النشاطات: بوشان فطيمة

ســيادة  افتتــح  الكلــات  بهــذه 
واإلعالم  اإلیصال  مدیر  اللواء 

التاريخيّــة  الّنــدوة  والتوجیھ 

اليــوم  ذكــرى  مبناســبة  املنظَّمــة 

مســتوى  عــى  للشــهيد  الوطنــي 

يــوم  للجيــش  املركــزي  املتحــف 

بحضــور   ،2019 فيفــري   18

ومجاهديــن  ســامن  ضبّــاط 

مــن  كل  وطلبــة  الّشــهداء  وأبنــاء 

لرششــال  العســكرية  األكادمييــة 

لالســتعالم  العليــا  واملدرســة 

ــة  ــة الخاص ــذ املدرس ــن وتالمي واألم

املــدين. واملجتمــع  "الرشــاء" 

الوثائقــي  الرشيــط  َعــرِض  بعــد 

الظّلــم  "مجابهــة  عنــوان  تحــت 

مجموعــة  وإلقــاء  والطّغيــان" 

أبيــات شــعرية حــول "ثــورة نوفمــرب 

الخالــدة" مــن طــرف املســتخدمة 

املدنيــة الشــبيهة ذهبــي شــفيقة، 

ــايس  ــت ق ــاس ناي طــرح األســتاذ إلي

االحتفــال  "مغــزى  مداخلتــه  يف 

ســؤااًل  للشــهيد"  الوطنــي  باليــوم 

ــا "هــل يحتــاج منــا الشــهيد  جوهريً

الذيــن  نحــن  أم  الوقفــة  هــذه 

نحتــاج إليــه؟" ثــم ماهــي األســباب 

الكامنــة وراء قــوة شــعب بســيط 

الثــورة  إبّــان  املعجــزة  حّقــق 

إحــدى  عــى  وانتــرص  التحريريــة 

أقــوى دول العــامل؟. إّن املقــاِوم - 

الطّريــق  عبّــد   - األســتاذ  حســب 

تضحياتــه  بفضــِل  الحّريّــة  نحــو 

بعــد أن تــرَك خلفــه أبنــاًء يحِملــون 

إىل كل  ثورتــه  بــل صــّدر  ِفكرتــه، 

ــح  ــدة لتصب ــامل املضطه ــعوب الع ش

لألحــرار. ِقبلــة  الجزائــر  بفضلــه 

أعمــر  صبيــات  الســيد  أكّــد 

التاريخيــة  بالواليــة  املجاهــد 

القســم  الثانيــة  الناحيــة  الثالثــة 

الفرنــي رغــم  األول أن االحتــالل 

ــي ال تُحــى، مل يســتطع  جرامئــه الت

ــزّة الوطــن  ــان وع ــّوة اإلمي ــزاع ق انت

الذيــن  الجزائريــن  قلــوب  مــن 

ــل  ــن أج ــادة م ــو الّشهـ ــارعوا نح س

َحــيِلٌّ  لذلــك  بالدهــم،  تحريــر 

أضــاف  األبطــال،  بســليل  اليــوم 

"أن  الّشــباب  مخاطبًــا  املجاهــد 

ــهداء وأن  ــة الّش تُحافظــوا عــى أمان

التّضحيــات". مســتوى  يف  تكونــوا 

الحضــور  اســتمتع  املتحــف  ِببَهــِو 

املدرســة  تالميــذ  براِعــم  بعــرِض 

أّدت  التــي  "الرشــاء"،  الخاّصــة 

الوطــن"  شــهيد  "يــا  أنشــودة 

ــة  ــورة التّحريري ــَرات حــول الثّ وأوِبـ

إثرهــا  عــى  ليتوّجــه  املباركــة، 

معــرض  عــى  لإلطــالع  الجميــع 

تحــت  باملناســبة  ـم  املُنظَـّ الّصــور 

وفــاء   .  .  . فيفــري   18" شــعار 

لرســالة الّشــهيد". تطــّرق املعــرض 

إىل بعــض معــارك جيــش التحريــر 

االحتــالل  وجرائــم  الوطنــي 

الفرنــي ومنــاذج لشــهداء الثّــورة 

شــهداء  وقامئــة  التّحريريّــة 

الُكتــب  مــن  ومجموعــة  املِقصلــة 

للشــهيد. الوطنــي  اليــوم  حــول 

املركــزي  املتحــف  وّزع  لإلشــارة، 

وُصــَور  مطويــات  للجيــش 

الــّزوار،  عــى  بالّشــهداء  خاصــة 

امتــّد  ـم  املَنظَـّ املَعــرَض  أن  كــا 

 .2019 فيفــري   23 غايــة  إىل 
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الذكرى السابعة واخلمسون              لعيد النصر

