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 اإلهداء
 

 إلى روح أّمي الطاهرة التي غرست فينا

أبجديات الوطنية األولى، وغادرتنا ذات يوم على حين غف لة، ولم تترك لنا فرصة لتوديعها ، 

 ا اليوم عن إيف ائها حقها مهما كتبت وعّبرت وتألّمت.وإنني أقف عاجز  

أجلي، إلى الذي  إلى من دعوته ذخري في حياتي ونور ق لبي، إلى من تعب وضحى من  

ا موالي إحاطته ببالغ عنايته ، ألكون قمرا  مضيئا  في سماء العلم راجي     ا احترق زينة  كان ف انوس  

 ..."أبي الغالي".وأن يمّن عليه بكامل الصحة ودوام العافية  وأن يعجل شف ائه  

ين في  اهلل، الذي كان أحد المساهم  هإلى روح الشيخ والشاعر صالح إبراهيم باجو عليه رحم

 فرحمة اهلل على روحه الطاهرة.  ولكن األجل سبق هذا العمل وتمنى أن يحضر ختامه،
 



 شكر وعرفان

 البقرة – 251اآلية  ﴾فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َوال َتْكُفُرونِ ﴿

 إن احلمد هلل حنمده ونشكره على توفيقو يل وإهلامو ىبة الصرب وحتمل عناء ىذا املشوار إىل هنايتو.

بصريتو وصفاء فؤاده ووجهين توجيو " الذي بّصرين بنور ةإىل أستاذي املشرف األستاذ الدكتور "خري الدين شًت 
ا بنصائحو وتوجيهاتو رغم كثرة التزاماتو ومسؤولياتو ومتابعتو للبحث من بداية األستاذ لطلبتو ومل يبخل عليا يوم  

 نشأتو حىت إمتام ميالده.

زيد من متمين لو دوام الصحة والعافية وامل واالحًتامأتقدم لو خبالص الشكر وعميق االمتنان وفائق التقدير 
 النجاحات واإلصدارات التارخيية يف املستقبل.

وال أنسى أن أتقدم بفائق التقدير جملهودات أساتذيت الكرام خالل دراسيت اجلامعية فيما بعد التدرج: الدكتور 
عيسى قرقب، الدكتور الطاىر ذراع، الدكتور حمفوظ رموم، والدكتور عبد الكرمي بوصفصاف، فقد كان هلم نصيب 

 ن النصح العلمي والتوجيو األكادديي، الذي أعترب جهدي مثرة من مثاره.وافر م

كما أتقدم بالشكر اجلزيل لكل األساتذة الكرام الذين ساعدوين يف إجناز ىذا املوضوع وأخص بالذكر: األستاذ: 
 ستاذواأل الشيخ ناصر بلحاج، والدكتور: ناصر بلحاج، والدكتور: حيي بن هبون، والدكتور: مصطفى محودة،

 وإىل األستاذ حيي أيب اليقظان، األستاذ أمحد عوادي، واألستاذ عمار غرايسة،الدكتور: حممد األمني بلغيث، 
األستاذ فوزي  ،وشن األستاذة سهيلة بن عمر، األستاذة مرمي حفصي، األستاذة داللوالدكتور مبارك جعفري، 

 احفيظ.

إىل من كان هلم فضل كبري يف إجناز ىذا املوضوع وكانت مساعدهتم دافع كبري يل يف إمتام ىذا البحث: عائلة 
احلاج عاشور الفاضلة وخاصة ناصر ومصطفى وعادل، والطبيب أمحد الوارث، واألستاذ عبد اجمليد بن عمر، 

 .مروة بنني ني مناعي،يامس وزكرياء بن الشيخ، والصديق إلياس بولدون،والصديق حممد مبسوط، 
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 اإلطار العام للموضوع: .1

من أىم الظواىر االجتماعية اليت شهدهتا ادلنطقتُت منذ  ة اجلزائرية ضلو البالد التونسيةحركة اذلجر  دعت  
قد كان ذلذه فكال البلدين، لاالستعماري  الوجودفًتات زمنية متعددة، ولعل أبرزىا ىي الفًتة اليت طغى فيها 

، االقتصاديةالثقافية واالجتماعية و اجلوانب السياسية والفكرية و  جل   تالعالقات أوجو متعددة وسلتلفة مس  
ا تعيش حالة من احلرية السياسية والفكرية خالفً  هبا إال أهنا كانترغم الوجود االستعماري و تونس ذلك أن 

االت، مجيع اجمل وعم  تعسف يف حق اجلزائريُت الور و اجلظلم و ال حيث ساديف اجلزائر، األمر على ما كان عليو 
ما وىو ، مضهاعر م وأوأرضه ميف ماذلحىت و  موىويته مولغته ميف دينه حارب اجلزائريُتاالستعمار الفرنسي ف

يف مغادرة البالد والبحث عن مكان  وا، أو أن يفكر م وطنهائريُت إال أن يعيشوا يف حياة البائسُت يفاجلز  اضطر  
 .مه يف وطنهو قدتفامن احلرية والعيش الكرمي الذي  فيو سبيالً  ونجيد

و اذلوية االنتمائية من دين ولغة وعادات وتقاليد، األقطار إليو من حيث احلدود اجلغرافية، أقرب  وكانت
التونسية احتضنت البالد والذل الذي كان يعيشو يف بالده، فا من القهر ىروبً فالتجأ إليو  يتونسال ىو القطر

احلضور تد ليم، الشعبُتبُت والسياسي الفكري والعلمي  تمازجت مظاىر التواصلادلهاجرين اجلزائريُت، ف
 احلياة النضالية التونسية. إىل اجلزائري

لقد ىاجر اجلزائريون ضلو البالد التونسية من سلتلف ادلناطق، ولعل أبرزىا ىي ادلناطق احلدودية أو اليت  
ىذه اذلجرات صلد منطقة وادي ميزاب ومن بُت أىم مناطق انطالق كانت قريبة من احلدود اجلزائرية التونسية، 

اليت كانت منطقة ىامة بالنسبة للهجرة ضلو تونس، وذلك يف إطار العمل والتبادل التجاري الذي كان رائجاً 
بينهما أو يف إطار طلب العلم جبامع الزيتونة ادلعمور، وصلد أن ادليزابيُت يف عاداهتم وأعرافهم ال يعتربون الرجل 

ب بعيًدا عن األىل واألقارب، فلذلك صلدىم يهاجرون ويغادرون زلال إقامتهم، فمنهم من رجاًل إال إذا تغر  
يهاجر اذلجرة الداخلية يف سلتلف أضلاء الوطن، ومنهم من خيتار اذلجرة اخلارجية؛ ويف ىذا االختيار كانت 

 تونس الوجهة ادلفضلة.

يف عميقة ثار آمن  وفتما خل  بالنظر إىل زائرية من بُت أىم اذلجرات اجلتعد  اذلجرة ادليزابية إىل تونس  إن
م 1881ن الفًتة من بداية فرض احلماية على تونس عام مث إ، ةسلتلف نواحي احلياة السياسية والفكرية التونسي

م، شهدت حركة غَت مسبوقة من اذلجرات والبعثات العلمية والطالبية ادليزابية 1956إىل غاية استقالذلا عام 
احلواضر التونسية، يضاف إليها التغَتات السياسية واالجتماعية الطارئة على القطرين التونسي  ادلتجهة صوب

جاء عنوان ادلوضوع ، واعتمادًا على ما سبق االستعمارية الفرنسية وسلبياهتا واجلزائري بسبب تأثَتات اذلجمة
كرية والسياسية التونسية هجرة سكان وادي ميزاب إلى تونس ودورهم في الحياة الف: يتعلى النحو اآل
 م.1591-1881خالل الفترة 
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 دوافع الموضوع:  .2

تاريخ  عنالبحث يف لقد دفعٍت إىل اختيار ىذا ادلوضوع عدة أسباب، ولعل من أبرزىا رغبيت الشخصية 
« وادي سوف إىل تونسمنطقة ىجرة سكان »أن تناولت اجلنوب ضلو تونس، وذلك بعد أقاليم ىجرة سكان 

 يضاف إىل ذلك دوافع ذاتية وموضوعية أخرى:شهادة الليسانس،  مشروع مقدم لنيليف إطار 

  الوارد يف لنقص ا بالنظر إىلالتعرف أكثر على منطقة وادي ميزاب وادليزابيُت بصفة عامة و
الغربيون الدراسات قام هبا أىايل ادلنطقة أو كتبها  ىذه صلد أن جل   تارخيهم وأدوارىمالدراسات اليت كتبت 

 .نظرهتم ولغتهم اخلاصةب
  إبراز أمهية اذلجرة ادليزابية إىل تونس، وتبيان دور ادلهاجرين من خالل إسهاماهتم ادلتعددة احلياة

 السياسية والثقافية والفكرية التونسية، ومدى تأثَت ذلك على اجلزائر وعلى منطقة وادي ميزاب بصفة خاصة.
  أجل إخراج بعض الوثائق ادلخزونة يف ادلكاتب استغالل فرصة البحث يف ادلواضيع احمللية من

 األىلية، واستغالذلا يف كتابة تاريخ ادلنطقة، ومحايتها من التلف واإلمهال.
  ادلراحل التارخيية ادلهمة، واحلفاظ عليها  ىذهمجع الروايات الشفوية، خاصة من الذين عايشوا

 قباًل.باعتبارىا مادة تارخيية خام تساعد الباحثُت وادلهتمُت مست
  إثراء ادلكتبة الوطنية هبذا ادلوضوع ادلهم وفتح رلال البحث مستقباًل للدارسُت والباحثُت ادلهتمُت

 ادلواضيع. ىذهمبثل 
   دمت الدراسات اليت ق   اخلوض يف جانب من جوانب تاريخ ادليزابيُت يف اجلزائر، باعتبار أن جل

 ل الكتابات الغربية عنها.ها من أصحاب ادلنطقة نفسها، أو من خالحوذلم كانت جل  
  ىا ادليزابيون يف احلركة الوطنية اإلصالحية، من خالل تتبع مراحل أد اتوضيح األمهية التارخيية اليت

البعثات العلمية ادليزابية، اليت كان ذلا األثر العظيم يف ظهور وبروز الزعامات اإلصالحية اليت قادت النهضة يف 
احلركة اإلصالحية يف الشمال بزعامة مجعية العلماء ادلسلمُت إىل جنب مع ا اجلنوب اجلزائري، وكانت جنبً 

 اجلزائريُت.
 إشكالية الموضوع: .3

من خالل ادلطالعة ادلتأنية للعديد من ادلصادر وادلراجع اليت تتحدث حول احلركة اإلصالحية ادليزابية، 
منها إىل تاريخ البعثات العلمية ادلزابية، وحول الًتمجة للعديد من الشخصيات يف ىذا ادليدان، وتطرق البعض 

 لت لدينا العديد من التساؤالت حول ىذه اذلجرة وأمهيتها ونتائجها.تشك  

ذلذا ادلوضوع ة رئيس إشكاليةولكن حلصر موضوع الدراسة يف اجملال األكادميي والعلمي اخًتت 
: أين تكمن األمهية احلضارية والتارخيية عت عنها بعض التساؤالت الفرعية، وكانت اإلشكالية الرئيسية ىيوتفر  
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دلختلف األدوار واإلسهامات اليت قدمتها سلتلف موجات ادلهاجرين سواًء يف موطن اذلجرة أو على مستوى 
 بلداهنم األصلية؟

 األخرى وىي: التساؤالت الفرعيةوتندرج حتت ىذه اإلشكالية الرئيسة بعض 

 إىل اذلجرة واختيار الوجهة التونسية؟ة اليت دفعت بالسكان ما ىي الظروف الرئيس -
 ت هبا اذلجرات والبعثات  ادليزابية ضلو تونس؟ما ىي ادلراحل الرئيسة اليت مر   -
 ما ىي مناطق استقرار ىؤالء ادلهاجرين يف تونس؟ -
خالل وجودىم يف تونس؟ وكيف  ادليزابيون ما ىي أىم األنشطة واألعمال اليت مارسها ادلهاجرون  -

 البعثات العلمية ىناك، وأىم أنشطتهم و أعماذلم؟ كانت وضعية طلبة
 
 في معالجة الموضوع: الخطة المتبعة .4

 :اآليتعلى النحو  خطة الدراسة، بنيت الفرعيةلإلجابة على ىذه اإلشكالية ورلموع التساؤالت 

التعريف مبنطقة وادي ميزاب، سواء من الناحية اجلغرافية وادلناخية،  تطرقت فيو إىل :التمهيديالفصل 
التطرق لتاريخ ادلنطقة وأىم خصائصها التارخيية، اليت ساعدت يف تكوين البناء احلضاري ذلا على سلتلف  أيضاً و 

إىل توافد  أيضاً العصور، والتطرق للمجموعات البشرية اليت تقطن بادلنطقة وأصوذلم ووصوذلم إليها، وتطرقنا 
 ادلذىب اإلباضي إىل ادلنطقة باعتبار أن سكان وادي ميزاب من أتباع ادلذىب.

مجيع األوضاع اليت كانت تعيشها منطقة وادي ميزاب، خالل  وصفحاولت  :األولالفصل وفي 
سواء االستعماري، ودخول القوات الفرنسية على ادلنطقة، وكيف تعامل ادليزابيون مع ىذا االستعمار،  الوجود

من خالل عقد معاىدة احلماية، أو من خالل الدعم الذي قدمو ادليزابيون لقادة ادلقاومات الشعبية يف اجلنوب 
 على السكان وردود أفعال ادليزابيُت حيال ىذا القانون اإلجبارياجلزائري بصفة خاصة، وفرض قانون التجنيد 

فلقد تطرقت إىل العديد من اجلوانب يف ىذا اجملال اليت كانت متيز منطقة وادي ميزاب، سواء يف  أما اقتصادياً 
قد تطرقت إىل خصائص ومركبات اجملتمع ادليزايب، ف أما اجتماعياً ، الحة أو التجارة أو بعض الصناعاتالف
ثَت ذلك على احلالة ادلعيشية وادي ميزاب خالل تلك الفًتة، وتأ إقليمإىل حالة السكان العددية يف  أيضاً و 

ما تعلق منو بالتعليم احلر أو التعليم  فلقد ركزت على جانب التعليم، سواءً  للسكان بصفة عامة، وأما ثقافياً 
لطبيعة ادلوضوع ادلدروس، ألن ظاىرة  عد ىذا الفصل مهم نظراً وي  ، ودور ىيئة العزابة يف ىذا اجلانبالفرنسي، 

السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية اليت كانت يعيشها الفرد ادليزايب يف  اذلجرة كانت نتيجة الظروف
 وطنو.
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يف ، بُت ادلنطقتُت من الناحية التارخيية ادلتبادلة ظاىرة اذلجرةفقد تناولت فيو  :نيالفصل الثاأما في 
زيرة جربة واجلريد التونسي جب يرتبطالتواصل احلضاري بُت ادلنطقتُت خاصة ما  ومناقشة ،تأصيل جذورىازلاولة ل

 مناقشُتالفًتة التارخيية ادلعنية بالدراسة،  منذ أواخر العصور الوسطى إىل غاية، بينهماحبكم التقارب ادلذىيب 
ويف آخر ىذا الفصل ، ء ىجرة سكان وادي ميزاب إىل تونسأىم الدوافع واألسباب اليت كانت وراذلك يف 

انت متيز اذلجرة ادليزابية إىل تونس، وأشرت إىل عدة أنواع من اذلجرات سواء تطرقت إىل نوعية اذلجرات اليت ك
اذلجرات الفردية أو اجلماعية، أو اذلجرة من حيث القصد والغاية، حيث صلد اذلجرات العمالية اليت كان يبتغي 

 ىا طلبة العلم.قاداذلجرات العلمية واليت  أيضاً أصحاهبا البحث عن العمل يف تونس، و 

مها ادليزابيون للحياة التونسية، تضمن اإلسهامات الفكرية والسياسية اليت قد   فقد :الثالثالفصل أما 
األماكن اليت قطنها ادليزابيون يف تونس، وأىم األنشطة واألعمال اليت مارسوىا ىناك، وكيف كانت العالقة و 

وىذه اإلسهامات ادلتنوعة، يف مرحلة مهمة من ادلراحل التارخيية  الوجودبينهم وبُت التونسيُت من خالل ىذا 
 للعالقات التونسية اجلزائرية.

 المناهج العلمية المتبعة: .5

ولدراسة ىذا ادلوضوع بطريقة علمية أكادميية، جتيب عن التساؤالت ادلطروحة وفق اخلطة ادلرسومة، 
 أيضاً و وتقدمي وصف شامل ودقيق عنها، الذي يهتم بتتبع األحداث  المنهج التاريخياعتمدت على 

استعملت ادلنهج التحليلي يف تفسَت وحتليل بعض ادلعطيات والعوامل اليت أثرت على حركة اذلجرة من خالل 
 تتبع مراحلها مؤثراهتا خالل الفًتة ادلدروسة يف ادلوضوع.

 الدراسات السابقة للموضوع: .1

 وادلراجع ادلختلفة فمن أىم ادلصادر ىي: فهي متنوعة بُت ادلصادرالموضوع  تأدبياأما عن 

كتاب:   أيضاً و  (أعالم اإلصالح يف اجلزائر)اهلل خاصة كتابيو:  وكتابات زلمد علي دبوز عليو رمح
عد الشيخ دبوز أحد أعالم النهضة مبنطقة ميزاب، ومن طالب ي  حيث ، (هنضة اجلزائر احلديثة وثورهتا ادلباركة)

يف منطقة  الفعل الثقايف واالجتماعيمن صناع  استقاىاتابيو مادة مصدرية خربية البعثات البيوضية، وصلد يف ك
، ولعل من أبرزىم الشيخ أيب اليقظان الذي أخذ عنو مادة تارخيية جد خالل الفًتة ادلدروسة وادي ميزاب

ن كان ىو ادلشرف مهمة يف تاريخ البعثات العلمية ادليزابية إىل تونس منذ بداياهتا، حبكم أن الشيخ أيب اليقظا
 عن ىذه البعثات منذ انطالقتها األوىل.

تاريخ صحف أيب )، و(احلائرين إرشاد)كتابات الشيخ أيب اليقظان، مثل كتابو:   كما اعتمدنا على
حتتوي على حيث ققة من طرف الدكتور زلمد ناصر، ، وأغلب كتبو ىي زل(ديوان أيب اليقظان)، و(اليقظان
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مادة علمية مهمة لكون الشيخ أيب اليقظان من رواد احلركة اإلصالحية مبيزاب، ومؤسس البعثات العلمية هبا، 
كرد على معارضيو من أنصار حركة اجلمود أو التيار احملافظ شلن   أصدرهالذين  (احلائرين إرشاد)وخاصة كتاب 

ديد من النقاط على البعثات لتوضيح الع أنكروا عليو نظام البعثات العلمية إىل تونس، فجاء ىذا الكتاب
الدكتور قاسم بن أمحد  (دراسات وأحباث) متعددة ومتنوعة ومنها أيضاً أما عن ادلراجع ادلستعملة فهي ، بتونس

معامل النهضة )ا من الدراسات متس جانب ىذا ادلوضوع، ولعل أمهها كتابو: الشيخ باحلاج، الذي أصدر عددً 
، الذي يعد دراسة أكادميية جد مهمة عن احلركة اإلصالحية مبنطقة وادي (زائراإلصالحية عند إباضية اجل

هبا يف ىذا ادلوضوع حبكم أن دراستنا متس بشكل مباشر، زعامات النهضة اإلصالحية  ميزاب، واستعن  
من أىم ادلراجع اليت اعتمدت عليها: دراسة عبد و ، ة التونسيةبادلنطقة، ومدى تأثرىا وإسهاماهتم يف احليا

ىجرة اجلزائريُت )جرة ادلغاربية إىل البالد التونسية، واليت جاءت حتت عنوان: اذلادلاجري حول الكرمي 
خصص جانب من  منو يف الفصل األخَتو  (م،1937-1831والطرابلسية وادلغاربة اجلواونة إىل تونس 

كتاب: ب أيضاً استعنا  كما،  وأبرز نشاطاهتم االقتصادية ىناك زايب بتونس،ادلي اإلباضي الوجوددراستو حول 
ا يف التعريف بالشخصيات اليت استفدنا منو كثَتً  وقدمجعية الًتاث،  توصدر أ ( الذيمعجم أعالم اإلباضية)

 وردت يف ىذا ادلوضوع.

 صعوبات البحث: .7

 من أبرزىا:أثناء مراحل ىذا البحث، لعل الصعوبات  واجهتنا العديد من 

  قلة ادلصادر والوثائق اليت تتحدث عن ىذا ادلوضوع بشكل مباشر، خاصة ما خيص اجلوانب
 ة ادلوثقةمرات من أجل استقاء ادلعلومعدة واالقتصادية منو، وىذا ما دفعنا إىل التنقل إىل غرداية  االجتماعية
تواصل بُت ادلنطقتُت باإلضافة إىل الشخصيات العلمية والدينية اليت عايشت ظروف وأحداث ىذا المن بعض 

والرسائل من  عن الوثائقالبحث كما استثمرنا ىذه التنقالت أيضاً يف ،  بعض الباحثُت ادلهتمُت بذات ادلوضوع
 وادي ميزاب.بقصور  ت العامةاتبكاخلزائن اخلاصة وادل

 ك صعب يف كثَت الظروف األمنية الغَت مستقرة مبنطقة وادي ميزاب جعلت التواصل مع الزمالء ىنا
، وىذا ما جعلنا نتأخر يف كثَت من ادلرات عن العديد من مضطربة أيضاً من األحيان، وجعلت مهمة التنقل 

 ادلواعيد ادلربمة.
  األرشيف الوطٍت بوثائق األخطاء اإلدارية اليت حرمتٍت من السفر ضلو تونس، ومنعتٍت من االنتفاع

 الوثائق اليت تؤرخ ذلذه الفًتة.و ر دالتونسية، اللذان يضمان العديد من ادلصانزات ادلكتبة الوطنية تالتونسي، ومك
 هاأغلبفالعمالية،  اتاذلجر إىل دلوضوع اذلجرة ادليزابية إىل تونس، الدراسات السابقة تطرق   عدم 

 .والطالبيةركز على البعثات العلمية ي   على األرجح
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 زابية، شلا جعلٍت أعتمد على ادلوضوع من وجهة جل الكتابات اليت تناولت ادلوضوع ىي كتابات مي
 .بالبحث عن مصادر أخرىنظر واحدة، وىو األمر الذي حاولت أن استدركو 

جتاوزىا والتغلب عليها، وكل ذلك  تحاول ٍتيف ادلوضوع إال أن رغم ىذه الصعوبات اليت واجهتٍتو لكن 
ونصائحو الدائمة من أجل إكمال العمل يف األوقات احملددة توجيهات وتصويبات ادلشرف و  اهلل أوالً بفضل 

لو، ومساعدة العديد من األصدقاء والزمالء يف ىذا ادليدان وخاصة األصدقاء من منطقة ميزاب الذين كانوا 
الصعوبات اليت اعًتتٍت خاصة فيما خيص بعض ادلراجع  بعضحريصُت على تتبع مسار البحث ومساعديت يف 

 وادلصادر.

يلقى ىذا ادلوضوع االىتمام من طرف  أناألخَت بعد كل اجلهد ادلبذول طوال ىذه السنتُت، أمتٌت ويف 
الباحثُت، وادلهتمُت مبواضيع اذلجرة والتواصل احلضاري بُت أقطار البالد ادلغاربية، وأن يكون نقطة بداية عدة 

رت فذلك ضعف إن أخطأت وقص  أعمال أخرى، وأقول أن كل عمل ينجزه صاحبو يعًتيو اخلطأ والنقصان، ف
يف كل مراحل إصلاز ىذا  وأعانٍتدين من نفسي، وإن أصبت فهو توفيق من اهلل سبحانو وتعاىل الذي سد  

 األوىل واآلخرة.يف ادلوضوع، فلو الشكر والثناء احلسن 

 



 

 الفصل التمهيدي:
 التعريف بمنطقة وادي ميزاب

 .الواقع اجلغرايف والطبيعي لوادي ميزاب -1
 .التطور التارخيي والسياسي -2
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 الواقع الجغرافي والطبيعي لوادي ميزاب .1

 الموقع الفلكي والجغرافي: -أ

ببلد الشبكة كما تعرؼ، يف مشاؿ الصحراء اعبزائرية وسبتاز عن بقية اؼبناطق أو  تقع منطقة وادي ميزاب
 ناحية اعبنوب، (كم  600)وتبعد عن العاصمة دبسافة ، 1القاسية، فهي صحراء ضمن صحراءاجملاورة ؽبا بطبيعتها 

وحيد ببلد  عن سبنراست جنوبا، (كم1500)عن وىراف غربا و (كم800)عن قسنطينة شرقا و (كم800)و
والد نائل، ومن الشرؽ واحات حجَتة ولعلية أغواط، وصحراء ميزاب من الشماؿ والشماؿ الشرقي واحة األ

 515)وتوجد منطقة وادي ميزاب على ارتفاع  ،2وغَتىا، ومن الغرب وادي زرقوف، ومن اعبنوب واحة وارجبلف
وخط الطوؿ  (38.30)يف تقاطع خط العرض الشمايل  غردايةوتوجد عاصمة الوالية  ،3من سطح البحر (مًت

حيدىا مشاال وادي بوزبَت، وغربا وادي زرقوف،  2كم  (الف 38)، وتبلغ مساحتها حوايل (30.454)اعبنوب 
 .5وسبتد شرقا فتشمل زلفانة والقرارة وزبتلط جنوبا مع ببلد الشعانبة

الرئيسية للمنطقة وىي:  األوديةوىذه الشبكة تتخللها ، 6بُت قراىا أوديتهاتشابك إىل  وظبيت بببلد الشبكة 
 100)كلها ال يتجاوز عمقها   األودية ىذا، و 7متليلي، وادي النساء، وادي بلوح وادي ميزاب، وادي زقرير، وادي

، 8، وتتجو كلها من الشماؿ الغريب كبو اعبنوب الشرقي، لتنتهي عند حبَتة تكتنفها الرماؿ مشاؿ غرب ورقلة(مًت
مطار كبو األ هية كبَتة حي  ىي دباابة العمود الفقري للصحراء بتوجيو ميامهأولذلك تعترب ببلد الشبكة ذات 

ذات اػبصائص الصحراوية  األوديةالشرؽ والغرب بعيدة عن استغبلؽبا من طرؼ سكاف ميزاب، حي  تقـو 
اؼبنحدر من ىضبة  ما وادي زقريرأنواحي بعيدة، إىل  بإبعادىا، مال وادي ميزاب ووادي متليلي ووادي سبسب،

كرب من ببلد الشبكة وببلد ميزاب ىي اعبزء األ، 9واحة القرارةإىل  نو يتجو دبياىو الغزيرةإغواط في األحالضاية بنوا
ما بنوا ميزاب فبل يسموف أ، و القرارة بريافمليكة، بٍت يزقن، بونورة، العطف، وتضم اليـو اؼبدف السبع: غرداية، 

                                                           

 .1ـ، ص2006، اؼبطبعة العربية، غرداية، 2، طتاريخ بني ميزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسيةيوسف بن بكَت اغباج سعيد:  1-
 .160ـ، ص2013اعبزائر، ، عامل اؼبعرفة، 1، ط1، جالحديثة وثورتها المباركة الجزائرنهضة ؿبمد علي دبوز:  2-
 .20ـ، ص1991ا، اؼبطبعة العربية، غرداية، ة دينيا تاريخيا، اجتماعيياإلسالموادي ميزاب في ظل الحضارة بكَت بن سعيد اعوشت:  3-
العربية،  ، اؼبطبعة1، طم1962ىـ/1382إلى  م1744ىـ/1157عند اباضية الجزائر  اإلصالحيةمعالم النهضة الشيخ باغباج:  أضبدقاسم بن  4-

 .56ـ، ص2011غرداية، 
 .01يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص  5-
 .57الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص أضبدقاسم بن  6-
 .20بكَت بن سعيد اعوشت: اؼبرجع السابق، ص  7-
 .1يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص 8-

ص -ـ، ص2008، مطبعة الفنوف اعبميلة، اعبزائر، 1، ط2، ج بميزاباإلباضي  ودروىم في المجتمع العزابةصاحل بن عمر اظباوي:  -9
(593-592). 
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)إغزر( كلمة أف  )اغزر أوغبلف(، علماً  سما)أًغبلف( ويطلقوف على وادي ميزاب إال  ببلدىم يف لغتهم الرببرية
اعبنوب الغريب: إىل  عليها مدف سهل مزاب الست وىي من الشماؿ الغريب أيضاً  ويطلق ،1ميزابية معناىا وادي

مدينة متليلي يف اعبنوب وزلفانة يف  إليهاالضاية وغرداية ومليكة وبٍت يزقن وبنورة والعطف، وىناؾ من يضيف 
 .2اعبنوب الشرقي

 الطقس: -ب

مطار يف يف حالة نزوؿ األإال  تتميز اؼبنطقة باؼبناخ الصحراوي اعباؼ بطبيعة اغباؿ، وىو مناخ قليل الرطوبة 
قصى أما يف الشتاء فإف أبُت الليل والنهار،  أيضاً وزبتلف درجات اغبرارة بُت الشتاء والصيف، و حوؽبا، أو  الشبكة

 فتبلغدناىا أو  رجةد48قصى درجة تبلغ أما يف الصيف فإف أ، و رجةد1دناىا فتبلغ أما أو  رجةد30درجة تبلغ 
، لذلك فهواء اؼبنطقة جاؼ جدا، وفبا يزيده جفافا الرياح اؼباَتة للرماؿ القادمة من اعبنوب الغريب 3رجةد20

دىن الضوء بالنهار وتباعد اغبدين األ إشعاعخاصة يف هناية الشتاء وبداية الربيع، ومن نتائج ىذا اعبفاؼ قوة 
 .4قصى لدرجات اغبرارة خبلؿ اليـو الواحدواأل

ملم سنويا، وىذا ما 67مطار فيها مطار ال يتجاوز معدؿ سقوط األي منطقة قليلة األما عن التساقط فهأ
، وقد تزيد نسبة التساقط عن ىذا العدد يف بعض السنوات وكذلك قد تشح 5جعل ودياهنا قليلة السيبلف عموما

ومع ىذا تتمتع اؼبنطقة  ،6ملم يف السنة 10إىل  معدالت منخفضة جدا قد تصلإىل  حيانا وينزؿ اؼبعدؿأالسماء 
اؼبنطقة باؼبياه اعبوفية ولكنها ليست قريبة من السطح، فالعمق العاـ لآلبار بالنسبة للسطح يًتاوح ما بُت شبانية و 

 24إىل  20مًت(، وتبلغ درجة حرارة اؼبياه ما بُت ) 17 – 0ظبك الطبقة السائلة ما بُت) غطبسُت مًتا، ويبل
 .7اػبارجية ة، فهي ال تتأثر باغبرار درجة مئوية(

 

 

 

                                                           
 .3يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -1
 .526ـ، ص2012، دار الوعي، اعبزائر، 2، ط2، جمعجم مصطلحات االباضيةؾبموعة من الباحاُت:  -2
 .21رجع السابق، ص بكَت بن سعيد اعوشت: اؼب -3
 .1يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -4
 .56الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص أضبدقاسم بن  -5
 .21بكَت بن سعيد اعوشت: اؼبرجع السابق، ص -6
 .593، ص2صاحل بن عمر اظباوي: اؼبرجع السابق، ج -7
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 التسمية وأصل السكان  –ج 

 صل تسمية وادي ميزاب:أ. 1 –ج

 ،ليهااىأنسب إىل  رجعهاأفمنهم من  اؼبنطقة، ىذا إليهاصل التسمية اليت ترجع ألقد تعددت الروايات يف  
سبب تسمية اؼبنطقة بببلد الشبكة، فإف التسمية  علمناأف  بعدو  ، ة اعبغرافية للمنطقة يف حد ذاهتاالطبيعأو إىل 

 وكيف أتت؟ ؟التسمية ىذا ذاااؼبعروفة واؼبشهورة ىي وادي ميزاب فلم

أف  يبدو يل: »يلباضية يف موكب التاريخ حوؿ سبب التسمية ماييف كتابو اإل 1يذكر الشيخ علي حيي معمر 
ف "بٍت مصعب" ىم الذين كانوا يعمروف ىذه اؼبنطقة، رض ىي بادية "بٍت مصعب"، ألصلية ؽبذه األالتسمية األ

البادية زبًتقها ودياف ثبلثة على شكل جباؿ  ىذاجزائها، فكانت ؽبم منتجعا ومرتعا، وؼبا كانت أوينتقلوف بُت 
رض الشبكة.... فأنا أ أيضاً  سبلسل فبتدة من اعبباؿ شاهبت يف صورهتا الشبكة، فأطلق عليها وتعًتضهاطويلة، 

مضاب، وىذه الكلمات أو  مصابأو  كلمة "ميزاب" ؿبرفة عن مصعبأف   دلة كافيةأإىل  بدوف استنادرجح أ
أف  ، فبا يدؿإليهاشخاص الذين ينتسبوف عن األأو  يف اؼبصادر اليت تتكلم عن تلك اؼبنطقة، كاَتاً الابلثة ترد  

العُت مهزا، وحروؼ اغبلق عن  صأب بإبداؿ حرؼم  إىل  صلها واحد، فأصل الكلمة يبدوا "مصعب"، مث حرفتأ
بل ردبا كاف حرؼ  ما ينطقوف اػباء بدؿ اغباء، واؽبمز بدال من العُت، كاَتاً الرببر ينوب بعضها على بعض، ف

مث سهلت اؽبمزة فقرأت الصاد  العُت من أعسر اغبروؼ نطقا عليهم، ولذلك فتجري السنتهم باؽبمز بدال عنها،
ا لتقارب ـبرجي الضاد بعض ضادا، ونطقها بعض زايً  فنطقها أخرىىذه الصاد حرفت مرة أف  فبدودة، مث
مفخمة يف بعض الكلمات مال الصبلة والصـو اللتُت  بداؿ بٍت ميزاب للصاد زاياً إ، وفبا يؤيد ىذا الرأي 2«والزاي
نسبة لبٍت م صاب من بٍت صل التسمية م صاب أأف  إىل األمرويؤكد ابن خلدوف ىذا   ،3ازميصبحتا تزاليت و أ

من قبائل زناتو الرببرية من شعوب بادين كاَتة العدد،  وأصلهماختطوىا، أف  واسُت؛ وىم الذين سكنوا اؼبنطقة بعد
زاب ىم يربعة: بنو مصاب، بنو عبد الوادي، بنو توجُت، بنو زرداؿ، ومن مث فإف بٍت موالده األأا من وازدادوا تفرعً 

على لقبيلة زناتو ىو اعبد األ األخَتن زرخيك )زىيق( بن واسُت بن ادين بن جانا وىذا بناء بادين بن ؿبمد بأ

                                                           
يف مدينتو على صبلة من شيوخ  الفقوـ، حفظ القراف الكرًن ومبادئ 1919بليبيا خبلؿ سنة  من مواليد مدينة بنالوت :الشيخ علي يحي معمر -1

معهد اغبياة إىل  اعبزائر وبالضبطإىل  ـ متوجها1937، وغادر تونس سنة ءجبلاأل، مث انتقل جامع الزيتونة ليأخذ العلم من علماءه اإلباضياؼبذىب 
هبا سبع سنوات تتلمذ خبلؽبا على مشايخ اؼبعهد ومنهم الشيخ بيوض والشيخ شريفي سعيد، ولقد كاف  وأقاـبالقرارة بوادي ميزاب، وحط الرحاؿ ىناؾ 

. ينظر: صبعية اإلباضيطالبا ومدرسا يف نفس الوقت، وكاف الشيخ حيي معمر كاَت النشاط واغبركة والتأليف وكاف علماء بارزا من علماء اؼبذىب 
 .(619-620)ص -ـ، ص1999، اؼبطبعة العربية، غرداية، 1، ط3، جةاالباضي أعالممعجم الًتاث: 

ـ، 2008، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، سلطنة عماف، 3، اغبلقة الرابعة االباضية يف اعبزائر، طاالباضية في موكب التاريخعلي حيي معمر:  -2
 .301ص

 .7يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -3
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بسبب احتماؽبا  كاَتاً اؼبؤرخُت ال يعتمدوف عليها  أف  حوؿ سبب التسمية ولو أخرىوىناؾ رواية ، 1الرببرية
"ميزاب" الكعبة الذي قطرت قطرة من قطرات ماء يف يـو إىل  سبب تسمية وادي ميزاب نسبةأف  الضئيل، وىي

مارة على ىداه، ويذكر أاستجابة لدعوتو، و  2ببلؿ مرداسأيب  ماـباضية وىو اإلحد ائمة اإلأمشرؽ الشمس، على 
، لكوهنا مل تعرؼ يف القدًن ولو كانت لكاف إليهاب اهنا سبب يف تسمية وادي ميز أحيي معمر ىذه القصة وينفي 

 .3وىل هباأباضية اؼبشرؽ إ

دلة اؽبامة بٍت مصعب ولو تغَتت يف النطق مع مرور الزمن، ومن األإىل  صل الكلمة يعودأأف  و ديكننا القوؿ 
ىػ، لفظ 471اؼبتويف سنة  4بكرأيب  مهها ما أورده زكرياء حيي بنأما تذكره اؼبصادر التارخيية ولعل  األمرحوؿ ىذا 

ريغ، و يربع يف الرباري عند بٍت أوكاف الشيخ يشيت يف » قاؿ: ذإ، وأخبارىم( األئمةكتاب سَت   )مصعب يف كتابة 
من غريب وبربري وافرقبي  األلسنةتعدد ف وإ ، 5«الوىبيةإىل  ذ ذاؾ واصلية فرد بعضهمإمصعب، وغَتىم وكانوا 

ب"، "مضاب"، مزاب"، "ميزاب"، "مصا خر فذكرت "آإىل  خر ومن كتابآإىل  جعل الكلمة زبتلف من مصدر
 "مصعب"، لتدؿ صبيعها على منطقة واحدة.

 أصل بني ميزاب:   -2-ج

صل بٍت ميزاب ىم الرببر بالتحديد من قبيلة زناتو، أأف  وردناه يف سبب التسمية يتبُت لناأمن خبلؿ ما  
متواجد يف  سماالىذا أف  6وىذا ما يؤكده العديد من علماء منطقة ميزاب وشيوخهم حي  يذكر الشيخ اطفيش

                                                           
 .951، ص3ؾبموعة باحاُت: معجم مصطلحات االباضية، ج -1
ـ، من عظماء الشراة، تابعي، زاىد، ورع، ؾباىد 680ىػ/61اؼبتويف  مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي الحنظلي التميمي -2

صاحب مبدأ، زاىد وعفيف وناطق باغبكمة، وصاحب  وشجاع، ال خياؼ يف اهلل لومة الئم، يقوؿ اغبق وال يبايل، يناقش بالرأي واغبجة والدليل، 
 .(136-135)ص-، ص1قواؿ مأثورة. ينظر: صاحل بن عمر اظباوي: اؼبرجع السابق، جأكرامات و 

 .312علي حيي معمر: اؼبرجع السابق، ص -3
رجح يف ورجبلف، وهبا قربه سنة على األدرس يف واد ريغ، وكانت وفاتو  -ورقلة -ىل ورجبلفأ، مؤرخ من أبي زكريا يحي بن أبي بكر الورجالني -4

ثاره كتاب" أظباع، من قناع، وحجج سبؤل القلوب واألإطوؿ باع بأدلة ذات أوائل، ولو يف علـو األ ثارآل فاضل اؼبقتفُتـ، وكاف من األ1078ىػ/471
 ؼبا ترصبو ماسكراي 1878سنة إىل  قي الكتب ـبطوطااثر تارخيي لبلباضيُت يف اؼبغرب العريب حىت عصر اؼبؤلف، وب أقدـ"، وىو وأخبارىم األئمةسَت 
الجزائر من  أعالممعجم ، عادؿ نويهض: 63، ص1زكريا". ينظر: صاحل بن اعمر اظباوي: اؼبرجع السابق، جأيب  الفرنسية ربت عنواف " تاريخإىل 

 األئمةكتاب سير بكر: أيب  زكرياء حيي بنأيب  ،341ـ،ص 1980، مؤسسة نويهض الاقافية، لبناف، 2، طحتى العصر الحاضر اإلسالمصدر 
 .13، ص1979العريب، اؼبكتبة الوطنية اعبزائرية، اعبزائر،  إظباعيل، تح: خبارىمأو 

 .64بكَت بن سعيد اعوشت: اؼبرجع السابق، ص 5-
علماء  أشهرعليو ىذه اللقب الشيخ عبد اهلل بن ضبيد الساؼبي من  أطلق، األئمةاؼبشهور بقطب  الشيخ امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش 6-

ـ، ولقد كاف والده من الشخصيات البارزة يف 1820والده يف سنة إليها  عماف يف العهد اغبدي ، ولقد الشيخ اطفيش يف مدينة غرداية ؼبا انتقل
كتاب اؼبسجد يف سن اػبامسة، فحفظ إىل   وتنشئتو التنشئة الصاغبة، فدخل بًتبيتو أموميزاب، ولقد تويف والده ومل يتعد الرابعة من عمره وتكفلت 

خذ مبادئ النحو والفقو واؼبنطق على علماء تلك أالقراف الكرًن يف سن الاامنة حفظا متقنا، ولقد كاف يظهر فيو النبوغ الذكاء اػبارؽ منذ صغره، و 
ؼ من معينو العديد من العلـو واؼبعارؼ، وكاف الشيخ اطفيش عصاميا معتمدا على نفسو الذي اغًت  إبراىيمالشيخ اغباج  أخيوالفًتة، وخاصة من طرؼ 
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ما الشيخ عبد الرضبن أمازيغي ال غَت، أبربري  سمالا يكوف تعريفً أف  باضية للميزابيُت وال يعدواؼبصادر اإل
ولقد قدـ ابن خلدوف نسب  ،2صليوف ؼبنطقة وادي ميزابقبيلة بٍت مصعب الرببرية ىم السكاف األأف  يرى1بكلي

ىؤالء اؼبيزابيُت عندما ذكر اهنم من قبائل زناتو الرببرية وبالضبط من شعوب بادين الكاَتة العدد ومن مث فإف بٍت 
 إذامن ناحية ثانية  أيضاً و ، 3بناء بادين بن ؿبمد بن زرخيك )زىيق( بن واسُت بن ادين بن جاناأب ىم من اميز 
 والشلحية ىايل منطقة ميزاب فهي قريبة من اللغات الرببرية كالشاوية والقوراريةأخذنا اللغة اليت يتكلم هبا أ

شالر  ـيكي باعبزائر خبلؿ الفًتة العامانية وليااألمر صوؿ زناتية، ولقد الحظ ذلك القنصل أوىي ذات والنفوسية، 
ىم يتحدثوف نفس اللغة اليت يتحدثها القبائل » بينهما فقاؿ:درؾ الفرؽ وأحبي  شبو اللغة اؼبيزابية بلغة القبائل 

                                                                                                                                                                                     

طلب العلم وجلب العديد من الكتب النادرة، فكاف نابغة زمانو وجلس للتدريس  أجل ـبتلف اؼبناطق وطاؼ العديد منها منإىل  يف طلب العلم فسافر
ة العلم من ـبتلف اؼبناطق خاصة من قصور واد ميزاب، ولقد انشأ معهدا للتدريس يف منزلو وكاف والتأليف وىو يف سن السادسة عشر، فكاف قبلة لطلب

ـ، وزبرج على يديو العديد من الطلبة، وترؾ العشرات من التآليف يف شىت العلـو والفنوف واؼبعارؼ، ولقد تويف الشيخ اطفيش يف 1837ذلك يف سنة 
، 1، تح: حيي بن هبوف، طرحلة القطبوالتأليف. حيي بن هبوف:  النشءاىا يف طلب العلم وتربية سنة قض 96، عن عمر يناىز 1914مارس سنة 
 .(27-22)ص -، ص2007غرداية، 

ـ، عامل جليل وشخصية مرموقة ولد بالعطف وعرؼ 1901 أكتوبر 3الشهَت بػ: البكري، ولد يف  الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي 1-
نسبو، تعلم القرآف ومبادئ التوحيد يف اؼبسجد العتيق بالعطف واخذ مبادئ اللغة الفرنسية باؼبدرسة  إليوبكر الصديق الذي ينتهي إىل أيب  بالبكري نسبة

سنة  أواخرتونس يف إىل  الرظبية، وحفظ القراف الكرًن يف مقتبل العمر، ودرس علـو الشريعة على عمو اغباج عمر بن ضبو، وبعد وفاة عمو انتقل
، ودرس يف جامع الزيتونة على الشيخ الطاىر بن عاشور إبراىيماليقظاف أبو  والتحق ىناؾ بالبعاة اؼبيزابية اليت كاف يشرؼ عليها الشيخـ، 1922
لصادقية باؼبدرسة اأيضاً  يف الزيتونة، ودرس األفاضل، والببلغة على الشيخ الطاىر سيالة ودرس العديد من العلـو على صبع من العلماء واألدبالتفسَت 

أبو  عاماف الكعاؾ والشيخ الصادؽ النيفر العلـو العصرية، ولقد كاف طيلة فًتة مكوثو بتونس مساعدا للشيخ :أمااؿبتونس واخذ على علماءىا من 
اعبزائر بقي رفقة الشيخ قاسم بن اغباج عيسى ابن الشيخ مابُت إىل  اليقظافأبو  اليقظاف يف تسيَت شؤوف البعاة ىناؾ، وبعد رجوع الشيخ

إىل  فًتة مكوثو بتونس لو عبلقات وثيقة مع اغبزب اغبر الدستوري التونسي، ومع زعماءه السياسيُت، وعند رجوعوأيضًا  ـ، وكاف1926/1929
نظرا لعلمها بنشاطو السياسي يف تونس رفقة اغبزب اغبر الدستوري،  مراألقاضي ؿبكمة العطف ولكن السلطة الفرنسية مل ترد ىذا  األىايلاعبزائر عينو 

للجمعية، وعُت يف  األساسيوعند تأسيس صبعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت كاف الشيخ عبد الرضبن بكلي من ضمن عبنة الصياغة اليت صاغت القانوف 
أبو  االقتصادية للجزائريُت، وكاف مساندا للشيخ األزمةوطنو خبلؿ  ألبناءاعدا عضو حلقة العزابة بالعطف، ولقد كاف تاجرا ناجحا ومس 1934سنة 

والتعليمي دبيزاب، وتفرغ  اإلصبلحياليقظاف يف نضالو الصحفي ونشرت لو العديد من اؼبقاالت يف الصحف، وكانت لو نشاطات بارزة يف اؼبيداف 
ارؾ مشاركة فعالة يف العمل السياسي حىت مت القبض عليو، وبعد االستقبلؿ عُت عضوا يف للتعليم يف مدرسة برياف، وعند اندالع الاورة التحريرية ش

، وتوىل رئاسة ؾبلس عمي سعيد اكرب ىيئة دينية واجتماعية بوادي ميزاب، ولقد ترؾ الشيخ عبد الرضبن بكلي العديد من األعلى ياإلسبلماجمللس 
، ص 3، جمعجم أعالم االباضيةـ. ينظر: صبعية الًتاث: 1986جانفي  15 برياف وشيعت جنازتو يـو اؼبؤلفات اؼبهمة واؼبتنوعة، ولقد وافتو اؼبنية يف

، اؼبطبعة العربية، غرداية، تقارير البكري حول مدرسة وجمعية الفتح للتربية والتعليم في بريان، عبد الرضبن بن عمر بكلي: 528.521ص
 (.4-1)ص-ـ، ص2009

 .568، ص2صاحل بن عمر اظباوي: اؼبرجع السابق، ج 2-
 .951، ص 3ؾبموعة من الباحاُت: معجم مصطلحات االباضية، ج  3-
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وؽبا عدة خصائص لسانية وكبوية ،1«عاداهتم اؽبادئةإىل  ناقة وىذا بدوف شك يرجعأكار أنقى و أولكن لغتهم 
 .2وصرفية

واصل اؼبيزابيُت من العرب والرببر ففي عروقهم دماء » صل اؼبيزابيُت ما يأيت:أفيذكر يف  3ما ؿبمد علي دبوزأ
مكن أ إذاهنم بربر خلص، فالرببر اػبلص أومقلدوىم من  االستعمارالعرب والرببر صبيعا، وال صحة ؼبا يدعيو 

كرب أبناء أوف فمتحضروف و ما اؼبيزابيأوجودىم يف اؼبغرب ففي رؤوس اعبباؿ اؼبنقطعة اليت ال تعرؼ دولة وحضارة، 
كار، أسيما العرب، فالدماء العربية فيهم ال ة، ياإلسبلمفيها بالشعوب  ختلطوااسبلمية نشأت يف اعبزائر، إدولة 

 .4«كباء الببلدأيدؿ على ذلك فصاحتهم يف العربية وخلوىم من اللكنة اؼبوجودة يف بعض 

اؼبنطقة ىو حذؽ سكاهنا للغة العربية والرببرية معا،  ىذاالعرب بالرببر قدديا يف  متزاجاعلى  أيضاً  وفبا يدؿ  
وتغلغلو يف النفوس وربمس  ياإلسبلمالدين  بانتشاراللغة العربية انتشارا  زدادتاو فبا يبُت توارثهما منذ القدًن، 

الرببرية، نساف الرئيسية تسمى باللغة دوات اإلأالفبلحة والنباتات وبعض  أظباءمازيغ ؽبما، فمازالت الكار من األ
، وىي تتشابو غبد كبَت مع ؽبجات منتشرة يف ببلد اؼبغرب العريب، ىذا فضبل إنساهناا يؤكد على تأصلها وبقاء فب

 يؤكدهوىذا الكبلـ ، 5زجاؿشعار واألىازيج الشعبية واألمااؿ واغبكم واألعن التشابو يف العادات والتقاليد واأل

                                                           
-

1
-م1011هـ/1121-هـ 1111جماعة بني ميزاب وتفاعالتها االقتصادية واالجتماعية بمدينة الجزائر اواخر العهد العثماني )محمد وقاد: 

م، 9002/9000الماجستير في التاريخ الحديث، اشراف الدكتورة: فلة موساوي القشاعي، جامعة الجزائر، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة م(1381

 .53ص

 .951، ص 3، ج معجم مصطلحات االباضيةؾبموعة من الباحاُت:  2-
لقد كاف والده اغباج ، و محمد بن الحاج علي بن عيسى بن كاسي بن عيسى حمو بن داود بن امحمد بن داود بن منصور بن إبراىيم دبوز 3-

اليت  اإلصبلحيةمن رجاؿ اغبركة  أبوههبا، وكاف  فعاالً  ـ، وكاف عضواً 1927مدينة برياف، فكاف من مؤسسي اعبمعية اػبَتية يف سنة  أعيافعلي من 
سوؼ يهبو لطلب العلم، وبالفعل جاءه ؿبمد يف  أبناءجاءه  أفقبل ؿبمد ولكنهم كلهم مل يعيشوا ولذلك نذر  بناءأقادىا الشيخ بيوض، ولقد رزؽ 

، ؼبا بلغ سن اػبامسة تلقى مبادئ الكتابة والقراءة القراف الكرًن، ولقد  أصيلة إسبلميةـ، ولقد اعتٌت والده بًتبيتو بًتبية فاضلة 1919فيفري من سنة 
معهد الشيخ بيوض بالقرارة بعد حفظو للقراف الكرًن، وتلقى يف معهد إىل  كاف ؿبمد علي منذ صغره تشع منو ـبايل النجابة والذكاء والفطنة، مث توجو

عماؿ دراستو  أجل تونس منإىل  الشيخ بيوض ابرز العلـو والفنوف وفقو فيها، وكاف طالبا قبيبا ونشيطا، وعند زبرجو من معهد اغبياة قرر الذىاب
يف تلك الفًتة خبلؿ اغبرب العاؼبية الاانية وغلق اغبدود ولكنهم  األمنيةظروؼ ىناؾ، وجازؼ رفقة بعض الطلبة يف رحلة سفر خطَتة ومغامرة نظرا لل

جامع الزيتونة واػبلدونية وبقي ىناؾ يف التحصيل وطلب إىل  نواة للبعاات البيوضية ىناؾ يف تونس، ودخل أوؿىناؾ وكونوا إىل  سبكنوا من الوصوؿ
يف طلب العلم واالغًتاؼ من معُت علماءىا اؼبعروفُت يف تلك الفًتة،  أكاراالستزادة  أجل نمصر مإىل  ـ، مث قرر الذىاب1944غاية سنة إىل  العلم

وادي ميزاب إىل  ـ، وعند رجوعو1948غاية سنة إىل  تونس، ولقد بقي ىناؾإىل  األوىلولكن كانت رحلتو يف مصر ال تقل خطورة ومغامرة عن رحلتو 
، وتاريخ اؼبغرب العريب والعديد من العلـو ياإلسبلمالعريب والببلغة والصرؼ والنحو والتاريخ  األدبيس ـ، تقلد مهمة التعليم وقاـ بتدر 1948يف سنة 
مكتبة ضخمة ثرية وغنية دبختلف الوثائق اؼبصورة أيضًا  ، ولقد ترؾ الشيخ ؿبمد علي دبوز العديد من الكتب خاصة يف ؾباؿ التاريخ، وترؾاألخرى

، الشيخ محمد علي دبوز وآثارحياة : إبراىيمـ. بيوض 1981نوفمرب  13رضبة اهلل دبسقط رأسو بربياف يـو إىل  نتقلواؼبسجلة، انتابو مرض عضاؿ وا
 .(815-812)ص -، ص4. صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج49.25، ص ص2013، عامل اؼبعرفة، اعبزائر، 1ط
 168ص  ،1ؿبمد علي دبوز: هنضة اعبزائر اغبدياة وثورهتا اؼبباركة، ج  4-
 .(571-570)ص  -، ص2صاحل بن عمر اظباوي: اؼبرجع السابق، ج 5-
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غلبيتهم فقط نفوسو، أأف  واؼبيزابيوف ليسوا كلهم من قبائل نفوسو، بل»حي  يقوؿ:  1توفيق اؼبدين أضبدويقره 
 مراً أمن الناحية التارخيية يعد  األمروىذا ، 2خرىقحاح والقليل من القبائل العربية األوفيهم الكاَت من العرب األ

خاصة  ستقراراالماف و ليو كل من يريد األإف اؼبنطقة جاءت يف مكاف منيع وبعيد يلتجأ ، ألجداً  ا وؿبتمبلً طبيعيً 
ىم و اؼبنطقة ومنهم من خالط ىذايف فًتات اغبروب، وىناؾ العديد من القبائل العربية اليت جاورت اؼبيزابيُت يف 

ؽ و يومنا ىذا منها قبيلة بٍت مرز إىل  مل سبتزج باؼبيزابيُت وبقيت ؾباورة ؽبم أخرىهبم، وىناؾ قبائل عربية  متزجوااو 
صل سكاف وادي ميزاب ىم من أأف  نستنتج األخَتويف ، 3واؼبخادمة وقبيلة الشرفة وقبيلة الشعانبة وقبيلة اؼبذابيح

الرببر ولكن مع مرور الزمن اختلطوا يف بعض الفًتات بالقبائل العربية اليت جاورهتم وخالطتهم وهبذا وقع امتزاج 
 فيما بينهم.

 .التطور التاريخي والسياسي – 2

اؼبادية، فلقد شهدت اؼبنطقة على مر العصور  ثارىاآسبتاز منطقة وادي ميزاب بعمقها التارخيي وعراقة  
 .جناس واغبضارات التارخييةزماف تقلب العديد من األواأل

 :وادي ميزاب خالل العصور القديمة -أ 

يف مؤسبر ما قبل التاريخ اؼبنعقد  قدـ العصور، حي  ذكر الدكتور بيَت روفوأكانت منطقة ميزاب عامرة منذ 
نو توصل من خبلؿ حبوثو اؼبيدانية يف منطقة وادي ميزاب، بأف اؼبنطقة شهدت فًتات أـ، 1934بفرنسا يف سنة 

وؿ، وصف خبلؽبا ما صبعو من حدى عشرة ؿبطة من العصر اغبجري األإتارخيية قددية جدا، وذكر بالتفصيل 
ذلك فإف اؼبنطقة غنية بالرسـو على الصخور، إىل  باإلضافة، أداة (2959) دوات ذلك العصر واليت بلغ عددىا:أ

صحراء قاحلة بعد التغَتات إىل  تؤوؿأف  حينا من الدىر هبذه الببلد قبل ستقرانساف ما قبل التاريخ إأف  تابت
نسانية قددية، رغم إدوات والصخور اؼبنقوشة واؼبرسومة، تابت وجود حضارة األ ىذاو ، 4اؼبناخية على مر العصور

                                                           

كاف بدوف دفًت، ذو   ألنوصوؿ جزائرية، زبرج من جامع الزيتونة، لكنو مل حيز على شهادة أ( ولد بتونس من 1899/1983) أحمد توفيق المدني 1-
سلمُت ثقافة واسعة، عرؼ منذ بداية حياتو بنضالو الوطٍت وبنشاطو السياسي، كاف من مؤسسي اغبزب اغبر الدستوري التونسي، مث صبعية العلماء اؼب

، وبعد االستقبلؿ تقلد عدة وظائف ةاؼبؤقتاعبزائريُت بنادي الًتقي باعبزائر العاصمة، كاف الناطق الرظبي عببهة التحرير الوطٍت، وعضوا يف اغبكومة 
، طبعة خاصة، دار البصائر، 3، جم1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة دبلوماسية، ولو العديد من اؼبؤلفات. ينظر، خَت الدين شًتة: 

 .90ـ، ص2009اعبزائر، 
 .61بكَت بن سعيد اعوشت: اؼبرجع السابق، ص 2-
 .59باغباج: اؼبرجع السابق، ص أضبدقاسم بن  3-
 .(3-2)ص  -يوسف بن بكَت اغباج سعيد: تاريخ بٍت ميزاب، ص 4-
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للحيوانات تدؿ على حضارة  وأشكاؿ وأعدادمازيغية بربرية، أهنا فنيت بعد ذلك، وىي عبارة عن رموز وجرـو أ
 .1تربز على بعض من مهنو وحرفو كالرعي وتربية اؼبواشي أيضاً اعبنس الرببري والبشري ؽبذه الربوع، و 

 :ياإلسالموادي ميزاب خالل الفتح العهد  - ب

وؿ للهجرة حي  وعلى عهد عمر بن لببلد اؼبغرب منذ بدايات القرف األ ياإلسبلملقد كاف الفتح    
مر اػبليفة عمر بن أىػ 27غرب اعبزيرة العربية، ففي سنة اػبطاب رضي اهلل عنو بدأت سرايا الفاربُت تتجو كبو 

السرح أيب  فريقية فقدمها عبد اهلل بنإكبو السرح بالتوجو جبيشو أيب  اػبطاب رضى اهلل عنو واليو دبصر عبد اهلل بن
ر وعبد اهلل بن العباس وعقبة فمااؿ عبد اهلل بن الزبَت وعبد اهلل بن جعأيف جيش يتقدمهم الكبار من الصحابة من 

 رسالياتالفتوحات واإل ستمرتا، و من سكاف افريقية ، ووقعت معارؾ كبَتة بُت اؼبسلمُت الفاربُت والرببر2بن نافع
وموسى  3مت الفتح الكلي للببلد واغبقيقي، وكاف ذلك على عهد حساف بن النعمافأف  غايةإىل  ببلد اؼبغربإىل 

لكن ، 5ةياإلسبلماػببلفة إىل  صبحت الببلد تابعةأا الوضع يف ببلد اؼبغرب و على عهدمه ستتباحي   4بن نصَت
نظرا لطريقة اغبكم اليت سبيز  أيضاً نساف الرببري و يف ببلد اؼبغرب وذلك لطبيعة اإل ىذا االستتباب مل يستمر طويبلً 
، لذلك ظهرت الاورات الرببرية ضد اؼبنطقةالطريقة اليت مل تعجب سكاف  ىذاهبا بعض الوالة عن ببلد اؼبغرب 

والظلم والتعسف  ستبداداالالاورات دعوات مذىبية تدعوا للاورة ضد  ىذاحكاـ ووالة ببلد اؼبغرب وظهرت مع 
 .6ببلد اؼبغربموي على األ

 :ظهور الحركات الخارجية ببالد المغرب  - 1 –ب 

موية بببلد اؼبغرب، رفض الرببر ىذا السلوؾ اؼبشُت واغبكم مع السياسة التعسفية اليت حكم هبا والة الدولة األ
على غرار الوايل عنبسة بن سحيم الكليب الذي سلك مع مسلمي اؼبغرب سياسة القاسي الذي ميز بعض الوالة 

اليت مل ترضي  خرىساليب األمن األ كاَتاً ، فأزبذ منهم حرسا وبطانة وطالبهم بدفع اعبزية و كاَتاً  أغضبتهم
عن سلطة اغبركات اػبارجة  ىذاوىل أموي وكانت اغبركة الصفرية السكاف، وظهرت اغبركات اؼبضادة للحكم األ

شهر أاغبركة يف ببلد اؼبغرب وقامت بعدة ثورات وكاف من  ىذامويُت والداعية للاورة ضدىم، وقد نشطت األ
موية، ولكن ذلك مل لى العرب من جنود القوات األنتصر فيها عأالذي قاد معارؾ عدة و  زعمائها ميسرة اؼبطغري

                                                           
 .57، صمعالم النهضة اإلصالحيةالشيخ باغباج:  أضبدقاسم بن  -1
 .22اعبزائر، ص، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، 2، تق، تص: ؿبمد اؼبيلي، جتاريخ الجزائر في القديم والحديثمبارؾ بن ؿبمد اؼبيلي:  -2

 ىػ(. 74/85استمرت فًتة فتوحاتو بببلد اؼبغرب ) 3-
 ىػ(. 86/95استمرت فًتة فتوحاتو بببلد اؼبغرب واالندلس ) 4-
ـ، ص 1984، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، بداية العهد العثمانيإلى  من الفتح ياإلسالمالجزائر في التاريخ العهد ؾبموعة من الباحاُت:  5-
 .(26.25)ص
 .(232-231)ص -ـ، ص2013، عامل اؼبعرفة، اعبزائر، 2، ج1، طتاريخ المغرب الكبيرؿبمد علي دبوز:  6-
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ىػ، 125فريقية سنة إعُت حنظلة بن صفواف على  يستمر طويبل حي  تدارؾ ىشاـ بن عبد اؼبلك اؼبوقف حُت
وىزموىم شر  األصناـوىكذا استطاع حنظلة من القضاء على اغبركة الصفرية وذلك يف معركة كبَتة دبكاف يسمى 

تباع اغبركة الصفرية يف مناطق متعددة من أاؽبزدية قائمة، وتشرد بقايا  ىذاىزدية، وىكذا مل تقم للصفرية بعد 
 .1يصبح ؽبم قوة وال نفوذ يذكر عدا بعض الفًتات القليلةاؼبغرب و مل 

 :باضية في بالد المغربظهور اإل  -2 –ب 

سباب ظهور الفرؽ واؼبذاىب أاغبدي  عن إىل  والأباضي وانتشاره جيرنا ر اؼبذىب اإلو ف اغبدي  عن ظهإ
وتعترب ، القرآف الكرًن والسنة النبويةمن دلتها أحكامها و أة، وكيف نشأت ىذه اؼبذاىب اليت تستقي كلها ياإلسبلم

ة يف تلك الفًتة، وظهور ياإلسبلممة موقعة صفُت ىي اغبلقة اليت انباقت منها العديد من اؼبشاكل اليت واجهت األ
ظهور فرؽ مسلمة ؽبا إىل  دتأحدث بروز الكاَت من اآلراء اليت أيف صفوؼ اؼبسلمُت، وىذا ما  نقساماتاال

 .2ةياإلسبلمبدأت نشأة الفرؽ  ىناتوجهات خاصة ومن 

حد فقهاء ىذا اؼبذىب وىو عبد اهلل بن أإىل  سبلمي، فهي تنسبإباضية كمذىب ما عن ظهور اإلأو  
ويف بداية ، ضباستهم ونضاؽبم يف مدينة البصرةحد رجاؿ اؼبذىب اؼبعروفُت يف اجتهادىم و أ، 3اباض التميمي

وؿ للهجرة لتظهر على باضية، ولكنها انتظرت حىت هناية القرف األوؿ للهجرة ظهرت اإلالنصف الااين من القرف األ
ماـ اؼبذىب ومؤسسو اغبقيقي، وقد إالذي يعترب  4باضي التابعي جابر بن زيدماـ اؼبذىب اإلإصوؽبا، على يد أ

                                                           
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 2، طالخوارج سياسة ونظم ثوراتمنذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء  ياإلسالمالمغرب موسى لقباؿ:  -1

 .(162 -155)ص -ـ، ص1981اعبزائر، 
 .30، ص1981فرباير  -، السنة اغبادية عشر، يناير61، العدد الاقافةؾبلة ، "انقراضهاإلى  الصفرية منذ ظهورىا"ؿبمد بن عمَتة: 2-

السياسية  األحداثـ( من بٍت مرة بن عبيد، فهو من قبيلة سبيم اليت كاف ؽبا دور ىاـ يف 705ىػ/ 86،) تويف عبد اهلل بن اباض بن تميم بن ثعلبة -3
، فقد شب األحداث، نشأ يف مدينة البصرة، وعاصر فتنة افًتاؽ اؼبسلمُت بعد حادثة صفُت، وكانت لو مواقف حاظبة من تلك األمويةيف صدر الدولة 
باضي، كما تذكر اؼبصادر كاَتا من الصحابة، واليو ينسب اؼبذىب اإل  إلدراكوعبد اؼبلك بن مرواف، ويعد عبد اهلل من التابعُت  وأدرؾيف زماف معاوية، 

، الستحبلؽبم دماء اؼبسلمُت األزرؽنافع بن  أمااؿباضية، ومناظراتو الظاىرة للخوارج ورؤسائهم من االباضية، ولقد كانت لو مواقف علنية من ـبالفي اإل
صباعتو ومواقفها من اكبراؼ  آراءو وبُت فيها عبد اؼبلك بن مرواف، اليت تضمنت نصائح لإىل  ، كما ناظر القدرية والشيعة، واشتهر برسائلووأمواؽبم
اؼبذىب جابر بن زيد، وكاف بن اباض شجاعا ومقداما وشارؾ يف الدفاع عن مكة مع بن الزبَت  إماـ، وكاف يصدر كل ذلك عن مشورة األمويةالسلطة 
اغبق واالستقامة، ولكنهم  أىلأو  الدعوة أىلإال  أنفسهم ىم فلم يكونوا يطلقوف على أمابأتباع عبد اهلل بن اباض،  أصحابو، وؽبذا عرؼ األمويُتضد 

 .(552-551)ص-، ص3رضوا هبذه النسبة بعد ذلك. ينظر، صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج
 أحضافـ(، ولد بقرية فرؽ والية نزوي بعماف، ونشأ يف 711ـ/93ـ تويف 639ىػ/18)ولد  جابر بن زيد اليحمدي االزدي العماني البصري -4

ة يف العلم ياإلسبلمقصد البصرة، وىي يومها من بُت عواصم الببلد  واستوى أشدهعاؼبا ولعلو كاف صحابيا، وؼبا بلغ  أبوهعائلة علم ورواية، وكاف 
ؼببلقاة شيخ، ولقد روى اغبدي  أو  لتحقيق مسألةأو  والسياسة، وازبذىا دار مقاـ ومدرسة علم، كاف يتنقل بينها وبُت اغبجاز، الستزادة معرفة واألدب

اؼبؤمنُت رضي اهلل عنها، عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل  ـأالنبوي على ثلة من الصحابة الكبار منهم: عائشة 
يف سبيلو،  األسفاروال الئما، مهتو طلب العلم وكارة  سبيل اهلل، ال خياؼ يف اهلل جباراإىل  ، ولقد عرؼ بالزىد والورع، قنوعا، مهو الدعوةأصبعُتعنهم 

عبيدة أبو  يف التأليف والرواية، ولقد كاف جابر بن زيد مفيت البصرة، ومن تبلمذتو واألخرى واإلفتاءعلمية جليلة، بعضها يف التعليم  أثاراً ولقد ترؾ جابر 
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نس بن مالك وعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهم أعباس وعائشة و  كابنخذ العلم على صبع من الصحابة الكبار  أ
ماـ جابر بن زيد يعمل يف سرية وسلك بأصحابو مسلك الكتماف والعمل بالتقية نظرا لؤلخطار كاف اإل، و 1صبعُتأ

اليت كانت ربدؽ هبم بسبب تبنيهم ىذا اؼبذىب واعتناقهم ىذه اآلراء، ونظرا ؽبذا القمع والشدة اليت كاف يتلقاىا 
ما أ، و 2زرؽعن الكتماف وتزعم ىذه الفرقة نافع بن األتباع اؼبذىب انتفضت طائفة منهم لتجابو العنف وتتخلى أ
متشددين إىل  بُت الفرقة الواحدة نقساـاالسبسكوا دببدأ الكتماف وهبذا حصل  وأتباعوماـ جابر بن زيد اإل

 .3باضية يف وقتنا اغبايلاإلأو  ما اؼبعتدلُت فسموا بأىل الدعوةأزارقة و ومعتدلُت، فأما اؼبتشددين فسموا باأل

 باضي ببالد المغرب:انتشار المذىب اإل -3 –ب 

ىب والذين ذصحاب ىذا اؼبأؾبموعة من اؼبتحمسُت من إىل  باضي بببلد اؼبغربينسب نشر اؼبذىب اإل
ولقد كاف ىذا ، 5فريقيةإإىل  وؿ الدعاة الذين نقلوا مبادئ اؼبذىبأ" ىو 4يسموف بالدعاة ويعترب " سلمة بن سعد

جهة معتمدا على نفسو وال يرافقو جيش وال حرس وال حىت رفيق، إىل  من جهة ةفريقيإالداعية جيوب بلداف مشاؿ 
كوف ي  أف  ىذا اؼبذىب، واستطاع إليهاماكن بعيدة مل يصل أإىل  يصلأف  ولقد استطاع بفضل قوة ربملو وصربه

فراد ىذه البعاة من مناطق ـبتلفة يف ببلد اؼبغرب ليكونوا فيما بعد أالبصرة، ولقد اختار إىل  بعاة علمية توجهت
، 6اؼبغرب"إىل  ضبلة العلمفريقية، وىكذا ظبيت ىذه البعاة "إىم دعاة ومصابيح نور وعلم يف كل جهة من جهات 

ب صحاأباضي وىو حلم كل مامة الظهور للمذىب اإلإقامة إموطنها ظهرت بوادر إىل  وعند عودة ىذه البعاة
                                                                                                                                                                                     

تعرؼ بػ/ ديواف جابر،  نفيسةيف التفسَت واغبدي  والفقو، وترؾ موسوعة علمية  ماً إماكردية، وضماـ بن السائب، عمرو بن دينار، وكاف أيب   مسلم ابن
باضي، وعنو كاف يصدر عبد اهلل بن اباض مواقفو، ولقد قاؿ فيو الدعوة واالستقامة وواضع قواعد االجتهاد للمذىب اإل أىل إماـوجابر ابن زيد ىو 

 .(220-217)ص-، ص 2. ينظر، صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج «األرضعلم من على ظهر أمات »نس بعد موتو أمالك بن 
 .164موسى لقباؿ: اؼبرجع السابق، ص-1
 قومو أمَت، فهو إليوبآرائو ومواقفو فانتسبت  اقتنعت، ترأس ؾبموعة من احملكمة اليت نافع بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري أبو راشد -2

الاورة على  أنصارمن  أصحابوعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما وروي عنو، وكاف مع ؾبموعة من  اإلماـالبصرة، ظفر بصحبة  أىلوفقيههم، ومن 
، ولقد شارؾ يف اجتماع احملكمة األمويُتالتحكيم، وناصر عبد اهلل بن الزبَت على  رفضواونصروه ولكنهم  ووالوهعلي  اإلماـعاماف، وكاف من صف 

واالستعراض ومل يوافقو عبد اهلل بن اباض وصباعتو، ولقد قتل قرب االىواز سنة  األمويُتـ، فخرج عنهم متزعما اػبروج ومقاتلة 683ىػ/64 بالبصرة سنة
 .139، ص1ـ. ينظر: صاحل بن اعمر اظباوي: اؼبرجع السابق، ج685ىػ/65

 .(140-139)ص-، ص 1صاحل بن عمر اظباوي: اؼبرجع السابق ، ج -3
 إماـ، عامل عامل وداعية، صنفو الدرجيٍت يف طبقة تابعي التابعُت، ولقد اخذ العلم على الحضرمي اليمني أسدن سعد ابن علي بن سلمة ب 4-

باضي، لنشر اؼبذىب اإل ياإلسبلمببلد اؼبغرب إىل  من جاء من البصرة أوؿكردية، وىو يعترب أيب   جابر بن زيد، وعن عبيدة مسلم بناإلباضي  اؼبذىب
ببلد اؼبغرب ىو توجو ثلة إىل  دعوتو ثارآاؼبغرب رفقة عكرمة موىل ابن عباس، ولقد كاف من إىل  كردية، وجاءأيب   عبيدة مسلم ابنأبو  اإلماـ أرسلوولقد 

، وعبد الرضبن بن دادود القبلي النفزاوي وأبوبن درار الغدامسي،  إظباعيلضبلة العلم وىم  أشهرىمطلب العلم ومن  أجل البصرة منإىل  من اؼبغاربة
ا بو وؾبتهدا لو، بببلد اؼبغرب، وكاف حريصا يف دعوتو، ومؤمنً اإلباضي  رستم وعاصم السدرايت، ولقد قبحت جهود سلمة بن سعد يف نشر اؼبذىب

 .(392-391)ص -، ص3، جمعجم أعالم االباضيةوانتشرت االباضية منذ ذلك اغبُت بفضلو. ينظر: صبعية الًتاث: 
 .165اؼبرجع السابق، ص موسى لقباؿ:-5
 .(146-145)ص-، ص 1حيي معمر: اؼبرجع السابق، ج-6
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" 1كرديةأيب   عبيدة مسلم بنأيب  ماـ "ىذا اؼبذىب، ىؤالء الطلبة كانوا مزودين بتعليمات مرشدىم ومعلمهم اإل
 األمرقامة ىذا إؿباولة  أجلاؼبغرب، فتحرؾ طلبة العلم باقة وتفاؤؿ من أو  باضية يف الشرؽاؼبنظم السري لئل

يب أوذلك ربقيقا لوصية شيخهم " باإلصباع، وبايعوه "2على بن السمح اؼبعافرياػبطاب عبد األأيب  وبايعوا "
 .3عبيدة"، وىكذا سبت مبايعتو ودخل طرابلس واستقر ىناؾ

اػبليفة  الذي مل يتقبلو األمرجعفر اؼبنصور، أيب  اػبليفة العباسيإىل  اػبطابأيب  مامةإوصل خرب قياـ 
اػبطاب، وكانت أيب  سارع ابن االشع  حملاربةاػبطاب، وىكذا أيب  شع  حملاربةواليو دبصر ابن األإىل  فأرسل

أيب  يف معركة دامية وقدر عدد جيش فاؼبعركة الفاصلة بُت اعبيشُت يف صحراء السرت اغبارقة، وتواجو الطرفا
، وكانت الغلبة للقوة العددية (70.000)شع  فقدروه بػ: ما جيش ابن األأل و تمقا (12000)اػبطاب بػ: 

و ضمن العباسيوف السيطرة ، 4اػبطاب وقتلو وقتل جيشو كامبلأيب  من القضاء علىشع  وىكذا سبكن بن األ
وسط، الصحراء جنوب طرابلس وتونس واؼبغرب األإىل  باضيُتفريقية وانسحب كاَت من اإلإعن والية طرابلس و 

ليعينوه يف مهامو  جببل سوفجج 5عبد الرضبن بن رستمإىل  باضية من طرابلسوالتحق ستوف شيخا من شيوخ اإل

                                                           

اؼبقدرة والكفاءة يف التنظَت، وحسن التدبَت وسياسي ؿبنك، وعامل  وأويتمن فارس، كاف آية يف الذكاء  أصلو :عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي 1-
 أمااؿة من جليل، عرفت االباضية على يديو اكرب اقبازاهتا السياسية يف اؼبشرؽ واؼبغرب، اخذ العلم عن جابر بن زيد ولقد روى عن الكاَت من الصحاب

وىب نفسو لطلب العلم واالستفادة منو، وقد مك  يف التعلم طالبا ؼبدة تزيد عن  ، ولقدأصبعُتىريرة وانس بن مالك رضي اهلل عنهم  وأيببن عباس 
وادخلو  إليواغبجاج قد مالت  أعُت، ولكونو نشيطا وعاؼبا متفردا يف زمانو كانت أخرىسنة  أربعُتللمذىب  اذاً أستسنة، ومك  يف التعليم  األربعُت

 جابر بن زيد فقاد اؼبذىب اإلماـبعد وفاة اإلباضي  ـ، وتوىل بعد ذلك امامة اؼبذىب713ىػ/95عند وفاة اغبجاج يف سنة إال  السجن ومل خيرج منو
ادعى صنع القفاؼ حىت  أميويف حياتو قباحات واقبازات وانتشارا كبَتا، وللتمويو على بٍت اإلباضي  بكل جهد واجتهاد وعزدية وشهد اؼبذىباإلباضي 

ونشاطاتو السرية اليت كاف يقـو هبا، ولقد انشأ مدرسة السرداب يف  أعمالوولكنو كاف خيفي  األمويةدولة أي عمل ضد ال وأنكراشتهر باسم القفاؼ، 
بن السمح، وعبد الرضبن  األعلىاػبطاب بن  وأيب: الربيع بن حبيب، وسلمة بن سعد، أمااؿمن اإلباضي  البصرة واليت زبرج منها مشاىَت ائمة اؼبذىب

-873) ص -، ص4العلمية يف اؼبذىب االباضي، ينظر: صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج  واآلثاربن رستم وغَتىم، ولقد ترؾ العديد من اؼبؤلفات 
875). 