19 مارس 1962

عشــّية 18 مارس 1962 على الســاعة الخامســة والّنصف، وّقعت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية على اتفاق 

عــام مــع الممثليــن للحكومة الفرنســية، الذي بمقتضاه أُبرِم اتفاق لوقف القتال، دخل حيِّــز التنفيذ بكامل التراب 

ــنة في مّنتصف الّنهار. الوطنــي يــوم االثنين 19 مارس من نفس السَّ

57

الســابعة  الذكــرى  لهــذه  إحيــاء 
والخمســن لعيــد النــرص، نظّــم املتحــف 
ــوم 18 مــارس 2019،  املركــزي للجيــش ي
نــدوة تاريخيــة أرَشف عــى افتتاحهــا 
ــزي  ــر املتحــف املرك ــد مدي الســيد العقي
رضورة  عــى  شــّدد  الــذي  للجيــش، 
باســتخالص  وأبطالهــا  للثــورة  الوفــاء 
ــلف  السَّ تضحيــات  مــن  الــّدروس 
الّصاعــدة،  لألجيــال  الِعــرب  وتلقــن 
لتبقــى نــوًرا وّضــاًء يُنــر دروب الجزائــر.

الوثائقــي  الرشيــط  عــرض  بعــد 
"الدبلوماســية الجزائريــة إبــان الثــورة 
تاحــي  الدكتــور  ألقــى  التحريريــة" 
اســاعيل مــن جامعــة مســيلة ُمداخلــة 
ــرى وعــربة".  ــرص... ذك ــد الن ــوان "عي بعن
أكّــد الدكتــور أن عيــد الّنــرص هــو تتويــج 
الشــعب  قّدمهــا  جســام  لتضحيــات 
الّسياســية  قيادتــه  خلــف  الجزائــري 
املُحتــل  أرغمــوا  حيــث  والعســكرية، 

ــك  ــات وذل ــة املفاوض ــوس إىل طاول الجل
بعــد أن تــّم تضييــق الخنــاق عليهــم مــن 
ــارك  ــع املع ــوازاة م ــات، فِبامل ــّدة جبه ِع
للعــدو،  املتتاليــة  والهزائــم  الطّاحنــة 
خــاض الشــعب الجزائــري ِغــار التظاُهِر 
يف مختلــف املــدن، بــل ويف قلــب فرنســا، 
يف حــن متكنــت الّدبلوماســية الجزائريــة 
ــق  ــن تحقي ــا م بفضــل نشــاطها وِحنكِته
ــّم قراءتهــا  املُــراد ِوفــق الثوابــت التــي ت
ــام:  ــة الصوم ــان أول نوفمــرب وأرضي يف بي
الرتابيــة.  والوحــدة  الكاملــة  الّســيادة 
تحــّدث املجاهــد يوســف مصــار مــن 
القاعــدة الرشقيــة يف شــهادته الَحيّــة عــن 
العمليــات املكثفــة التــي قــام بهــا جيــش 
الوطنــي مطلــع 1962، مــن  التحريــر 
أجــل إعطــاء دفــع معنــوي وقــوي للوفــد 
املفــاوض مــع الّســلطات االســتعارية 
واســرتجاع الّســيادة الوطنيــة، لِتأيت بعدها 
ومؤسســاتها  الّدولــة  تشــييد  عمليــة 
تخريبهــا. املُســتدِمر  عِمــد  التــي 

الســيد  للُحضــور:  الفرصــة  أُتيَحــت 
العقيــد مديــر املركــز الوطنــي للدراســات 
والبحــث يف التاريــخ العســكري الجزائري 
وأســاتذة  واملجاهــدون  والضبــاط 
جامعيــون وتالميــذ املدرســة الخاصــة 
"آنشــتاين" ببومــرداس واملجتمــع املــدين 
مــن مشــاهدة معــرض الّصــور التاريخــي 
تحــت شــعار "19 مــارس 1962 ... شــعلة 
عيــد النــرص". تنــاول املعــرض كفــاح 
املنظــات  الجزائــري ودعــم  الّشــعب 
الدبلوماســية  ودور  لــه  الدوليــة 
الجزائريــة املكلّلــة مبفاوضــات ايفيــان 
منظمــة  وجرائــم  الّنــرص،  وتحقيــق 
ــك بعــض املراجــع  ــرّسي، كذل ــش ال الجي
بالحــدث.  صلــة  ذات  والوثائــق 
ـم املتحــف املركــزي للجيــش بــن  نظَـّ
  ،2019 أفريــل  و06  مــارس   26 يــوم 
ــول  ــة ح ــذة تاريخي ــور ونب ــا للّص معرًض
يف  ســقطوا  الذيــن  الّشهـــداء  القــادة 
ميــدان الّشـــرف خــالل شــهر مــارس. 
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ــزي  ــف املرك ــر املتح ــب مدي ــَر إىل جان ح
للجيــش واملركــز الوطنــي للبحــث والدراســات 
ضبــاط  الجزائــري  العســكري  التاريــخ  يف 
وإطــارات ومســتخدمن ومــدراء املتاحــف 
ودكاتــرة وأســاتذة وطلبــة الجامعــة وتالميــذ 
املتحــف  وزوار  الرتبويــة  املؤسســات 
ــات  ــذه الفعالي ــارك يف ه ــا ش ــن، ك وإعالمي
للفنــون  الوطنــي  العمومــي  املتحــف 
العمومــي  واملتحــف  الشــعبية  والتقاليــد 
ــن الخــط  ــات وف ــة واملُنمن ــي للزّخرف الوطن
"البــاردو". الوطنــي  العمومــي  واملتحــف 

بـُـّث عــى الحضــور رشيــط بعنــوان "املتحــف 
املركــزي للجيــش ... أروقــة التاريــخ والبطولة" 
العســكرية لإلنتــاج  إنتــاج املؤسســة  مــن 
الســمعي البرصي، ثم فســح املجــال ملداخلتن 
والحفــاظ  حايــة  كيفيــة  حــول  متَحَورتــا 
النفيســة  واملعروضــات  املقتنيــات  عــى 
الوطنــي. الــرتاث  تُعتَــرب جــزء مــن  التــي 

ــورة، رئيســة  ــدي ن ــتاذة بوحمي ــت األس تطرّق
قســم الحفــظ والرتميــم باملتحــف العمومــي 
يف  الشــعبية  والتقاليــد  للفنــون  الوطنــي 

مداخلتهــا بعنــوان "كيفيــة مكافحــة الحرشات 
امليكانيزمــات  إىل  املتاحــف"  يف  والقــوارض 
وآليــات املتابعــة لحايــة املمتلــكات الثقافيــة 
ــه  ــف، ويتــم ذلــك حســب مــا ذكرت مــن التّل
األســتاذة مــن خــالل اتّبــاع الخطــوات والطُّرق 
الّناجعــة التاليــة: أوال البــّد مــن معرفــة طـُـرق 
ــل  ــا داخ ــباب تواجده ــة أس ــها ومكافح عيش
الــذي  الــّرر  درجــة  وتقديــر  املتاحــف 
ــا  ــة مكافحته ــأيت عملي ــم ت ــى ث ــق باملُقتن لح
بغلــق املنافــذ والقضــاء عليهــا باســتعال 
ــص األكســجن. ــد ونُق ــادة والتّجمي ــواد اإلب م

ــة  ــيف فليس ــادن ... َس ــة املع ــرق معالج "طُ
أمنوذًجــا"، هــذا عنــوان ُمداخلــة املســتخدمة 
املدنيــة الشــبيهة بوجمعــي مريــم مــن دائــرة 
ــرتاث املتحفــي باملتحــف املركــزي للجيــش  ال
طريقــة  حــول  مداخلتهــا  انصبّــت  التــي 
األثريــة  التُّحــف  عــى  والحفــاظ  صيانــة 
ــة  ل ــارت املتدخِّ ــادن. اخت ــن املع ــة م املصنوع
القــرن  إىل  يعــود  الــذي  فليســة  َســيف 
الســادس عــرش واســتُّعمل أثنــاء الثــورات 
الشــعبية أمنوذجــا. بعــد التعريــف باملعــادن 
الزمــن،  عــرب  تلِفهــا  وعوامــل  وأنواعهــا 

ــن  ــة إىل محوري ــتخدمة الدراس ــمت املس قّس
الّصيانــة  ملــف  إعــداد  أوال  أساســين، 
ــخيص  ــف والتش ــالل التعري ــن خ ــة م للتّحف
واملتمثلــة  املعالجــة  طريقــة  تحديــد  ثــم 
الكيميــايئ. تليــه  امليكانيــي  التنظيــف  يف 
أرَشف الّســيد مديــر املتحــف املركــزي للجيش 
ــي  ــاح مجموعــة مــن الورشــات الت عــى افتت
واملجهــودات  املتاحــف  مهــام  تَعِكــس 
املبذولــة مــن طــرف القامئــن والعاملــن بهــا 
ــة  ــف الثمين ــى التّح ــاظ ع ــل الحف ــن أج م
التــي تُعــدُّ جــزءا مــن الذاكــرة الجاعيّــة 
للّشــعب الجزائــري منــذ الِقــَدم والتــي لِقيَــت 
إقبــاال كبــرا مــن طــرف الــزّوار. الورشــات مــن 
تنظيــم املتحــف املركــزي للجيــش، إضافــة إىل 
ــي  ــف العموم ــن املتح ــاركن م ــات املش ورش
الوطنــي للفنــون والتقاليــد الشــعبية واملتحف 
واملتحــف  "البــاردو"  الوطنــي  العمومــي 
واملُنمنــات  للزخرفــة  الوطنــي  العمومــي 
وفــن الخــط، كذلــك َعــرَض املتحــف املركــزي 
للجيــش مقتنيــات أثريـّـة نــادرة تعــود إىل مــا 
بــن عــرص مــا قبــل التاريــخ والعهــد املعــارص.