ـ(، من علماء اليمن يف القرف الااين للهجرة، 761ىػ/144)تويف  بن السمح ابن عبيد المعافري الحميري اليمني األعلىأبو الخطاب عبد  -2
كردية، ولقد التقى بالطلبة اؼبغاربة ىناؾ، وبعد طبسة سنوات من التلقي والتزود يف العلم أيب   عبيدة مسلم بنأيب اإلباضي  اؼبذىب أستاذاخذ علمو على 

عبيدة عند أيب  اؼبذىب إماـاؼبغرب ؼبواصلة الدعوة ىناؾ ولقد طلب منهم إىل  ل معهمضبلة العلم اؼبغاربة، فانتقإىل  األعلىاػبطاب عبد أبو  انضم
إىل  اػبطاب، وؼبا ذىب ضبلة العلم أليبعليهم بعقدىا  وأشار اإلمامةيعلنوا  أفلديهم القوة والتمكُت يف ببلد اؼبغرب  أصبحت إذااؼبغرب إىل  مغاردهتم

ما  اؼبسلمُت، واحي كمسل باألمةىػ، وسار يف اؼبغرب بسَتة اػبلفاء الراشدين وسلك 140اػبطاب سنة  أليب اإلمامةاؼبغرب استقروا بطرابلس وعقدوا 
 ىػ، وانتصر يف العديد من اؼبعارؾ االخرى ولكن اػبليفة العباسي142الدين، ولقد انتصر على جيش العباسيُت يف معركة مغمداس سنة  أمرمن  أميت
يف  وإمامتواػبطاب أيب  العباسي يف ببلد اؼبغرب، فبع  جبيش ضخم بقيادة ؿبمد بن االشع  الذي قضى على جعفر اؼبنصور خشي من اغبكمأيب 

 .(507-505)ص -، ص3، ج باضيةمعجم أعالم اإلىػ، ينظر: صبعية الًتاث: 144معركة تاورغا سنة 
 .(233-231)ص -، ص 1صاحل بن عمر اظباوي: اؼبرجع السابق، ج-3
 .18، ص 3، جالمغرب الكبيرؿبمد علي دبوز: -4
، فكاف عظيما من عظماء التاريخ، ولد واإلصرارباضية، اويت الذكاء والطموح اإل أعبلـكرب أ، علم من عبد الرحمن بن رستم ابن بهرام بن كسرى -5

إىل  بعض اؼبؤرخُت يعيدوف نسبو أفإال  جداده،أاالكاسرة ملوؾ الفرس، فهم إىل  من القراف الااين للهجرة، ويرجع نسبو األوؿولد بالعراؽ يف العقد 
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بعد ىروب عبد الرضبن بن رستم  ، 1األوسطمامة الظهور وقياـ الدولة الرستمية باؼبغرب إويناصروه، وىكذا ظهرت 
هرت وىناؾ اجتمعت يتإىل  نصارهأىلو ومناصريو من يد العباسيُت، التجأ عبد الرضبن بن رستم و أوعدد كبَت من 

هرت عاصمة دولتهم وكاف ذلك يتفقوا على بنياف مدينة ذبمعهم فكانت تماما عليهم، واإباضية وقدموه عنده اإل
غاية إىل  وسط، واستمرت، وىكذا تأسست الدولة الرستمية باؼبغرب األ2ميبلدي 762ىجرية  144يف سنة 
 .3هرت بيد الفاطميُت الشيعةيت مة الرستميُتىػ وىي السنة اليت سقطت فيها عاص296سنة 

اؼبناطق النائية والبعيدة اليت إىل  غلبهمأالفاطميوف بتتبع الفارين من الرستميُت بالقتل والتشريد، فر وعندما قاـ 
ىل جبل نفوسو وجربة وغَتىا من اؼبناطق اؼبنيعة إوارجبلف و إىل  ال يطمع الفاطميوف يف بلوغها وال احتبلؽبا ففروا

باضية نو قبل وصوؿ اإلأضواء على وادي ميزاب أيف كتابو  5ويذكر مفدي زكرياء، 4الفاطميُت أنظارالبعيدة عن 
باضي فاستقبلوىم ة من نفس اؼبذىب اإلفوارجبلف كاف ىناؾ فيها طائإىل  الفارين من الفاطميُت الرستميُت

                                                                                                                                                                                     

من  موأرملة، مث تزوجت أتويف وترؾ يتيما و  األب فأإال  فريضة اغبج، ألداءسافر بو والده من العراؽ كبو اغبجاز و ، اإلسبلـقبل  األندلساللذارقة ملوؾ 
، وتعلم مبادئ العلـو وصادؼ نشر ياإلسبلمباؼبغرب  إسبلميةدينة م أوؿالقَتواف، ولقد نشأ عبد الرضبن بن رستم يف القَتواف إىل  وابنها أخذىامغريب 

فسافر عبد الرضبن بن رستم  أكاراالستزادة  أجل حد الدعاة بالسفر كبو اؼبشرؽ منأالدعوة االباضية يف تلك الربوع، فتعلق بتعاليم اؼبذىب فنصحو 
، ولقد قاد عبد الرضبن بن األعلىاػبطاب عبد أيب  الظهور بقيادة إمامة إعبلفاؼبشرؽ، ولقد عُت واليا على القَتواف بعد إىل  رفقة ضبلة العلم اؼبغاربة

 األوسطاؼبغرب إىل  قابس والقَتواف، ومن ىناؾ فرإىل  فرج إمامواػبطاب يف معركة تاورغا فسمع خبرب ىزدية أيب  رستم جيشا من اباضية القَتواف ؼبساندة
مدينة ؽبم واليت سوؼ  أوؿبتلك اؼبنطقة اؼبنيعة، وىناؾ كونوا  أتباعوالعباسيُت وىناؾ يف منطقة تيهرت اعتصم عبد الرضبن بن رستم رفقة  أنظارا عن بعيد

ق عبد الرضبن بن ، وىكذا حقياإلسبلمللدولة الرستمية يف ببلد اؼبغرب  إماماً تصبح عاصمة الرستميُت فيما بعد تيهرت، واختَت عبد الرضبن بن رستم 
االحتماء ي إىل اإلسبلمباضية منذ زمن نشأة اؼبذىب، وىكذا التجأ كل االباضية خاصة من ببلد اؼبغرب اإل إليوكاف يطمح  ىػ، ما160رستم يف سنة 

والسياسة وقيادة اعبيوش بل كاف عاؼبا وفقيها واشتغل  باإلمامةهبذه الدولة ومساندهتا، وسار فيهم سَتة اغباكم العادؿ والرشيد، ومل يكتف عبد الرضبن 
 .(518-515)ص-، ص 3االباضية، ج أعبلــ. ينظر: صبعية الًتاث: معجم 787ىػ/171بالتأليف وترؾ مؤلفات، ولقد تويف سنة 

 .(236-235)ص -، ص1صاحل بن عمر اظباوي: اؼبرجع السابق، ج-1
 .77ص  ؾبموعة من الباحاُت: اعبزائر يف التاريخ،2-

 .274، ص 1صاحل بن عمر اظباوي: اؼبرجع السابق، ج-3
 .618، ص 3ؿبمد علي دبوز: اؼبغرب الكبَت، ج4-
 أقطابـ، شاعر الاورة التحريرية، ومن اؼبع 1908، اؼبولود يف جويلية سنة زكرياء زكرياء بن سليمان بن يحي بن الشيخ سليمان المعروف بمفدي5-

يف مسقط رأسو، وؼبا بلغ السابعة  األوىلمشواره العلمي بأخذ اؼببادئ  وابتداءً اعبزائري والعريب يف العصر اغبدي ، ولد يف بٍت يسجن بواد ميزاب،  األدب
ة، وتعلم يف تونس ضمن بعاة علمية طبلبية ميزابيإىل  ـ، انتقل1924حفظ القراف الكرًن، ويف سنة  ـ  أمن عمره واصل دراستو دبدينة عنابة، حي  

اغبركة  أعبلـو  أقطابوالسياسية وذلك الحتكاكو وتواصلو مع  األدبيةواؼبدرسة اػبلدونية وجامع الزيتونة، حي  تفتقت مواىبو  القرآنيةمدرسة السبلـ 
زائر وشارؾ بدور فعاؿ يف اعبإىل  رجع 1926اليقظاف والشيخ اطفيش وصاحل بن حيي وعبد العزيز الاعاليب، ويف سنة أيب  ىناؾ: مال الشيخ الوطنية

ـ، مث توىل رئاسة ربرير جريدة الشعب لساف حاؿ اغبزب، 1936والذي نظم لو نشيده الرظبي يف سنة  إفريقيااغبركة الوطنية، والبرط يف حزب قبم مشاؿ 
وفر  1956/1959عملو الاوري بُت سنيت  اػبارج، ولقد سجن بسببأو  ولقد شارؾ يف الاورة التحريرية منذ انطبلقتها ماديا ومعنويا، سواء بالداخل

اعبزائر، ولكنو مل يدـ هبا طويبل نظرا للمضايقات اليت تعرض ؽبا فاختار تونس واؼبغرب مكانا إىل  تونس، وبعد االستقبلؿ رجعإىل  اؼبغرب مثإىل  بعدىا
حيتاج للخروج، ناؿ من عاىل اؼبغرب وساـ  ومنها ما مل يزؿ ـبطوطاً ا منها ما رأى النور مً ضخ وتارخيياً  أدبياً ا لنشاطاتو، ولقد ترؾ مفدي زكريا تراثً 

ـ ودفن دبسقط رأسو ببٍت 1977ىػ/ 1397ولقد تويف يف تونس يف شهر رمضاف سنة  األخرىوالعديد من اعبوائز  األوىلالكفاءة الفكرية من الدرجة 
 .(331-328)ص -، ص2، جمعجم أعالم االباضية يسجن باعبزائر. ينظر: صبعية الًتاث:
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الفارين كانوا أف  ىواء بينهم حبكممل تتمازج األ ألنوتقروا معهم يف وارجبلف، طراؼ قراىم ومل يسأوسكنوا يف 
أو  ىؤالء الفارين مدينة ظبيت بػ: سدراتو أ  نش  أ  و ىل وارجبلف غلب عليهم طابع البداوة، أحضارة و  أصحاب
، ولقد  2فلحأمَت يعقوب بن غرب وارجبلف، ولقد قاـ بتخطيطها األ (كم  14)وىي تقع على بعد ، 1اسدراتن

العلم والعلماء وذاعت روح التعاوف ، انتشر هبا 3كانت سدراتو مدينة راقية يف ظرؼ وجيز ومدينة علمية وحضارية
 .4منهم واستقرارىمأأو  خاء بُت سكاهنا، واجتمعوا ضد كل عضو خارجي ديس وحدهتمواإل

مهها العدد اؽبائل من أ، من أسبابنفاس والقوة مل يدـ طويبل وذلك لعدة األ سًتجاعاو د و ولكن ىذا الوج
عليهم خاصة من ناحية الكؤل والعشب وؾباري  تتضاءؿجعلت مصادر العيش الرئيسية  ةسر الوافدالعائبلت واأل

سقوط دولة بٍت مدرار  أيضاً ، و إليهااؼبياه، وىو ما جعلهم يفكروف يف البح  عن مناطق جديدة للنزوح واللجوء 
ـ على يد 1051ببلد اؼبغرب والتخريب الذي شهدتو مدينة سدراتو يف سنة إىل  ووصوؿ قبائل بٍت ىبلؿ وسليم

اؼبعروؼ بابن  إسحاؽـ على يد حيي بن 1228 ضباد اؼبنصور بن ناصر، مث التخريب الااين سنة مَت قلعة بٍتأ
كار أمنا أباضية يفكروف يف منطقة الظروؼ واؼبشاكل جعلت اإل ىذاثناء ثورتو ضد الدولة اؼبوحدية، كل أ  غانية

 باضية ومشاكلهم وانتدبوا العبلمةهتم اإلىػ، للنظر يف مسائل 420نعقد مؤسبر يف واد اريغ سنة ألذلك ، 5واستقرارا
 يارهتخاباضية، فوقع لكي جيوب الصحراء ويبح  عن موطنا يكوف مناسبا لئل 6عبد اهلل ؿبمد بن بكرأيب  العبلمة

                                                           

 .(100.99)ـ، ص ص2010، منشورات الفا، اعبزائر، 1حباز، ط إبراىيم، تح: اضواء على وادي ميزاب ماضيو وحاضرهمفدي زكرياء: 1-
الدولة الرستمية يبدو انو اخذ العلم عن علماء  أعبلــ(، من 922ىػ/310)تويف  فلح بن عبد الوىاب بن عبد الرحمن بن رستمأيعقوب بن  -2

مة العلم والدين ولو أئهو معدود يف عائلة الرستميُت مع ، اشتهر بذاكرتو القوية، وغزارة علمو، ولقد بلغ الغاية يف العلم والزىد والورع، فآنذاؾ تيهرت
سنوات،  ربعأـ، وداـ فيها 895ىػ/282الرستميُت سنة  إمامة، ولقد توىل األمة إحياءيف اغبكم والسياسة، وكاف شجاعا خشي الفاطميوف منو  إسهاـ

 قبلها، وبعدىا مت عزلو اإلمامةمن اغبكم وعرض عليو  أخيو أقصيف أؿ السياسة وانعزؿ عنها ولكن بعد يف ظروؼ صعبة حي  كارت الفنت، ولقد اعتز 
ي  استقبلوىم ىناؾ، وطلبوا وارجبلف حإىل  وأتباعهمالعزلة، ومع ىجـو العبيديُت وسقوط الدولة الرستمية، ففر بأسرتو إىل  ، فرجعأخيولصاحل ابن أيضاً 
، معجم أعالم االباضيةولكنو رفضها ومك  بسدراتو بوارجبلف بقية حياتو ينشر العلم والدين، وتويف هبا ودفن هبا. ينظر: صبعية الًتاث:  اإلمامةمنو 
 .(993-992)ص -، ص4ج

 .58، صيةاإلسالموادي ميزاب في ظل الحضارة بكَت بن سعيد اعوشت:  3-
، دار البصائر، اعبزائر، ومضات تاريخية واجتماعية لمدن واديي ريغ وميزاب و ورقلة والطيبات والعلية والحجيرةعبد القادر موىويب السائحي: -4

 .35ـ، ص2011
 .117عبد القادر موىويب السائحي: اؼبرجع السابق، ص-5

جربة بتونس فأخذ العلم إىل  وجده من علماء جبل نفوسو، درس على مشائخ اعببل مث سافر أبوه، كاف أبو عبد اهلل محمد بن بكر الفرسطائي 6-
إىل  نوح سعيد بن زنغيل فعادأيب  اإلماـإىل  يرجع أفالقَتواف، وكانت حينئذ عامرة بعلماء االباضية، وبعد ذلك قرر إىل  عن بعض علمائها، مث انتقل

زكرياء فصيل ولديو للتعليم مث للتحريض على اقباز نظاـ أبو  إليو أرسلمناطق اريغ إىل  فرسطاء، فلما انتقلجبل نفوسو، وبٌت ىناؾ مسجدا يف بلدة 
ىػ، مث 413عرضو على اؼبشايخ والتبلميذ فاستحسنوه، وكاف ذلك يف مسجد تقيوس عاـ  أسبو، فلما أشهر أربعة إسباموعبد اهلل على أبو  اغبلقة، وعكف

تنسلي على بعد عشرين كيلومًتا جنوب بلدة تقرت، وكاف كاَت التنقل حبلقتو ولقد كاف يشىت بأريغ ويربع ببادية بٍت مصعب،  إىل رحل حبلقتو من تقيوس
، وىو  440ىػ، تويف سنة 422، وبٌت مقامو بالعطف سنة اإلسبلـوينشر تعاليم اإلباضي  اؼبذىبإىل  يدعوا الناس ىػ، يف تينسلي وىي بلدة اعمر اليـو
 .37ر بعد اف ترؾ نظاـ العزاية الذي خلد ذكراه. ينظر: يوسف بن بكَت اغباج سعيد: تاريخ بٍت ميزاب، ص كفيف البص
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مت أف  زاب اليت كانت آىلة يف تلك الفًتة بسكاف من أتباع اؼبذىب اؼبعتزيل، وبعديم يعلى منطقة واد يارهتخا
إىل  الكاَت منهم ورد  زاب يم يوادإىل  ماـ عبد اهلل ؿبمد بن بكرزاب رجع اإليم يوادإىل  االتفاؽ على الذىاب

وائل القرف اػبامس أمن تتواىل ميزاب  يبدأت اؽبجرات السكانية كبو واد، و 1كانوا معتزلةأف   باضي بعداؼبذىب اإل
ليت تأسست سنة وؿ منطقة ؽبم واأوؿ من القرف السابع اؽبجري، وكانت بلدة العطف الال  األإىل  اؽبجري
، وتشكلت مراكز العيش الرئيسية 2كما تسمى بالقصور السبعة اؼبعروفة للميزابيُتأو   ـ، مث توالت اؼبدف1011
ووارجبلف وجبل  باضية من ـبتلف اؼبناطق كأريغعدد ىائل من السكاف اإل إليهاميزاب ونزح  يباضية بوادلئل

وقصر بٍت حفياف قرب اؼبنيعة، ومن جبل نفوسة بليبيا وجربة بتونس والساقية اغبمراء عمور وقصر البخاري 
باضي بوادي ميزاب حياة االستقرار والسكينة، بدأ يف وضع معامل رئيسية ولكي يعيش اجملتمع اإل، 3وسجلماسة

القبائل اليت كانت خرين، فقاـ بالعديد من معاىدات الصلح والسلم مع جملتمعو وطريقة عيشو وتعاملو مع اآل
سبلمة اؽبدوء فيما بينهم والتعايش السلمي والتعاوف االقتصادي ومن بُت تلك  أجلمنتشرة يف تلك اؼبنطقة من 

قيمت أاؼبعاىدة اليت  أيضاً ، و (كم  30)اؼبعاىدات قبد اؼبعاىدة اليت عقدت مع قرية متليلي اليت تبعد عنهم حوايل 
 يباضية بوادىم اعبوانب اليت جعلت اإلأمن  أيضاً و ، 4خرىاؼبعاىدات األ ع الراحلة وغَتىا منا مع قرية االرب

سسو أميزاب يعيشوف حياة السلم واالستقرار والتعايش فيما بينهم، ىو ذلك النظاـ الديٍت واالجتماعي الذي 
دفها ـ، وىي عبارة عن ىيئة دينية وتربوية واجتماعية ى1079ىػ/471عبد اهلل ؿبمد بن بكر سنة أبو  الشيخ
 تكوينوعند  األمركاف ىذا النظاـ يف بادئ ، و 5باضي وتطبيق مبادئو ميدانيااؼبذىب اإلإىل  والدعوة اإلسبلـنشر 

ذ قنن إنظاـ اجتماعي يهتم بكل الشؤوف االجتماعية إىل  على شكل حلقة من حلقات العلم والًتبية، مث ترقى
صبح ىذا التنظيم دباابة الدستور اؼبكتوب الذي حيدد أ، وىكذا 6عمار عبد الكايفأبو  قوانينو فيما بعد العبلمة

حيافظ على سَت أف  ، وبالفعل استطاع7جهزة اؼبديرة ؽبذا اجملتمع الناشئ وظائفها ومسؤولياهتا وواجباهتاشكاؿ األأ
وىكذا استقر ، السياسية اليت شهدىا ىذا اجملتمعاجملتمع اؼبيزايب وتواجده رغم كل الظروؼ الطبيعية واالقتصادية و 

، ومع استقرارىم ىناؾ منذ تلك إىل  ظبيا،إصبحت اؼبنطقة معروفة هبم مذىبيا و أباضية بوادي ميزاب و اإل حد اليـو
وثيقا مع متغَتات اؼبنطقة بأكملها على  رتباطاً إالسياسية والاقافية مرتبطة أو  وضاعهم االقتصاديةأصبحت أالفًتة 

                                                           
 .(20-19)ص-يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص-1
وتغردايت والقرارة وبرياف، ولكل قصر بٍت ميزاب واستقروا هبا، وىي العطف وبٍت يسجن، ومليكة وبونورة،  أسسهاويقصد هبا القصور السبعة اليت  -2

ؾبلس عمي سعيد كأعلى ىيئة لوادي ميزاب. ينظر: يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق،  وجيمعهممن ىذه قصور ؾبلس عزابة خاص بو، 
 .3ص
 .(119-118)ص -عبد القادر موىويب السائحي: اؼبرجع السابق، ص3-

 .106مفدي زكرياء: اؼبرجع السابق، ص-4
 .25يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص5-
 .93بكَت بن سعيد اعوشت: اؼبرجع السابق، ص6-

 .103مفدي زكرياء: اؼبرجع السابق، ص-7
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العاماين يف  الوجودوالاقافية وىو ما سنعرفو يف النقطة اؼبوالية من خبلؿ حسب الظروؼ السياسية واالجتماعية 
 اعبزائر وعبلقة وادي ميزاب مع ىذا اغبكم اعبديد يف اعبزائر.

 د العثماني بالجزائر وعالقتو بواد ميزاب.و وجال  -ج 

ىم  1خوة بربروسوكاف اإل بدأ اؽبجـو الصلييب على ببلد اؼبغرب،أف  فريقيا منذإالعاماين يف مشاؿ  الوجودبدأ 
ىايل باعبزائر لطلب األ ضطراسبانية على السواحل اعبزائرية للهجومات اإل من قاد ىذه اغبملة منذ البداية، ونظراً 

خوة ؽبذا الطلب وكاف ىذا النداء دباابة ، ولقد استجاب اإل2سبافاإلخوة بربروس غبمايتهم من اؼبساعدة من اإل
 العاماين باعبزائر. الوجودنقطة بداية 

أو  ي حكمأميزاب مستقلُت عن  يباضية اعبزائر بوادإتقلد العامانيوف مقاليد اغبكم باعبزائر، كاف أف  ومنذ
دولة يف تسيَت شؤوهنم الداخلية اليت كاف يتوالىا ؾبلس العزابة وـبتلف ىياكلو االجتماعية والدينية اليت تسَت 

دارة العامانية واغبكم العاماين باعبزائر، ويف وقع تشاور ونقاش يف كيفية التعامل مع اإل ، حي 3اجملتمع اؼبيزايب
، ويف سنة 4دارة العامانية باعبزائرزاب واإلمي ياتفاقية بُت سكاف وادأو  مت االتفاؽ عن عقد معاىد األخَت
من  بنوداً  ةتلك اؼبعاىدة مع السلطة يف اعبزائر العاصمة، وتضمنت اؼبعاىد إلبراـباضية اعبزائر إربرؾ  1516

عرافهم، وضباية أباضي واحًتاـ دبذىبهم اإل عًتاؼواالمهها ترؾ السلطة للميزابيُت يف تسيَت شؤوهنم الداخلية، أ
وذلك مقابل والء اؼبيزابيُت فبتلكاهتم وذبارهتم حوؿ ـبتلف مناطق اعبزائر بصفة عامة، وضباية قوافلهم التجارية، 

مور اليت ومن بُت األ، 5مةأضريبة سنوية مقدرة باثٍت عشرة عبدا واثنيت عشرة أو  للدولة العامانية وتقدًن خراجا
خوة بربروس على ربرير سواحل الشماؿ ىي ؾبهودات اؼبيزابيُت رفقة اإل أيضاً  ساعدت على توقيع ىذه اؼبعاىدة

الذي كاف يقود فرقة فرساف  6وذلك من خبلؿ جهود الشيخ حبيو بن موسى العطفاوي اؼبغريب من الغزو الصلييب،

                                                           

وعروج وخَت الدين والياس، وولدوا يف فًتة ظهر  إسحاؽ إخوة أربعةحد اعبنود االنكشارية للدولة العامانية، وىم أيعقوب  أبناءىم  :خوة بربروساإل 1-
يف جزيرة رودس اليت كانت  اإلخوةمن طرؼ القوى الصليبية وحركة اعبهاد البحري اليت قادهتا القوات العامانية، وىكذا نشأ ىؤالء  لئلسبلـفيها العداء 
 شواطئحركة اعبهاد البحري ربت غطاء الدولة العامانية واشتهروا يف  التارخيية بُت القوات العامانية واؼبسيحية، وقادوا فيما بعد باألحداثحافلة 
، تح: عبد اهلل ضبادي، دار القصبة، سيرة المجاىد خير الدين بربروسعروج وخَت الدين، ينظر: مؤلف ؾبهوؿ:  األخوين، وخاصة اإلفريقيالشماؿ 
 .(10-5)ص -ـ، ص2009اعبزائر، 

 .44، مكتبة النهضة اعبزائرية، اعبزائر، ص3، جالقديم والحديثتاريخ الجزائر في مبارؾ اؼبيلي: -2
 .31، صمعالم النهضة اإلصالحية عند اباضية الجزائرالشيخ باغباج:  أضبدقاسم بن  -3
 .241علي حيي معمر: االباضية يف موكب التاريخ، ص-4
 .31ص  ،معالم النهضة اإلصالحية عند اباضية الجزائرالشيخ باغباج:  أضبدقاسم بن  -5
اغبرب والبياف، اويت قوة وفصاحة دافع هبما عن اغبق، وقد استدعاه خَت  أىلمن بٍت يسجن، كاف من أيضاً  أصلويل قو  بحيو بن موسى العطفاوي-6

 اإلسبافاػبطر احملدؽ بالعاصمة، فكانت لو اؼبهمة الرئيسية يف تكوين ؾبموعة من الفدائيُت اؼبيزابيُت، وىزموا  إحساسوقصره، بعد إىل  خَت الدين بربروس
ؼبا استولوا على جزيرة  اإلسبافاليقظاف انو كوف جيشا من الصحراء اعبزائرية، وقاده للمشاركة يف اغبرب ضد أبو  ـ، ولقد1518 أوت 24حبيلة بتاريخ 
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الغزو  منمن اؼبيزابيُت و كانت لو اتصاالت مع الرايس عروج بتونس، حي  كانت فرقتو من بُت الفرؽ اؼبدافعة 
يف جهادىم ضد  بربروسخوة وائل الذين شاركوا اإلمن اجملاىدين األ أيضاً ـ، و 1510الصلييب عبزيرة جربة يف سنة 

، والذي قاد بفرقتو الفدائية ىجوما ؿبكما 1اؼبليكيمُت اؼبيزابيُت دبدينة اعبزائر بكَت بن ؿبمد بن بكَت أىو  سبافاإل
سبانية يف فخ مل يستطيعوا قعوا القوات اإلأو وذلك عندما استًتوا جبنازة ومهية و  ،سبانيةوشجاعا ضد القوات اإل
ومن بُت اؼبواقف اليت كانت للميزابيُت يف عهد العامانيُت ىو ما كاف يف فًتة ، 2ارا عليهماػبروج منو وحققوا انتص
خيوط  كتشفتا و تراؾ من اعبزائر، ـ، عندما قرر ؾبموعة من الكراغلة طرد األ1630والية حسُت باشا سنة 

ىذا اؼبشروع من خبلؿ تنكر ؾبموعة من عماؿ بٍت ميزاب  إلفشاؿاؼبؤامرة من طرؼ السلطة العامانية وقاموا خبطة 
ىناؾ ىاصبوا إىل  سلحة ربتها ودخلوا للحصن اػباص هبؤالء بسهولة ودبجرد دخوؽبماأل وإخفاءدببلبس نسائية 

اليت كانت من طرؼ اؼبيزابيُت جعلت السلطة  األعماؿكل ىذه ،  3مشروعهم وأحبطوااؼبتمردين فأخضعوىم 
 اإلداريكاف ؽبم سبايل داخل اعبهاز   أيضاً العامانية تقدر ؽبم جهودىم ولذلك احًتمت خصائصهم وفبيزاهتم، و 

ديالوف  أعضاءؾبلس يتألف من سبعة  األمُتاؼبيزابيُت" ويتوىل تعيُت ىذا  أمُتالعاماين من خبلؿ منصب يسمى "
عة، ويكونوف لو مستشارين يف صبيع قراراتو اليت زبص التمايل الدبلوماسي اغبسن للميزابيُت لدى قصور ميزاب السب
 .4السلطة العامانية

منحت السلطة العامانية للميزابية باعبزائر العاصمة احتكار اجملازر ومطاحن القمح اليت بلغ عددىا خبلؿ  
االنكشاريُت دبا حيتاجونو من  إمدادامات، وذلك مقابل اؼبخابز واغبم أيضاً القرف اػبامس عشر طبسا وعشرين، و 

  فإهنممن خبلؿ اعبدية وااللتزاـ بعملهم فنجد يف اؼبذابح،  أعماؽبماللحـو ؾبانا، وؽبذا كاف اؼبيزابية ملتزمُت يف 
 .5من غَتىمأو  ؼبن حيسنها منهمإال  كانوا ال يسندوف ىذه اؼبهنة

                                                                                                                                                                                     

اليقظاف يف ملحقو تسعا وعشرين بيتا، ويف مدينة العطف يوجد مسجدا أيب  منها أوردولقد نظم قصيدة يف وقائع ىذه اغبرب  ـ،1520جربة عاـ 
 .(170-169)ص–، ص 2، جمعجم أعالم االباضيةحيمل اظبو يزار للعربة والذكرى. ينظر: صبعية الًتاث: 

ىو من مليكة دبيزاب، كاف امُت اؼبيزابيُت باعبزائر العاصمة ورئيس صباعتهم ىناؾ، وقد استدعاه خَت الدين بربروس  بكير بن محمد بن بكير -1
باعبزائر العاصمة، فساعده بكَت بن ؿبمد من خبلؿ تكوين فرقة من  وإحاطتهمقصره يف مهمة سياسية، وذلك عند اؽبجـو االسباين إىل  العاماين
 .191، ص 2االباضية، ج أعبلـوحقق النصر من خبلؿ اغبيلة اليت قاموا هبا. ينظر: صبعية الًتاث: معجم  اؼبيزابيُت، الفدائيُت

يف  الدكتوراه، رسالة مقدمة لنيل شهادة 1902/1962 ميزاب أعالمة من منظور ياإلسالمالقضايا الوطنية والعربية اغباج موسى بن عمر: -2
 .(17-13)ص-ـ ، ص 2007/2008الدكتور: شاوش حباسي، جامعة اعبزائر،  إشراؼالتاريخ اغبدي  واؼبعاصر، 

 .(69-68)ص-يوسف بن بكَت اغباج سعيد: تاريخ بٍت ميزاب، ص -3
 .110، ص على وادي ميزاب ماضيو وحاضره أضواءمفدي زكرياء: 4-

 .69ص  تاريخ بني ميزاب،يوسف بن بكَت اغباج سعيد: -5
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واؼبشاكل بُت بٍت ميزاب والسلطة العامانية ومن  األحداثولكن كل ىذه الظروؼ مل سبنع من وقوع بعض 
، وذلك يف عهد حسن باشا، 1ـ، من طرؼ وايل قسنطينة صاحل باي1792تلك اؼبشاكل ىو ما وقع يف سنة 

ـز على التحرؾ كبو وادي غواط وعاألإىل  عندما قاـ صاحل باي بإخضاع مناطق الصحراء للحكم العاماين، ووصل
اؼبيزابيُت فبدؤا بالتحرؾ  ظباعأإىل  بالقوة العسكرية كبقية اؼبناطق، وؼبا بلغ ىذا اػبرب إخضاعها أجلميزاب من 

الداي حسن باشا بنصوص اؼبعاىدة  وإببلغالتواصل مع السلطة اؼبركزية يف اعبزائر،  أجلاعبدي واغباي  من 
بن  إبراىيم، وذلك بعد اعبهود الكبَتة اليت قادىا الشيخ ـبالف لبنود تلك العاىدة األمرف ىذا أاؼبربمة و 
 أجلبن صاحل من  إبراىيمواتصالو بأمُت اؼبيزابيُت يف تلك الفًتة ، لوادي ميزاب األعلىباسم اجمللس 2بيحماف

بعدـ التحرؾ كبو  صاحل بايإىل  األمرواصدر  األمرولقد تفهم الداي حسن ىذا ، 3التوسط لدى الداي حسن
 .4وادي ميزاب

كاف اؼبيزابية خبلؿ العهد العاماين بشكل عاـ يعيشوف يف ظروؼ مستقرة وسلمية، ولقد كاف موقف الدولة 
، ويظهر ذلك من خبلؿ حضور اإلنصاؼحًتاـ والتفهم، وؿباولة الًتكية من االباضية فيو كاَت من التقدير واال

يعقوب يوسف بن أبو  اليت كاف يعقدىا الوالة العامانيوف، ولقد كاف العبلمة علماء االباضية يف اجملالس العلمية

                                                           
ـ، والتحق بسلك اعبندية واخذ يًتقى يف الوظائف 1741اعبزائر سنة إىل  ـ، دخل1725اؼبولود يف ازمَت بًتكيا سنة  صالح باي بن مصطفى -1

، رحلة المصعبيـ، ينظر: حيي بن هبوف: 1793سنة  مصرعوعليها حىت  ـ، وبقي باياً 1771حىت واله عاماف باشا على قسنطينة سنة  واإلداريةالعامة 
 .19، ص 2006غرداية،  ،1تح: حيي بن هبوف، ط

ـ(، من علماء بٍت يسجن البارزين، 1817ىػ/1232)تويف  إبراىيم بن بيحمان ابن أبي محمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الثميني اليسجني 2-
ة اغبدياة والدعاة ؽبا ياإلسبلمالنهضة  أنصارفضلي، ويعد من زكرياء حيي بن صاحل األأيب  خذ العلم عن خالو الشيخ عبد العزيز الاميٍت، وعن الشيخأ

، فكاف يتنقل بُت مدف وادي ميزاب يدعوا للعلم وحياب اعبهل والبدع، لو تبلميذ كاَتوف وكاف لو تواصل مع علماء اعبزائر واإلرشادباػبطب والوعظ 
 سبتاز قصائده بقيمتها التارخيية واف مل ترؽ واؼبغرب وعماف، وكاف يراسل العلماء واغبكاـ باسم ؾبلس عمي سعيد الذي كاف كاتب تقاريره، وىو شاعر

إىل  ، ولقد ترؾ العديد من اؼبؤلفات، والقصائد، وكاف ديلك مكتبة ثرية بنفيس اؼبخطوطات انتقلت بعد وفاتواألدبيةمستوى الشعر اعبيد من الناحية إىل 
 .(24-22)ص-، ص 2، جمعجم أعالم االباضية. ينظر: صبعية الًتاث: إبراىيمحفيده عبد اهلل بن ؿبمد بن 

 .25اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص-3
 .33، صمعالم النهضة اإلصالحية عند اباضية الجزائرالشيخ باغباج:  أضبدقاسم بن  -4
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يف اؼبغرب بصفة عامة، وكاف رأيو يؤخذ دائما  اإلباضييف نظر الدولة العامانية ديال العامل والزعيم  1ؿبمد اؼبصعيب
 .2واؼبشاكل اليت ظهرت يف تلك الفًتة اآلراءيف العديد من 

العاماين  الوجودغاية هناية إىل  اؼبيزابيُت واغبكم العاماين باعبزائر مستمرة ومتواصلة،كانت العبلقة بُت 
اعبزائر، وما تبعو من تغَتات يف كل مناحي إىل  1830جويلية  5باعبزائر، ودخوؿ االستعمار الفرنسي يف يـو 

يف ـبتلف اعبوانب وىو ما سنعرفو يف اغبياة الفرد واجملتمع اعبزائري، وحتما ما شهده اجملتمع اؼبيزايب من تغَتات 
 الوجوديب خبلؿ ااالجتماعية والسياسية والاقافية للمجتمع اؼبيز  األوضاععلى عابرة  إطبللةالفصل اؼبوايل من خبلؿ 
 االستعماري باعبزائر.

                                                           

جربة إىل  ـ(، ولد ببلدة مليكة دبيزاب، من عائلة آؿ ويرو، مث سافر1773/تويف1669)ولد  أبو يعقوب يوسف بن محمد المصعبي المليكي 1-
: الشيخ حيي بن سعيد اعبادوي، والشيخ أمااؿىناؾ من اإلباضي  ـ، واستقر ىناؾ، واخذ العلم عن صبلة من علماء اؼبذىب1692مع والده سنة 

وقد جربة إىل  ، مث عاداألزىرمصر حي  حضر دروسا جبامع إىل  تونس ليستزيد من العلم، مثإىل  سافر ـ1702سليماف بن ؿبمد الباروين، ويف سنة 
خيشى  ، جريئا يف قوؿ اغبق الواألمراءملئ علما، وصار مفيت اعبزيرة وكبَت علمائها ورئيس ؾبلس اغبكم فيها، ولقد كاف مهيب اعبانب يعظمو اغبكاـ 

وصنف اؼبؤلفات  والكيمياءوزعيمهم، ولقد كاف حبرا يف العلـو اؼبتعددة كعلم الفلك  ياإلسبلمفيو احد، وكاف يف نظر الدولة الًتكية فبال اباضية اؼبغرب 
 -، ص4، ج معجم أعالم االباضيةاؼبالكية. ينظر: صبعية الًتاث: أو  العديدة فيها، ولقد زبرج على يديو صبلة من العلماء سواء من االباضية

 .(1033-1031)ص
 .248، ص االباضية في موكب التاريخعلي حيي معمر: -2
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أو  االقتصاديةأو  وضاع اؼبختلفة للمجتمع اؼبيزايب، سواء السياسيةاأل إىل سنتعرض يف ىذا الفصل
ىم اؼبتغَتات اليت طرأت على اجملتمع اؼبيزايب ىذه اؼبنطقة، وأيف الفرنسي  الوجوداالجتماعية والثقافية، وذلك خالؿ 

ساسية يف اعبانب وسوؼ نتعرؼ على أىم النقاط األاالستعمار مثل باقي اؼبناطق اعبزائرية األخرى،  الذي شهد  
ضماف سالمة واديهم أجل  الفرنسي من اية اليت عقدىا اؼبيزابيوف مع االستعمارالسياسي بداية من معاىدة اغبم

مسألة قانوف التجنيد  أيضاً الكاذب ىذه اؼبعاىدة بعد ذلك، و  وعدـ الدخوؿ إليو، وكيف اخًتؽ االستعمار
من خالؿ األمر  ئري، وكيف واجو اؼبيزابيوف ىذااعلى كل الشباب اعبز السلطة الفرنسية ها تضجباري اليت فر اإل

 أيضاً  ويف اعبانب االقتصادي، جباريةإعفائهم من اػبدمة العسكرية اإلأجل  واؼبراسالت الكثَتة من اؼبعارضة
مواجهة اؼبيزابُت للمشاكل ميزاب، و ىم النشاطات االقتصادية والتجارية اليت يبارسها سكاف وادي سنتعرؼ على أ

ىم اعبوانب االقتصادية يف وادي من أ أيضاً  تها اؼبنطقة خالؿ الفًتة االستعمارية، ولقد كافاالقتصادية اليت عاش
دور اؼبرأة يف ىذا اعبانب اؽباـ من  علىا، وسوؼ نتعرؼ ا ماىرً ا وفالحً ميزاب ىي الفالحة فلقد كاف اؼبيزايب تاجرً 

ما يف اعبانب االجتماعي والثقايف، فهناؾ العديد من النقاط اؽبامة يف ىذا اعبانب واليت كاف أ، واجملتمع حياة الفرد
ثر ىذا اعبانب يف حركة اؽبجرة بشكل مباشر، ففي أو  مع اؼبيزايبتؽبا دور كبَت يف اغبركة الفكرية والنهضوية يف اجمل

عن دور صالح يف ميزاب، و والثقافية اليت قادىا رجاؿ اإلية اعبانب الثقايف سنتعرؼ على حركة النهضة الفكر 
جهاض اغبركات العلمية اليت بدأت إأجل  ىم مشاريع االستعمار يف ىذا اعبانب منعن أ أيضاً التعليم يف اؼبنطقة و 
 يةأنبعن  أيضاً للمجتمع اؼبيزايب و  ة االجتماعيةما يف اعبانب االجتماعي فسنتعرؼ على الًتكيبأيف وادي ميزاب، و 

 دور اؽبيئات االجتماعية والدينية يف وادي ميزاب يف اجملتمع بصفة عامة.العشائر يف اجملتمع، و 

خذ صورة وحملة نستطيع أالعامة لوادي ميزاب خالؿ الفًتة اؼبدروسة سوؼ  لألوضاعومن خالؿ التطرؽ  
 تونس. إىل ة اؼبيزابيةؽبجر وضاع يف حركة اأثرت ىذه األ، وكيف  عامة عن الوضع السائد يف تلك الفًتة

 :وضاع السياسية األ .1

سية صبحت اعبزائر قطعة فرنأشهدت اعبزائر بعد االحتالؿ الفرنسي ؽبا متغَتات يف كافة ؾباالت اغبياة، و 
اعبزائر يفكر يف االستحواذ عن اعبزائر  إىل كاف اؼبستعمر منذ دخولو  دبوجب القانوف الفرنسي، وعلى ىذا األساس

تنفيذ مشروع احتالؿ اعبزائر  أجل  الغرب، وبدأ بالفعل يف ربركاتو من إىل اعبنوب، ومن الشرؽ إىل من الشماؿ
ميزاب اليت سوؼ نتعرؼ على طريقة ىل منطقة وادي إكافة اؼبناطق و  إىل كاملة، وبالفعل وصل االستعمار

 سي دبختلف اعبوانب. يف اؼبقاومات الشعبية وؾباةهة االستعمار الفرناحتالؽبا ومراحلو، ودور اؼبيزابُت
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 االحتالل الفرنسي للجزائر ومشاركة الميزابيين في مقاومة االستعمار منذ دخولو. - أ

قررت اغبكومة  1830جانفي  30بدأت فرنسا التفكَت يف احتالؿ اعبزائر منذ حادثة اؼبروحة اؼبزعومة، ويف 
اعبزائر، ربت ذريعة العديد من تبعث حبملة عسكرية الحتالؿ  أفاليت كانت ربت رئاسة دي بولينياؾ،  الفرنسية و

قاومة اؼب، وكانت  ، واختارت القوات الفرنسية النزوؿ يف شاطئ سيدي فرج1سباب الواىية والغَت اغبقيقيةاأل
 رسالة أفندي إبراىيم اآلغا أرسلضدىم ىناؾ عند نزوؽبم ولكن القوات الفرنسية حطمتها وقضت عليها، حينها 

 أمرهبذلك  مقاتل، و (20.00) كثر منأف القوات الفرنسية بلغت أالداي ىبربه ةهزيبة اغبامية اعبزائرية، و  إىل
البايات، وقد وصلت العديد  ومدادات من اعبيوش بعد االتصاؿ باؼبشايخ الداي باالنسحاب وسوؼ يرسل لو اإل

، وباي (12.00)وكاف من بينها جيش صاحل باي الذي بلغ  أفندي إبراىيم لصاحل جيش اآلغا اإلمداداتمن 
مُت اؼبيزابيُت فجلب حوايل ما أأو  (18.000)و (16.000)، وشيوخ القبائل ما بُت (8000)التيطري مع 