إحياء شهر التراث )18 أفريل- 18 ماي(

" املتحف املركزي للجيش . . .  خّزان للذاكرة الوطنية"
وأحــد  الّشــعوب  مرجعيّــة  التــراث  إّن 

رمــوز الُهويّــة، تُوليــه مختلــف الــّدول 

فتســعى  قُصــوى  أهميّــة  والمنظمــات 

فــي  وابــرازه.  حمايتــه  إلــى  جاهــدة 

ــادة  ــات القي ــا لتعليم ــار وطبق ــذا اإلط ه

العليــا للجيــش الوطنــي الشــعبي وضمــن 

ــة  ــن مديري ــادر ع ــال الص ــط اإلتص مخط

نظّــم  والتوجيــه،  واإلعــالم  اإليصــال 

 30 يــوم  للجيــش  المركــزي  المتحــف 

ــال بشــهر  ــات االحتف ــل 2019، فعالي أفري

التــراث تحــت شــعار "المتحــف المركــزي 

للجيــش . . . خــزّان للذاكــرة الوطنيــة"
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للجيــش  املركــزي  املتحــف  أحيــا 
يــوم 08 مــاي 2019، الذكــرى الرابعــة 
 ،1945 مــاي   08 ملجــازر  والســبعن 
ــا الســيد  ــة افتتحه ــدوة تاريخي ــم ن بتنظي
العقيــد مديــر املتحــف املركــزي للجيــش 
قائــال: "هــا نحــن اليــوم نقــف عنــد 
مجــازر  الكــربى،  املحطّــات  إحــدى 
مــن  اســتخلَص  التــي   1945 مــاي   08
دروًســا  الجزائــري  الّشــعب  خاللهــا 
عظيمــة مفادهــا أن فرنســا االســتعارية 
ماضيــة يف سياســتها االســتعارية دون 
هــوادة وأنهــم تيّقنــوا أال ســبيل لِنيــل 
ــلّح". ــاح املس ــا بالكف ــة إال بانتزاعه الُحّريّ
ــَر الّنــدوة التاريخيــة مديــر املركــز  ح
ــخ  ــي للبحــث والدراســات يف التاري الوطن
ــارات  ــاط وإط ــري وضب ــكري الجزائ العس
وأســاتذة  ومجاهديــن  ومســتخدمن 
وتالميــذ املدرســة االبتدائيــة "بــن ســليان 
ســامل" بزرالــدة واملجتمــع املــدين  واألرسة 
ــط  ــن رشي ــى الوافدي ــّث ع ــة. بُ اإلعالمي
ــوان "مجــازر 08 مــاي  وثائقــي تحــت عن
ــط  1945 . . . مأســاة لــن مُتَحــى"، ليُنشِّ
ــد  ــره األســتاذ الدكتــور محمــد ول عــى إث
بعنــوان  قــدور قورصــو، محــارضة  يس 
"08 مــاي 1945 جرميــة ضــد اإلنســانية". 
أكّــد الدكتــور أن هــذا اليــوم يُعــّد ذكــرى 
ُمفرِحــة آلالف الرّجــال يف فرنســا بعــد 
ــوا  ــن دخل ــن الذي ــن النازيّ ــّرروا م أن تح
 قلــب باريــس واحتّلوهــا 14- 06 -1940/-

ــد  ــر ولألب ــح يف الجزائ 24-08-1944 ليُصب
الجزائــر  أبنــاء  ِخــرَة  ُحــزن، ألن  يــوَم 
تجّنــدوا وســارعوا لَنجــدة  فرنســا وحّققــوا 
البطــوالت بتحريرهــم لعــّدة ُمــدن يف 
"األلــزاس واللوريــن" وأظَهروا بَســالة كبرة 
يف "مونتــي كاســينو" بإيطاليــا، خرجــوا 
الثانيــة  العامليــة  الحــرب  نهايــة  بعــد 
ــن أن  ــم يَق ــرص وكُلُّه ــاال بَنشــَوة الّن احتف
الوقــت قــد حــان للتّحــّرر حســب مــا جاء 
بــه امليثــاق األطلــي يــوم 14 أوت 1941 
يف الفقــرة الثالثــة التــي تُنــص عــى ُحّريـّـة 
ــي  ــعوب الت ــة الش ــم لكاف ــة الحك مارس
ُحرمــت منهــا بالقــوة، قــال الدكتــور الــذي 
ــل  ــودة املحت ــن َع ــث ع أســهب يف الحدي
ــة  ــوِب املُنتــرِص، ومــن جمل الفرنــي يف ث
مــا ارتكبــه إبــادة شــعب أعــزل باالعتــاد 
عــى ترســانة مــن األســلحة املتطــوِّرة 