مشاركة اؼبيزابيُت يف مقاومة  أفه الرواية اليت قدمها سيموف بفايفر يتبُت لنا من خالؿ ىذ ، و2مقاتل (4000)
ف يف مواجهة االستعمار استمات ىؤالء اجملاىدو و ، ىامةاالحتالؿ الفرنسي منذ بدايتو كانت مشاركة قوية و 

، وسقط منهم  رض اعبزائر الطاىرةأ إىل وىل من نزوؿ القوات الفرنسية، منذ الوىلة األ الفرنسي والدفاع عن الوطن
 .4، وللشهداء اؼبيزابيُت مقربة خاصة يف سطاوايل ولكن معاؼبها اختفت3القتاؿ العديد من الشهداء يف ساحات

ـ، وبعد 1830جواف  14راضي اعبزائر منذ نزوؽبا عليها يف واصلت القوات الفرنسية الزحف على األو 
والقضاء عليها نظرا للعدد والعدة اليت امتلكها الفرنسيوف،  إجهاضهانو مت مقاومات شعبية قادىا اعبزائريوف إال أ

ـ، ووقع الداي حسُت معاىدة االستسالـ مع قائد اعبيش 1830جويلية  5وىكذا استسلمت اعبزائر يف يـو 
 .5الفرنسي دي بورموف

ثالثة القوات الفرنسية، واستسالـ الداي حسُت، مكث اؼبيزابيوف  وؼبا وصل خرب سقوط اعبزائر لسلطات 
صاب البالد واػبطر القادـ أعلى ىذا اػبطب اعبلل الذي  مل توقد النار يف بيت من بيوهتم، وذلك حزنا ونباً  أياـ

 .6يف اؼبستقبل
                                                           

 .17ـ، ص1992، 4ي، لبناف، طاإلسالم، دار الغرب 2، ج1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية بو القاسم سعد اهلل: أ1-
 .(77-76)ص -، ص2009بو العيد دودو، دار ىومة، اعبزائر، أ، تر: عشية االحتاللمذكرات جزائرية سيموف بفايفر: -2
ه اؼبعركة البطل طفيش داود بن يوسف وىو شقيق الشيخ العالمة اؿبمد بن يوسف اطفيش اؼبعروؼ بقطب ذبرز الشهداء الذين سقطوا يف ىأولعل  -3

وىل يف مواجهة د من اؼبشاركُت يف اؼبقاومات األقب أيضاً ميزاب، و  الذي جرح ونقل إىلمُت من اؼبشاركُت فيها عيسى بن موسى األ أيضاً ئمة، و األ
سر يف بالد القبائل وتويف يف بلدتو القرارة. ينظر، يوسف بن أخَت القرادي و السيد سليماف بن كاسي اؼبلقب باجملاىد وىذا األ إبراىيماالستعمار اغباج 

 .81بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص
 .27اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص4-

 (.18-17)ص-، ص 2ابو القاسم سعد اهلل: اغبركة الوطنية، ج-5
 .81يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص6-
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ف أ علن ديربموفأكانت القوات اؼبقاتلة يف اعبزائر متناقضة مع سياسة االحتالؿ اليت كانت ـبططة، فقد و 
علنت ولذلك أ، 1راضيهاعنابة مع أمدينة اعبزائر ووىراف و منشآت حبرية كفرنسا كانت تنوي االكتفاء باحتالؿ 

جزئي، ولكن  باحتالؿ كتفاءاال ـ، عن ضم احملطات الفرنسية يف مشاؿ افريقيا، مع الرغبة يف 1834فرنسا يف سنة 
أو  بُت حلُت نبا االحتالؿ الكلي غَت مباشرة يف الزعامات احمللية أجربىا على االختيارالفشل يف سيطرهتا ال

علنت يف ديسمرب الوطٍت الفرنسي، لذلك أ خَت ال يتحملو الكربياءالكلي من اعبزائر، وىذا اغبل األ االنسحاب
وبدأت ، 3غباؽ اعبزائر بفرنساصدر دستوريا إ 1848يف سنة ، و 2، قرارىا باالحتالؿ الكلي للجزائر ـ1840

يقظ الوعي الثوري أزائري الذي كاف قد تأثر بصدى الثورات الشعبية يف الشماؿ، و فرنسا يف التوسع كبو اعبنوب اعب
لديهم فكانت واحات اعبنوب اعبزائري معاقل وثغور للمجاىدين والثوار، وىذا التواصل الثوري والوطٍت بُت 

للجزائر،  يف احتالؽباف يكوف نقمة عليها شلو وطمسو يف بدايتو قبل أ إىل الشماؿ واعبنوب دفع بالقوات الفرنسية
احتالؿ اعبنوب اعبزائري، وكانت بداية ىذا االحتالؿ ىو تلك الرحالت أجل  وبذلك سخرت كل قواهتا من

االستكشافية اليت قادىا لببة من العساكر واعبواسيس الفرنسيُت ربت غطاء البحث العلمي والتنقيب التارىبي 
ىنري "منطقة وادي ميزاب ىي رحلة  إىل ة اليت وصلتالرحالت االستكشافي أوائل، ولعل من 4واعبغرايف
 ـ، ووصل1859جواف  18ووصل القرارة يف يـو ـ، 1859ماي  8، الذي انطلق من سكيكدة يف "5دوفرييو

، 6مساعدتو يف زيارة بلدىمأجل  جواف، ويف متليلي التقى مع بعض الرجاؿ التوارؽ من 21غرداية يف يـو  إىل
 إىل واليت كانت عبارة عن بعثة متكونة من عدة علماء وخرباء، ووصلت ىذه البعثة "فالترس"رحلة  أيضاً  وقبد

بٍت  إىل ـ، ووصلت1880ماي  26وادي ميزاب وبالتحديد بلدة العطف وبعدىا غادروا بلدة العطف يف يـو 

                                                           

 .(27-26)ص–ـ، ص 1982، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 2، تر: عيسى عصفور، طتاريخ الجزائر المعاصرةجَتوف: أشارؿ روبَت 1-
وؿ ، السداسي األ17، العددؾبلة اؼبصادر، "دور االحتالل االستيطاني في سياسة فرنسا في الجزائر وفي تنظيم المستعمرة"شقروف: أضبد  -2

 .103ـ، ص2008
 .20، ص2، جالحركة الوطنيةابو القاسم سعد اهلل:  -3

، السداسي الثاين 20، العددؾبلة اؼبصادر، "(1900/1930بين ) الوطنية ماالسياسة الفرنسية في الجزائر وردود الفعل "مريوش: أضبد  4-
 .(194-193)ص–ـ، ص 2009

ـ، درس التجارة والتعليم الديٍت، وتعلم العربية 1840فيفري  28ولد يف  HENRI DUVEYRIERىو اؼبغامر والرحالة ىنري دوفرييو -5
اىتمامو كبو اؼبالحظات والتاريخ الطبيعي إلفريقيا، ليبدأ مغامراتو بسهولة فيما بعد، كانت رحلتو حد اؼبستشرقُت اؼبعروفُت "فليشر"، ولقد وجو أمن 

الشهَت "بارث" يف اقبلًتا  األؼبايناعبزائر بعد اف التقى الرحالة  بباريس، مث رجع إىل 1900قليم جنوب اعبزائر واليت نشرت يومياهتا سنة إ وىل إىلاأل
قليم توات، وقاـ بالعديد من الدراسات من خالؿ رحالتو. ينظر: حسن إمات والنصائح، مث رجع للجزائر ليقـو برحلتو كبو من اؼبعلو  الكثَت أعطاهو 

-173)ص -ـ، ص2010، مطبعة مزوار، اعبزائر، 1، طاالدارة الفرنسية في بداية القرن العشرينالتوارق بين السلطة التقليدية و مرموري: 
174). 

 .37ـ، ص2007، دار ىومة، اعبزائر، م1830/1962مقاربات في تاريخ الجزائر مياسي:  إبراىيم-6
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برياف اليت بلدة  إىل ماي متوجهُت 28استقبلهم ىناؾ رئيس اعبماعة اغباج يوسف، وغادروىا يف يـو  أينيزقن 
 .1األغواط  ماي مث انطلقوا صوب مدينة 29/30 قضوا فيها يومُت

الداخلية وخاصة يف اعبنوب  ةفرنسا من خالؿ بعثاهتا االستكشافية رسم صورة عن اؼبناطق اعبزائري حاولت
اؼبناطق اعبزائرية يف صبيع اجملاالت، و كانت ميزاب اعبزائري، وقدمت ىذه البعثات دراسات وافية ومعمقة حوؿ 

عداد اإلأجل  قيمت حوؽبا العديد من الدراسات منأ  تلك اؼبناطق اليت وصلتها العديد من البعثات و  إحدى
، وىو ما  خالؿ باؼبعاىدة اليت كانت موقعة بُت الطرفُتي ضمن اغبكم العسكري الفرنسي واإللضمها الرظب

 اؼبيزابيُت يف الثورات ضد فرنسا.يثيات ىذه اؼبعاىدة وظروؼ نقضها نظرا ؼبشاركة سنتعرؼ عليو وعن ح

 ين.بين الفرنسيين و الميزاب ين في المقاومة الشعبية وعقد معاىدة الحمايةمشاركة الميزاب   -ب 

شاركوا بقوة يف القوات اليت حاربت القوات الفرنسية منذ نزوؽبا على شاطئ  أف بنو ميزابكنا قد ذكرنا 
سيدي فرج، ومل تكن ىذه اؼبشاركة الوحيدة بل كاف اؼبيزابيوف مشاركوف يف جل اؼبقاومات الشعبية اليت شهدهتا 

ولكننا  ،2وغَتىماعبزائر، حيث شاركوا يف اؼبعارؾ الطاحنة اليت قادىا كل من ابن زعموف واغباج سيدي السعدي 
 مقاومة الشريف بن عبد اهلل. أيضاً مَت عبد القادر و سوؼ نقتصر على مقاومة األ

عبد القادر التحق معو اجملاىدوف اؼبيزابيوف، ولقد قرةهم  األمَتجيش  إىل اغباج سيدي السعدي ؼبا انضم
مَت الذي كاف طبيب األ 3بابا عيسىبن أضبد  اجملاىد باينو قرب منو نو إلخالصهم، حىت أعبد القادر م األمَت

 اغباج سليماف بن داود أيضاً  وقبد، 4معاىدة التافنة الشهَتة األمَتمينو السري، وحضر مع أاػباص وكاتبو و 
ا دبصادرة كل أمالكو نواحيها، وكاف ذا جاه عريض، وقامت فرنس ثرياء مدينة تيارت والذي كاف من أ العطفاوي

 أصيلقبد ضبو بن وبي يدر  أيضاً  ، ومن التجارباؼباؿ والسالح إمدادىاعبد القادر و مَت بسبب نشاطو يف ثورة األ
 .5مدينة بٍت يزقن

 دبنطقة قصر البخاري واعبلفة ثرياء اؼبعروفُتىو من األأميٍت اؼبدعو دادي بابا، و داود بن ؿبمد  اغباج أيضاً و 
مَت من يقـو بتموين جيش األمالو ويطبع لو سكتو نقودا ذىبية، و  أمُتمَت، وكاف لصاحل األسخر ثروتو  الذي

سقطوا يف اؼبعارؾ، وذلك من الذين بالتكفل بأبناء الشهداء  أيضاً  خالؿ مصانع السالح بوادي ميزاب، وقاـ
                                                           

وؿ حوؿ فصل الصحراء عن اعبزائر، اؼبركز الوطٍت ، دراسات وحبوث اؼبلتقى الوطٍت األالتوسع االستعماري في الجنوب الجزائريمياسي:  إبراىيم1-
 .(226-225)ص–دار القصبة، اعبزائر، ص ـ، 1954وؿ نوفمربأللدراسات والبحث يف اغبركة الوطنية وثورة 

 .82يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص-2
مَت عبد القادر بن ؿبي ـ(، من رجاالت مدينة مليكة دبيزاب، ازبذه األ19ىػ/االربعينيات ؽ13باي ضبد بن بابا عيسى )حي يف اػبمسينات ؽ 3-

 .167، ص2باضية، جينظر: صبعية الًتاث: معجم اعالـ اإلمُت سره. أالدين اعبزائري طبيبو اػباص وكاتبو، و 
 .(29-28)ص -اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص-4
 .82يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -5
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األمَت كبَتة، حيث لدى  أميٍتكانت مكانة عائلة ف، مهاهتممرضعة لألطفاؿ الذين فقدوا أ (60) خالؿ تسخَت
أما بيت ماؿ اعبلفة فلقد كاف أمُت مالو ؿبمد ميٍت شقيق اغباج داود، و بيت ماؿ اؼبدية لدى اغباج يوسف أ سندأ

يف اعبنوب  2ىم اؼبقاومات اليت شارؾ فيها اؼبيزابيوف ىي مقاومة ؿبمد بن عبد اهللأمن  أيضاً و ، 1ميٍتبن صاحل أ
وامره بإغباؽ وادي ميزاب ربت أ" يصدر 3زائر "راندوفاعبزائري وىي اؼبقاومة اليت جعلت من اغباكم العاـ للج

 اغبكم العسكري الفرنسي.

والد سيدي الشيخ أواغبرازلة و  األرباعف يستقطب حولو العديد من القبائل منها أؿبمد بن عبد اهلل  ستطاعا
مقاومتو من خالؿ خرى، وساىم بٍت ميزاب يف تأييد واؼبخادمة والعديد من القبائل األ وبٍت ميزاب والشعانبة

مر من أعن ذلك، وورد  باالمتناعباؼبؤف والذخَتة رغم هتديد السلطة االستعمارية  أيضاً اؼبشاة و  دتزويده باعبنو 
سواؽ اؼبناطق التلية وحجز كل القوافل اليت ال زبضع ؽبذا أطرؼ اعبنراؿ راندوف دبنع بيع اؼبيزابيُت اغببوب يف صبيع 

 .4مراأل

اغباكم  إىل خبطر ىذه الثورة، فأرسل برسالة 5ومع بداية قوة ثورة ؿبمد بن عبد اهلل شعر اعبنراؿ يوسف 
خر الناصر بن شهرة، وبالفعل توجهت ليها اؼبقاـو اآلإ لتجأااليت  األغواط حتالؿاصر فيها على وجوب أالعاـ، و 

                                                           

 .29اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص 1-
والد سيدي أضبد بن يوسف من أنو من أالفرنسي، وتذكر الوثائق الفرنسية على  حتالؿاالاؼبقاومة الشعبية ضد  أبطاؿحد أىو ؿبمد بن عبد اهلل  2-

ـ، واشتغل  1840يف تلمساف سنة  ستقراإبراىيم بن عبد اهلل، و أبو فارس أاظبو اغبقيقي ابراىم بن قبائل الغسوؿ اليت تنتشر خيامها مشاؿ تلمساف و 
قرب من الفرنسيُت ضد تمَت عبد القادر، عندما حاوؿ الحداث يف عهد األ على مسرح األكمعلم للقرآف للصبياف، ولقد بدأ ظهور ؿبمد بن عبد اهلل

داء فريضة اغبج، غادر اعبزائر متوجها كبو مكة اؼبكرمة وأقاـ ىناؾ فًتة من الزمن، أمروه ةهجرة البالد و أمَت، ولكن الفرنسيُت مل يسًتوبوا ألمره و األ
راضي لقد دخل األ جل مكافحة االستعمار، وأتراؾ، وربالف معهم من مع األ أيضاً  لطريقة السنوسية، ووتواصل مع ؿبمد بن علي السنوسي مؤسس ا

تصادؼ دخولو مع وفاة سلطاف ورقلة اغباج  ـ، و1850ىو الشريف ؿبمد بن عبد اهلل وكاف ذلك سنة  جديد و باسماعبزائرية عن طريق اغبدود الليبية 
باسم سلطاف  أيضاً الزىرة واليت عرضت منصب السلطاف على ؿبمد بن عبد اهلل فقبلو، ومن ىنا عرؼ  ةد ابنتو اللأضبد بن بابيو، تاركا السلطة يف ي

 .(108-107)ص–ـ، ص 2012، دار ىومو، اعبزائر، م1934-1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية مياسي:  إبراىيمورقلة. ينظر: 
 cont. Jean( واظبو الكامل ىو الكونت جوف لويس سيزار الكسندر راندوف1858-1857بُت )راندوف: ىو اغباكم العسكري للجزائر  -3

louis alaxander randon :ي، بَتوت، ، دار الغرب اإلسالمم1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ، ينظر: عمار بوحوش
 .574ـ، ص1997، 1ط
-113)ص–ص  اؼبرجع السابق، ،: االحتالل الفرنسي للجنوب الجزائريمياسي إبراىيم، 31اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص -4

114). 
ـ، وقع يف قبضة القراصنة الذين باعوه يف 1809نو لقيط ووبتمل انو ولد جبزيرة ألب بتوسكانا يف حوايل سنة أىو يوسف جوزيف فنتيٍت يقاؿ  -5

ـ، عن طريق دسائس السفارة الفرنسية بتونس، 1830اعبزائر يف سنة  إىل ولكنو غدر بو وفر   حسن رعاية،أصبح فبلوؾ الباي الذي رعاه أتونس، حيث 
كمًتجم ولكنو وصل بعد هناية اغبملة، فألبرط يف صفوؼ اعبيش كمًتجم وكوف فرقة من اؼبملوكيُت   اعبزائروذلك لكي يشارؾ يف اغبملة الفرنسية على 
ـ، وجنراؿ 1845جويلية  19رتبة جنراؿ يف  خرى حىت وصولو إىلب وناؿ الرتب العسكرية الواحد تلو األيف اعبيش الفرنسي، وتقلد العديد من اؼبناص

االحتالل الفرنسي مياسي:  إبراىيمـ، ينظر، 1866مارس  16ـ، وبعد عاـ قلد وساـ الصليب الكبَت، ولقد تويف بػ" كاف" يف 1851فرنسا يف سنة 
 .139، صللصحراء الجزائرية
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بعد معارؾ مريرة، وقامت ؾبموعة  األغواط احتالؿـ، مت 1852ديسمرب  4قوة عسكرية بقيادة بيليسيو، ويف يـو 
لوجو مع  وادي ميزاب وجهاً  أصبحت، و من اؼبيزابيُت العارفُت دبسالك الصحراء بتهريب اجملاىد ؿبمد بن عبد اهلل

 األغواط كاف صدى وقوع، و 1تفكر جبدية يف التوجو صوب وادي ميزاب واحتالؽبا أصبحت اعبيوش الفرنسية اليت
ثر كبَت على اعبنوب بأكملو، وؽبذا سارعت ؾبموعة من بٍت ميزاب وبالضبط من االستعمار الفرنسي ذو أيف يد 

ـ، تطالب فيها باألماف بعد ما 1852ديسمرب  12اعبنراؿ بيليسيو يف  إىل قصر برياف بإرساؿ رسالة خطية
ـ على بٍت ميزاب يف رسالة مؤرخة ، ولقد عرض الوايل العا2شرحت موقفها من تأييدىا للمجاىد ؿبمد بن عبد اهلل

رجاء اؼبناطق احملتلة، وتأمُت ذبارهتم فيها، مقابل أـ، استعداده لتأمُت اؼبسافرين عرب 1853جانفي  24يـو 
، وختم رسالتو بتهديد شديد اللهجة، وىو ما 3لف فرنكأربعوف أخضوعهم ودفعهم لفرنسا خراجا قدره طبسة و 

لشديد من انتقاـ السلطات الفرنسية منهم وىم الذين شاركوا يف كل اؼبقاومات اؼبيزابيُت ينتاةهم القلق اجعل 
الفريق  أماللفنت واؼبفاسد، و  ءاً السلم واؼبصاغبة در  إىل عبنوحفريقُت، فريق رأى ا إىل وىنا انقسم اؼبيزابيوف، 4خرىاأل

 لألرضاؼبغتصب و هبب التعامل مع ىذا اؼبستعمر وىو موقف الدين والعقيدة و  الثاين فلقد كاف موقفو صارماً 
ختَت ولقد جح وا  ىو الذي ر   األوؿاعبهاد واؼبقاومة مهما كانت العواقب، ولكن الرأي  إعالفوالوطن، ورأى ضرورة 

على  فقد مثلو عزابة وادي ميزاب و األوؿما الرأي ، أ5رؤساء العشائر عياف وادي ميزاب وتزعم ىذا الرأي أ
ف تشييع إ»قولة خلدىا التاريخ يقوؿ فيها الذي قاؿ م 6الشيخ اؿبمد بن يوسف اطفيش األئمةرأسهم قطب 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل ىقار نموذجا(األ م )مزاب و19المؤسسة التنصيرية في الصحراء الجزائرية في نهاية القرن : أؿبمدحاج  ىيمإبراحاج  -1

 -ـ، ص2012-2011، اؼبوسم اعبامعي:2شهادة اؼباجستَت يف التاريخ اغبديث واؼبعاصر، اشراؼ الدكتورة: فاطمة الزىراء قشي، جامعة قسنطينة
 .(43-33)ص

 .125، صاالحتالل الفرنسي للصحراء الجزائريةمياسي:  إبراىيم - 2
 .128صيوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق،  -3
 .34اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص -4
عياف عن رأي رجاؿ الدين والعلماء ينظر: قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع وؿ عن الثاين وتغليب رأي األألكثر حوؿ ترجيح الرأي األلتعرؼ  -5

 .(46-42)ص–السابق، ص 
مقاطعتهم، وعدـ  لقد كاف الشيخ اطفيش قطب االئمة مناىضا لالحتالؿ الفرنسي، ووبرض طالبو على ذلك، وكاف موقفو كبَت وقد دعا إىل 6-

كما رأينا،   تفاقيةاالقد عارض الدبدابة بُت غرداية وبٍت يزقن، احتجاجا على دخوؿ فرنسا للمنطقة، و  نو نصب خيمة يف حومةأيذكر التعامل معهم، و 
، ويدعوا للمجاىدين يف كل إليوالذي آلو  أمرىمولقد قبض عليو ونفي عن وادي ميزاب ؼبدة عشرة سنوات، وكاف حريصا على وحدة اؼبسلمُت ووبزنو 

ي، وقدمت لو فرنسا نيشاف العديد من الزعماء يف العامل اإلسالمت مع السلطاف العثماين عبد اغبميد الثاين و ، وكانت لو مراسالياإلسالمالعامل 
ؼبا سئل لقى لو الشيخ طرؼ ردائو السفلي لكي يعلقو، و أفبثل اغبكومة لكي يوشحو النيشاف االستحقاؽ، نظرا غبلو لغز اؼباء يف وادي ميزاب، وؼبا جاء 

العالقات الثقافية العمانية الجزائرية في العصر الحديث من يعلو وال يعلى عليو. ينظر، سعيد بن ؿبمد بن سعيد اؽبامشي:  الـعن ذلك قاؿ ؽبم اإلس
-56)ص–ـ، ص 2013، 1، منشورات ـبرب البحث التارىبي "مصادر وتراجم"، جامعة وىراف، طخالل فكر الشيخ قطب االئمة ابن اطفيش

58). 
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نسا وضعت قدمها على حجر من ف فر أف يطرؽ ظبعي أمن  أيلحب  جنازة يف اليـو من اؼبيزابيُت أشبانُت
 1.«تيضفت

 األغواط إىل للسفرعياف قصور وادي ميزاب السبعة من أتعيُت وفد أجل  من 2ؾبلس عمي سعيد واجتمع 
 الكومنداف اوقابلو  األغواط وتوجو الوفد كبو، 3ـ، إلبراـ اؼبعاىدة مع السلطات الفرنسية1853 ابريل 22يف 

، وتعهد 4ـ1853فريل أ 29برموا معو معاىدة اغبماية باسم الوايل العاـ على اعبزائر راندوف، يف تاريخ أدوباراي و 
بالدىم واحًتاـ معتقداهتم وصيانة عوائدىم، وحبقهم يف تسيَت شؤوهنم لبٍت ميزاب حبفظ وتعهد فيها الوايل العاـ 

 .5ماـ الثوارأسواؽ اؼبنطقة أوجب على اؼبيزابيُت غلق  أيضاً ي تدخل فرنسي، و دوف أالداخلية بأنفسهم، و 

فرنسا يف خلق  اشرتوببدأت مرحلة جديدة دبنطقة وادي ميزاب ودخوؽبا يف مرحلة اغبماية الفرنسية، و 
يق التدخل اػبفي، ولعل من عن طر أو  اؼبناوشات بشكل مباشر إثارة أيضاً صراعات داخلية دبنطقة وادي ميزاب، و 

ىايل من دخوؽبا صحبة فرقتو غرداية بالقوة بعدما منعو األ إىل برز ىذه اؼبشاكل ىو دخوؿ الرائد مرغريتأ
اليت قامت ةها  األخرىالعدائية  األعماؿ، ومن 6يقرع الطبوؿالعسكرية فقاـ بكسر البوابة ودخوؿ اؼبدينة وىو 

رضت ىذا اؼبنصب على العديد من ع أفآغا على منطقة ميزاب، وذلك بعد  "يتح"فرنسا ىو تكليف اليهودي 
اؼبيزابيات  ف حىت النساء قبد أحد ؽبذا اؼبنصب، و مل يتقدـ أىايل اؼبنطقة لمقاطعة اليت قاـ ةها أل نظراً ىايل ولكن األ

ف اعبماعات الدينية للنساء الؿ اؼبقاطعة اليت قمن ةها فنجد أكاف ؽبم دور ريادي يف مقاومة االستعمار من خ
 أوامر إصدار"، وقررف 7نظمن مؤسبرا ربت رئاسة رئيسة اعبماعة الدينية النسائية بغرداية وىي "مامة بنت سليماف

                                                           

 .40باغباج: اؼبرجع السابق، صقاسم بن أضبد الشيخ 1-
 باضية، حبيث يبثل كل قصر ثالثة علماء ىم شيخ العزابةالعزابة يف القصور اإل أعضاءويتكوف من كبار  األعلىؾبلس عمي سعيد، ىو ؾبلس العزابة 2- 

ذا استدعت الضرورة لذلك، إجتماعات طارئة يعقد اشهر، و أتمع ؾبلس العزابة مرة كل ثالثة وشخص ثالث ينتخبو ؾبلس العزابة، وهب اإلماـ القصر و يف
 اسم اجمللس، وؽبذا اجمللس مهاـ عديدة يف تسيَت شؤوف اجملتمع اؼبيزايب وهبتمعوف يف مقربة الشيخ سعيد بن علي اعبريب، ىذا الشيخ الذي نسب إىل

، والتربوية عند االباضية في افريقية في مرحلة الكتمان النظم االجتماعية، اؼبهاـ الدينية والدنيوية اؼبختلفة. ينظر: عوض ؿبمد خليفات: اإلباضي
 .(55-53)ص -ؾبدالوي، ص

 .35اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص3- 
 .40قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -4

 .35اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص5-
 .37حاج اؿبمد: اؼبرجع السابق، ص إبراىيمحاج  -6
وموسى،  ـ، درست علـو الشريعة واللغة العربية مدة ثالث سنوات على الشيخ بوىونا1863مامة بنت سليماف باباز، ولدت خالؿ سنة  -7

اليت حاربتها  ـ، ومن البدع1906وؿ الذي بقيت معو عامُت، تولت رئاسة الغاسالت عاـ األكملت دراستها على زوجها أف، و آواستظهرت نصف القر 
ف ىيئات الغاسالت ؼبدف ميزاب نظمن ملتقى ربت أكذلك عادة بوغنجة لالستسقاء، النساء لسيالف الوادي بالزغاريد، و  ستقباؿاماف، مامة بنت سلي

فيفري  18رئاستها، وقررف مقاطعة كل ما يتصل بالفرنسيُت من لباس ومواد وغَتىا، وكانت ىذه اؼبرأة عظيمة ومفخرة يف وادي ميزاب، توفيت يف 
 .240ظر: يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، صـ، ين1931
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، اؼبيزايب يف ؾباةهة االستعمار ، وىكذا شارؾ كل اجملتمع1د وغَتىا"دبقاطعة كل ما يتصل بالفرنسيُت من لباس وموا
لبنود  مناقضاً  مراً أأمورىم الداخلية، و ىانة ؽبم وتدخال يف زاب، اعتربوا ذلك إوبعد تعيُت اآلغا يتح اليهودي يف مي

والديٍت للميزابيُت ونصبتو ف السلطات ربدت الشعور القومي امتنعوا باإلصباع عن قبولو، إال أاؼبعاىدة اؼبربمة، و 
ـ، 1860جويلية  21كوال، يـو   إبراىيمىو اغتياؿ ىذا اليهودي من طرؼ السيد األمر  عليهم، وكاف نتيجة ىذا

القوات الفرنسية وحاولت التعرؼ عن األمر  غضب ىذاأ، ف2وذلك بالقرب من برج كاركار بُت بٍت يزقن ومليكة
قدرىا  وىو ما دفع بالسلطة الفرنسية بفرض غرامة مالية كبَتة على اؼبيزابيُتي نتيجة، أ إىل القاتل ولكنها مل تصل

اليت جعلت  األخرى األسبابومن  ، 3الؼ فرنك دية ألىل القتيلعشرة آالقاتل، و خفاء ألف فرنك جزاء إثالثُت 
رة والعطف بونو جعلت السلطات الفرنسية تنقم على اؼبيزابيُت ىو رفض صباعات بٍت ميزاب من بٍت يزقن ومليكة و 

ـ، 1860نابليوف الثالث للجزائر العاصمة يف سنة  اإلمرباطور فاد فبثلُت عنهم غبضور احتفاالت استقباؿيوبرياف إ
 .4وىو ما جعل من اعبنراؿ يوسف يعاقبهم بغرامات باىظة

الفرنسيوف يقوموف  مبا كاف اعبواسيسإعُت الفرنسيُت على منطقة وادي ميزاب و منذ توقيع اؼبعاىدة مل تنم أو  
القبائل  أفدارة الفرنسية، والحظوا اإل إىل كمل وجو، فلقد كانت التقارير اليومية تسجل وترسلبأعماؽبم على أ

ف ميزاب ىي البارود، حىت أعترب ىؤالء اعبواسيس أو  األسلحةالصحراوية ذبتاز اؼبنطقة للتزود بكل اؼبؤف ومنها 
 إىل شعبية اؼبختلفة ضد الفرنسيُت، وكاف البارود يصل على شكل مادة خاـاؼبصدر الرئيسي لتموين اؼبقاومات ال

عماؿ، وتًتصد كل ت عيوف الفرنسيُت تدرؾ كل ىذه األميزاب، مث يتم معاعبتو ليصبح مادة قابلة لالنفجار، وكان
يف مقاومة  يضاً أ اؼبيزابيوف وشارؾ، 5النشاطات اليت كانت بُت اؼبيزابيُت والثورات الشعبية باعبنوب الوىراين

بن صاحل بولنعاش أضبد  الشهيديف ميداف الشرؼ  مشاركة قوية، وسقط ـ1871اد عاـ الشيخُت اؼبقراين واغبد
يف مقاومة أوالد  أيضاً  اؼبقراين والذي كاف قائد اؼبقاومة يف اؼبركز الرئيسي للمقاومة، وشاركوابيت  أماـمن غرداية 

 6يف معركة بوعمامة أيضاً ف اؼبيزابيوف ىؤالء باؼبؤف والذخَتة، و مو  قد و (، 1869-1864) وىلسيدي الشيخ األ

                                                           
 .420علي وبي معمر: اؼبرجع السابق، ص  -1

 .132يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص2-
 .37اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص3-
 .133يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص4-
 .39حاج اؿبمد: اؼبرجع السابق، ص إبراىيمحاج 5-
ليو، وىو ؿبمد بن العريب بن الشيخ بن اغبرمة الشهَت ببوعمامة، ولد حوايل إالشيخ بوعمامة قائد الثورة الشهَتة يف اعبنوب الغريب اعبزائري اؼبنتسبة  6-

يش الفرنسي خسائر فادحة، ينظر: اغباج موسى بن ـ، ولقد تصدى للزحف االستعماري يف اعبنوب الوىراين، وكبد اعب1908وتويف سنة  1838سنة 
 .41عمر: اؼبرجع السابق، ص
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بٍت  إلثارةالشيخ بوعمامة يعلمو فيها دبساعدتو  إىل رسل رئيس بٍت ميزاب اغباج يوسف بن اؿبمد السرار برسالةأ
 .1حد عمالء الفرنسيُتلكن الرسالة وقعت يف يد أميزاب ضد الفرنسيُت و 

هنم مل يفوا بالبنود أجعلت من فرنسا تتذرع بأف اؼبيزابيُت نقضوا اؼبعاىدة اؼبربمة بينهم، و  كلها  سبابىذه األ
، 2كباء الوطناؼبقاومُت من كافة أمفتوحة للثوار و  أسواقهمموف الثورات، و ػوبقت ميزاب ت   ةاليت كانت يف اؼبعاىد

من اغباكم العاـ  أمرربتوي دوفَتين برقية  ى القائد العسكري اعبنراؿ دوالتورـ، تلق  1882اكتوبر  26ويف يـو 
 األغواط اعبزائرية احملتلة، وغادرت القوات الفرنسية باألقاليمهنائيا  إغباقهاللجزائر لويس ترماف، الحتالؿ ميزاب و 

نوفمرب  30ق ميزاب رظبيا بفرنسا يـو غبأو نوفمرب،  17غرداية يف يـو  إىل وصلتـ، و 1882نوفمرب  10يف يـو 
ت الدينية خاصة الشيخ اؿبمد بن معارضة قوية من طرؼ اؽبيئاوسط سخط شعيب كبَت واحتجاج و ـ، 1882

خرى من مراحل أ، وىكذا دخلت غرداية مرحلة 3يوسف اطفيش الذي قبض عليو اعبنراؿ دوالتور يوما كامال
 التواجد الفرنسي باؼبنطقة.

 بإدارة االحتالل الفرنسي.لحاق وادي ميزاب رسميا إلغاء معاىدة الحماية و إقرار    -ج 

على ميزاب قضينا على عش الثورة الدائم واؼبستودع  باستيالئنا» برنار:ستاف غلقد قاؿ الكاتب الفرنسي او 
يزاب باإلدارة الرظبي ؼب اإلغباؽنو قبل أ إىل اإلشارةويبكن  ، «التموينسلحة والعتاد و فيو الثوار ضدنا األ الذي هبد

يف نوفمرب  4ليهم من طرؼ الوايل العامل للجزائر لويس تَتمافقرار شديد اللهجة إالفرنسية كاف قد أصدر 
وجاء ، 5خالؿ ببنود اؼبعاىدة وتعاوهنم مع الثوارـ، يهددىم فيو باإلغباؽ العسكري إذا مل يكفوا عن اإل1882

نًتككم على حسب  بناء العرب، بلال قاضيا من أال نوظف عليكم آغا وال قائدا و  » يلي: ما اإلغباؽضمن نص 
 باضية فيما يرجعتصرفاتكم، متعلقُت دبشائخكم اإل إىل توجيو فوائدكم ومرافقكم، مرتبطُت جبماعاتكم فيما يؤوؿ

 «.فصل نوازلكم إىل

دائرة عسكرية بغرداية تشمل قرى ميزاب السبع  بإنشاءصدر الوايل العاـ قرارا يقضي أـ، 1882ويف نوفمرب  
وامره مكتب يكوف على رأس ىذه الدائرة قائد أعلى ربت أمتليلي وشعانبة اؼبنيعة، و آغاليك ورقلة وشعانبة  و

وىل، ولكن  العودة بالعمل ببنود اؼبعاىدة األوقد كاف سكاف ميزاب يعتربوف ىذه القرارات جائرة، وهبب  ، 6عريب
كرية الصادرة من طرؼ انُت العسصبحت كل القو أاليت قاـ ةها اؼبيزابيوف باءت بالفشل، و  االحتجاج أشكاؿكل 

                                                           

 .134يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص1-
 .46قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -2
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حكم القياد التابعُت للحاكم العسكري الفرنسي،  إىل دارة الفرنسية تطبق على وادي ميزاب، وخضعت ميزاباإل
وتطبيق  لألىايلالفرنسيُت من مراقبة  أوامرنفذ ي   ىذا اؼبنصب و وعُت يف كل قصر من قصور ميزاب من يتوىل

هنا قلصت مهاـ رجاؿ حىت يف ؾباؿ القضاء قبد أالسلطة الدينية يف ميزاب، و  تقلصتسياسة فرنسا، وبذلك 
صبحت غرداية أراضي اعبنوب، و ـ، صدر قانوف إنشاء أ1902ديسمرب سنة  24ويف  ، 1الدين يف ىذا اعبانب
 اؿ القضاء، وعُت القواد يف القصور السبع كما ذكرنا، ويف ؾبباألغواطالقيادة العسكرية  إىل ملحقة عسكرية تابعة

ؾبلس لالستئناؼ بغرداية  إنشاء أيضاً باضية دبدف ميزاب، و بإنشاء سبع ؿباكم إ  العاـ قراراً صدر الوايلأ أيضاً 
قًتح الشيخ اؿبمد بن يوسف اطفيش ا أفىذه احملاكم كلهم بعد  أعضاء، وعُت 2ي دبجلس عمي سعيدوالذي ظب  

 .3ىذه احملاكم إلدارةأظباء 

حىت عن طريق ىذه  أيضاً العسكرية الفرنسية عن طريق القياد و  لإلدارةكل قرى ميزاب تابعة   أصبحتو  
كانت عياف البلدة ضد ىؤالء القياد، ىذه اؼبناوشات  أاحملاكم، رغم اؼبعارضة واؼبشاكل اليت كانت تقع بُت العزابة و 

زرع الفنت أجل  اؿ السرية الفرنسية منعمأحيانا، كل ىذا بسبب األوانتهاؾ اغبرمات والقتل  االعتداء إىل تصل
 .4وروح العداوة بُت السكاف

 لكل جانب  اغبديثغباؽ ولكننا سنًتؾ  حياة اجملتمع اؼبيزايب ةهذا اإلخرى يفتأثرت العديد من اعبوانب األو  
قوية يف وادي ميزاب ىو  أفعاؿبرز القرارات السياسية اليت كاف ؽبا تأثَت كبَت وردود يف مبحثو اػباص، ولعل من أ

 يف ىذه النقطة اؼبوالية. إليووىو ما سنتطرؽ  اإلجباريقانوف التجنيد 

 جباري وموقف سكان وادي ميزاب منو.قانون التجنيد اإل   -د 

 ، حيث نص ىذا اؼبنشور باإلضافةنسبة اؼبنحـ نشر منشور تعديل شروط االلتحاؽ و 1912جانفي 31يف
نشأ نظاـ منح . كما أ(فرنك 250)ابل منحة تقدر بػ يف نظاـ االلتزاـ ثالث سنوات مقأربع سنوات اؼبعتادة إىل 

دمة الفعلية سنة من اػب 12للمتطوعُت الذين يقضوف  (فرنك 350)خاص بتجديد التطوع بشكل متتايل يقدر بػ 
عن طريق القرعة  بتجنيد األىايل اعبزائريُت ـ اؼبتعلق1912فيفري  3اؼبنشور صدر يف  .دوف زيادة يف اؼبعاش

. كما نص اؼبنشور على إجراءات (فرنك 250)وات مقابل منحة تقدر بػ حيث حددت مدة اػبدمة بػثالث سن

                                                           

 .49قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص1-
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 .(158-151)ص–يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص  -3
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إحصاء الشباب  إىل وبادرت السلطات الفرنسية يف اعبزائر، 1أخرى مثل اإلعفاء وتأجيل التجنيد واالستثناءات
وقد ازدادت اؼبعارضة عند الشروع يف عمليات اإلحصاء يف فض اؼبؤىلُت للخدمة العسكرية. غَت أف ىذا اؼبشروع ر  

أما النخبة اعبزائرية اليت كانت سبثلها صباعة الشباب اعبزائريُت يف ىذه الفًتة فقد  ،قسنطينةمدينة اعبزائر، وىراف و 
ائح األىايل فقد قدموا عشرات اللو  فبثلووجدت يف ىذا اؼبشروع فرصة غبصوؿ األىايل على بعض اغبقوؽ. أما 

العاصمة الفرنسية باريس برئاسة  إىل للحكومة العامة باعبزائر مستنكرين ىذا القانوف، وتوجهت عبنة من األىايل
 بوضربة ؿبملة جبملة من اؼبطالب للحكومة الفرنسية.

 اغبكومة الفرنسية ؼبطالبتها: إىل وأرسلت عبنة أخرى بقيادة ابن رحاؿ

 .إما بسحب مشروع التجنيد 

  تعويضات مقابل تطبيقو.أو منح 

 2يةاإلسالمالبالد  إىل و توفَت اغبرية للهجرةأ. 

لكن قليم اؼبدين فحسب، و ال يعنيهم، ألف اؼبرسـو كاف ىبص اإلاألمر  عترب سكاف وادي ميزاب ىذاأو 
لوجود العديد من الشباب اؼبيزايب يف  يعترب مشكلة لديهم نظراً األمر  ابناء منطقة الشماؿ وىذاؼبرسـو كاف يبس أ

عماؽبم ذا بدأ العديد من الشباب يف ترؾ أيف وادي ميزاب، وؽب أىاليهمالشماؿ الذين رحلوا للتجارة، وىم يعيلوف 
لقوية ؽبذا القانوف جباري، وبدأت اؼبعارضة اوادي ميزاب ىروبا من التجنيد اإل إىل ومصدر رزقهم والتوجو جنوبا

قصر بٍت يزقن الذي قاد حركة  أعيافحد ىو أاؼبنطقة، خاصة جهود الشيخ زكريا زكري بن سعيد و عياف من طرؼ أ
باريس على رأس وفد من  إىل ـ توجو1912جباري، فنجده يف سنة ارضة لسنوات ضد قانوف التجنيد اإلاؼبع

رنسي وسلموا لو عريضة باسم عياف ميزاب يف مدف الشماؿ، وتواصلوا مع ؿبامُت فرنسيُت وقابلوا وزير الداخلية الفأ
اعفائهم أجل  واستمرت ؿباوالت بٍت ميزاب من ، 3ـ1912سكاف وادي ميزاب والتجار يف الشماؿ يف ديسمرب 

خالؿ  أيضاً مر، و ىذا األأجل  باريس من إىل رسلوا وفدا ثانياـ، أ1914، ففي سنة ةجباري مستمر من التجنيد اإل

                                                           
ـ، 2007، تر: حاج مسعود بلعرييب، دار الرائد للكتاب، اعبزائر، 2، ج1919ـ1871الجزائريون المسلمون وفرنسا شارؿ روبَت اجَتوف:  -1

 .741ص
"، سلسلة اؼبشاريع الوطنية للبحث، اؼبركز الوطٍت للدراسات الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء االحتاللآخروف:"  طرشوف و نادية - 2

 .(152-151)ص–ـ، ص 2007ـ، دار ىومة، اعبزائر، 1954وطنية وثورة أوؿ نوفمرب والبحث يف اغبركة ال
، ؾبلة اغبياة، "(1925-1912موقف سكان وادي مزاب من التجنيد االجباري في الجيش الفرنسي )مابين "ناصر باغباج بن باضبد:  -3
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إال بٍت ميزاب جباري، بعض مناطق اعبنوب للتجنيد اإلاستجابت صبيع مناطق التل اعبزائري و  غبرب العاؼبية األوىلا
 .1مرفإهنم امتنعوا عن ىذا األ

بلغ ـ، و 1919كانت بداية التجنيد الفعلي غبصة بٍت ميزاب من اجملندين ضمن دفعة   1918ويف سنة 
عن رفضهم،  قوائم اػباصة باجملندين تعبَتاً ف صباعات بٍت ميزاب امتنعوا عن وضع الشاب، غَت أ 238عددىم 

لقوائم اػباصة باجملندين، واستطاعت ـ، سبكنوا من ربديد ا1919ولكن القوات الفرنسية ودبساعدة القواد يف سنة 
 .2يف وادي ميزاب أخرىمناطق  إىل خر ىربالنصف اآلذبنيد نصف العدد بالقوة و 

ماي  12الوايل العاـ يف  صرحبقيت االحتجاجات من طرؼ اؼبيزابيُت حوؿ ىذا القانوف متتابعة، حىت 
هنم ملزموف بالتجنيد، وىكذا ذبند الكثَت من الشباب اؼبيزايب مرغمُت أـ، بأف اؼبيزابيُت رعايا فرنسيُت و 1920

ويف  ، دارة الفرنسيةىذا مل يشفع ؽبم لدى اإللكن كل و 3مع معتقداهتم الدينية ىفوغَت راضُت ةهذا الوضع الذي يتنا
رئيس اعبمهورية وذلك عند ذكرى مرور قرف عن احتالؿ  إىل اؼبيزابية برسالة األمةوكيل  أرسلـ، 1930سنة 

اعفاءنا من »مطلب ىو:  أوؿجباري وكاف رسالة حوؿ شكواىم من التجنيد اإل اعبزائر، فاغتنموا الفرصة بتوصيل
نا يف حالة قيامنا بتعمَت ذلك الوطن اػبايل جنود متطوعة نتحمل من التكاليف الشاقة ماال ك فإننااعبندية اعبربية 

 .4«زبريب بالدنا.. و إفناؤنافوؽ ذلك باػبدمة العسكرية معناه  إرىاقنايتحملو اعبنود النظامية، و 

جباري، وبقي ومل تتوقف ؿباوالت اؼبيزابيُت يف توقيف ىذا القانوف عن شباةهم واعفائهم من التجنيد اإل 
 إىل حوؿ ىذه القضية، 5إبراىيموالرد مع السلطة الفرنسية، وخاصة بعد توكيل الشيخ عمر بن عيسى بن  األخذ

ـ بقرار من الوزير اؼبفوض الوايل 1947فيفري  6جباري للجزائريُت يف يـو اء القانوف الذي يلغي التجنيد اإلف جأ
 .6العاـ على اعبزائر شاطنيو

                                                           
 .218صيوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق،  -1

 .(89-88)ص -اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص2-
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نة العطف دبيزاب، تلقى تعليمو (، من مواليد مدي1973ديسمرب  29ـ/ تويف يف 1884اغباج ؿبمد )ولد يف سنة  إبراىيمعمر بن عيسى بن  - 5

ىذا ما والثقافية والسياسية، و  األدبيةالشجاعة  وؿ ةها، وكاف تاجرا باغبراش، واحتك مع الشخصيات البارزة يف تلك الفًتة فبا جعلو يكتسب اػبربة واأل
باريس  صبعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت اليت سافر معها رفقة الوفد الذي تزعمو عبد اغبميد بن باديس إىل أيضاً و مَت خالد األ جعلو يساىم يف حركة

بعض  غرارألقي عليو القبض بسبب أ، و اإلجبارياؼبيزابية للدفاع عن حقوقهم ذباه فرنسا، خاصة يف قضية التجنيد  األمةـ، وكاف مفوض 1939سنة 
كتاب "   إليوسراحو بسبب سنو، وشارؾ يف النشاط الصحفي للشيخ أيب اليقظاف، وينسب  أطلقيف سجن البيض، و  أشهر أربعةلُت بو، وقضى اؼبسؤو 

 (.648-647ص) –، ص 3بياف حقيقة"، ينظر: صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج
 .222يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص - 6
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اليت ميزت اؼبنطقة  األخرىحداث السياسية ىناؾ العديد من األ، و اإلجباريىكذا قاـو اؼبيزابيوف التجنيد  
اؼببحثُت خرى اؼبتداخلة مع سوؼ نتعرض لبعض العناصر األمثلة يف ىذا اؼببحث و لكننا اقتصرنا على ىذه األو 

حيث تداخل بعض رجاالت اغبركة  خَت من الناحية االجتماعية والثقافية مناألاؼببحث  خاصة يفاؼبواليُت و 
 الفرنسية. اإلدارةصالحية مع اإل

دارة أف يربطوا أي عالقة مع اإلسبيز الوضع السياسي بصفة عامة باؼبهادنة بُت الطرفُت، فاؼبيزابيوف مل يريدوا و 
رادوا يف مسألة معاىد اغبماية اليت أ أيضاً جباري، و ية التجنيد اإلطلعنا عليو يف قضاألمثلة ما أ ىمأالفرنسية، ومن 

يستمر نظرا لألسباب الذي مل األمر  بأنفسهم، وىو أنفسهممن خالؽبا عدـ التدخل يف شؤوهنم الداخلية وتسيَت 
 اعبانب اؼبوايل واؽباـ إىل تعيُت القياد، وسنتطرؽاؾ تدخالت خاصة يف ؾباؿ القضاء و ليها، وكانت ىناليت تطرقنا إ

ىم اؼبميزات اليت مشلت ىذا اعبانب واؼبتغَتات أو مجتمع اؼبيزايب خالؿ تلك الفًتة وىو اعبانب االقتصادي لل أيضاً 
 االقتصادية للمجتمع يف ظل االستعمار الفرنسي.

 األوضاع االقتصادية  -2

 و الظواىر التارىبية االجتماعية، التطرؽجتماعي أاليت سبس اعبانب االمن اؼبهم جدا يف مثل ىذه اؼبواضيع 
اعبانب االقتصادي للمجتمع اؼبيزايب خالؿ  إىل مؤثراتو من ـبتلف النواحي، وؽبذا سنتطرؽ جوانب اؼبوضوع و إىل

 االجتماعيةاغبياة ثر ىذا اعبانب على أاؼبيزايب يف تلك الفًتة، وكيف  االقتصادىم عوامل أة االستعمارية، و باغبق
 والثقافية يف واد ميزاب وعن حركة اؽبجرة.

صفة عامة لو ربدثنا عن اعبانب االقتصادي للجزائري مع دخوؿ االستعمار الفرنسي، فقد كاف يعتمد بو 
اعبزائر، كاف  إىل على النشاط الزراعي الذي ذبود بو الًتبة اػبصبة واؼبناخ اؼبعتدؿ، وبدخوؿ القوات االستعمارية

انعكس على الذي األمر  راضي اػبصبة، وانتزعتها من أصحاةها، وقدمتها للمستوطنُت،كبو تلك األ نظرىا مباشراً 
، وجعلو يفكر باؽبجرة كبو اػبارج، كما تعرضت التجارة اعبزائرية يف فًتة اجتماعيااقتصاديا و الفرد اعبزائري بالسلب 

نُت اليت قيدت حركة التجارة اها من خالؿ سن العديد من القو اؽبيمنة عليها والتحكم في إىل االستعمار الفرنسي
ساليب االستعمارية يف اؼبيداف االقتصادي األوىناؾ العديد من القوانُت و ، 1اعبزائرية وفق ما ىبدـ اؼبصاحل الفرنسية

اؼبتنوعة لزمت عليهم الضرائب الفاقة، فلقد أالبؤس و اليت جعلت الفرد اعبزائري بصفة عامة يعيش حالة من 
رىق كاىل ضريبة السخرة، كل ىذا أالضرائب الدينية كالزكاة والعشور، و  أيضاً واؼبتعددة، فهناؾ الضرائب القانونية و 

رغم الظروؼ القاسية ف، 2اؼبواطن اعبزائري البسيط الذي فكر يف اؽبجرة من بالده اليت مل تعد توفر لو لقمة العيش

                                                           
يف التاريخ اغبديث  ه، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا(1954-1830المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس )أضبد بن جابو:  -1

 .(113-108)ص -ـ، ص2011-2010الدكتور: يوسف مناصرية، جامعة تلمساف،  إشراؼواؼبعاصر، 
 .120، ص2، جالحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد اهلل:  -2
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و وادي ميزاب كما تعرؼ، إال أف الفرد اؼبيزايب قاـو كل تلك الشبكة أتضاريس اليت تعرفها بالد للطبيعة وال
مذللة وسهلة الستخراج اػبَتات عن طريق الفالحة اليت  أرضاً القاحلة واعبرداء،  األرضالظروؼ وجعل من 

 ىاماً.مورداً  أيضاً  اليت كانت ىيامتهنها جل اؼبيزابيوف، وكانت ىي اؼبورد األساسي للرزؽ رفقة التجارة 

 الفالحة:  - أ

ستقرار واالطمئناف واؽبدوء، واىتموا بًتبية ، غلب على حياهتم اال بالد الشبكة إىل ف وصل بنوا ميزابمنذ أ
ودية الطويلة، وىذا ما جعلهم يربطوا عالقات مع عدة قبائل ؾباورة ؽبم األاؼباشية ورعايتها يف البادية الفسيحة، و 

نظرا النتظاـ  ة للرعي،وديتها خصبة وصاغبلعمـو أكأل واؼبياه، وكانت على احبكم مساحات الرعي، ومناطق ال
مع مرور الزمن بدأت حياة االستقرار تظهر على اجملتمع اؼبيزايب، فبدأ ، 1مطار يف معظم شهور السنةتساقط األ

و يف اؼبدف أدأت التجمعات السكانية التفكَت يف نسق التحضر والتوطن على حساب البداوة والتنقل، ولذلك ب
اؼبزروعات اليت تعلموىا من  أىمجل القياـ بزراعة مستقرة، ومن بُت ت عملية حفر اآلبار من أ، وبدأ القرى

، 2السكاف الوافدين عليهم من منطقة أريغ وسدراتو ىي زراعة النخيل اليت مل تكن معروفة لديهم يف تلك الفًتة
بثمارىا  أيضاً  ة متحملة لقلة اؼبياه وقساوة اؼبناخ، واعتنواعناية خاصة بغرس النخيل، لكوف ىذه الشجر  أولواو 

منطقتهم حىت بلغ عدد أنواع النخيل بوادي ميزاب  إىل نواع النخيلجلبوا العديد من أاستهالكا وحفظا وزبزينا، و 
ينشئوا واحات من النخيل على ىذه اؼبنطقة الوعرة والتضاريس الصعبة،  أفاستطاعوا ، و 3حوايل أربعمئة نوع
كدىم اؼبستمر   أيضاً وة الطبيعة، بعقيدهتم اؼبتينة، وصربىم القوي على متاعب العيش، و اواستعانوا على قس

 .4وتقديسهم للعمل اليدوي

قي الذي اعتمدوه من أجل ومن إبداعات اؼبيزابيُت يف ميداف الفالحة ومقاومتهم للطبيعة، ىو نظاـ الس
نظاـ حصر اؼبياه، حبيث ليست األنبية يف البئر  أيضاً شجارىم وغراسهم، فكاف حفر اآلبار، و أ إىل إيصاؿ اؼبياه

ال تغرؼ بطريقة مباشرة من طرؼ مياه تلك اآلبار، حيث  استغالؿوطريقة حفره، وإمبا األنبية تكمن يف كيفية 
ف، مثل األضبرة والبغاؿ واعبماؿ، اليت تنقل حسب حركية آلية معينة ذىابا وإيابا، نساف وإمبا يستعمل فيها اغبيوااإل

 .5ساليب سقي مدروسة وؿبسوبة بطريقة نظاميةأو  أدوات باستعماؿحد اغبراس، ربت مراقبة أ وذلك

العديد من القوانُت اليت تنظم اغبياة الزراعية والفالحية وعملية  تعقدت العديد من االتفاقيات واستصدر و 
كل ذلك من ، و  توزيع اؼبياه بُت الفالحُت يف وادي ميزاب يف كامل القصور السبعة، وذلك من طرؼ ىيئة العزابة

                                                           
 .(319-318)ص -علي وبي معمر: اؼبرجع السابق، ص -1
 .(24-23)ص -يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -2
 .63قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص - 3
 .24يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص - 4
 .303ـ، ص2007سة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، اعبزائر، ، تح: مطفي بكَت ضبودة، اؼبؤسحصص إذاعيةمفدي زكرياء:  -5
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مسألة توزيع اؼبشاحنات بُت سكاف اؼبنطقة يف و عدـ وقوع اػبالفات  أيضاً جل التقسيم اؼبتساوي بُت اعبميع، و أ
ـ حوؿ مسألة االعتداء عن 1642اؼبياه، ومن ىذه القوانُت على سبيل اؼبثاؿ ما أصدره ؾبلس العزابة يف سنة 

تفقوا عن غرامة قدرىا طبسة وعشروف رياال فااؼبشروط، و خالؿ الزيادة عن حجمها اغبقيقي  نظاـ السواقي من
الفالحة وإصالح األراضي الزراعية واستغالؽبا، وانتهجوا نظاـ ذا واصل اؼبيزابيوف يف االىتماـ بةهو ، 1ومعها النفي

هنا مصدر التقشف يف حياهتم اليومية وتطبيق نظاـ االكتفاء الذايت، وكانت النخلة ؿبور نشاطهم الفالحي لكو 
كانت مصدرا للعديد من الصناعات فخرى غَت الثمار اليت هبنوهنا من ىذه الشجرة، للعديد من اؼبنتوجات األ

 .2واالستعماالت اليومية لسكاف وادي ميزابتقليدية ال

القياـ بالعديد من  أيضاً  وادي ميزاب سبسك السكاف بأراضيهم، وحاولوا إىل ومع دخوؿ االستعمار الفرنسي
ـ، عندما 1884صالحية يف ؾباؿ الزراعة، فمنها على سبيل اؼبثاؿ مطالبة سكاف وادي ميزاب سنة شاريع اإلاؼب

، 3يف اؼبنطقة من أجل تزويد غاباهتم باؼبياه ارتوازيةطالبوه حبفر آبار فقاـ الوايل العاـ تَتماف بزيارة لوادي ميزاب، 
باعبنوب اعبزائري، وىي شركة اقتصادية  يراضاؼبختفية ربت األ اؼبياهوتأسست بوادي ميزاب شركة استغالؿ 

ي على حد سواء واحة سقمتكونة من رؤوس أمواؿ أجنبية ـبتلطة، وىي تقـو تقريبا بري ثلثي واحات ميزاب، وت
 .4اليت ال تبلغها مياه الري األخرىالقرارة بأكملها وبعض الواحات 

لقرى ميزاب السبعة، واؼبتمثلة يف الكومنداف روبُت السلطات الفرنسية  فنجد ىذا االحصاء الذي قامت بو
موجودة واحة ضاية بن ضحوه، ولكنٍت  األصليخيل واآلبار اؼبوجودة يف اؼبنطقة، ويف التقرير د الناعدحوؿ أ

ف منتوج يف خانة اؼبالحظات أ أيضاً  اقتصرت على وضع القصور السبعة لبٍت ميزاب، ويذكر يف التقرير الرظبي
 قنطار من النوعية اعبيدة للتمور. (63.000)إىل التمور يصل

 

 

 

 

 

                                                           
 .(46-42 )ص-يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص - 1
 .41يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -2
 .170يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -3
 .217على وادي ميزاب ماضيو وحاضره، ص أضواءمفدي زكرياء:  -4
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 اآلبار الناضبة اآلبار الحية النخيل  البلدة 
 275 1240 64074 غرداية 
 23 173 2865 مليكة 

 124 417 25875 بني يزقن
  248 9954 بونورة

 90 343 16483 العطف
  274 27855 بريان

  280 28000 القرارة
 512 2975 175106 مزاب

 .1جدول يوضح عدد النخيل واآلبار الحية والناضبة بقصور ميزاب السبعة بعد االلحاق الفرنسي

من خالؿ اعبدوؿ اؼبوضح نستنج مدى تعلق اؼبيزابيُت بزراعة النخيل واالىتماـ ةها، وىذا نالحظو من أعداد 
كانت الغابة والنخلة فاآلبار يف كل قصر من القصور، ونعلم اجملهود البدين الكبَت الذي يستغرقو حفر بئر واحد، 

رية بفرنسا حوؿ القيادة العسك إىل حد الرسائل اؼبرسلةد يف أأننا قبباألساس أمراً مهما يف حياة الفرد اؼبيزايب، حىت 
تعمَت تلك اؼبنطقة اػبالية والقاحلة وربملهم مشاؽ بجباري، مطلبًا يذكر عن قياـ بٍت ميزاب مسألة التجنيد اإل

ؽبذه  ؼبا يعانوه من مواجهتهم إضافةلهم من اػبدمة العسكرية اليت ترىق كاىوتكاليف التعمَت، فطلبوا اعفائهم 
 .2تطويعها الطبيعة القاسية وؿباولة تعمَتىا و

 ويبكن أف نعطي نسبة امتالؾ كل فرد ميزايب للنخيل يف اعبدوؿ التايل:

 عدد النخيل للفرد الواحد القصر
 4.5 غرداية
 1.5 مليكة

 5 بني يزقن
 7.9 بونورة

 9.4 العطف
 5.5 بريان

 8 القرارة
 5.4 مزاب

                                                           
1 - Le commandant robin: le Mzab et son annexion a la France, imprimeur libraire de 
l'académie, Alger, 1884,p16. 

 .14: بياف حقيقة، صإبراىيمعمر بن عيسى بن  -2
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 والفواكوزراعة اغببوب وزراعة اػبضر  أيضاً  مبا كانت ىي الغالبة، فنجدإعلى النخيل فقط و ومل تقتصر الزراعة 
 .1اليت توفر للفرد اؼبيزايب االكتفاء الذايت

 22-21 21-20 20-19 1919-18عام 
 70 70 200 ىكتار 100 قمح

 250 140 400 ىكتار 300 شعير 
  210 340 قنطار 300 قمح 
  1012 200 قنطار 1200 شعير

 .2جدول يوضح زراعة الحبوب في ملحقة غرداية

مبا على عكس ذلك فلقد كانت اؼبهنة متعبة وشاقة جداً، إو سهاًل،  مل يكن العمل يف الفالحة كما ذكرنا أمراً 
ف يكوف ؿبصولو تمر ذلك طوؿ فصوؿ السنة من أجل أيسو ل يومو يف مزرعتو، اؼبيزايب يقضي ج  فقد كاف الفالح 

، 3جودة ومقبواًل، ويتحمل يف ذلك كل مشاؽ العمل وما يصاحب ىاتو اؼبهنة من ـباطر قد تعًتيو الزراعي ذو
وفبا يزيد يف صعوبتها ىو الظروؼ اؼبناخية اليت قد تقع، مثل حاالت اعبفاؼ اليت تصيب اؼبنطقة، فبا يؤثر على 

ىلك ت بسنوات القحط، و رفـ، وع  1943/1949كما حدث سنوات احملاصيل الزراعية واؼبنتوج الفالحي،  
 استغالؽبااؼبيزابيوف بًتبية اؼبواشي من أجل  أيضاً  اىتمومع الفالحة ، 4الؼ من النخيلخالؽبا عشرات اآل

 وبارىا وصوفها.مها أو أو غبو ستفادة من منتوجها سواء حليبها أواال

 تربية المواشي

مثلو مثل باقي القبائل البدوية، يعتمد على تربية األمر  أف اجملتمع اؼبيزايب كاف يف أوؿ سابقاً كما ذكرنا 
اؼبيزابيوف يف كل قصر من قصورىم  امتلكاؼبواشي والتنقل حبثا عن مواطن الكأل واؼبياه، وبعد حياة االستقرار 

يف استعماالهتم اليومية يف خدمة الفالحة، وكانوا يبتهنوف الرعي،  يستخدموهناالعديد من اؼبواشي واغبيوانات اليت 
ما البغاؿ واغبمَت واعبماؿ، كانت العامل األوؿ واؼبشجع أجل لبنها، و اف لكل فرد ؾبموعة من اؼباعز من أفلقد ك

تربية الدجاج وبعض اغبيوانات اليت كاف يستفيد منها  أيضاً  وقبدللتنقل بُت القرى،  أيضاً للفالحة واغبموالت، و 
 .5الذايتالفرد اؼبيزايب من أجل حياة التقشف واالكتفاء 

                                                           
، عامل اؼبعرفة، اعبزائر، 1، ط1، جم1975ىـ/1395 إلى عامم 1921ىـ/1340في الجزائر من عام  اإلصالحأعالم ؿبمد علي دبوز:  -1

 .98ـ، ص2013
 .212يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -2
 .97، ص1ج في الجزائر، اإلصالحأعالم ؿبمد علي دبوز:  -3
 .212يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -4
 .219ص، على وادي ميزاب أضواءمفدي زكرياء:  -5
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 حمير بغال خيل جمال ماعز غنم النوع
 1821 311 26 6123 27244 28767 ملحقة غرداية

 .1م1930جدول يبرز الثروة الحيوانية التي كانت متواجدة في ملحقة غرداية سنة 

والعادات و الرعي يف شخصية الفرد اؼبيزايب العديد من اػبصاؿ واألخالؽ ه اؼبهن سواء الفالحة أوخلقت ىذ
حب الوطن واالنتماء إليو،   أيضاً رادة وروح اؼبغامرة، و اإلاالجتماعية اغبسنة، فتعلم الصرب واغبلم، وروح التعاوف و 

العديد ، و 2القوة اعبسمانية والذىن الصايف أيضاً  أعطتومن خالؿ ىذه اؼبهنة البسيطة، و  اكتسبهاكل ىذه اػبصاؿ 
الفالحة واشتغلوا فيها،  امتهنواصالح يف وادي ميزاب اإلة ىم التغيَت و الشخصيات اؼبيزابية اليت كانت حامل من

 فأثر ذلك يف عقليتهم وأخالقهم وىو ما سنعرفو يف الفصوؿ القادمة.

 التجارة - ب

ىم اؼبوارد االقتصادية للفرد اؼبيزايب، واشتهر بٍت ميزاب ةهذا العمل جانب الفالحة من أ إىل كانت التجارة
صبحت ذبارهتم وؿبالهتم منتشرة يف القطر اعبزائري، وموردًا ىاما أثر على اغبياة االقتصادية أشهرة واسعة، و 

ؼبوقع غرداية بصفة عامة أنبية بالغة يف حركة التجارة والطرؽ  إفو ، الثقافية يف منطقة وادي ميزاب واالجتماعية و
تعترب ملتقى  األوساط الصحراوية األخرى، إذنية بعيدة، فقد اكتسبت اؼبنطقة أنبية من كل التجارية منذ فًتات زم

، فبعد أف كاف الفرد اؼبيزايب منكمشا لفًتات طويلة يف الواحات ويف 3للتجار قبل اجتيازىم مفاوز الصحراء الكربى
قد كاف يغيب عن موطنو و تقاليداً، مناطق الرعي، صار يبارس مهنة التجارة متنقال بُت البالد ومكونا بذلك أعرافاً و 

فًتات طويلة، وأصبح الفرد اؼبيزايب يبأل اؼبدف والقرى اعبزائرية والغَت اعبزائرية ةهذا النشاط واغبركة التجارية اليت سبيز 
 .4ةها

اؼبلح والعاج و الشماؿ التمور إىل  ويف القرف الثامن العشر اؼبيالدي كانت القوافل اؼبارة على غرداية ربمل
ىل اعبنوب اغببوب والزيت والسكر والنحاس ومنتوجات مصنوعة بالتل إعاـ، و والذىب واعبلود واألقمشة وريش الن

وروبا، واستمرت على ىذه الشاكلة لقروف كهمزة وصل بُت التل والسوداف، كما كانت مرحلة يف التبادؿ أو 
 نتعاشاالالتجاري بُت قورارة وتوات غربا ومنطقة وارجالف شرقاً، وىو ما جعل مدف وادي ميزاب تعيش مرحلة من 

                                                           
 .36ـ، ص2013، دار طليطلة، اعبزائر، م1954و1920في منطقتي الزيبان وميزاب بين سنتي  اإلصالحيةالحركة عبد القادر قوبع:  -1
 (.107-106 )ص-، ص1، جفي الجزائر اإلصالحأعالم ؿبمد علي دبوز:  - 2
 .226، صعلى تاريخ وادي ميزاب أضواءمفدي زكرياء:  -3
 .327اؼبرجع السابق، صعلي وبي معمر:  -4
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وكانت ىناؾ بعض الصعوبات يف الطرؽ التجارية من خالؿ عمليات القرصنة واعًتاض ، 1جتماعياالاالقتصادي و 
كانوا يسلبوف أمواؿ الضعاؼ منهم، فتولدت عندىم فكرة  طريق القوافل التجارية من طرؼ قطاع الطرؽ، وكثَتا ما

ىذه القوافل التجارية االحتياطات الالزمة للحراسة من امتالؾ السالح، ومعرفة  فازبذترد العدواف ضد ىؤالء، 
، و  ستعمالوا قطاع  أصبحاستصحاب اغبراس األشداء األمناء يف تلك السفرات الطويلة، وبذلك  أيضاً عند اللزـو

نوف حرفة اغبراسة، الطرؽ ىبشوف االقًتاب من قوافل بٍت مزاب ويبتعدوف عنها، وأصبح أولئك اغبراس كأمبا يبته
لتلك اؼبخاطر اليت كاف يتالقاىا  ونظراً ، 2وؽبم أجور معينة من كل رحلة من الرحالت اليت تقطعها تلك القوافل

ماكن يستطيعوف من خالؽبا ربط أتوجيو ذبارهتم كبو الشماؿ، حيث قصدوا إىل  التجار، فقد اضطر اؼبيزابيوف
واعبلفة واؼبدية واعبزائر  األغواط ىامة من الناحية االقتصادية والتجارية، مثلختاروا مناطق اعالقات ذبارية واسعة، و 

الوسط االقتصادي األعظم، فأقاموا ةها وفتحوا ىناؾ  باعتبارىا، العاصمة والبليدة، وكانت العاصمة األوفر حظاً 
 .3ؿبالت ذبارية منذ بداية القرف الرابع عشر ميالدي

على مدينة اعبزائر العديد من اؽبجرات اؼبيزابية من أجل التجارة، وقد قدمت ؽبم وخالؿ الفًتة العثمانية وفد 
امتيازات كنتيجة للمواقف البطولية اليت قاموا ةها ضد القوات االسبانية  اغبكومة العثمانية باعبزائر عدة تسهيالت و

يف اعبزائر، من أجل  5للميزابيُت عُت أمُت و، 4جبانب العثمانيُت، وىكذا سبتع اؼبيزابيوف بصالحيات واسعة ىناؾ
كاف مكلف جبمع الضرائب من   أيضاً إيصاؿ مطالبهم وصوهتم للسلطة العثمانية، و و سبثيل اؼبيزابيُت لدى الداي، 

 اإلتاوات أيضاً السنوية اليت هبمعها، و  اف موردا ماليا ىاما، من خالؿ اإلتاواتخالؿ صندوؽ التضامن الذي ك
يزابيوف التجار يف مدينة اعبزائر، والعديد من اؼبداخيل األخرى اليت تصلو من ـبتلف اليت يدفعها اؼب األسبوعية

اؼبيزابيُت اؼبتواجدين يف مناطق أخرى خارج مدينة اعبزائر، وىو ما أكسب ىؤالء األمناء دبراتب عليا ومكانات 
 .6مرموقة لدى السلطات العثمانية

                                                           
 .53يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -1
 .332علي وبي معمر: اؼبرجع السابق، ص - 2
 .(228-227)ص -، صومضات تاريخية على وادي ميزابمفدي زكرياء:  -3
 .50ؿبمد وقاد: اؼبرجع السابق، ص -4
عهد العثمانيُت، مث يف الفًتة الفرنسية، كما يطلق على نفس الشخص اسم أمُت اعبماعة، وىو  ىو اؼبسؤوؿ اؼبيزايب يف عاصمة الدولة اعبزائرية على - 5

(، ويتم ترشيحو من طرؼ 1962-1830و لدى السلطة االستعمارية الفرنسية )أ(، 1830-1515السلطة العثمانية ) يبثل األقلية اؼبيزابية لدى
السلطة ومراقبة  و اغباكم الفرنسي، ومن مهامو إقامة الصلة بُت اجملتمع وأو الداي العثماين أ زاب، ليكوف فبثال ؽبم لدى البايأعياف قرى وادي مي

صدر اغباكم أمتواجد يف مدينة اعبزائر فقط، وبعد تكاثر اؼبيزابُت يف اؼبدف اؼبختلفة تعدد األمناء، ولقد األمر  الرعايا، وصبع التربعات، وكاف يف بادئ
حات لمعجم المصطـ. ينظر: ؾبموعة من الباحثُت: 1838جانفي  31قرارا يبُت فيو مهاـ أمُت اؼبيزابيُت وكاف ذلك يف العاـ الفرنسي يف اعبزائر 

 .67، ص1، جباضيةاإل
 .(165-164)ص -ؿبمد وقاد: اؼبرجع السابق، ص -6
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اؼبناطق إىل  مستمرة، وكانت حركة تنقل التجار من وادي ميزابوعلى الفًتة الفرنسية بقيت ذبارة بٍت ميزاب 
كانت تلك التحركات موزعة على حسب اؼبدف اليت ينتمي إليها أولئك التجار، فنجد مثاًل، أىل فالشمالية كبَتة، 

لعطف قاؼبة وسوؽ أىراس والبليدة، وأىل اإىل  سطيف وغليزاف، وأىل بٍت يزقنرداية يكثر ذىاةهم كبو قسنطينة و غ
باتنة وخنشلة، وأىل القرارة كبو العلمة وباتنة وخنشلة والبليدة و اعبزائر إىل  كبو اعبزائر وقسنطينة، وأىل مليكة

 ىكذا، ومنهم من توجو خارج البالد كبو تونس وليبيا ومصر.و 

ة ميزابياً، وارتفع ىذا العدد يف ظرؼ شباني (629)ـ أحصي باعبزائر العاصمة 1838وقبد أنو يف سنة 
عاـ  رتفاعاالإىل  ، ويرجع(861)إىل  1850، لينخفض عاـ (2233)بلغ عدد  1846سنوات أي يف سنة 

 .1ميزايب (1449)إىل  ليصل 1856

ويف ىذه الفًتة كاف ميزاب اؼبستورد األكرب لكميات ملح البارود القادمة من الصحراء واليت يستغلها اؼبيزابيوف 
يف صنع البارود كما يذكر ذلك النقيب "كاريت"، وىذه الكميات كانت تأيت من "توات" عرب "عُت صاحل"، 

القادمة من "عُت كانت تلتقي القوافل   وىكذا كانت ميزاب مستأثرة بتجارة السوداف الغريب والصحراء حيث
اعبنراؿ راندوف ىذه النقطة من أجل  استغلالتل، ولذلك إىل  ف تنتقلأو من "غدامس" قبل أو "قورارة" أصاحل" 

فرض اغبماية الفرنسية على وادي ميزاب، عندما قاـ باغبصار التجاري على اؼبنطقة ومنع القوافل التجارية من 
ىلها مع قوافل البدو منتوجاهتم، فكاف كاف يف سوؽ البلدة يتبادؿ أو ، 2ـ1853اؼبرور عليها بداية من سنة 
اليت صنعتها أيدي اؼبيزابيات والفائض من ؿبصوؿ التمور، مقابل الصوؼ والسمن األولوف يقدموف اؼبنسوجات 

السنوي من اؼبالبس الصوفية اليت تنتجها نساء ميزاب يف القرف التاسع  اإلنتاجوغَت ذلك من خَتات البادية، وكاف 
 .3بالبيت عشر يقدر بسبعُت ألف قطعة، وكاف يف ذلك الوقت حوايل سبعة آالؼ امرأة تشتغل النساجة

جباري، أدى ىذا القانوف بالتأثَت السليب على حركة التجارة اليت يبتهنها التجنيد اإل انوفوؼبا سنت فرنسا ق
جباري، فيذكر لفرنسية إللغاء قانوف التجنيد اإلالسلطات اإىل  التجار اؼبيزابيوف، وىو ما يذكره النداء اؼبيزايب اؼبوجو

... وما قلناه من العواقب يف أخذ الشباف الفالحُت :»يلي ماحوؿ سلبيات ىذا القانوف وتأثَته عن التجارة 
 مور:ايب التاجر باعبندية تًتتب عليو أللجندية نقولو ىنا يف أخذ الشباف التجار، فإف إلزاـ الشاب اؼبيز 

 الوراء.إىل  دوالةها وانعكاسةها  شغالوأتلف  دائو حصة التجنيد وأوال: ضياع ذبارتو وقت أ

 ثانيا: ضياع أمواؿ الناس وحقوؽ كل من لو عالقة معو يف ذبارتو.

                                                           
 .54يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -1
 .(35-34)ص -: اؼبرجع السابق، صإبراىيماغباج اؿبمد اغباج  - 2
 .52يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص - 3
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التحرر إىل  لذلك كاف يسعى اؼبيزابيوف دائما، 1»ذبارتو. بانقطاعذويو  ثالثا: انقطاع اؼبورد اغبيوي عن عيالو و
 و الدينية.سواء االجتماعية أو االقتصادية أ من ىذا القانوف اعبائر، الذي يبس صبيع جوانب حياهتم

اؼبيزابيُت قد زبصصوا يف ذبارة األقمشة واؼبواد الغذائية، وكانوا يتعاضدوف كتال يف شبو شركات  أفوقبد 
إىل  يف ما بعداألمر  و فردين، ليتطورشاريع مستقلة، تقـو على رأس فرد أمإىل  تسمى بػ"الرمادة"، مث تفرعت ىذه

االستعمارية  األساليب أيضاً ومع تطور اغبركة التجارية بعد اغبرب العاؼبية الثانية، و ، لة وىكذا دواليكدكاكُت مستق
 يةاإلسالماليهودية على التجارة، وؿباربة التجارة  االقتصاديةالظاؼبة واعبائرة يف ىذا اؼبيداف واحتكار الشركات 

وتطبيق سياسة التمييز العنصري، حيث تكاتف االستعمار الفرنسي مع الطائفة اليهودية احملتكرة على التجارة بسد 
يف أشياء ؿبدودة وبسيطة، لذلك عبأ  يةاإلسالمكبصرت التجارة االتجار اؼبسلمُت، و  أماـصبيع طرؽ االستَتاد 

 .2بح معاشاً صات جديدة تتماشى مع الواقع الذي أسياسإىل  اؼبيزابيوف

نشأت صبعية النور وشركة فتح النور التجارية، للبيع باعبملة يف قلب العاصمة، ـ، أ  1948فنجد أنو يف سنة 
 ؼبصلحي اعبنوب يف العاصمة. ، وكانت مركزا ولقد زاضبت اليهود يف ذبارة اعبملة

يزاب يف اػبمسينات حوايل ستة ولقد بلغ العدد اإلصبايل للميزابيُت العاملُت يف التجارة خارج منطقة وادي م
 ـ، وىي كالتايل:1953دكاناً يف سنة  1418آالؼ ميزايب، وبلغ عدد الدكاكُت اليت يبتلكوهنا 

 واػبميس واعبلفة وغَتىا البليدةيف عمالة اعبزائر، دبدف اعبزائر واغبراش و  (645). 

 وغَتىاف وعنابة وسكيكدة طييف عمالة قسنطينة، دبدف قسنيطنة وس (445). 

 يف عمالة وىراف، دبدف وىراف وتيارت ومستغاًل وغليزاف وغَتىا. (196). 

 وتقرت وغَتىا. باعبنوب، ببسكرة (123). 

 يف القطر التونسي (9). 

 بونورة بريان العطف القرارة غرداية مليكة  بني يزقن المدينة
 110 160 180 201 413 87 267 العدد

 .3التجارية على حسب كل منطقة من مدن وادي ميزابجدول يوضح أعداد المحالت 

                                                           
 .36: بياف اغبقيقة، صإبراىيمعمر بن عيسى بن  -1
 .(230-228)ص -، صحاضره على وادي ميزاب ماضيو و أضواءمفدي زكرياء:  -2
 .(288-287)ص -يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص - 3
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اؼبيزابية يف ربوع اعبزائر، وامتهاهنم مهنة التجارة اليت برعوا فيها بفضل انتشار وىذا ما يعطينا وبصورة واضحة 
تونس، اليت إىل  صالحية دبنطقة ميزاب والبعثات العلمية اؼبيزابيةللحركة اإل أيضاً  جهودىم، وكانت موردا ىاماً 

 سوؼ نتعرؼ عليها فيما يلي من فصوؿ ؽبذا اؼبوضوع.