كالطائــرات املقنبلــة ذات الّصنــع األمريي 
والتــي ســبقها القــرارات الّسياســية منهــا 
قَمــُع التنظيــات وَحــّل األحــزاب وحملــة 
ــاة  ــذه املأس ــن ه ــم م ــاالت. بالرّغ االعتق
حســب املُحــارِض فــإن الشــعب الجزائــري 
تيّقــن أن أســطورة فرنســا قــد تالشــت 
وحــان وقــت املواجهــة بقــوة الّســالح.

ــا  ــف معرًض ــم املتح ــبة نَظّ ــذه املناس به
ــا )بــن 08 و11 مــاي 2019(، َضــّم  تاريخيً
مجموعــة مــن الّصــور تُظِهــر بشــاعة 
مجــازر  الرتكابــه  الفرنــي  االحتــالل 
ــرِبز  ــور تُ ــن. ُص ــة يف حــق املتظاهري رهيب
ــك  ــاالت، ناهي ــب واالعتق ــة التعذي عملي
ــل  ــرق والتنكي ــع الطّ ــل بأبش ــن التقتي ع
بالجثــث، وقَنبَلــة وتدمر القــرى واملدارش، 
كــذا كُتُب ومجــالت ذات ِصلــة باملوضوع.

الذكرى الرابعة والسبعون            ملجازر 08 ماي 1945 

"مجازر 08 ماي 1945 الطريق إلى نوفمبر"

ــرات  ــي مظاه ــوا ف ــهيدا، خرج ــف ش ــن أل ــة وأربعي ــن خمس ــر م ــدت أكث ــة حص ــادة جماعي ــة إب ــخ عملي ــذا التاري ــهد ه ش

ــا  ــاء، وأيض ــا والحلف ــب فرنس ــى جان ــر إل ــاء الجزائ ــا أبن ــارك فيه ــي ش ــة الت ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــاال بنهاي ــلمية احتف س

لتذكيرهــم بحــق الشــعوب المســتعَمرة فــي تقريــر مصيرهــا بنــاًء علــى مــا جــاء فــي ميثــاق األطلســي ســنة 1941م.
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بدايــة النــدوة التاريخيــة كانــت بعــرض 
ِحــرب  "مــن  بعنــوان  وثائقــي  رشيــط 
الصحائــف إىل شــواظ الصفائــح" من إنتاج 
ــمعي  ــاج الس ــكرية لإلنت ــة العس املؤسس
ــات  ــر تضحي ــذا األخ ــاول ه ــرصي، تن الب
الطــالب الجزائريــن والدفــع القــوي الــذي 
أضَفــوه عى الثــورة املظفرة  بعد االرضاب.

ــان  ــور ســعيدي مزي ــدم األســتاذ الدكت تق
أســتاذ التاريــخ باملدرســة العليــا ببوزريعة 
ــة  ــدور البطــويل للطلب مبحــارضة حــول ال
آالف  ســتة  قّدمــوا  الذيــن  الجزائريــن 
تطــرّق  الثــورة.  إبــان  طالبــا   )6000(
املُحــارض إىل نــداء االتحــاد العــام للطلبــة 
ــه  ــل ل ــذي امتث ــن، ال ــلمن الجزائري املس
ــاي  ــا يف 19 م ــا عام ــة فشــّنوا إرضاب الطلب
1956. ســاهم اإلرضاب يف تحقيــق غايتــن 
يف  متمثلــة  معنويــة  األوىل  أساســيتن، 
ربــط الطالــب بقضيتــه الوطنيــة والثانيــة 
ماّديــة أال وهــي إســهامه الفعــيل والعميل 
داخــل وخــارج الوطــن، حيــث اجتــاح 
مياديــن النضــال فــزاوج بــن النشــاط 
ــوري العســكري وســالح االســتخبارات  الث