 الصناعة. -ج

من اؼبواد  أدواهتاكانت الصناعة يف اجملتمع اؼبيزايب متمثلة يف تلك اغبرؼ اليت كاف يتقنها السكاف، وكانت 
مواد  فمن الصناعات السائدة دبيزاب، صناعة، و غَتىاة اؼبتوفرة لديو سواء من النخيل أو مادة اعببس أاألولوي

البناء من جَت وجبس، وكانت تصنع ؽبا أفراف مبنية من حجارة وطُت أضبر مستدير الشكل، وصناعة تسوية 
أخشاب النخيل للتسقيف، وخشب بعض األشجار لصنع بكرات النزح وحامالهتا وأدوات النسيج وأواين 

ور النجارة ىناؾ نشاط اغبدادة ود   أيضاً يبتهنوف حرفة البناء بشكل واسع، و لذلك كاف سكاف بٍت ميزاب ، 1اؼبطبخ
سكاف ميزاب كلهم سواء  والدىن، وؽبذه اغبركة نشاط باىر، إذ كاف يغذيها اؼباؿ اآليت من الشماؿ، ويتعاوف

صناعة دباغة اعبلود من أجل صناعة الدالء، وصناعة الفخار  أيضاً وقبد ، 2باضية يف ىذه األشغاؿو اإلاؼبالكية أ
 واػبابيات، ويصنع كل ذلك من طُت خاص مث يوضع يف أفراف خاصة بو. لليق والق  لصناعة األكواب واألبار 

ومن بُت منتوجات النخيل، األخشاب اػباصة لصنع األبواب، ومكاييل للتجارة، ومهاريس لطحن اغببوب، 
وأواين ـبتلفة، ومن جريد النخيل يتخذوف ستائر وسقوؼ، ويصنع من أوراقها وأليافها حصائر وحباؿ وأقفاؼ 

من اؼبهاريس الصخرية الكبَتة، لصنع بصناعة البارود، ولكل قرية عدد معترب  اشتهرواكما ،  وأطباؽ ودالء وغَتىا
ن اعبنوب الغريب كما البارود، وبيعو للقوافل، وكانوا يستوردوف لذلك الكربيت من تونس وليبيا، وملح البارود م

 .3ذكرنا آنفا

كانت اؼبرأة اؼبيزابية مشاركة وبقوة يف ىذا االقتصاد واغبركة التجارية للمنطقة وذلك من خالؿ صناعاهتا 
ف ال ةها النساء أوقات الراحة، حبيث أنو ال يبكن أ اؼبتنوعة، خاصة يف ؾبايل النسيج وغزؿ الصوؼ، وتقـو اؼبنزلية

زبتلف اؼبنتوجات على قبد اؼبنسج يف كل بيت من بيوت ميزاب، وال تكاد توجد أنثى دبيزاب ال ربسن النسيج، و 
و الربنوس من صوؼ الغنم أواغبايك، والقشابية، و اإلتقاف، ومن أىم ىاتو اؼبنتوجات اعبالبيب و حسب اعبودة 

تتفاوت قيمتها على حسب دقة صنعها، ويف طليعة ىذه الزرايب قبد زربية بٍت يزقن اليت  أيضاً وبر اعبمل، والزرايب 
 .4ربتوي على الزخارؼ اؽبندسية اؼبتنوعة

                                                           
 .47يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -1
 .221، صأضواء على وادي ميزاب ماضيو وحاضرهمفدي زكرياء: 2
 .(52-47)ص -يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -3
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وايل ستة آالؼ عاملة، ـ، كاف عدد العامالت الاليت يشتغلن يف ؾباؿ نسيج الزربية ح1893ففي سنة 
أف إىل  ولكن مع مرور الوقت والظروؼ االقتصادية واالجتماعية وظروؼ االستعمار الفرنسي تقلص ىذا العدد

 االقتصاديةومن ىنا تظهر أنبية ودور اؼبرأة اؼبيزابية يف اغبياة ، 1عاملة فقط طبسمائة ـ، ألف و1955وصل سنة 
خرى، وتعاوف كال اعبنسُت يف ضبل مشاؽ اغبياة فالرجل يف دورىا يف ؾباالت اغبياة األ أيضاً للمجتمع اؼبيزايب و 

 مزرعتو يكابد قساوة الطبيعة، واؼبرأة يف بيتها تغزؿ وتنسج وتقـو بكل أشغاؿ البيت اؼبختلفة.

ونستطيع القوؿ من خالؿ ىذا اؼببحث أف اجملتمع اؼبيزايب ؾبتمع حركي ونشيط، دبا وبتويو من ـبتلف  
و يل اؼبتعددة سواء منها اؼبناخية أؾباالت النمو االقتصادي باؼبنطقة من فالحة وذبارة وصناعة، وواجو العراق

اليت كانت تواجهو من طرؼ اإلدارة الفرنسية،  دارية اإلالقوانُت التعسفية و  أيضاً الطبيعية يف ميداف الفالحة، و 
كقانوف التجنيد اإلجباري الذي فرض على الشباب اؼبيزايب الذي كاف دبثابة احملرؾ الرئيسي للجانب االقتصادي يف 

 ميزاب.

 والثقافية االجتماعيةاألوضاع  -3

 ةع االجتماعيا وضاؼبنطقة، ىي األوضاع اليت أثرت يف اجملتمع اؼبيزايب وحركة اؽبجرة اليت شهدهتا من أىم األ
نسانية العلمية أو العمالية أو الدينية، فلقد كانت اغبالة يف ىذه اغبركة اإل ، فلقد كانا مؤثرين تأثَتا مباشراً ةوالثقافي

االجتماعية والتفكَت االجتماعي لدى اؼبيزابيُت مشجعا يف كثَت من األحياف على اؽبجرة، سواء تلك اليت كانت 
يزاب خالؿ بدايات سب الرزؽ والعودة لبناء أسرة، أو الرحالت العلمية اليت شهدهتا منطقة وادي ممن أجل ك

ىذين اعبانبيُت بشيء من التفصيل، ونتعرؼ على مكونات اجملتمع  ندرس، وسصالحية فيهانشاط اغبركة اإل
عن اغبالة الثقافية للمجتمع اؼبيزايب من تعليم وحركة إصالحية، ونشاط  أيضاً اؼبيزايب، وأىم خصائصو وفبيزاتو، و 

 فكري وثقايف وصحايف وكل ما ميز ىذا اعبانب، ومدى تأثَت كليهما يف ظاىرة اؽبجرة كبو البالد التونسية.

 األوضاع االجتماعية. . أ

الدينية والعقدية اليت ذبمعهم حبكم يعد اجملتمع اؼبيزايب ؾبتمعاً متماسكاً داخليا، ولقد ساعده يف ذلك الرابطة 
حبكم اؽبيئات الدينية واالجتماعية واألسرية اليت تتحكم يف مسَتة اجملتمع اؼبيزايب وتسَت  أيضاً اؼبذىب اإلباضي، و 

 ؾباالت حياتو اؼبختلفة، وىو ما سنتعرؼ عليو يف ىذا اعبانب.

 

 

                                                           
 .289صيوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق،  -1
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 أصل سكان وادي ميزاب -1-أ

اؼبناطق واألماكن اليت قدموا منها والفًتات  أيضاً تتحدث عن أصوؿ السكاف، و تعددت الروايات التارىبية اليت 
من أجل ذلك، ولكن ما أصبعت عليو وما أتفق عليو ىو أف بالد وادي ميزاب تتكوف من  استغرقتالزمنية اليت 

 بناء اؼبنطقة خليط من العرب والرببر، الذين عمروا اؼبنطقة عرب فًتات متالحقة من التاريخ، وسانبوا صبيعا يف
ومع اؼبيزابيُت يف غرداية إخواهنم اؼبذابيح، واؼبذابيح من »يلي:  ما ويف ىذا يقوؿ ؿبمد علي دبوز ، 1وعمارهتا

غرداية فسكنوىا، قد إىل  مرزوؽ، وكانوا يف العطف مث انتقلوا أوالدالسكاف األولُت يف غرداية...، ويف غرداية 
ية، يدؿ على ذلك كثرة آثارىم يف العطف فبا يدؿ على أهنم أقاموا يكوف ذلك بعد زمن طويل من نشأة غردا

واؼبذابيح ىو أصل اؼبيزابيُت بربر امتزجت ةهم الدماء العربية، فتعربوا، ومزاج الكل واحد،  طويال، وأصل اؼبرازيق
ليفرقوا بُت  والتقاليد واحدة، وكذلك السحنة، وال صحة ؼبا يقوؿ االستعمار واؼبفسدوف من أف األصل غَت واحد

 .2«اإلخوة واألشقاء

إىل  واستقبلت منطقة وادي ميزاب العديد من القبائل العربية اليت مل سبتزج يف اجملتمع اؼبيزايب وبقيت ؾباورة ؽبم
، كقبيلة الشرفة و  بدوا األمر  وكانت ىذه القبائل يف بادئ، قبيلة اؼبخادمةقبيلة الشعانبة وقبيلة العطاطشة و حد اليـو

خبيامهم وأمتعتهم وماشيتهم بُت اؽبضاب العليا بالشماء وأطرؼ الصحراء باعبنوب من أجل اغبصوؿ على  يتنقلوف
الكأل واؼبياه، ويقصدوف منطقة وادي ميزاب من أجل النزوؿ لألسواؽ والتبادؿ التجاري ىناؾ، ومع مرور الزمن 

، وضمت منطقة 3استقرارىم فيو هنائيابدأ استقرارىم على مشارؼ قرى وادي ميزاب يزداد شيئا فشيئا حىت مت 
 خليط من الًتكيبة السكانية، عربية وبربرية، وإباضية ومالكية، وىكذا اجتمعا يف مكاف واحد هبمع بينهما.ميزاب 

اغبياة اغبضرية إىل  قلتؾبتمعا بدويا، مث اناألمر  أف اجملتمع اؼبيزايب كاف يف بادئ أيضاً ونستطيع القوؿ 
 اؼبدف والقرى بوادي ميزاب، لذلك مبيز فيهم مرحلتُت من حيث مبط اغبياة:االستقرار يف و 

ي، والتنقل ةها عرب أرجاء بالد الشبكة، حبثا عن كاف يعيش أغلبهم على تربية اؼبواشحيث   المرحلة البدوية:
 4اؼباء والكأل، فكانت حياهتم يف منتهى البساطة، شأهنم يف ذلك شأف صبيع قبائل البدو.

وذلك وىي اؼبرحلة اليت سبدف فيها بٍت ميزاب، واستقروا يف اؼبدف والقرى اؼبعروفة حاليا،  المدنية:المرحلة 
حفر اآلبار اعبوفية واستخراج اؼبياه، كل ذلك  أيضاً صبح اقتصادىم معتمدا عليها، و أبعد اشتغاؽبم يف الزراعة و 

                                                           
 .59قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -1
 .(167-166)ص -، ص1، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةؿبمد علي دبوز:  -2
 .(60-59)ص -قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -3
 .9يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -4
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االقتصادية لتظهر لنا النشاطات اغبرفية ساعدىم على حياة االستقرار والتمدف، وتطورت بعد ذلك نشاطاهتم 
 1اؼبتنوعة.

 اليهود بمنطقة وادي ميزاب -2-أ

ـ، بعد أف 1492بأدرار، عاـ  2وادي ميزاب منذ ىروةهم من مدينة سبنطيطإىل  ةاؽبجرات اليهوديبدأت 
اغبرب والعداء، وذلك بعد تسلطهم وربكمهم اػبطَت يف أىم النشاطات  3أعلن عليهم الشيخ عبد الكرمي اؼبغيلي

كما   ، 5االسًتاتيجية من الناحية التجارية 4االقتصادية، ويف اغبياة السياسية واألمنية، وحىت يف القضاء دبنطقة توات
جلب معو من جزيرة جربة ثالث عائالت يهودية وكاف ذلك يف سنة  6أف الشيخ عمي سعيد اعبريب أيضاً قبد 

وتفرؽ ىؤالء اليهود يف قرى وادي ميزاب ، وضع االقتصادي دبنطقة وادي ميزابـ، من أجل تنشيط ال1450
اؼبختلفة، وامتهنوا العديد من اؼبهن واغبرؼ كاغبدادة والصياغة والتجارة، وطواؿ تواجدىم دبنطقة وادي ميزاب مل 

سجل عليهم نشاط عدواين أو سياسي واضح ضد السكاف، بل صبعتهم العالقات التجارية، كما سانبوا يف ي
ربريك وتنشيط سوؽ اغبرؼ واؼبهن بإتقاهنم يف ىذا اجملاؿ، لكن مع دخوؿ القوات االستعمارية واحتالؽبم 

                                                           
 .321اؼبرجع السابق، صعلي وبي معمر:  -1
دي مسعود الذي شجع السكاف على إىل وا أنبيتهاوىي بلدة متكونة من ؾبموعة من القصور، ولقد كانت اؼبركز الرئيسي إلقليم توات، ويرجع فضل  2

قدـ اؼبدف باإلقليم، أؼبدينة تعد من ف اأالتواتية، باإلضافة إىل  األسواؽكرب وأشهر وأقدـ أيعد سوؽ مدينة سبنطيط من قباؿ والزراعة على حوافو، و اإل
اقليم توات خالل القرنين الثامن عشر الزوايا الكثَتة. ينظر: فرج ؿبمود فرج: كثرة أماكن األولياء و  روحية كبَتة دبا ربتويو منوربتل مكانة اقتصادية و 

 .21، اطروحة لنيل الدكتورا يف التاريخ، صوالتاسع عشر الميالديين
ىو من  ـ، و15ىػ/8يعد من أبرز علماء اؼبغرب األوسط يف منتصف القرف  بتلمساف، و ـ، دبغيلة1417كرمي اؼبغيلي، ولد يف سنة ؿبمد بن عبد ال -3

الثقافية بتوات الفقهاء االذكياء ذوي الرؤية الثقافية واغبكمة الصائبة، وأحد العلماء اؼبشهورين الذين كانت ؽبم مشاركة يف تفعيل اغبياة السياسية و 
المنهج ؿباربتو وعداوتو لليهود خاصة يف سبنطبط. ينظر: حاج اضبد نور الدين:  أيضاً لسوداف الغريب، ولو شهرة يف ؾباؿ الدعوة إىل اهلل ورسولو، و وا

ية، اشراؼ سالماإل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف الشريعة الدعوي لإلمام المغيلي من خالل الرسائل التي بعثها للملوك واألمراء والعلماء
 .(27-26)ص-ـ، ص2010/2011الدكتور: مولود سعادة، جامعة باتنة، 

طلس اعبنويب إقليم توات وىو عبارة عن ؾبموعة من الواحات الصحراوية باعبنوب الغريب اعبزائري، تؤلف يف ؾبموعها إقليم عبور ما بُت سفوح األ 4-
، دار 1، جتوات واالزوادوبالد السوداف، وينقسم ىذا االقليم إىل ثالثة مناطق متميزة: تينجورارين، وتوات وتيديكلت. ينطر: ؿبمد الصاحل حوتيو: 

 .28ـ، ص2007الكتاب العريب، اعبزائر، 
 .73يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -5
ـ(، ولد يف قرية أجيم جبزية جربة بتونس، وةها نشأ وأخذ العلم، وؼبا تفشى 1492يب اػبَتي اؼبعروؼ بعمي سعيد )تويف سعيد بن علي بن وبي اعبر  -6

العلم والدين يف وادي  ييطلبوف منو إرساؿ أحد تالمذتو ليحي تفشى اعبهل بوادي ميزاب، بعث أىلو إىل مقدـ صباعة الشيخ علي بن ضبيدة وفداً 
صالح الديٍت واالجتماعي سنة فقدـ إىل وادي ميزاب رفقة عاؼبُت اخرين، فبادر منذ نزولو إىل اإل 18وكاف عمره حينها  سعيد، ابنوميزاب، فأختار 

، وقاـ بالعديد من باظبوـ، والذي أصبح يسمى 1450ىو من أسس ؾبلس الفتوى سنة ميزاب وكوف هنضة علمية ودينية، و وادي  اوالعلمي فأحي
 .(377-376)ص-، ص3باؼبنطقة. ينظر: صبعية الًتاث: معجم أعالـ االباضية، جعماؿ العلمية والدينية األ
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لو التخريبية بالتجسس والوشاية للمنطقة كشفوا عن مكرىم وحقدىم لألىايل وشاركوا االستعمار الفرنسي يف أعما
 1ة.قوبث نار الفنت يف اؼبنط

فئات على إىل  تقسيم اجملتمع اؼبيزايبإىل  ف لبلصع اؼبيزايب بنظرة متعمقة نستطيع أومن خالؿ النظر يف اجملتم
 حسب اؼبكانة االجتماعية وىذه الفئات ىي كالتايل:

اؼبسَتين للمجتمع اؼبيزايب يف ـبتلف جوانبو اؼبتعددة ىي اليت تشمل رجاؿ الدين  و :فئة رجال الدين -
اجمللس الديٍت  أيضاً واؼبختلفة، وىم متواجدين يف كل قصر من قصور بٍت ميزاب، واؼبتمثلُت يف ىيئة العزابة، و 

 2النسوي.
 أوفئة رجاؿ الدين إىل  لكنها ليست منتمية : وىي فئة ذات اؼبكانة االجتماعية اؼبرموقة وفئة األعيان -

ولديهم ؾبلس خاص يسمى ، 3يساعدوف العزابة على السلطة التنفيذية من عواـ البلد و كاف  سابقاً العزابة، و 
 .4دبجلس األعياف يعٌت بالشؤوف العامة للمدينة من الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية

و غَتىم من عماؿ أو طلبة أعامة السكاف لبٍت ميزاب من : وىم أساس اجملتمع اؼبيزايب، وىم فئة العوام -
 .األعيافو فئة رجاؿ الدين أإىل  فئات اجملتمع الغَت منتمية

نستطيع أف نستنتج ىذه الفئة من خالؿ دراستنا للمعاىدات اليت كانت بُت بٍت ميزاب : فئة العبيد -
، 5واثنيت عشر أمة سنويا والدولة العثمانية واليت تنص على دفع بٍت ميزاب للدولة العثمانية باعبزائر اثٍت عشر عبدا

من خالؿ العالقات التجارية ؼبنطقة وادي ميزاب واليت كانت تشهد ذبارة الرقيق خاصة بينها وبُت غرب  أيضاً و 
 .6إفريقيا

اب وقبد دارة االستعمارية بوادي ميز سكاف فلقد كانت كلها من إقباز اإلأما عن االحصائيات اليت زبص ال
 :7كاآليت  اإلحصائيات، وكانت األغواط  من طرؼ حاكم 1861سنة  أف من أوؿ االحصائيات كاف يف

 3.850 بني يزقن 1.300 العطف 6.300 غرداية 
 1.280 بريان 800 مليكة 920 بونورة
   16.750 مزاب 2.300 القرارة

                                                           
 .60قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -1
 .51عوض ؿبمد خليفات: اؼبرجع السابق، ص -2
 .13ـ، ص1989، مكتبة الضامري، سلطنة عماف، حلقة العزابة ودورىا في بناء المجتمع المسجديؿبمد ناصر:  -3
ـ، 2013، اوت 17، العددؾبلة اغبياة، "اإلباضي في الجزائر إصالح ذات البين وتجربة المجتمع الميزابي"صاحل بن عبد اهلل أبو بكر:  -4

 .208ـ، ص2013اؼبطبعة العربية، غرداية، 
 .68يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -5
 .35ص: اؼبرجع السابق، إبراىيماغباج اؿبمد اغباج  -6
 .130يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -7
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 :1ولقد كاف أوؿ إحصاء بعد إغباؽ وادي ميزاب باإلدارة الفرنسية كاآليت 

 المجموع  يهودي مالكي إباضي البلدة 
 14013 422 316 13275 غرداية
 1850 . . 1850 مليكة 

 5106 0 0 5106 بني يزقن
 1256 0 0 1256 بنورة

 1750 0 0 1750 العطف
 5056 186 185 4694 بريان

 3497 130 297 3070 القرارة
 32537 738 798 31001 كل وادي ميزاب

 

إىل  و الديٍت واؼبذىيب، ويرجع ذلكأ الفرنسية جلها مبنية على التقسيم العرقي اإلحصائياتوكانت  
 .فرؽ تسده الطوائف يف ظل سياسة بث الفتنة بُت ىذأعماؽبم ودراساهتم من أجل مشاريع التفرقة و 

 ف نورد بعضا منها:نستطيع أحصائيات االستعمارية لتعداد السكاف، و بعد ذلك توالت اإلو 

                                                           
 .61ضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، صأقاسم بن  -1
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 .25254كالتايل:   اإلصبايلالعدد  كافـ و 1896حصاء سنة إ

 .30486: ايلكالت  اإلصبايلـ، وكاف العدد 1911حصاء سنة إ

 .34253كالتايل:   اإلصبايلـ، وكاف العدد 1921سنة  إحصاء

 .29977كالتايل:   اإلصبايلوكاف العدد  1926سنة  إحصاء

 .30146كالتايل:   اإلصبايلـ، وكاف العدد 1931سنة  إحصاء

 .316421كالتايل:   اإلصبايلـ، وكاف العدد 1936سنة  إحصاء

 

العنصر الغالب عن اؼبنطقة ىو العنصر اؼبيزايب، مع تواجد القبائل العربية  أفحصائيات تظهر لنا ىذه اإلو 
ـ، تناقص يف عدد السكاف 1926يف إحصاء سنة  أيضاً وجود الفئة اليهودية بشكل ملحوظ، ونالحظ  أيضاً و 

فية لالستعمار كقانوف القوانُت التعس أيضاً السياسية مثل اؽبجرات، و و سباب االجتماعية األإىل  وذلك راجع بالطبع
 جباري على سبيل اؼبثاؿ.التجنيد اإل

                                                           
 .(200-169)ص -يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق: اؼبرجع السابق، ص -1
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 المستوى المعيشي للمجتمع الميزابي: -3-أ

ذو طبيعة قاسية، فلذلك عاشوا يف صراع مع الطبيعة واؼبناخ،  ا بأف اؼبيزابيُت استوطنوا يف موطنكما ذكرنا آنف
دور يف معاناهتم، ولكنهم ربملوا كل ذلك وعاشوا حياة التقشف والصرب على  أيضاً اؼبنطقة وبعدىا  النعزاؿوكاف 

دـ قساوة ىذه الطبيعة، معتمدين على جهدىم العضلي ووسائلهم البدائية يف استثمار تلك األرض وتطويعها ؼبا ىب
وقد غرست ىذه اؼبظاىر الصعبة يف الفرد اؼبيزايب العديد من اػبصوصيات واألخالؽ كالكـر والضيافة، ، 1حياهتم
الصرب حرصو على االدخار، و  أيضاً باؼبساكُت والفقراء، واغبرص على الكسب والكدح يف سبيل ذلك، و  والرأفة

مبط اؼبثابرة، ويتعامل مع كل الصعوبات اليت تواجهو بأسلوب لُت بعيدا عن القسوة، كل ىذه اػبصاؿ زرعتها فيو و 
 .2اغبياة القاسي الذي كاف يعيشو الفرد اؼبيزايب يف مواجهتو للطبيعة

 ىتماـواالويعترب اؼبصدر األساسي لغذائهم ىو التمر، ولذلك قاموا بكل اجملهودات والوسائل لغراسة النخيل 
نواعاً جلبوا أةهذه الشجرة اليت ربملت معهم كل ظروؼ اؼبناخ الصعب، واعتنوا بثمارىا استهالكا وحفظا وزبزينا، و 

ربعمائة نوع، وأما اؼبصدر الثاين فكاف فبا تنتجو أإىل  نواعهااؼبغرب حىت بلغ عدد أمتعددة من النخيل من اؼبشرؽ و 
غبيوانات من أجل توفَت اؼبادة فكانت أغلب األسر اؼبيزابية سبتلك بعض ىذه ااؼبواشي من ألباف وغبـو ودىوف، 

اؽبجرة ومغادرة وادي ميزاب كبو إىل  ومن أجل مواجهة اغبالة االقتصادية الصعبة عبأ اؼبيزابيوف، 3ساسية للغذاءاأل
و اؼبهن اف التجارة أنشاطات متعددة يف ميدمنطقة اعبزائر العاصمة، أين كانت ؽبم إىل  مدف الشماؿ، وخاصة

 واغبرؼ، وكونوا جالية ىامة ىناؾ، كما ذكرنا آنفا.

وكاف غَت  ليها ىنا ىو سفر اؼبرأة الذي كاف فبنوعا يف تلك الفًتة،ور االجتماعية اليت يبكن التطرؽ إومن األم
 تكاناعبديد، و و مكاف تواجده مكاف عملو، أإىل  ةأو أي امرأيصطحب معو زوجتو  أفمسموح للميزايب اؼبتزوج 

الطالؽ بيد  أصبحمدة الغياب ؿبددة، حيث هبب على الشخص اؼبتزوج أف ال يزيد عن مدة ثالث سنوات وإال 
 .4اؼبرأة

خرى، أف من فبارسة التجارة وبعض اؼبهن األمدف الشماؿ وسبكنهم إىل  واستطاع اؼبيزابيوف من خالؿ ىجرهتم
بوا اػبَتات ويشيدوا البنياف والعمراف، وكل لواديهم بصفة عامة، وهبيفكوا اػبناؽ االقتصادي عن عائالهتم وعن 

 .5ذلك بفضل ما ذبنيو ذبارهتم ومهنهم من أرباح يف مدف الشماؿ

                                                           
 .63قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -1
 .190، صي ميزاب ماضيو وحاضرهأضواء على وادمفدي زكرياء:  -2
 .63قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -3
 .70يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -4
 .64قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص 5
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 النظام االجتماعي لبني ميزاب: -4-أ

من أىم العوامل واألسباب اليت جعلت اجملتمع اؼبيزايب ال يفقد أصالتو وسباسكو على مر العصور التارىبية،  
ىو تلك التنظيمات االجتماعية اليت يتشكل منها اجملتمع، وىذه اؽبيئات الدينية أو العرفية بقيت متماسكة وذات 

، واؼبذىب اإلباضي ياإلسالممها من الدين تستمد روحها ونظا أنظمةسلطة اجتماعية لعهود طويلة، وىي 
الذي يبتدئ من و على حسب التسلسل التايل ونستطيع التعرؼ على ىذه اؽبيئات سواء العرفية منها أو الدينية 

 غاية رأسو.إىل  قاعدة ىذا التنظيم

فلكل عائلة ربمل نفس اللقب العائلي ؾبلس يساعد العشَتة الكربى يف  مجلس العائلة أو األسرة: -
وىل يف بناء أي ؾبتمع، ويقـو اجملتمع اؼبيزايب على الًتابط العائلة ىي اللبنة األمهامها االجتماعية والًتبوية، و 

و يف  دورات طارئة أاجمللس العائلي يف والتعاوف بُت أفراد كل األسر والتضحية الفردية من أجل اعبماعة، وهبتمع
 .1و الرؤية يف قضايا األسرة وغَتىاذلك من أجل حل اؼبشاكل أعياد، و ناسبات األم

وىي ؾبموعة من العائالت اليت تنحدر يف الغالب من جد واحد، وىناؾ من يلتحق  مجلس العشيرة: -
إىل  بلدتو اليت ولد فيها وىاجرىاعشَتة ما ألنو فارؽ إىل  ىناؾ من انتمى أيضاً بأحد العشائر عن طريق الوالء، و 

لكنها وحدة تنظيمية و عابرة، وؽبذا فإف العشَتة ليست وحدة عرقية، و القرى اجملاورة بسبب ظروؼ قاىرة أإحدى 
الوالء ة العشَتة األوىل عرقية ولكن فيما بعد يبكن قبوؿ من طلب االنتماء و مهما فإف نواو اجتماعية، و أ

ر ىاـ يف استئصاؿ جذور العداوة والفنت والقضاء على أسباةها، فصار ؾبلس العشائر وجمللس العشَتة دو ، 2حدىاأل
ىم ؾبموعة دارة تشرؼ على تسيَت شؤوهنا، و إدارة كل عشَتة ؾبلس أو إالعضد األيبن جمللس العزابة، ويشرؼ على 

أو شهر، حسب كل  و العلماء للعشَتة، ويعقد ؾبلس العشَتة جلساتو دوريا بانتظاـ كل أسبوعمن اؼبشائخ أ
 .3عشَتة

وىي ىيئة دينية عليا يف كل قصر من قصور ميزاب، وتتكوف من ؾبموع أشخاص تتوفر : حلقة العزابة -
اػبربة االجتماعية، وتعترب قمة و العلم فيهم العديد من الصفات الدينية واػبلقية واالجتماعية، كالصالح والتقوى و 

اؽبـر االجتماعي على مستوى البلدة يف وادي ميزاب، وإليها يرجع أمر حراسة اجملتمع من االكبرافات ورعايتو من 
الشرور، وذلك عن طريق مهاـ النصح واإلرشاد واألمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر، اليت تشرؼ عليها ويتوالىا 

ربت ىذه اغبلقة ىيئة مكلفة بالنساء وتسمى "تيمسردين"، و  أيضاً سنة، وتضم اغبلقة ال أياـأعضاءىا على طوؿ 
داء اؼبهاـ وتعد ىي مساعدة ؽبا يف أرواف" وىي حلقة خاصة بتحفيظ القرآف الكرمي وطلبة العلم، و تأيت حلقة "أ

 مصدرا للعزابة اؼبستقبليُت. أيضاً 
                                                           

 .(202-201)ص-صاحل بن عبد اهلل أبو بكر: اؼبرجع السابق، ص -1
 .(56-55)ص-، نشر صبعية النهضة، العطف، غرداية، ص1، حالقرادي حياتو وآثارهالشيخ ؿبمد ناصر:  -2
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ليها ولديهم اؼبيل والرغبة يف العمل االجتماعي والتطوعي إ نتماءاالة للعامة الذين يريدوف حلق أيضاً وتوجد 
وتسمى "إمصوردف"، وتتكفل بأعماؿ خدمة اؼبسجد وهتيئة مرافقة والقياـ حبمالت التطوع وتوزيع الصدقات 

النظاـ داخل القصر، ومراقبة التحركات و وجد ىيكلة أخرى خاصة حبفظ األمن تو ـ بدور تعليم الصغار، والقيا
 .1اعبريبة، وىذه اجملموعة تسمى "العست" أي اغبراسة لتطهَت اجملتمع من أوكار الفساد واؼبشبوىة 

: ىو ؾبلس قيادي تنفيذي موسع يضم فبثلي عشائر البلدة، وفبثلي احملاضر ووجهاء مجلس األعيان -
ة اؼبدينة بالشؤوف العامويعتٍت ىذا اجمللس الناس من الذين ؽبم دراية باألمور اؼبدنية والسياسية والعالقات العامة، 

براج، ومع األو  األسوارالسياسية، من ضبالت تطوعية ونظافة البلدة وبناء و االجتماعية و سواء منها االقتصادية أ
ـبتلف اعبمعيات وفبثلي اجملالس الشعبية اؼبنتخبة، ولو دور ىاـ يف  أيضاً تطور اؼبراجل التارىبية، أصبح يتضمن 

دارة احمللية، وكاف ؽبم دور كبَت خالؿ اإلض النزاعات واػبالفات مع السلطة اغباكمة و ف أيضاً إصالح ذات البُت، و 
 .2الفًتة االستعمارية

و ظبي دبجلس عمي سعيد أو : عمي سعيد مجلسالمجلس األعلى لعزابة وادي ميزب " -
ويضم ىذا "أمي سعيد"، ألنو كاف يعقد جلساتو يف روضة الشيخ عمي سعيد بن علي اعبريب دبدينة غرداية، 

اجمللس فبثلي ؾبالس العزابة يف قرى وادي ميزاب السبعة ووارجالف، ولذلك يعترب اجمللس األعلى إلباضية اعبزائر، 
ويعنب أكرب علمائو وأكثرىم حصافة وشجاعة لرئاستو، فيكوف شيخ وادي ميزاب كلو، وكاف يف اؼباضي توضع 

قد ينعقد رات عادية، و ينعقد ىذا اجمللس يف دو و ، التقدـىذا التعميم دليل على الرئاسة و  عمامة على رأسو، و
النوازؿ،  ذا دعت الضرورة، وإليو ترفع صبيع القضايا الكربى، كاإلفتاء واالجتهاد يف القضايا الفقهية وبصفة طارئة إ

 :يقـو بوظيفة ؿبكمة االستئناؼ، ومن مهامو و
 .فض اؼبشاكل العامة اليت ربدث يف وادي ميزاب 
  االفتاء. اؼبشايخ يف اؼبساجد للوعظ وتولية 
 متابعتها. خارجها و مراقبة أوقاؼ اإلباضية يف اعبزائر و 
 3وضع اللوائح الداخلية اليت زبص سَت اغبياة باؼبدف بشكل عاـ. 

وسبب تسميتو المجلس األعلى لمجالس أعيان ميزاب " مجلس با عبد الرحمن الكرثي":  -
يف بلدة مليكة مقرا لو، وىذا اجمللس سبثيلي يضم فبثلي  4عبد الرضبن الكرثيةهذا االسم ألنو ازبذ من روضة با 
                                                           

 .72قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -1
 .(209-208)ص-صاحل بن عبد اهلل أبو بكر: اؼبرجع السابق، ص -2
 .(750-749)ص-، ص2، جمصطلحات االباضيةمعجم ؾبموعة باحثُت:  -3
ـ(، من علماء وادي ميزاب يف القرف السادس اؽبجري، ولعلو تتلمذ على يد 12ىػ/6عبد الرضبن الكريت اؼبصعيب اؼبعروؼ بػ" با عبد الرضبن" )قرف  -4

يف مليكة حىت صار منربا للعلم يقصدىا الطلبة من قرى  الشيخ أيب العباس أضبد بن ؿبمد بن بكر، كما يعترب من اؼبعمرين االوائل للمنطقة، وكاف ينشط
قاـ فيو اؼبؤسبرات الدينية النسوية، وقد ت  أيضاً ميزاب االخرى، ولو مصلى ال يزاؿ إىل حد اليـو قائما، وفيو تعقد جلسات اجمللس األعلى ألعياف ميزاب، و 

 .512، ص3ضية، جتويف خارج قرى وادي ميزاب. ينظر: صبعية الًتاث: معجم أعالـ االبا
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ىيئات العزابة يف قرى وادي ميزاب، ورؤساء اعبماعات واألعياف، ويبثل كل قرية ثالثة أعضاء، باستثناء مدينة 
يف النوازؿ واؼبستجدات  تغرداية اليت يبثلها ستة أشخاص، وينعقد ىذا اجمللس لغرض التقنُت والتنظيم والب

 .1دبهاـ الصلح والتفاوض أيضاً ، ويقـو االجتماعية والسياسية اليت سبس عالقة اؼبيزابيُت بالدولة اعبزائرية

ىذه ىي اؽبيئات الدينية والعرفية اليت تسَت اجملتمع اؼبيزايب يف صبيع شؤونو اؼبختلفة، بداية من األسرة يف إطارىا 
 أيضاً العليا للعزابة واألعياف، فلذلك كاف ىناؾ حالة من التماسك يف تسيَت ىذا اجملتمع، و غاية اجملالس إىل  الضيق

خارجية، فكانت ىذه اؽبيئات عبارة عليو من استعمار أو فنت داخلية و يف مواجهتو ؼبختلف الظروؼ اليت طرأت 
رقي النشاط العلمي  سانبت ىذه اؽبيئات يف أيضاً عن صماـ أماف ؿبافظ على حياة الفرد بشكل طبيعي، و 

كتلة واحدة رغم تعدد القصور وبعدىا اعبغرايف عن سَتورة العمل االجتماعي وجعلت من اؼبنطقة   أيضاً والثقايف، و 
 بعضها البعض نسبيا.

 األوضاع الثقافية  -ب 

إىل  راجعكانت األوضاع الثقافية دبنطقة وادي ميزاب يف صبيع فًتاهتا تقريبا تتميز باالستقرار والنمو، وذلك 
حفظ كتاب اهلل ربكم ىيئة العزابة يف ىذا اعبانب بشكل مباشر تقريبا، وكاف اجملتمع يتعلم ويتفقو يف أمور دينو، و 

بدايات جزاء منو، وفق التسيَت الذي تتماشى بو ىيئة العزابة يف ىذا اجملاؿ، ليظهر يف القرف الثامن عشر أو أ
غاية إىل  علماء أفذاذ، واستمرت ىذه النهضة الفكرية بالنمو واالستمرار، النهضة الفكرية والعلمية باؼبنطقة بقيادة

القرف العشرين أين كانت يف مرحلة القوة، وواجهتها العديد من الصعوبات من طرؼ دعاة اغبفاظ على الوضع، 
 وىو ما سنتعرؼ عليو يف ىذا اعبانب.

اليت قادىا مشائخ النهضة الفكرية والثقافية  ،يةاإلسالمويف اعبانب التعليمي كانت ىناؾ اؼبدارس العربية 
 طار سياستو التعليمية.ليت شيدىا االستعمار الفرنسي يف إبوادي ميزاب، واؼبدارس الفرنسية ا

 دور ىيئة العزابة في الحياة الثقافية: -1-ب

من بُت أىم األعماؿ اليت تكفلت ةها ىيئة العزابة ىي التعليم وربفيظ القرآف الكرمي، وتالوتو اعبماعية  وإف
اؼبستمرة يف اؼبسجد من خالؿ ؾبالس الذكر، وتشجيع الناس على تالوتو، ورغم الظروؼ الصعبة اليت واجهتها 

هنا أالتقليص من دورىا ومهامها يف اجملتمع، إال  ؿباولتو أيضاً وادي ميزاب، و إىل  ىيئة العزابة مع الدخوؿ الفرنسي
 .2صمدت وواجهت ىذه الوضعية من خالؿ ؾباةهتهم للفساد وؿباولة االصالح، من خالؿ اؼبساجد واؼبنابر

                                                           
 .211صاحل بن عبد اهلل أبو بكر: اؼبرجع السابق، ص -1
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ناطق اعبزائر، من كاف كحاؿ التعليم يف ـبتلف ماألمر   ف التعليم يف بادئ: كما ذكرنا أالتعليم المسجدي
يف  الزوايا اليت كانت منتشرة يف كل اؼبناطق، وبفضل ىذه اؼبدارس كاف التعليم القرآين منتشراً و خالؿ الكتاتيب أ

األوساط اعبزائرية بالرغم من أنو ال ىبرج عن الدراسات الدينية، واستطاعت ىذه اؼبؤسسات الًتبوية والتعليمية أف 
ويعترب التعليم  ، 1ية التعسفات االستعماريةية، دبستوى ؿبًـت متحداإلسالمربافظ على اللغة العربية والثقافة 

التعليمية القديبة لدى إباضية اعبزائر، ويسمى لديهم احملضرة وىو ما يقابلو لدى عمـو  األنظمةاؼبسجدي من 
إىل  باضية دبنطقة وادي ميزابـ التعليم اؼبسجدي لدى اإلاوينقسم نظاعبزائريُت، ما ذكرناه بنظاـ الكتاتيب، 

 مستويُت ونبا:

: وىي سبثل اؼبستوى األوؿ من التعليم، وتبٌت ىذه احملاضر جبانب كل المرحلة التحضيرية -1
و أكثر، وىذه الكتاتيب جبانب مسجدىا ثالث كتاتيب أ تبٍت مسجد على حسب كرب اؼبدينة، فمن اؼبدف من

 .2التالميذ القائم بالًتبية والتعليم فيها، ويعينو يف ذلك قدماءو ، يرأس كل واحد منها أحد العزابة
وتكتظ احملاضر بالصبياف الصغار لتحفيظ القرآف وتلقُت مبادئ التوحيد والعقيدة يف فًتات العطل، وتعليم 
الصالة والفقو إعدادا للصيب القريب من البلوغ خصوصا بالنسبة للذين يأتوف ةهم أولياؤىم من اعبهات اليت 

 .3يعملوف فيها خارج ميزاب
 كاآليت:ونظاـ تعليم احملضرة كاف  

 طلوع الشمس.إىل  . قبل آذاف الفجر
 العصر. . بُت صاليت الظهر و
 العشاء. . بُت صاليت اؼبغرب و

إذف التعليم يف احملضرة ىو اؼبرحلة ، 4واغبضور يف ىذه األوقات واجب على كل تلميذ، ومن زبلف عنو يعاقب
ما يتلقاه ىو حفظ القرآف الكرمي وتعلم مبادئ اللغة  األوىل واليت يتم فيها لقاء الفىت مع التعليم قراءة وكتابة، وأىم

 .5العربية

وىي اؼبرحلة الثانية من التعليم، وىي دبثابة التعلم االبتدائي، : المرحلة االبتدائية او حلقة إروان -2
يؤىل فيو الطلبة غبفظ القرآف الكرمي واستظهاره بعد اجتيازىم التعليم يف األوىل بالكتاتيب، تعلموا فيها بعض 

                                                           
 .(135-134)ص-ـ، ص2010، دار األمة، اعبزائر، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائرعبد القادر حلوش:  -1
 .211، ص1، جثورتها المباركة نهضة الجزائر الحديث وؿبمد علي دبوز:  -2
 .(807-806)ص-، ص2صاحل بن اعمر اظباوي: اؼبرجع السابق، ج -3
ـ، اؼبطبعة 2013، اوت 17، العدد ؾبلة اغبياة، "بن عمر وبناء الشخصية العلمية إبراىيمالشيخ بيوض "الشيخ باغباج عيسى بن ؿبمد:  -4

 .220ـ، ص2013العربية، غرداية، 
 .107الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، صقاسم بن اضبد  -5
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بعد إذف مستوى طلبة القرآف الكرمي إىل  السور من القرآف واػبط ومبادئ العقيدة حسب سنهم، فَتتقوف تدرهبيا
األكفاء منهم حبلقة العزابة،  اللتحاؽكما تعد ىذه اؼبرحلة كتكوين علمي واجتماعي ؽبؤالء الطلبة ،  1شيخ اغبلقة

ؼبساعدهتا يف ربمل اؼبهاـ االجتماعية والدينية، ويف حاؿ احتياجها لتجديد بعض أعضائها بسبب العجز أو 
الوفاة، لذلك فعادة ما تسند ؽبؤالء الطلبة بعض اؼبهاـ الدينية واالجتماعية اليت يتوالىا أعضاء العزابة لتدريبهم 

العربية أساسا بتوسع  أما العلـو اليت يتلقوهنا فهي العلـو الشرعية و أو األذاف وغَتىا. عليها، مثل إمامة الصالة
مراقبة إىل  وىبضع ىؤالء،  وأصوؿ الفقو، وكبو وصرؼ وغَتىاأكثر وتعمق، من عقيدة وفقو وحديث وتفسَت

على  آلداب العامة، حفاظاً ض وائصارمة يف أخالقهم وسلوكهم من أعضاء العزابة، لينظروا ما مدى التزامهم بالفرا
 .2للمهاـ اليت تنتظرىم يف اؼبستقبل اً ظبعة اغبلقة واستعداد

 صالحية في الحركة العلمية والثقافية:دور رجال النهضة اإل -2-ب

اعتمد على احملضرة واؼبسجد، وكاف تعليما دينيا يف الغالب، يتلقى فيو األمر  كما ذكرنا أف التعليم يف بادئ
 يةاإلسالمالطالب القرآف الكرمي ومبادئ اللغة والفقو وغَتىا من العلـو الشرعية، مع اغبفاظ على الشخصية 

اإلصالحية وقبد أنو خالؿ بدايات القرف الثامن عشر بدأت تظهر لدينا مالمح اغبركة ، االباضية اؼبيزابية للطالب
ذا ما صح القوؿ، وتزعمها عدد من العلماء واؼبشايخ الذين كاف ؽبم باع فكري، وزاد ديٍت، وطافوا التصحيحية إ

و يف مناطق يف الزيتونة أو األزىر أي، سواء اإلسالموفة يف تلك اؼبرحلة يف العامل بعض اؼبراكز العلمية والدينية اؼبعر 
وسنقتصر يف ىذا العنصر على ذكر ، و سلطنة عماف وزقببارزيرة جربة، أباضي مثل جبل نفوسة، وجالتواجد اإل

صالحية دبنطقة وادي ميزاب، وكاف ؽبا فضل كبَت يف تغيَت اعبو ث شخصيات مهمة يف بعث النهضة اإلثال
 على الًتتيب الزمٍت لظهورىا. نذكرىاسالعلمي والفكري باؼبنطقة، و 

إف أوؿ عامل :» يقوؿ الشيخ ؿبمد علي دبوز فيو : 3فضليجهود الشيخ أبي زكرياء يحي األ -1
ىز وادي ميزاب ليستيقظ من نومو، وأشرؽ فيو بعلمو وإصالحو ليقشع عنو الظالـ الذي يكلكل عليو،  مصلح

 «.4اعبليل اؼبصلح الشيخ أيب زكريا وبي بن صاحل األفضليوأخذ بيده ليجتذ بو من ضاللو الغارؽ فيو، ىو العالمة 
                                                           

 .808، ص2: اؼبرجع السابق، جاظباويصاحل بن عمر  -1
 .110قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -2
يوسف  (، ولد ببٍت يزقن، وتتلمذ على الشيخ أيب يعقوب1787ـ/ تويف 1714الشيخ أبو زكرياء وبي بن صاحل األفضلي اؼبعروؼ بعمي وبي )ولد  -3

جربة مدة اثنيت عشرة سنة، مث سافر إىل مصر فالـز دروس اؼبدرسة اإلباضية فيها وجامع األزىر، وكاف صديقا ورفيقا للشيخ عمر   يفبن ؿبمد اؼبصعيب
مة، وزبرج على مزاب، تصدى للتدريس يف اؼبسجد، خلفا للشيخ اغباج أضبد النجار، يف عهد كانت اعبهالة عا إىلبن رمضاف التاليت، وعند رجوعو 

اؼبشيخة الرظبية يف بٍت  مل يتوؿبن بيحماف، و  إبراىيمالشيخ اغباج  الشيخ اغباج يوسف بن ضبو و يده الكثَتوف، منهم الشيخ ضياء الدين الثميٍت، و
ن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع يزقن وال رئاسة اجمللس األعلى للعزابة لوادي ميزاب، ويعترب حبق مؤسس النهضة العلمية بوادي ميزاب. ينظر: يوسف ب

 .106السابق، ص
 .253، ص1، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةؿبمد علي دبوز: 4
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ز جهوده بعد رجوع الشيخ األفضلي من رحلتو يف طلب العلم من ـبتلف منابع نشر العلم يف تلك الفًتة، رك  
 يف وادي ميزاب على نقطتُت ىامتُت وىي :

 إصالح أوضاع اجملتمع. -
 تربية األجياؿ وتعليمهم. -

جتهد يف ربط العالقات اؼبتينة والسليمة مع حلقة العزابة اليت ابلدتو بٍت يزقن، و وبدأ نشاطو الدعوي يف 
 الذي سوؼ هبعلو مقربا للناس بشكل أفضل ومباشر.األمر  ، وىواإلرشادسوؼ توفر لو ؾباال أوسع يف الدعوة و 

  بنشر العلمفإىل جانب نشاطو الدعوي واالجتماعي تيقن الشيخ األفضلي أنو ال يبكن تغيَت الواقع إال 
وبالفعل فكر يف فتح دار للتعليم، من أجل تعليم األجياؿ الصاعدة وتربيتها على القيم الصحيحة، ف .1والتعليم

ر عدد طلبة ، وكث  2مسكنو، فتحولت دبثابة قسم للدراسات العليا دبنطقة وادي ميزاب األصلفتح مدرسة وىي يف 
الطلبة من ـبتلف قرى وادي ميزاب من أجل االستزادة من علمو، العلم دبعهده وتوسعت حلقتو العلمية، وأمو 

وا بعده راية العلم والنهضة لفضلي للتعليم دبنطقة بٍت يزقن، وزبرج على يديو علماء أفذاذ ضبىكذا تفرغ الشيخ األو 
بعث  خلفًا للشيخ األفضلي يف باعتبارهمنهم: الشيخ ضياء الدين الثميٍت والذي سوؼ نتعرؼ عليو فيما بعد 

ت بدأو  ، 4بو يعقوب يوسف بن عدوفأ، و 3بن بيحماف، وضبو واغباج اليسجٍت إبراىيمالشيخ  أيضاً النهضة، و 
حركة اإلصالح والتغيَت يف منطقة وادي ميزاب على عهد الشيخ األفضلي، مبنية على تعليم األجياؿ وتربيتهم 

 .5الناس للنهوض واالستيقاظوتوعيتهم، فكانت لبنة أوىل يف الطريق القومي، وصرخة يف آذاف 

                                                           
 .(124-123)ص-قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -1
 .967، ص4، جمعجم مصطلحات االباضيةصبعية الًتاث:  -2
من العلماء العاملُت، تتلمذ على يد الشيخ أيب زكريا وبي بن صاحل األفضلي، وعلى العالمة الشيخ ـ(، 1808ضبو واغباج اليزقٍت عدوف )حي يف  -3

اؼبلمات. ينظر: حداث و عبد العزيز الثميٍت، وكاف ضمن مناصريو يف حركة اإلصالح االجتماعي دبيزاب، وقد اختصو الشيخ الثميٍت باؼبشورة يف بعض األ
 .260، ص2ية، جباضصبعية الًتاث: معجم أعالـ اإل

ئل رجاؿ النهضة العلمية اغبديثة دبيزاب، أخذ اأو  ـ(، من علماء بٍت يسجن، و1836ـ/تويف:1745أبو يعقوب يوسف بن ضبو ابن عدوف )ولد:  -4
ـ، وؼبا رجع 1791اغبج سنة  إىلوعبد العزيز الثميٍت، واستخلفو الشيخ الثميٍت للتدريس يف مكانو دبسجد بٍت يزقن، سافر  األفضليالعلم عن الشيخ 

صالح، وتوىل رئاسة ؾبلس عزابة اإلزىريُت، وعاد إىل وطنو ميزاب ليتفرغ للتعليم والتأليف و إلتقى ىناؾ مع فطاحل العلماء األ سنوات، و أربعأقاـ دبصر 
 .1020، ، ص4، جمعجم مصطلحات االباضيةبٍت يزقن، وترؾ العديد من اؼبؤلفات. ينظر: صبعية الًتاث: 

 .(127-126)ص-قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -5
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وألنو تلميذ الشيخ األفضلي فلم يكن ذو منهج بعيد عن  :1جهود الشيخ عبد العزيز الثميني -2
ىو نفسو عصر الشيخ األفضلي فكانت نفس الظروؼ  أيضاً رشاد، ولكوف عصره اإلمنهج شيخو يف الدعوة و 

 .اإلصالحيسباب اليت وجهوىا متشاةهة من حركة اعبمود والفكر احملافظ الذين كاف معارض للتجديد والفكر األو 

أنو كاف من رجاؿ اؼباؿ واعباه يف منطقة وادي ميزاب، فقد أغناه اهلل من  أيضاً ومن فبيزات الشيخ الثميٍت 
ظبات  األفضلي، والحظ شيخو 2والعلميةصالحية أمواؿ ساعدتو يف مسَتتو اإلفضلو، وكاف ذا صاحب مزارع و 

دربا على تكوين النبوغ والتفوؽ لديو، فبا جعلو ؿبل الثقة واؼبشورة عنده، فقدمو للتعليم يف معهده مساعدا ومت
ليو من قرى ميزاب اؼبختلفة، ونصحو شيخو بفتح معهد خاص بو يتوىل فيو تسيَت حلقات العلم، الطلبة الوافدين إ

بعد وفاة شيخو األفضلي  ، فتكوين األجياؿ وربضَتىم للمستقبلنشر رسالة العلم واإلصالح و ىل يسعى بدوره إو 
صالح وريث الشرعي اليت ربملت رسالة اإلكانت حلقة الشيخ الثميٍت العلمية ومعهده العلمي يف ميزاب، ىي ال

ل يف تكوين أجياؿ عديدة وكاف لو الفضونشر التعليم باؼبنطقة، حيث استقطبت الطلبة من ـبتلف مناطق ميزاب، 
ضبلت لواء اإلصالح والتغيَت والتعليم يف منطقة وادي ميزاب واعبزائر بعده، وبرزت أظباء المعة منها: الشيخ 

 .6والعديد من اؼبشايخ اآلخرين 5، والشيخ ؿبمد بن ادريسو4، والشيخ سليماف بن عيسى3باغباج بن كاسي

                                                           
تم القرآف الكرمي يف صباه، واشتغل خـ(، ولد يف بٍت يزقن، 1808ـ/ تويف:1718الثميٍت )ولد: إبراىيمالشيخ ضياء الدين عبد العزيز بن اغباج بن  -1

رجوع الشيخ  بالعلم فلم يتح لو منو حظ، مث توجو كبو التجارة والفالحة، ولكنو عاد للعلم مرة ثانية بعد أف زبطى عمره الثالثُت سنة، وكاف ذلك عند
وؿ اغبديث والفقو والفلسفة واغبساب، مث اشتغل بالتدريس من جربة، فتلقى عنو العلم، ونبغ الشيخ الثميٍت يف العلـو العربية وعلم الكالـ وأص األفضلي

ظبي رئيسا  ، و1787ونصب شيخا دبسجد بٍت يزقن باتفاؽ عزابة القصور، عاـ التأليف وإحداث حركة فكرية كاف ؽبا أثر جليل دبنطقة ميزاب،  و
ذات البُت. ينظر: يوسف بن بكَت اغباج  إصالحاعبهل والفنت و ومقاومة  اإلرشادللمجلس األعلى لوادي ميزاب، وكاف لو دور كبَت يف ؾباؿ الدعوة و 

 .(107-106)ص-سعيد: اؼبرجع السابق، ص
 .261، ص1، جثورتها المباركة نهضة الجزائر الحديثة وؿبمد علي دبوز:  -2

ـ(، من علماء القرارة، أخذ العلم عن الشيخ الثميٍت والشيخ يوسف بن 1827/ تويف:1718باغباج بن كاسي اؼبعروؼ بالشيخ باغباج )ولد:  3-
بٍت  عدوف والشيخ عبد اهلل بن عيسى يف بٍت يزقن، توىل التدريس والوعظ يف بلدتو، كما حارب الفساد واعبهل والعصبيات اليت كانت متفشية بُت

: تو، لو مراسالت مع أىل عماف، وترؾ مكتبة زاخرة باؼبخطوطات موجودة إىل حد اليـو يف بلدتو القرارة. ينظر: قاسم بن أضبد الشيخ باغباججلد
 .132اؼبرجع السابق، ص

ثميٍت، توىل ـ(، من علماء وأبطاؿ وادي ميزاب، تتلمذ على يد الشيخ عبد العزيز ال1848-1814سليماف بن عيسى آؿ الشيخ )حي بُت  4-
ج الكثَت من الطلبة الذين واصلوا اؼبسَتة من بعده، كما كاف خبَت بشؤوف الدفاع، فقاـ بتعليم الشباب الفنوف الرياضية والعسكرية، التدريس والوعظ وخر  

 .132صوعينو أىايل ميزاب قائدا يف بعض ىجمات البدو عن اؼبنطقة. ينظر: قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، 
لكٍت  نو كاف تلميذا للشيخ الثميٍت وأباضية ٍت يزقن، تذكر اؼبراجع اإلـ(، من علماء ب1896ـ/تويف: 1831ؿبمد بن سليماف بن إدريسو )ولد:  -5

و كاف معاصرا ، يتبُت لنا أنو مل يكن تلميذه، ولكن1831وميالد الشيخ ادريسو سنة  1808من خالؿ النظر اىل تاريخ وفاة الشيخ الثميٍت وىي سنة 
عليو رضبة اهلل بالعمى ولكنو واصل مسَتة طلب العلم وزبرج  أصيبلتالميذ الشيخ الثميٍت وخاصة قطب االئمة الشيخ اطفيش عليو رضبة اهلل، ولقد 

بلدة بنورة وأسس معهده ىناؾ، وترؾ العديد من  إىلئمة مت نفيو رفقة قطب األصالحية دبيزاب، و العلماء الذين ناصروا اغبركة اإل على يديو العديد من
 .795، ص4، جباضيةمعجم أعالم اإلاؼبؤلفات. ينظر: صبعية الًتاث: 

 .(132-131)ص-قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -6
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وإىل جانب تصدره للتعليم فقد عكف الشيخ الثميٍت يف ؾباؿ الكتابة والتأليف، وذلك عندما انقطع عن 
مر، ولقد ترؾ العديد من اؼبؤلفات أسنة ال ىبرج منو إال إذا حزب األمة  15رئاسة ؾبلس العزابة، والـز بيتو ؼبدة 

"الورد كتاب   أيضاً صوؿ الدين، و أفلسفة الكالمية و وىو كتاب يف ال "معامل الدين"يف الفقو، و "النيل"منها: كتاب 
، 1البساـ يف رياض األحكاـ" وىو خاص بالقضاء والعديد من اؼبؤلفات اؼبتنوعة واؼبختلفة يف شىت العلـو والفنوف

وكاف الشيخ عبد العزيز الثميٍت رضبو اهلل عاؼبا عامال، حيث عمل من أجل ؾبتمعو يف كل اجملاالت اليت كاف يعاين 
ذلك واجو أنصار الباطل والفساد  إىلنها، فكاف مصلحا اجتماعيا، وكاف معلما ومربيا، وفقيها عاؼبا، وباإلضافة م

، مث تفرغ رضبو اهلل للتأليف والبحث العلمي عندما أدرؾ أف ىذا اعبانب اؽباـ قد غفل عنو الكثَتوف  بكل قوة وحـز
 يف تلك اؼبرحلة اؽبامة.

 أف الشيخ ؿنستطيع القو : بن عيسى اطفيش "قطب االئمة"امحمد بن يوسف جهود الشيخ  -3

االجتماعي والثقايف يف منطقة  اإلصالحاألفضلي والشيخ عبد العزيز الثميٍت قد مهدا الطريق للصحوة الدينية و 
هنما مل يعيشا فًتة مهمة من تاريخ اعبزائر بصفة عامة ومنطقة وادي ميزاب بصفة خاصة، وىي أوادي ميزاب، و 

وادي ميزاب، وما طرأ من تغَتات يف  إىلاعبزائر، ووصوؽبا  إىلحتالؿ الفرنسي ودخوؿ القوات الفرنسية فًتة اال
قد كاف ف، ئمةىو ما عاشو الشيخ اطفيش قطب األعديد اجملاالت سواء االجتماعية أو الدينية أو الثقافية، و 

، من خالؿ ما تشبع بو يف معهد اإلصالحو  اإلرشادالشيخ رضبة اهلل منذ مرحلتو العلمية األوىل وبمل ىم الدعوة و 
، وإنو يصعب اإلؼباـ جبهود الشيخ اؿبمد بن يوسف اطفيش يف خدمة اجملتمع اؼبيزايب، 2شيخو عبد العزيز الثميٍت

يف جهوده يف ؾباؿ التعليم ونشر العلم باؼبنطقة، فلقد أفٌت عمره  سنتطرؽ إىلولكن ، العلميةو  اإلصالحيةوجهوده 
يف ؾباؿ البحث والتنقيب والكتابة والتأليف، فيعد  أيضاً و تكوين الطلبة والعلماء، و ؼبيداف سواء يف التدريس أىذا ا

صالحية وواضع أسسها تسمية أيب النهضة اإلئمة، و حىت أطلق عليو لقب قطب األرضبو اهلل موسوعة زمانو، 
ية وجلب اإلسالممن البالد  الذي طاؼ عدداً  إبراىيمكرب يف ىذا اؼبيداف منذ صغره أخوه األساعده ، و 3العلمية

على نفسو فيما بعد  ر عن ساعديو معتمداً منها نفائس الكتب واؼبخطوطات، فاستفاد منهم الشيخ اطفيش، ومش  
حيث استفاد منها وهنل من معينها العلمي  أيضاً يف طلب العلم، وفتحت لو خزانة الشيخ عبد العزيز الثميٍت 

، حيث فتحت لو زوجتو 4زباراعامل وىو اغباج ؿبمد بن عيسى  ةابننو تزوج أ أيضاً مباركة اهلل لو من والفكري، و 
 .1مرمي خزانة أبيها اليت ورثتها عنو، فهكذا فتحت لو خزائن العلم منذ بداية مشواره

                                                           
 .(109-107)ص-يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -1
 .280، ص1، جيثة وثورتها المباركةنهضة الجزائر الحدؿبمد علي دبوز:  -2
 .139قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -3
ـ(، وىو من علماء بٍت يزقن، تتلمذ على يد علماء عصره دبسقط رأسو، مث ىاجر إىل اؼبشرؽ 1883ؿبمد بن عيسى ابن عبد اهلل ازبار)حي يف  -4

 و  على مسجد بٍت يزقن وتوىل منصب مشيخة وادي ميزاب، وتصدى للتدريس يف حلقة علم باؼبسجد وأم  للتزود من العلم والعلماء، وؼبا عاد عُت شيخا 
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ـ، معهدا للتدريس يف بٍت يزقن ىي يف األصل داره، مث دخل حلقة العزابة، 1837وأنشأ القطب يف سنة 
ف فيها كتبا كثَتة، وزبرج عليو يف الفقو بونورة، ومكث ةها حوايل عشر سنوات أل   إىلوقد تعرض للنفي من بلدتو 

ار يف مشيخة اؼبسجد يف سنة ن عيسى ازبةها كثَت من الطلبة، وؼبا عاد إىل بلدتو خلف الشيخ اغباج ؿبمد ب
 ـ.1878

األسبوع من الضحى إىل الزواؿ، ما عدا  أياـكانت دروسو طيلة فكاف القطب رضبة اهلل عليو متفرغا للتعليم 
يـو اعبمعة، مث يزيد دروسا يف اؼبساء بعد العصر، وكاف يدرس يف الليل الغرباء والطلبة النجباء واؼبتفوقُت، مع 

قسم معهده إىل ثالث مستويات وىي ابتدائي ومتوسط وعايل، حبسب ف، 2زبصيص الليل للتأليف واإلفتاء
، وكاف وبرص على أف يتوىل التدريس بنفسو أيضاً لطالب، وحبسب مؤىالتو وجديتو األعمار والرصيد العلمي ل

كاف معهده يعد قبلة للطلبة من صبيع ف، سلوكهمصبيع اؼبستويات، ويتوىل اإلشراؼ على طلبتو ومتابعة أخالقهم و 
ن السبعُت سنة، مل استمر عطاءه يف ىذا اؼبعهد ؼبدة تزيد عو مزدىرا، نواحي ميزاب وخارج ميزاب، فكاف عامرا و 

وزبرج منو علماء أفذاذ ضبلوا بعده راية اإلصالح والتعليم بكل صدؽ  ينقطع إال نادرا، مليتوقف عن التدريس فيو و 
بن عيسى أبو اليقظاف،  إبراىيمبن ؿبمد اطفيش، والشيخ  إبراىيموإخالص من أمثاؿ: الشيخ أبو اسحاؽ 

، 4، والبطل اجملاىد سليماف الباروين باشا اللييب3بن عيسى االبريكي إبراىيموالشيخ صاحل بن عمر لعلي، والشيخ 
 .1والكثَت من الشخصيات

                                                                                                                                                                                     

واشتهر ببغضو الشديد لالستعمار ونشر يف تالميذه حب اغبرية واؼبقاومة، ولقد توىل قيادة الدفاع عن البلد ؼبا داىم العدو  الطلبة من كل قرى ميزاب،
ـ، ويعترب أوؿ قاضي للمحكمة الشرعية يف اؼبدينة، وترؾ خزانة ةها أنفس اؼبصادر 1883قاضيا يف بٍت يزقن سنة  الفرنسي اؼبدينة، وعُت بعد ذلك

 .822، ص4، جباضيةمعجم أعالم اإلواؼبخطوطات. ينظر: 
 .177يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -1
 .29وبي بن ةهوف: رحلة القطب، اؼبرجع السابق، ص -2
ىل ىناؾ فتعلم إـ(، ولد دبدينة القرارة، وكاف أبوه تاجرا دبدينة اعبلفة فأخذه معو 1911/تويف:1857بن عيسى االبريكي)ولد:  إبراىيماغباج  الشيخ -3

طفيش، مث ببٍت يزقن، وأخذ العلم عن الشيخ ا األئمةىل معهد قطب إالفصاحة والشجاعة والفروسية يف البادية، مث بعد استظهاره للقرآف أرسلو والده 
ية وربفيظ القرآف الكرمي والعلـو العربية والشرعية، وكاف الدعوة، ففتح معهده للًتبية اإلسالمرجع الشيخ اىل مدينة القرارة فبدأ جهوده يف ميداف التعليم و 

الفساد ودعاة اعبمود دبنطقتو القرارة، وداـ صالح وؿباربة اإلصالحية يف مدينة القرارة، وضبل ىم الدعوة و إلاؽبذا اؼبعهد دور كبَت يف النهضة العلمية و 
صالح بعده. ينظر: ؿبمد بن من الطلبة الذين حلموا مسَتة اإل لألجياؿ، حىت توفاه اهلل، وترؾ خلفو عدد موجهاً  ومرشداً  وعاؼباً  الشيخ االبريكي واعظاً 
سبوع الثقايف الثالث، صبعية شباب القدماء ، األمهما اهللاالبريكي، الحاج عمر بن يحي رح إبراىيمحياة الشيخين الحاج قاسم ناصر بوحجاـ: 

 .(9-3)ص-ـ، ص1979)القرارة(، 
أحد زعماء النهضة العربية ي، و اإلسالمـ(، يعد علم من أعالـ العامل 1940ـ/ تويف:1870سليماف بن عبد اهلل بن وبي الباروين باشا )ولد:  -4

عائلة معروفة يف العلم والسياسة واغبكم، أخذ مبادئ العلم عن أبيو جببل نفوسو، مث توجو صوب جامع  ية اغبديثة، ولد جببل نفوسة بليبيا، ومناإلسالم
ـ، إىل معهد القطب الشيخ اطفيش بوادي ميزاب، من أجل التكوين يف العلـو الشرعية، ويعد 1895الزيتونة، مث جامع األزىر، مث أرسلو أبوه يف سنة 

عرب وبربر،  ىايل يف ليبيا اباضية ومالكية وحاوؿ التوحيد بُت األ مسلماً  عاؼباً ـ اعبهاد اللييب ضد اؼبستعمر االيطايل، و الشيخ سليماف الباروين أحد أعال
ية، فكاف سياسيا طوا مرة تلو اؼبرة عن البلداف اإلسالمورويب يسالستعمار األية أياـ كاف ااإلسالمولو مسانبات متعددة يف خدمة القضية العربية و 
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وللشيخ مواقف ىامة يف مواجهتو لالستعمار الفرنسي كنا قد ذكرناىا يف اؼببحث األوؿ من ىذا الفصل، 
 .2وكانت لو مراسالت غبكامو وبتج على اضطهاد اؼبسلمُت ويطالب بالرفق ةهم

ا اإلصالح يف واي ميزاب كل العوائق واغبواجز اليت كانت تقف يف وجههم من أجل أداء رسالتهم ربمل زعم
من العلماء والشخصيات اليت سوؼ  صالحية، وتزعموا النشاط التعليمي والنهضوي باؼبنطقة، وكونوا أجياالً اإل

ربمل الرسالة على أكمل وجو، وتكمل اؼبسَتة العلمية واإلصالحية يف كامل قرى وادي ميزاب، وربارب على 
الًتسانة  أيضاً الصعيدين، احمللي ضد اعبمود والطبقة اليت رباوؿ اف تبقي اؼبنطقة على ركودىا وصبودىا، وربارب 

أف  سعى دوما إىل تثبيط كل ؿباوالت اإلصالح اليت تظهر يف اعبزائر، ورباوؿ دائماً االستعمارية البغيضة اليت ت
 تبقي اجملتمع اعبزائري يف ركوده وجهلو ونومو.

الفرنسي ؼبا دخل إىل وادي ميزاب طبق سياستو مثلما يفعل يف كامل مناطق اعبزائر،  االستعماروقبد أف 
لو دؼ منها تثقيف اجملتمع اعبزائري أو تعليمو، إمبا خلق طبقة متعلمة و ومنها السياسة التعليمية، واليت مل يكن اؽب

 ف زبدـ أىدافو ومصاغبو يف اؼبناطق اليت يستقر فيها.قليال من أجل أ

 التعليم الفرنسي: -3-ب

دارة الفرنسية يف فتح مدارس ؽبا يف قرى وادي ـ، شرعت اإل1882لوادي ميزاب سنة  منذ اإلغباؽ الفرنسي
ـ، فقد فتحت مدرسة العطف 1892ـ، وطبقا ألمر 1889ـ/1886فبنيت مدرسة غرداية الفرنسية من ميزاب، 

بالولو، وفتحت اؼبدرسة الرظبية ببٍت يزقن أبواةها  ودرس فيها أوؿ معلم ميزايب باللغة الفرنسية وىو عمر بن باضبد
اؼبيزابيُت  أفويف اغبقيقة ، 3ـ1907ـ، وأما مدرسة مليكة فلقد فتحت يف سنة 1892أكتوبر سنة  15يف يـو 

بنائهم إىل ىذه اؼبدارس، ألهنم رأوا امتنعوا من إرساؿ أمل يستسيغوا ىذا التعليم فعارضوه وقاطعوه و األمر  يف بادئ
قصد من فتح ية وزبريب مقوماهتا، وأف فرنسا مل تكن تاإلسالمىو مسخ الشخصية أف اؽبدؼ من ىذه اؼبدارس 

واللغة العربية، فأزبذ األىايل من أجل ذلك  اإلسالـاء وإمبا ىدفها يف ذلك ىو ؿباربة بنىذه اؼبدارس تثقيف األ
 .4دخلوا أبنائهم إىل اؼبدارس الفرنسيةموقفا سلبيا، ومل ي  

                                                                                                                                                                                     

 أصدرتـ، واليت 1906لكل حركات التحرر واعبهاد، ولو العديد من اؼبقاالت يف الصحف وأسس اؼبطبعة البارونية يف مصر سنة  داعماً  و وؾباىداً 
 . (430-426)ص-، ص3، جباضيةمعجم أعالم اإلالعديد من الكتب، ولو تأليفات مهمة يف عدة ؾباالت. ينظر: صبعية الًتاث: 

 .(150-145)ص-شيخ باغباج: اؼبرجع السابق، صقاسم بن ؿبمد ال -1
 .891، ص2صاحل بن عمر اظباوي: اؼبرجع السابق، ج -2
 .163يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -3
 .81قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -4
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قامت بإجراءات ضد األىايل، فكانت ال تسمح لتلميذ دبغادرة األمر  وؼبا تفطنت اإلدارة الفرنسية إىل ىذا
 وكانت تأمر كل رئيس عشَتة أف يرافق إىل اؼبدرسة بنفسو، يـو الدخوؿ اؼبدرسي، تالميذاؼبنطقة إال برخصة، 

والدىم إىل ىذه اؼبدارس، فنالحظ أف ل سكاف بٍت ميزاب يتجنبوف إرساؿ أوظ، العشَتة اؼبسجلُت يف ذلك اؼبوسم
، ـ1908/1909/1910ميذا يف السنوات:عدد التالميذ يف مدرسة بٍت يزقن مثال، يستقر حوؿ اػبمسُت تل

بغرداية، ـ، مدرسة للتعليم اؼبهٍت 1896دارة الفرنسية عاـ نشئت اإلرس التعليم العاـ، فلقد أ  إىل جانب مداو 
 .1النقش على النحاس 1909ليها سنة تدرس فيها النجارة، مث أضيف إ

ولكن اؼبوقف اؼبيزايب مل يستمر على ىذه اغبالة من القطيعة، وإمبا تغَت الوضع عندما أدرؾ اؼبيزابيُت أنبية  
خططات االستعمارية، يف ؾباالت ليو ليدخلوا معًتؾ اغبياة الواسعة ويواجهوا اؼبإالتكوين الفرنسي وحاجة أبنائهم 

م اؼبتعددة كبو بلداف الشماؿ واحتكاكهم باألوضاع العامة دارة والتجارة واالقتصاد، وذلك راجع إىل أسفارىاإل
ىناؾ، ففطنوا إىل اؼبستوى التعليمي اؽبزيل الذي يدرس يف مدارسهم، وضعف التحصيل العلمي من جراء ذلك، 

والتجهيزات، لتواكب اؼبدارس يف الشماؿ، ولكن السلطات الفرنسية  األداءفطالبوا برفع اؼبستوى التعليمي وربسُت 
 .2أبقت التعليم على حالو ويف ظروفو السيئة تليب طلباهتم و مل

نشأت مدارس اآلباء واألخوات البيض، اليت كاف يقودىا عند اؼبدارس الفرنسية فقط، فقد أ  األمر   يتوقفملو 
يف متليلي األمر  للمسيحية، وكاف مقرىم يف بادئ ىي عبارة عن مؤسسات تدعوالكارديناؿ الفيجري يف اعبزائر، و 

ـ، ووقف األىايل ضد ىذه اؼبدارس وكاف يف مقدمتهم الشيخ 1884ىل غرداية يف سنة ـ، مث ربولوا إ1883سنة 
اطعتهم، وعدـ إىل مق دعاإعالمية يف منطقة وادي ميزاب، و  اؿبمد بن يوسف اطفيش، الذي حارب ىؤالء حرباً 

يف سنة شتكي من مغادرة التالميذ ؼبدرستو، و ـ، قبد األب قريزي ي1896في أكتوبر ف، التسجيل يف مدارسهم
نشئ اؼبشغل األىلي لغرداية وتديره األخوات البيض، كاف يستقبل حوايل أربعُت فتاة، أغلبهن من ـ، أ1893

 .3اؼبذابيح، يتعلمن اػبياطة والغزؿ والنسيج

والتطور أكثر، فنجد مثال أنو  زدياداإلنجد أف أعداد التالميذ اؼبنتسبُت إىل اؼبدارس الفرنسية، قد ذىب يف ف 
تلميذ، ليصل ىذا العدد يف سنة  (465)ـ بلغ عدد التالميذ اؼبنتسبُت للمدارس الفرنسية 1914يف سنة 
 .4تلميذ، وتراوح يف ىذه النسبة (615)ىل إـ 1920

                                                           
 . 164يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -1
 .81الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، صقاسم بن اضبد  -2
 .(165-164)ص-يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -3
 .210نفسو، ص -4



 .............................األوضاع العامة لوادي ميزاب خالل الفترة االستعماريةالفصل األول....................
 

32 
 

مواجهة ي وبُت التعليم الرظبي الفرنسي، وذلك من أجل اإلسالمؼبيزابيوف بُت التعليم العريب زاوج او  
فيما بعد بتأسيس اؼبدارس واؼبعاىد  أيضاً وقاـ اؼبيزابيوف ، ي وؾباةهتو عن طريق لغتو وثقافتواالستعمار الفرنس

باؼبنطقة، وقاموا  اإلصالحيةيف النهضة واعبمعيات الثقافية اليت كاف ؽبا األثر اغبسن يف اغبياة الثقافية والفكرية، و 
الوثيق باؽبجرة اؼبيزابية أو  الرتباطوة يف شىت اؼبيادين ولكن سوؼ نؤجل ىذا بالعديد من األعماؿ الصحفية والعلمي

 يف الفصل اؼبوايل. ىو ما سنقف عليوبشكل أوضح بالبعثات العلمية اؼبيزابية كبو تونس، و 



 :الثانيالفصل 
 .بدايات الهجرة وأسبابها
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وذلك راجع للتقارب اعبغرايف واللغوي، وحبكم قطار اؼبغاربية قدمي جدا، ف التواصل اغبضاري بُت األإ
دوؿ واحدة، قطار، فلقد صبعتهم يف فًتات تارىبية سابقة حكم العادات والتقاليد والتاريخ اؼبشًتؾ بُت ىذه األ

 .اوصبعهم مصَت مشًتؾ، فلذلك كاف التواصل فيما بينهم مستمر 

أما حديثنا سوؼ يقتصر عن تلك الرحالت واؽبجرات والبعثات اليت ربطت البالد التونسية بوادي ميزاب، 
اضي يف مشاؿ ومل يكن ىذا الًتابط بقريب يف الفًتة الزمنية، وامبا ىو تواصل وترابط منذ النشأة األوىل للمذىب اإلب

إفريقيا، فلقد كانت منطقة اعبريد التونسي، وجزيرة جربة منطقة للتواجد اإلباضي، مث كاف التواجد اإلباضي بوادي 
وذلك ما خاصة بُت جزيرة جربة ووادي ميزاب، ميزاب، فكاف التواصل العلمي واغبضاري والثقايف بينهما مستمرا، 

عن أىم األسباب والعوامل  أيضاً لتطرؽ عبذور اؽبجرة اؼبيزابية، و سوؼ نتعرؼ عليو يف ىذا الفصل، من خالؿ ا
اليت ساعدت يف تلك اؽبجرة، حيث أف للهجرة دائما أسباب تكوف مؤثرة يف ظهورىا، من حيث األسباب 
االجتماعية أو االقتصادية والثقافية والسياسية، وىذه األسباب تكوف مرتبطة ارتباط طرديا مع األوضاع اليت سبق 

ن ىجرة واحدة مل تك ااؽبجرات اؼبيزابية وكيف كانت تتم، ألهنالتطرؽ ألنواع  أيضاً و  طرؽ إليها يف الفصل الثاين،تال
 من حيث طريقة اؽبجرة، وىو ما سنعرفو يف اؼببحث األخَت يف ىذا الفصل. وإمبا ازبذت أشكاال

 .تونس إلى  الميزابيةالجذور التاريخية للهجرة   -1

ية منذ التواصل اغبضاري والتارىبي بُت وادي ميزاب والبالد التونساؼبيزابية، و جذور اؽبجرة إىل  قبل التطرؽ
من أجل  التارىبية األوىل ارتأينا إعطاء ة عن مفهـو مصطلح اؽبجرة وأىم التعريفات اليت وردت عنها، ابداياهت

 التوضيح والتبيُت.