والّصحــة العســكرية والقضــاء والّسياســة 
ــى  ــذا اإلرضاب ع ــد ه ــية. أكّ والّدبلوماس
ــن  ــم واِهب ــة بوطنه ــك الطّلب ــدى متّس م
إيـّـاه أرواحهــم الّزكيــة رافضــن املســتقبل 
الــّدرايس يف ِظــل َجــربوِت عــدٍو غــازي 
حســب  اإلرضاب  إن  حريتهــم.  يكبــح 
قيــادة  مــن  بأمــر  توقّــف  املُحــارض 
الثــورة يف 14 أكتوبــر 1957، بُحكــم أن 
ــك ال  ــة لذل ــيتحّقق ال َمحال ــتقالل س االس
ــن  ــتقبل وتكوي ــر يف املس ــن التفك ــّد م ب
املســتقلة. الجزائريــة  الدولــة  إطــارات 
عــى  ُمســبِّل  بــاي،  محمــد  املجاهــد 
مســتوى الجزائــر العاصمــة منــذ ســنة 
1956 بعــد أن غــادر مقاعــد التكويــن 
املهنــي. قــّدم شــهادة حيّــة عــن مجموعــة 
الفــدايئ  العمــل  آثــروا  الشــباب  مــن 
األهــل  غــادروا  بــل  الدراســة،  عــى 
مــن  مطارَديــن  وأصبحــوا  واملســكن 
طــرف الّســلطات االســتعارية خاصــة 
منهــم  أيــام،  الثانيــة  إرضاب  بعــد 
عــار مــرّاد الــذي استشــهد يــوم 11 
ــن  ــة والعرشي ــارس 1959 يف ســن الثالث م
العاصمــة. بشــوارع  بجثتــه  ونُــكِّل 

نَقــل املعــرض املنظَــم باملناســبة أروع 
األمثلــة يف تضحيــات الطّلبــة أثنــاء الحقبة 
االســتعارية وذلــك من خــالل بعض صور 
ــخصية،  ــم الش ــاوس وأغراضه ــؤالء األش ه
منهــا شــهادات التّخــرج للطلبــة الضبــاط 
من املــدارس العســكرية للــّدول الّصديقة، 
ونصــوص تاريخيــة موجــزة حــول إرضاب 
ــورة  ــوف الث ــم إىل صف ــة وانضامه الطّلب
ــا  ــابة كان له ــارات ش ــا بإط ــي أمّدوه الت
األثــر البارز يف اســرتجاع الّســيادة الوطنية. 
ــدة  ــرى الخال ــذه الذك ــاء ه ــِهدت إحي ش
يف وجــدان كل جزائــري، حضــور مديــر 
املتحــف املركــزي للجيــش ومديــر املركــز 
ــخ  ــي للبحــث والدراســات يف التاري الوطن
ــارات  ــاط وإط ــري وضب ــكري الجزائ العس
ومرتبــي  ومجاهديــن  ومســتخدمن 
لإليصــال  العســكرية  العليــا  املدرســة 
ــة  ــة االبتدائي ــه واملدرس ــالم والتوجي واإلع
الخاصــة "معــايل" بتيبازة وجمعية مشــعل 
اإلعالميــة. واألرسة  ببومــرداس  الحيــاة 
املدعويــن  عــى  ُوزّع  لإلشــارة، 
حــول  صــور  ومجموعــة  مطويــات 
التحريريــة. الثــورة  ومعــارك  أبطــال 

الذكرى الثالثة والستون               لليوم الوطني للطالب 19 ماي 1956

"من مقاعد الدراسة إلى ميدان املعركة"

ــة  ــام للطلب ــاد الع ــداء االتح ــتجابة لن اس
الطلبــة  شــّن  الجزائرييــن،  المســلمين 
مــاي   19 يــوم  مفتوحــا  عامــا  إضرابــا 
1956، هاجــروا مقاعــد الدراســة وانضمــوا 
إلــى صفــوف جبهــة وجيــش التحريــر 
القلــب  الشــباب  الوطنــي. كان هــؤالء 
المباركــة  التحريريــة  للثــورة  النابــض 
فــي  فتيلهــا  ألهــب  الــذي  والوقــود 
الميــدان، لقــد اجتاحــوا جميــع المجــاالت 
علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي.
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زيارة الوفود األجنبية

 وفد إيطالي 

يوم 16جانفي 2019 

زار المتحــف المركــزي للجيــش وفــد إيطالــي يترأســه العميــد 
"Massimo Biagini". تلقــى الوفــد شــروحات مســتفيضة 
ألبــرز المحطــات التاريخيــة التــي تعكــس عراقــة هــذا الوطــن 
ى مــن خــالل الشــواهد الحيّــة لمعروضات نفيســة تعود  الُمفــدَّ
ــى  ــالد وصــوال إل ــل المي ــن ســنة قب ــة ماليي ــن ثالث ــى مــا بي إل
الفتــرة المعاصــرة، أعــرب الوفــد عــن إعجابــه بهــذا المتحــف 
الــذي ســطّر تاريــخ الجزائــر العســكري وأيضــا بأمجاد الشــعب 
الجزائــري نظيــر استبســالهم دفاعــا عــن أرضهــم وُمقوماتهــم. 

وفد نيجيري

ــم  ــر التعلي ــي وزي ــش معال ــزي للجي ــف المرك ــتقَبل المتح اس
المهنــي والتقنــي لجمهوريــة النيجــر الّســيد "تيجانــي إديســا 
عبــد القــادري". طــاف الوفــد بمختلــف قاعــات وأجنحــة العــرض 
وتلقــى شــروحات وافيــة حــول تاريــخ الجزائــر العســكري الحافــل 
باألحــداث والمالِحــم البطوليــة مــن أجــل الُحّريــة عبــر مختلــف 
ــجل  ــى الّس ــر عل ــي الوزي ــع معال ــارة بتوقي ــم الزي العصــور لتُختت

ــة.  ــا رمزي ــد هداي م ألعضــاء الوف ــدِّ ــا قُ ــي للمتحــف كم الّذهب

فــي نفــس اليــوم حــّل بالمتحــف المركــزي للجيــش الّســيد الفريــق 
البريــة  القــوات  قائــد   "Saliyukov Oleg Leonidovitch" األول 
لفيدراليــة روســيا رفقــة الُملحــق العســكري الروســي لــدى الجزائــر 
ــد  ــة. بع ــوات البّري ــادة الق ــن قي ــوزي" م ــد ف ــي محم ــد "س والعقي
االســتقبال جــاب الوفــد قاعــات العــرض أيــن تلقى شــروحات واســعة 
حــول تاريــخ الجزائــر بمــا فيــه الطابــق المخصــص للثــورة التحريريــة 
التــي كان لهــا صــًدا عالميًــا وتلّقــت الّدعــم مــن ِعــّدة دَول صديقــة 
منهــا االتحــاد الســوفياتي – ســابقا - التــي اعترفــت بالحكومــة 

ــة.  ــة المؤقت الجزائري

 وفد روسي

يوم 16 جانفي 2019 

يوم 31 جانفي 2019 



73 مجلة املتحف -العدد 09 - جويلية 2019

وفد حلف الناتو

يوم 12 فيفري 2019 

يوم 05 مارس 2019 

وفد إسباني
 Alfonso" ــد ــش العمي ــزي للجي ــف المرك ــتقبل المتح اس
الوفــد  جــاب  اســبانيا.  Garcia Vaquero Pradal"مــن 
لمعروضــات  شــروحات  متلقيًــا  العــرض  قاعــات  أجنحــة 
أرََّخــت لمختلــف الِحَقــب الزّمنيــة مــن عصــر مــا قبــل 
ــر الوفــد عــن تقديــره  التاريــخ إلــى مــا بعــد االســتقالل، عبّ
وإعجابــه بهــذا المتحــف وطريقــة تنظيــم المعروضــات 
التــي تعكــس تاريــخ أمــة لــم تستســلم للظــروف والّصعــاب 
ــا. ــا ووجوده ــن كيانه ــا ع ــت دوًم ــل دافع ــا ب ــة به المحيط

يوم 07 مارس 2019

وفد 5+5 دفاع
فــي إطــار اجتمــاع مبــادرة 5+5 دفــاع )وزارة الدفــاع الوطنــي( حــول 
موضــوع "تكافــؤ الُفــرص وتطلّعــات الِجنَســين فــي الّدفــاع"، اســتقبل 
المتحــف المركــزي للجيــش وفــًدا عســكريًا متعــّدد الجنســيات 
"المغــرب، تونــس، ليبيا، موريطانيا، إيطاليا، اســبانيا، فرنســا، البرتغال". 
مــت لهــم شــروحات  طــاف أعضــاء الوفــد بقاعــات العــرض حيــث قُدِّ
مســتفيضة حول مســيرة التاريــخ العســكري الجزائري ِوفق التسلســل 
الزمنــي لألحــداث التــي تضــرب بجذورهــا فــي عمــق التاريــخ. أثنــى 
ــن  ــر الزّم ــوَده عب ــرَض وج ــذي ف ــري ال ــعب الجزائ ــى الّش ــد عل الوف

وخــاض أعظــم ثــورة فــي الّنصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. 

زار المتحــف المركــزي للجيش األميــرال "James G.Foggo" قائد 
ــا  ــا وإفريقي ــو فــي أروب ــة المشــتركة لحلــف النات القــوات البحري
علــى رأس وفــد مكــوَّن مــن تســعة أعضــاء رفقــة العقيــد "ســعدي 
محنــد صالــح" مــن قيــادة القــوات البحريــة. تلقــى الوفــد  
ــماءهم  ــوا أس ــن كتب ــن الذي ــاء الوط ــول أبن ــة ح ــروحات وافي ش
بأحــرف مــن ذهــب فــي ســجل التاريــخ فَســيطَروا علــى حــوض 
البحــر المتوســط فــي العهــد الحديــث ووقفــوا فــي وجــه أطمــاع 
األعــداء لتُصبــح الجزائــر فــي الفتــرة المعاصــرة ِقبلَــة الثــوار 
ــرفيّة  ــة الّش ــم. بالقاع ــي العال ــة ف ــركات التحّرري ــانِدة للح ومس
ــف  ــدارات المتح ــن إص ــب م ــة كُت ــعار ومجموع ــد ش ــّدم للوف قُ
ــة  ــوات البحري ــعار الق ــد للمتحــف ش ــس الوف ــّدم رئي ــَدورِه ق وب

ــو. ــف النات المشــتركة لحل
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الزيارات املنظمة

ا�سهاما  يف تلقني التاريخ الع�سكري 
اجلزائري للطلبة الع�سكريني

ــة  ــارات اإلعالمي ــار الزي ــي إط ــش ف ــزي للجي ــف المرك ــطِّر المتح يُس
المنظمــة لفائــدة طلبــة ومتربصــي المــدارس العســكرية واألمنيــة 

ــا  ــا ثري ــوات برنامج ــف الق ــى لمختل ــكرية األول ــة العس للناحي
ومتنوعــا، يهــدف إلــى إثــراء رصيدهــم المعرفــي وإذكاء الــرّوح 
ــه  ــا يعرض ــة م ــن ُجمل ــاء، فم ــب االنتم ــز ح ــة وتعزي الوطني
ــر  ــة عب ــة الجزائري ــا: "الّدول ــة منه ــرطة وثائقي ــف أش المتح
التاريــخ... أمجــاد منــذ األزل"، "المتحــف المركــزي للجيــش... 
أرِوقــة التاريــخ والبطولــة"، "مــن ِحبــر الصحائــف إلى شــواظ 
ــطها أســاتذة  الصفائــح"، ومحاضــرات ونــدوات تاريخيــة يَُنشِّ

ودكاتــرة جامعيــون وشــهادات حيّــة لمجاهديــن عايشــوا ِغمار 
ــاء الجيــش  ــة وهــم بَصــدد نقــل يومياتهــا ألبن الثــورة التحريري

الوطنــي الشــعبي ســليُل جيــش التحريــر الوطنــي وحاملي مشــعل 
الــَذود عــن الجزائــر. يرافــق الطــالب مجموعــة مــن المرشــدين عبــر 

ــول  ــة ح ــروحات وافي ــم بش ــرض يُمّدونه ــة الع ــات وأجنح ــف قاع مختل
المعروضــات التاريخيــة التــي تـَـروي تاريــخ الجزائــر الحافــل باألحــداث المجيدة 

ــان الثــورة التحريريــة وجنــاح الجيــش الوطنــي الشــعبي،  ــرِّ األزمنــة، خاصــة إبّ علــى َم
ــد أبطــال ومعــارك جيــش التحريــر الوطنــي. لتُختَتــم الزيــارات بتقديــم مجموعــة صــور تُخلِ
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حفاظا على الذاكرة اجلزائرية
الجزائــر  تاريــخ  مــرآة  للجيــش  المركــزي  المتحــف  يَســتقطب 
ــتى  ــن ش ــع م ــات المجتم ــرائح وفئ ــف ش ــكِّلون مختل زُّوارًا يُش
ــن طــرف  ــن الُمبرَمجــة م ــارات بي ع الزي ــوَّ ــوع الوطــن. تتَن رب
الخــاص  بقطاعيــه  األطــوار  لــكل  التربويــة  المؤسســات 
والعــام، والمنظمــات الوطنيــة والجمعيــات الثقافيــة واألســرة 
الجزائريــة وعامــة الجمهــور، قَصــَد هــؤالء المتحــف حتــى 
ــة مَوزَّعــة فــي  ــزُه مــن معلومــات تاريخي ــوا ممــا يَكتِن ينَهل
األحــداث  ُمعايشــة  فــي  تســاعدهم  أرجائــه،  مختلــف 
واســتحضارها مــن خــالل المجّســمات والتماثيــل واألســلحة 
واأللبســة والخرائــط الجيوتاريخيــة ...التــي تُبــِرز مــدى حــب 
ــم،  ــرة الَمســقيّة بدمائه ــذه األرض الطاه ــلف له وإخــالص الّس
ــذا عــرض  ــة، ك ــة المنظم ــارض التاريخي ــدوات والمع ــة الّن ومتابع
أفــالم تاريخيــة تعكــس عراقــة الّدولــة الجزائريــة وشــعبها الــذي أرخ 
لتاريــٍخ يعــود إلــى ثالثــة مالييــن ســنة قبــل الميــالد، لتتوقــف عنــد أهــم 
المحطـّـات وصــوال إلــى الفتــرة المعاِصــرة منهــا ذات ِصلــة بِســيَِر الشــهداء قــدوة 

ــة. ــورة التحريري ــول الث ــات ح ــور ومطوي ــع ص ــى توزي ــة إل ــري، إضاف ــن جزائ كل مواط

✦ تغطية الزيارات: بوشان فطيمة
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