 مفهوم الهجرة: - أ

قدـ اإلنساف على ىذا الكوف، ولو أمعنا النظر يف تاريخ اإلنسانية تعد اؽبجرة ظاىرة إنسانية قديبة       
آخر ىي صفة مالزمة لو وعلى حسب تغَت عوامل اعبذب والطرد إىل  لوجدنا أف ظاىرة تنقل السكاف من موطن

فإهنا اسًتعت وال تزاؿ ذا نذ ظهوره ولوال تزاؿ اؽبجرة من أىم الظواىر اليت ارتبطت باإلنساف م، 1تتغَت الوجهات
تسًتعي انتباه اؼبختصُت يف ـبتلف ؾباالت الدراسات اإلنسانية نظرا ؼبا ينشأ عنها من أوضاع ومشكالت تؤثر يف 

 .2اجملتمع الذي خرجت منو و اجملتمع الذي آلت إليو على حد سواء

                                                           
، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنوف 1، ط(1381-1381تونس )إلى  ىجرة الجزائريين والطرابلسية والمغاربة الجواونةعبد الكرمي اؼباجري:  -1

 .21ـ، ص 2010الرسم، تونس، 
 .273، صـ، الكويت1986، العدد الثاين، اجمللد السابع عشر، جويلية، اوت، سبتمربؾبلة عامل الفكر"، الهجرة واسطورة العودةأضبد أبوزيد: " -2
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رة الرسوؿ صلى ا عليو وسلم من وارتبطت كلمة ىجرة يف أذىاف اؼبسلمُت حبدث تارىبي ىاـ وىو ىج
، و ابن منظور عرفها 1ـ، وظبي كل من ذىب مع النيب عليو الصالة والسالـ باؼبهاجرين622اؼبدينة سنة إىل  مكة

 وام اليت نشؤ رض، ويضيف: ظّبي اؼبهاجروف مهاجرين ألهنم تركوا ديارىم ومساكنهأإىل  رضأعلى اهنا اػبروج من 
، واؽبجرة يعرفها اؼبيورقي "ىي االنتقاؿ من 2اؼبدينةإىل  فيها ، وغبقوا بدار ليس ؽبم هبا أىل وال ماؿ حُت ىاجروا

، ويضيف صاحب كتاب اؼبصباح اؼبنَت "اؽبجرة بالكسر 3مكاف انتقاؿ ترؾ لألوؿ واستقرار يف الثاين"إىل  مكاف
اؽبجرة  زابادي بقولوو الفَت  أيضاً ، وىذا ما يؤكده 4اؽبجرة الشرعية"غَته فإف كانت قربة  فهي إىل  ىي مفارقة بلد

 داؽِبْجرة يف األْصل: االسم ِمَن اؽْبَْجِر، ضويذكر اعبزري ما يلي "  ، 5أخرىإىل  رضبالكسر والضم اػبروج من أ
، وَترِؾ اأْلُوىَل للثَّانية. يُقاؿ ِمْنُو: َىاَجَر ىل إ مُث َغَلب َعَلى اػبُُروج ِمْن أَْرض  ، الَوْصِل. َوَقْد َىَجرَُه َىْجراً وِىْجرَاناً  أَْرض 

 .6"ُمَهاَجرَةً 

 حدنبا لغوي واآلخر شرعي.ن ىذا نستنتج أف للهجرة مدلولُت أوم

وغَتىم من علماء اللغة أما التعريف الشرعي فقد  الفَتوز آباديواللغوي ما تطرقنا لو من قوؿ بن منظور و   
 .8"اإلسالـدار إىل  بقولو " اؽبجرة ىي اػبروج من دار اغبرب 7حدده ابن عريب

، 1، فرارا بالكليات الستاإلسالـأرض إىل  " خروج اؼبسلم، اؼبكلف، القادر، من أرض اغبرب أيضاً وىي  
وؽبما الفرار بالكليات الست يف يتبُت أف اؽبجرة شرعت لغرضُت أأو جهادا يف سبيل ا"، ومن خالؿ ىذا التعر 

 .2وثانيهما اعبهاد يف سبيل ا

                                                           
 .22عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص -ػ1
تاج العروس من جواىر ، ابو الفيض ؿبمد بن ؿبمد الزبيدي: 251ـ، ص 1994، 5، دار صادر، بَتوت، ج3، طلسان العرببن منظور:  -2

 .397، د.ت، ص 14، د.ط، تح: ؾبموعة ؿبققُت، دار اؽبداية، د.ـ.ف، جالقاموس
، تح: زبيدة ؿبمد سعيد، مكتبة السنة، مصر، 1، طتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمايب نصر اؼبيورقي:  ابو عبد ا بن -3

 .37ـ، ص 1995
 ،634، د.ت، ص 2، د.ط، اؼبكتبة العلمية، بَتوت، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرابو العباس اضبد بن ؿبمد الفيومي :  -4
 .495ـ، ص2005، مؤسسة الرسالة، لبناف، 8، تح: ؿبمد نعيم العرقسوسي، طالقاموس المحيطالفَتوزابادي:  -5
، 5ـ، ج1979، تح: طاىر اضبد الزاوي، ؿبمود ؿبمد الطناحي، اؼبكتبة العلمية، بَتوت، النهاية في غريب الحديث واالثرؾبد الدين اعبزري:  -6

 .244ص
ـ(: ولد يف مرسية باألندلس وتويف بسفح قاسيوف يف دمشق. صويف 1240ىػ/638اغباسبي الطائي)ت  وىو بن العريب ؿبي الدين بن ؿبمد بن علي -7

الشرؽ، كاف ظاىريا يف العبادات باطنيا يف االعتقاد، لو أربعمائة مصنف منها: " الفتوحات إىل  عاما يف اشبيلية مث رحل 30يلقب بالشيخ األكرب أقاـ 
، منشورات 28، ط المنجد في اللغة واألعالم"، "فصوص اغبكم"، "ترصباف األشواؽ"، انظر: علي بن اغبسن اؽبنائي: اؼبكية يف معرفة األسرار اؼبالكية

 .12ـ، ص1986دار الشروؽ، بَتوت، 
الغٍت  ، تح: عبد1، طتحرير الفاظ التنبيو، ابو زكريا ؿبي الدين وبي بن شرؼ النووي: 19ؿبمد بن عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص -8

 .313ـ، ص 1987الدقر، دار القلم، دمشق، 
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ولذلك فاؽبجرة واجبة عندما يصبح اإلنساف مضطهدا يف دينو، عاجزا عن دفع األذى عن نفسو وعقلو  
ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُىُم اْلَمالِئَكُة ظَاِلِمي َأنُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوا  ﴿، وىذا مصداقا لقولو تعاىل: 3ونسلو وعرضو

ََْت نَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأَلْرِض قَاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّو َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها فَُأْولَِئَك َمْأَواُىمْ كُ   َجَهنَُّم َوَسا
 .4﴾ َمِصيًرا

وىو  اإلسالـسلم وينبغي أف يغادر دار الكفر ويلتحق بدار جرة بدافع اإليباف واجبة على من أولذلك فإف اؽب
 .6، وؽبذا قبد أف العديد من اؼبؤرخُت يعرؼ اؽبجرة على أهنا اؼبقاومة الصامتة5ةاإلسالميكده العقيدة ما تؤ 

وقبد يف القواميس الفرنسية أف فعل ىاجر: مغادرة البلد األصلي لالستقرار يف بلد آخر وقتيا أو بصفة    
، 8غَت موطنهم الذي نشؤوا فيو"إىل  اص يف مسافة طويلةنتقاؿ األشخبأهنا " حركة ا ، ويعرفها دايفيد سيلي7دائمة

ويعرفها جونار " ترؾ بلد وااللتحاؽ بغَته، سواء منذ اؼبيالد أو منذ فًتة طويلة، بقصد اإلقامة الدائمة وغالبا 
 .9بقصد ربسُت الوضعية بالعمل"

الدائمة إذ عرؼ اؼبهاجر "ىو كل ـ ربط ظاىرة اؽبجرة بنية اإلقامة 1924ولكن مؤسبر روما اؼبنعقد سنة    
البلد للعمل بصفة وقتية ليس إىل  أجنيب حّل ببلد للبحث عن عمل واإلقامة الدائمة بو، أما العامل الذي يصل

 .10مهاجرا"

آخر على حسب معايَت كل بلد، فنجد مصطلح اؽبجرة يف نظر إىل  وىبتلف تعريف ىذا اؼبصطلح من بلد  
البلد واالستقرار خارجو بصفة مستمرة، إف مل تكن هنائية، وأما اسًتاليا فتطلق كلمة  الدولة األؼبانية ىي مغادرة

مهاجر على كل من تغرب هنائيا، وتعترب النمسا اؼبهاجر ىو كل من ترؾ بلده واستقر باػبارج، أو من سافر 
كل شخص يًتؾ بلده للخارج حبثا عن عمل، وتتفق كل من الواليات اؼبتحدة وكندا وفرنسا على أف اؼبهاجر ىو  

                                                                                                                                                                                     
 ويقصد بالكليات الست : الدين، النفس، اؼباؿ، العرض، النسل، العقل. -1
 .21ـ، ص1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اعبزائر، حكم الهجرة من خالل ثالث رسائل جزائريةؿبمد بن عبد الكرمي:  -2
 .33اؼبرجع نفسو: ص  -3
 .97يو:النساء اآلسورة  -4
، علي 22ـ. ص2007، تر: حاج مسعود بلعرييب، دار الرائد للكتاب، اعبزائر، 2، ج1313 1311: الجزائريون المسلمون وفرنسا روبراجروف -5

 .256ـ، ص 1983، تح: صباعة علماء، دار الكتب العلمية، بَتوت، 1، طكتاب التعريفاتبن ؿبمد اعبرجاين: 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت، اشراؼ الدكتورة ؼبياء بوقريوة، (1383 1311فرنسا )إلى  الجزائريين من االوراسىجرة قليل مليكة:  -6

 .13، ص 2008/2009جامعة باتنة، 
7- Hidjra: encyclopidie, nove II, p38722. نقال عن عبد الكرمي اؼباجري: ص. 
 .31يوسف اعبفايل: اؼبرجع السابق، ص  -8
 .12قليل مليكة: اؼبرجع السابق، ص  -9

 .11ـ، ص2007ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  ،1383  1313فرنسا بين الحربين إلى  الدور السياسي للهجرةعبد اغبميد زوزو:  -10
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بنية اإلقامة الدائمة خارجو، وتعرؼ كل من فنلندا والصُت وبولونيا وايطاليا والياباف اؼبهاجر بأنو ذلك الذي يبحث 
 .1عن عمل يف اػبارج

وقبد يف اعبزائر أف مفهـو اؽبجرة تغَت بعد توقيع معاىدة إيفياف حيث مت استخداـ لفظة مهاجر بدال من 
االجتماعية وغَتىا بعد استقالؿ َت الظروؼ السياسية االقتصادية و جزائري وذلك نظرا لتغمصطلح مسلم فرنسي 

 .2اعبزائر

:  -ب   الهجرة واللجَو

ف مصطلح اؽبجرة يبكن أف وىنا هبب أف نركز على أمر مهم وىو أسباب ودوافع اؽبجرة وظروؼ اؼبهاجر، أل 
ىجرتو اختيارية طوعية وبُت من كانت ىجرتو إجبارية يتغَت على حسب طبيعة اؽبجرة، فيجب أف مبيز من كانت 

مصحوبة بالعنف، وتكوف اؽبجرة اإلجبارية نتيجة ضغوط اقتصادية وعوامل عسكرية وتفرقة اجتماعية وإقصاء 
، 5، والتلجئة لغويا ىي اإلكراه4ف اجملبور عن اؽبجرة يعرؼ بالالجئ الف اللجوء ال يتأتى إال باإلكراه، وأ3سياسي
واللَّْجأ، َمْقُصور  ، ويضيف صاحب كتاب صبهرة اللغة ما يلي"6كذا أي اضطرين إليوإىل   ا األمر، و أعبأن5اإلكراه

الجىء، اْلَواحِ 
َ
د َمْقُصور َمْهُموز: مصدر عبأُت إِلَْيِو أعبأ عبًَْأ وعَبًَأ، ِإذا اعتصمت بِِو، وأعبأتُو إعباًء، ِإذا عصمتو واؼب

 .7"و ِإْنَسافَمْلَجأ، َوُىَو كل َما عبأت إِلَْيِو من َمَكاف أَ 

آخر دوف موافقتها، وذلك إىل  بالتهجَت وىي نقل ؾبموعة سكانية من مكاف أيضاً وتسمى ىذه العملية  
، والالجئ ىو أي شخص 8ألسباب زبتلف على حسب اؼبكاف والزماف وزبتلف عن اؽبجرة اليت تتم بإرادة اؼبهاجر

رض أبلد آخر لإلقامة بو وذلك ىروبا من القمع واالضطهاد السياسي يف إىل  شخص خرج من اعبزائر وتوجو
 .9ـ1962جويلية  3غاية إىل  ـ1830اعبزائر خالؿ فًتة االحتالؿ الفرنسي من سنة 

 

 
                                                           

 .11عبد اغبميد زوزو: اؼبرجع السابق، ص -1
 .14قليل مليكة: اؼبرجع السابق، ص  -2
 .32السابق، صيوسف اعبفايل: اؼبرجع  -3
 .23عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص -4
 .3998بن منظور: اؼبصدر السابق، ص  -5
 .178، ص 6، تح: مهدي اؼبخزومي، ابراىيم السامرائي، دار ومكتبة اؽبالؿ، جكتاب العينابو عبد الرضبن اػبليل بن اضبد الفراىيدي:  -6
 .1044، ص 2ـ، ج1987، دار العلم للماليُت، بَتوت، 1تح: رمزي منَت البعلبكي، ط، : جمهرة اللغةأبوبكر بن ؿبمد االزدي -7
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 .542ـ، ص1997، دار الغرب االسالمي، بَتوت، لبناف، 1، ط1391التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش:  -9
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 تونس.إلى  الجذور التاريخية للهجرة الميزابية  -ج

فًتات زمنية إىل  باضية يف تونس يرجعناإلاصل بُت اؼبيزابيُت يف اعبزائر و إف اغبديث عن جذور العالقة والتوا
 وىل.يف بداياتو األ اإلسالميانتشار اؼبذىب اإلباضي يف بالد اؼبغرب إىل  قديبة، وذلك راجع

وبعد أف استقر إباضية اعبزائر يف منطقة وادي ميزاب، وعمروا الوادي وبنوا قصورىم السبعة كانت العالقة 
علمية والدينية، وحبكم أف العالقات كانت يف اجملاؿ الديٍت اؼبذىيب فلم بينهم يف أوج عطائها خاصة العالقات ال

مع اؼبناطق اليت تشهد التواجد  أيضاً تكن العالقات مرتبطة فقط مع جزيرة جربة، أو بالد اعبريد يف تونس، وإمبا 
نا ىنا سنقتصر على ، ولكنأيضاً االفريقي، ويف بالد اؼبشرؽ  اإلباضي، كجبل نفوسة يف ليبيا، وزقببار يف القرف

 التوصل اؼبيزايب التونسي وخباصة منطقة جربة اليت شهدت ومازالت غبد اليـو تشهد التواجد اإلباضي يف تونس.

 التواصل بين الميزابيين بالجزائر واإلباضيين في تونس: -1-ج 

اؼبناطق اؼبتفرقة والبعيدة كما ذكرنا آنفا من أف الرستميُت بعد سقوط دولتهم على يد العبيديُت، انتشروا يف 
، كمنطقة اإلباضينظار الفاطمية، وكانت منطقة الشرؽ اعبزائري واعبنوب الغريب من تونس منطقة للتواجد عن األ

 أريغ، ووارجالف، ومنطقة اعبريد التونسي، ووادي سوؼ، وغَتىا من اؼبناطق.

منذ دخوؿ ت مبوا وازدىارا ؽبذا اؼبذىب، مكانا للتواجد اإلباضي، وعرف أيضاً كانت منطقة اعبريد التونسي و 
إىل  باضيُت دبنطقة اعبريد التونسي واليت كانت تسمى بػ" قنطرار"،وظهور عاصمة اإل اإلسالمياؼبغرب إىل  اؼبذىب

ولعل آخر العلماء اؼبعروفُت يف  اؼبذىب اإلباضي يف ىذه اؼبنطقة وكاف ذلك يف القرف السابع اؽبجري، انقراضغاية 
 1بو العباس بن سعيد الدرجيٍت صاحب كتاب الطبقات ودفُت نفطة.العهد ىو اؼبؤرخ والفقيو أ خر ىذاواأ

باضية يف موكب التاريخ حوؿ العالقة بُت بٍت ميزاب واباضية جربة مايلي: يذكر علي وبي معمر يف كتابو اإلو 
... إف العالقة بينهم كانت طيبة للغاية القصوى بعد عمارة الوادي، فبمجرد استقرارىم يف الوادي بقراىم »

اػبمس، توافدت اليهم وفود، من نفوسو، وجربة، ووارجالف، رجاؿ من أىل العلم والرأي والصالح والتقوى ألداء 
 2«رسالة العلم والدين واػبلق واؼبصاىرة

ورغم اؼبسافة الكبَت اليت تفصل القطرين عن بعضهما البعض، إال أف روح التواصل والتآزر بينهما كاف بينا 
ىامُت، كانا هبمعاف وادي ميزاب  يف أمرين ولعل من أبرز العوامل اؼبساعدة على ىذا التواصل نلخصووواضحا، 

 وجزيرة جربة التونسية اليت ربتوي على إباضية تونس، ونبا:

                                                           
 .61ـ، ص1976، دار بوسالمة، تونس، 1، طاإلباضية بالجريد في العصور اإلسالمية األولىصاحل باجيو:  -1
 .225علي وبي معمر: اؼبرجع السابق، ص -2
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يف وادي ميزاب أو يف جزيرة جربة سكاف اؼبنطقتُت سواء  أفالعقيدة اؼبشًتكة بُت اؼبنطقتُت، فنجد  :أوال
ما و غلبهم إف مل نقل كلهم يتمسكوف باؼبذىب اإلباضي، وىذا ما جعلهم يلتقوف عقيدة وسلوكا واجتماعيا، وىأ

غَت ذلك من إىل  في واؼبصاىرة واؼبواطنةفتح بُت اؼبنطقتُت باب التعاوف والتفاىم، ويسر الطريق للجوار العاط
 مظاىر النشاط االجتماعي.

 أيضاً ية ىي جزيرة منعزلة بعض الشيء، و الظروؼ االجتماعية والبيئية اؼبتشاهبة، فجزيرة جربة التونس ثانيا:
تكاد تكوف فقَتة لوال شيء من الثروة السمكية والزراعية، ودبا أهنم اصحاب مذىب غَت اؼبذىب السائد يف 

ذي اختاروه واالنغالؽ حوؿ اؼبنطقة فهناؾ بعض اػبالفات جعلتهم يتسموف باغبذر ويتشبثوف باؼبذىب ال
، وال يوجد هبا ميزاب تقع يف وسط الرماؿعند اؼبيزابيُت باعبزائر، فمنطقة وادي األمر نفسو قبد  أيضاً و أنفسهم، 

 ال ما يبتهنو السكاف من الزراعة او الرعي.اػبَتات الكثَتة إ

واسعة من التعاوف والروابط االجتماعية والثقافية والعلمية وغَتىا  فاقاً ذين العاملُت فتح بُت اؼبنطقتُت أفكال ى
ُت أبرز نبزات التواصل والًتابط بُت اؼبنطقتُت قبدىا ومن ب، 1من الصالت اليت صبعت ومازاؿ ذبمع بُت اؼبنطقتُت

 ينما كانت.باضية أساسية يف ربط اجملتمعات اإلداة األمنذ بداية نشأة نظاـ العزابة الذي يعد ىو األ

 في ربط العالقات الدينية واالجتماعية بين المنطقتين:ئو بناأو  2دور الشيخ فصيل بن أبي مسور -1-ج

إىل  أبرز علماء منطقة جربة التونسية يرسل ابنيو زكريا ويونسمن ف الشيخ فصيل بن أيب مسور واحد أفنجد 
 الشيخ بن ايب مسور يب عبد ا بن بكر الفرسطائي من أجل تأسيس نظاـ العزابة، ويعد يونس وزكريا ابٍتالعامل أ

وعمال بوصية أبيهما الذي أوصانبا دبالزمة الشيخ ولُت للحلقة، يب عبد ا ومن السابقُت األمن أقبب تالميذ أ
 باضية اعبزائر وتونس وحىت ليبيا.متالضبة بُت إف تأسيس نظاـ العزابة كاف جبهود ، وهبذا قبد أ3يب عبد اأ

ت نو يف فًتة من الفًتاًتات التارىبية اؼبتعاقبة، فنجد أعالقات التواصل بُت القطرين على مر  الف واستمرت
أواخر القرف وكاف ذلك خالؿ عظيمة من اعبهل والتعصب والفنت،  قة وادي ميزاب انتشار أخطارشهدت منط

ذا إو ، ولقد رأى أىل وادي ميزاب أف منطقتهم يف فناء واضمحالؿ، اػبامس العشر وبدايات القرف السادس عشر
مد فسوؼ يكوف اؼبآؿ ال وبباضية اؼبنتشرين عرب ربوع بالد اؼبغرب خواهنم اإلمل تتدارؾ بعلماء فطاحل من إ

                                                           
موسى  الشيخ ضبو بنإىل  ياـ الدراسية من الشيخ عمي سعيد بن علي اعبريب، األالعالقة بين سكان جربة ووادي ميزابابراىيم ؿبمد طالي:  -1

 .3عمي سعيد، ؿباضرة مرقونة، مؤسسة الشيخ عمي سعيد، ص
(، من أفذاذ العلماء جبزيرة جربة التونسية، ولد بنفوسة تلقى 1029/1048ىو الشيخ فصيل بن أيب مسور يسجا بن يوجُت اليهراسٍت )تويف بُت: -2

زبرج على يده العديد من الطلبة النجباء، وىو أوؿ من فكر يف تأسيس  العلم عن ابُت ايب مسور جبربة وبعض علماءىا حىت أصبح فقيها وعاؼبا، ولقد
ينظر:  نظاـ العزابة، ؽبذا أوصى تلميذه ايب بكر الفرسطائي وولديو زكرياء ويونس من أجل ذبسيد ىذا النظاـ على أرض الواقع وبالفعل ذبسد ذلك.

 (.708-707ص ) –، ص 4صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج
 .(313-312)ص -، ص1عمر اظباوي: اؼبرجع السابق، ج صاحل بن -3
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اندة الفورية من إخواهنم يف جزيرة وكانت اؼبسخواهنم يف ـبتلف اؼبناطق القريبة، عقباه، فأرسلوا يستغيثوف من إ
وقاـ الشيخ سعيد اعبريب ، 2الشيخ عمي سعيد بن علي اػبَتي اعبريب 1رساؿ العامل اعبليلجربة، من خالؿ إ

صالحات اليت مست ـبتلف جوانب حياة اجملتمع اؼبيزايب ومن أبرزىا ن اإلاؼبشهور بلقب عمي سعيد، بالعديد م
 3حداث ىيئة إروافإسسها الشيخ أيب عبد ا ؿبمد بن بكر، وذلك من خالؿ ة(، اليت أذبديد نظاـ اغبلقة )العزاب

 وزبصيص مقر ؽبا جبوار اؼبسجد، وتزويده دبكتبة.

من واالستقرار يف نتشر األالفنت بُت العشائر وبُت القرى، فاطباد نار ولقد عمل الشيخ عمي سعيد على إ
ماء ـ، هبمع مشايخ وعل1450للفتوى سنة  ا، كما أسس ؾبلس4ربوع اؼبنطقة، كما أنشأ نظاـ العشائر بغرداية

 .5اليـوإىل  ا بعد باظبو، وال يزاؿ اجمللس قائما بدورهقصور وادي ميزاب، وقد ظبي فيم

والدينية بالنسبة عبزيرة جربة  سهامات اؼبيزابيُت يف اغبياة العلمية واالجتماعيةإي وأما يف الشق الثاين وى
باضية تونس بصفة عامة فلقد كانت ىناؾ عالقات متينة تزعمها صبلة من العلماء وطلبة العلم، سواء بصفة وإ

، وابنو بن بعده أؿبمد 6صباعية وبالصفة الفردية، وقبد على سبيل اؼبثاؿ الشيخ يوسف بن ؿبمد اؼبصعيب اؼبليكي
ثار اعبليلة واؼبواقف امودة على سكاف ؽبما الفضل الكبَت على سكاف جربة، وؽبما اآل كاف  بن يوسف اللذين

هما للحركة العلمية يف جربة، وكاف مقر نشاط ئحياا ونشاطهما االجتماعي والثقايف، وإاؼبنطقة بفضل جهودنب
 ع الكبَت جبزيرة جربة.الشيخ يوسف بن ؿبمد اؼبصعيب ىو اعبام

حياف البعثات اؼبنظمة شكاؿ التعاوف والًتابط بُت القطرين فأخذت يف بعض األوىكذا تنوعت واختلفت أ
خرى ألطلبة العلم بُت اؼبنطقتُت، أو الرحالت الفردية سواء للعلماء أو طلبة العلم، فكاف العامل يتنقل بُت منطقة و 

كاف انتقاؿ الطلبة وسعيهم وراء االستفادة واألخذ   أيضاً والتفقو يف الدين، و نشر الفضيلة قياما بواجب التعليم و 
اإلحاطة بقدر فبكن من اؼبعرفة وإما ألف أوطاهنم ال ميزاب، إما رغبة يف االستزادة و  عن أي عامل يظهر يف جربة أو

د كاف الطلبة هبدوف من يتوفر فيها من العلماء من يتفرغ للتعليم مثل ما يتوفر يف الوطن اؼبتنقل إليو، ولق
                                                           

 .226علي وبي معمر: اؼبرجع السابق، ص  -1
 (.377 -376ص )–، ص 3حوؿ سَتة الشيخ عمي سعيد ينظر الفصل السابق أو ينظر: صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج طالعلال -2
" وىو لفظ أمازيغي، يعٍت طالب العلم الذي حفظ القرآف الكرمي وتفرغ للدراسة غالبا، ويتشكل من ؾبموع ىؤالء إيرواف: ىي صبع مفرده "إيرو -3

عضاء اعبدد غبلقة الطلبة ىيئة إرواف، وىي القوة اؼبساندة للعزابة، وؽبا نظم وتقاليد معينة، وكثَتا ما يسند ؽبم العزابة أعماال، كما ىبتاروف منهم األ
 .87، ص1يهم خاص باؼبسجد، فيو هبتمعوف ويتداولوف مهامهم ومسؤولياهتم. ينظر: ؾبموعة من الباحثُت: اؼبرجع السابق، جالعزابة، ولد

 .100يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -4
 .376، ص3صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج -5
ـ، ولقد أخذ العلم على مشايخ اعبزيرة اؼبعروفُت  1692جزيرة جربة سنة إىل  قة والدهولد بقرية مليكة بوادي ميزاب من عائلة آؿ ويرو، سافر رف -6

مدينة تونس ليستزيد من العلم مث توجو صوب جامع االزىر بالقاىرة، إىل  ـ تنقل1701كالشيخ اعبادوي والشيخ سليماف بن ؿبمد الباروين، ويف سنة 
، و جزيرة جربة ملما بالعديد من اؼبعارؼ إىل  مث عاد صبح مفيت اعبزيرة وعاؼبها، ورئيس ؾبلس اغبكم فيها، ولقد كاف يف نظر الدولة العثمانية فبثل أوالعلـو

 (.1032-1031ص )-، ص4باضية اؼبغرب االسالمي. ينظر: صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، جإ
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مكانيات ما يعينهم ويشجعهم على قضاء فًتة يف األخذ االستزادة، فمساجد ميزاب جبانبها بيوتات تكوف اإل
مأوى للطلبة الوافدين من القطرين وؽبا من األوقاؼ ما يعُت أولئك الطلبة ويدفع عنهم العوز، ومثل ذلك يف جربة 

 .1شاف، ومساجد واد الزبيب وغَتىاومساجدىا كاؼبسجد الكبَت يف حومة اغب

 ودوره في التواصل الحضاري بين القطرين: 2بي زكريا يحي األفضليمرحلة الشيخ أ -8-ج

زكريا وبي األفضلي من العلماء البارزين الذين شهدهتم منطقة وادي ميزاب، نظرا للعمل  ويعد الشيخ أب
صالحية شاملة واعترب حبق أوؿ باعث لإلصالح يف وادي بو ذباه منطقتو، ولقد تزعم حركة إاعببار الذي قاـ 

دور بارز يف ربط عالقات التواصل العلمي والروحي بُت وادي ميزاب وجزيرة جربة،  أيضاً ميزاب، ولقد كاف للشيخ 
 خالؿ القرف الثامن عشر للميالد.

ما أكثر من إىل  طمحوىل يف مسقط رأسو ببٍت يزقن، ولكنو كاف يتلقى الشيخ األفضلي مبادئ العلـو األ
، وعندما رأى أف منطقة ميزاب مل تعد 3ذلك وشغوفا للحصوؿ على منابع متعددة ليغًتؼ منها العلـو واؼبعارؼ

عـز أف يكوف عاؼبا أف وطنو ميزاب بدأ يدركو اعبهل  أحس الشيخ األفضلي أيضاً تكفي غرضو يف طلب العلم، و 
 جزيرة جربة التونسية. الرحلة كبو الشيخ يففكر مصلحا لينقذ وطنو فبا ىو فيو، ؽبذا 

للتوجو كبو  أيضاً كانت جزيرة جربة يف تلك الفًتة تتمتع بالعلماء اؼبخلصُت الكثَتين، وفبا شجع الشيخ ف
جزيرة جربة ىو وجود العديد من إخوانو الذين يكفلونو بأمواؽبم وباألوقاؼ الكثَتة اليت أوقفت ألمثالو من طلبة 

 جزيرة جربة.إىل  ىاجر الشيخ العلم، وبالفعل

كباء اؼبغرب للتعلم والتزود من الصالح الذي تتسم بو، ومل تكن طلبة العلم من كل أل اً مقصد أيضاً وتعد جربة 
كباء اؼبغرب وهبدوف كل اغبنفية يؤموهنا من أمقصدا ألصحاب اؼبذىب اإلباضي لوحدىم، بل كاف اؼبالكية و 

الًتحيب والسخاء من أىلها، وقد أخذ الشيخ األفضلي العلم على العديد من علماء جربة، ولكنو تأثر بشيخو 
عجب بو الشيخ كثَتا وجعلو قدوتو كاف يعد شيخ جربة وزعيمها، ؽبذا أيوسف بن ؿبمد اؼبصعيب اؼبليكي الذي  

                                                           
 .6إبراىيم ؿبمد طالي: اؼبرجع السابق، ص -1
ـ(، ىو من العلماء األعالـ، وكبار اؼبشايخ يف وادي ميزاب إباف النهضة اغبديثة، 1788ـ/تويف1714)ولد: األفضليالشيخ أبو زكريا بن صاحل  -2

مث توجو ويعد ىو باعثها األوؿ، تلقى مبادئ العلـو يف مسقط رأسو ببٍت يزقن، مث توجو كبو جزيرة جربة من أجل االستزادة من مشاىبها وعلماءىا، 
، ولقد كاف يعتٍت باؼبخطوطات النفيسة ويقـو بنسخها، بعد ىاتو اإلباضيعلومها ومعارفها خاصة ما ىبص اؼبذىب من  أيضاً صوب مصر لالستزادة 

مسقط رأسو وادي ميزاب أين قاد ىناؾ حركة اصالحية شاملة، وتصدر للتدريس والتعليم وزبرج إىل  الرحلة العلمية اليت قاـ هبا الشيخ األفضلي رجع
. ينظر: صبعية اإلباضيصبلة من اؼبؤلفات النفيسة يف اؼبذىب إىل  ة النجباء الذين حلموا مشعل االصالح من بعده، باإلضافةعلى يديو صبلة من الطلب

 (.967-965ص )-، ص4الًتاث: اؼبرجع السابق، ج
 .966، ص4صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج -3
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عتناء بو، من أجل إحياء وطنو ميزاب الذي يعد موطن الشيخ تقريبو واإلب أيضاً الشيخ اؼبصعيب ومثلو األعلى، وقاـ 
 .1أيضاً اؼبصعيب 

ي هبذا وفقط فتنقل صوب اثنيت عشرة سنة طالبا للعلم، ومل يكتفمكث الشيخ األفضلي يف جربة ما يقارب 
 3دبصر. 2باضية بوكالة اعباموسالـز دروس اؼبدرسة اإل أيضاً زىر، و ىل جامع األمصر وإ

موطنو وبمل زادا علميا إىل  زىر دبصر، وعادفضلي عديد العلـو واؼبعارؼ من جربة واألجمع الشيخ األف
 صالح اجملتمع اؼبيزايب والرقي بو، وبعث اغبركة العلمية والثقافية الراكدة يف اؼبنطقة.ا من أجل إوفكريا، ونبا كبَت 

يف حل اؼبشاكل  أيضاً ؿ، كما أسهم صاحل األفعاإىل  فبذؿ جهودا يف دروسو ووعظو إلرشاد الناس
الصاعد وزبريج ء للتعليم من أجل تكوين النش ااالجتماعية من الزواج واؼبَتاث وإصالح ذات البُت، كما فتح دار 

لوا فضلي يف تكوين لببة من الطلبة النجباء يف الذين ربمصالح وبالفعل قبح الشيخ األطلبة وبملوف رسالة اإل
 .4صالحواصلة مسَتة اإلاؼبسؤولية من أجل معبء 

اليت ميزهتا العالقات اؼبذىبية بالدرجة و واعبريب،  ىكذا كانت العالقات التارىبية اؼبشًتكة بُت القطرين اؼبيزايب
ف أ أيضاً اؼبميزات اللغوية حبكم  أيضاً باضي، و ف اؼبنطقتُت يتمسكوف باؼبذىب اإلكاف كال سوىل حبكم أاأل

رث التارىبي واغبضاري اؼبشًتؾ كل ىذه العوامل كانت مازيغية، واإلاؼبيزابية األصحاب اؼبنطقتُت يتحدثوف اللغة أ
وىل مث الطابع غلب عليها الطابع الثقايف والديٍت بالدرجة األنائية فبيزة، عالقات ث مساعدة وبشكل كبَت يف تكوين

 االجتماعي واالقتصادي بالدرجة الثانية.

مبا  إن ظاىرة حديثة أو وليدة الفًتة االستعمارية أو اغباجة االقتصادية، و تونس مل تكإىل  فاؽبجرة اؼبيزابية إذاً 
كانت جذورىا أعمق من ذلك تارىبيا، وىذا ما عرفناه من خالؿ التواصل العلمي والثقايف واالجتماعي بُت جزيرة 

ة لتشهد نوعا ثانيا تغَتت وتطورت بعد ىذه الفًت حركة اؽبجرة جربة التونسية وبُت وادي ميزاب باعبزائر، ولو أف 
 ومناطق أخرى من القطر التونسي.

 

 
                                                           

 .(255-254)ص-، ص1اؼبرجع السابق، ج، : نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةؿبمد علي دبوز -1
باضية، وإيواء الطلبة القاصدين البيت اغبراـ، ويعد آخر من نزؿ هبا زىر من اإلقامة الطلبة الباحثُت واؼبزاولُت دروسهم باألإوكالة اعباموس: ىي ؿبل  -2

، ابن بحمان )الشيخ إبراىيم بن عبد الرحمن الثميني(ديوان الشيخ أبو اسحاؽ إبراىيم بن اغباج اؿبمد اطفيش. ينظر: وبي بن هبوف حاج اضبد: 
 .178ـ، ص2007دار اؽبدى، عُت مليلة، 

 .966، ص4جصبعية الًتاث: اؼبرجع السابق،  -3
 .(125-123)ص-قاسم بن أضبد الشيخ باغباج، اؼبرجع السابق، ص -4
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 تونس.إلى  أسباب ودوافع ىجرة سكان وادي ميزاب   - 1

مكاف جديد إىل  إف ىناؾ العديد من األسباب والدوافع اليت ذبعل الفرد يغادر مكاف إقامتو وأين ترعرع ونشأ
مكاف إىل  اؼبغادرة واؽبجرةإىل  التغلب عليها فيلجأعليو، وىذه األسباب تكوف أكثر من طاقتو حبيث ال يستطيع 

آخر يكوف أكثر أمنا واستقرارا، وىذا ما فكر بو اعبزائريوف بصفة عامة عندما حل االستعمار بأرضهم. وإف دوافع 
 ونبا: أف تكوف اغبالة اليت يعيشها اؼبواطن يف موطنو األصلي تفوؽ مقدرتو وال ُتاؽبجرة تقـو على سببُت رئيسي

ما فقده يف موطنو عيعوضو  ماستطيع احتماؽبا، والسبب الثاين أف يكوف يف البلد الذي ينوي الذىاب إليو ي
 1ي.لاألص

وتنوعت الدوافع واألسباب اليت كانت وراء ىجرة الفرد اؼبيزايب من منطقتو كبو البالد التونسية، فلقد كانت 
الفرنسي على اجملتمع اعبزائري بصفة عامة من أىم العوامل دارية اليت فرضها االستعمار األسباب السياسية واإل

األسباب االقتصادية واالجتماعية اليت دفعت حبركة اؽبجرة اػبارجية من إىل  ىجرة السكاف، باإلضافةيف ثرة ؤ اؼب
 أجل ربسُت الوضع اؼبعيشي للمواطن.

، حيث كاف من األسباب الرئيسية يف تنقل يف اؽبجرة اؼبيزابية األسباب العلمية والثقافية بشكل فبيز أيضاً وقبد 
األفراد أو اعبماعات من منطقة وادي ميزاب كبو تونس، من أجل طلب العلم والدراسة والتحصيل الثقايف والعلمي 

 سباب ىي كالتايل:من اؼبدارس العصرية التونسية وجامع الزيتونة اؼبعمور، ولعل من أىم األ

 األسباب السياسية: - أ

ستدمارية اؼبمارسة من طرؼ االستعمار الفرنسي يف اعبزائر ضد مقومات األمة اعبزائرية كاف للسياسة اال
خاصة فيما يبس اعبانب الديٍت واللغوي، دورا قويا وبارزا يف حركة اؽبجرة اعبزائرية بصفة شاملة كبو البالد 

وأنو يف تلك الفًتة من دخوؿ ة اؼبختلفة وباألخص كبو البالد اجملاورة كتونس واؼبغرب األقصى، وخاصة اإلسالمي
اعبزائر انتشرت الكثَت من الفتاوى اليت ربرض اعبزائريُت على اػبروج من دار الكفر اليت إىل  االستعمار الفرنسي

 ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُىُم اْلَمالِئَكُة ظَاِلِمي ﴿ قد استدلوا باآلية الكريبة :و ، اإلسالـدار إىل  وبكمها االستعمار واللجوء
فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها َأنُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأَلْرِض قَاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّو َواِسَعًة 

ََْت َمِصيًرا أف "دار  أيضاً (، واعترب صبلة من العلماء 99)سورة النساء/ اآلية  ﴾ فَُأْولَِئَك َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَسا
يستطيع فيها تأدية شعائر دينو واافظة على نفسو وعقلو ونسلو أو مالو حىت " ىي كل بالد مهاجر إليها اإلسالـ

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف التاريخ اغبديث واؼبعاصر،  (،1383-1313العالقات الجزائرية العربية بين الحربين )سليماف بن رابح:  -1

 .11، ص2008-2007إشراؼ صاحل فركوس، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، 
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اغببشة إىل  ولو كاف البلد اؼبهاجر إليو ىو أرض كفر مثل الدوؿ االوربية أو غَتىا ودليلهم يف ذلك ىجرة اؼبسلمُت
 .1وكانت دولة تدين بدين اؼبسيحية

للوضعية اػباصة اليت عاشها اعبزائري يف ظل االحتالؿ الفرنسي الذي مل يكن من أىدافو إعاقة اللغة  ونظرا
العربية عن االزدىار والتطور وفقط، ولكن كاف نبو ىو وأد اللغة العربية وإحالؿ لغتو الفرنسية بديال عنها ليستطيع 

 2صادية للمجتمع اعبزائري.اؽبيمنة على صبيع جوانب اغبياة السياسية والثقافية واالقت

كاف ؼبنطقة وادي ميزاب بصفة خاصة وضع معُت وخاص على باقي اؼبناطق اعبزائري األخرى اليت دخلها 
طبيعة وظروؼ االحتالؿ يف حد ذاتو، فاؼبيزابيوف عقدوا مع االحتالؿ إىل  االحتالؿ الفرنسي، وذلك راجع

وذبعل منطقتهم ربت اغبماية الفرنسية وىذا يف حد ذاتو  زبوؿ ؽبم العديد من اغبقوؽ 3الفرنسي وثيقة ضباية
 يفرض وجود سياسة مغايرة عن باقي اؼبناطق االخرى.

 معاىدة الحماية الفرنسية مع سكان وادي ميزاب ودورىا في الحراك السياسي:  -1-أ

 جتماعاوربكمهم يف اؼبنطقة قاـ أعياف منطقة وادي ميزاب ب األغواطإىل  حتالؿ الفرنسيمنذ وصوؿ اال
مدينة األغواط يـو إىل  تفقوا على إيفاد صباعة من أعياف القرى السبعطارئ ضم أعضاء ؾبلس عمي سعيد، وا

 ـ، إلبراـ اؼبعاىدة.1853أفريل  22

راندوف، تعهدت فيها  ـ للجزائراسم الوايل العادوباراي ومت عقد معاىدة اغبماية ب التقى الوفد مع الكومنداف
فرنسا لبٍت ميزاب حبفظ بالدىم واحًتاـ معتقداهتم وصيانة عوائدىم، وأف ال تتدخل مطلقا يف أمور داخلية خاصة 

فيما بينها القسط الذي تتحملو كل مدينة من اػبراج السنوي، وتنص اؼبعاىدة دبيزاب، وتًتؾ اؼبدف السبع تعُت 
 4اؼبنطقة أماـ الثوار ضد فرنسا ودفعهم بالقوة. على وجوب غلق أسواؽ أيضاً 

متياز السياسي باعتبارىم منطقة ضباية زبضع لبعض اؼبعاىدات اؼبشاهبة ؽبذا كاف يسعى اؼبيزابيوف للتمتع باإل
ؼبا أبـر من معاىدات بُت باي تونس وبُت السلطة الفرنسية، وتبعا ؽبذه الوضعية اػباصة سبكن سكاف اؼبناطق 

                                                           
 .(35-33)ص -ؿبمد بن عبد الكرمي: اؼبرجع السابق، ص -1
اصل بُت اعبنوب الشرقي اعبزائري وتونس، جامعة ، اؼبلتقى الدويل حوؿ التو أسباب تركيز الرحلة العلمية الجزائرية على تونسعلي بن حراث: 2

 .5ـ، ص 2013نوفمرب  11-10الوادي، يومي 
ىي أحد أشكاؿ االستعمار أف تضع دولة ما أخرى ربت ضبايتها وإشرافها وتسلبها من حريتها بقدر ما يتناسب مع قوة ىذه الدولة وضعف تلك،  -3

ينظر: منقذ بن ؿبمود السقار:  .ة يبارسها حكاـ وطنيوف تديرىم الدولة اؼبستعمرة من خلف ستارويف األغلب يكوف للدولة امية شبو سيادة داخلي
 .4، موقع اؼبكتبة الشاملة االلكًتونية، ص االستعمار في العصر الحديث ودوافعو الدينية

 .(130-129)ص-يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -4
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نشاء بعض اؼبدارس تعليم أبنائهم اللغة العربية، وإ وباألخص منطقة وادي ميزاب من اافظة نوعا ما علىاعبنوبية 
 .1القرآنية جبهود اؼبخلصُت واؼبتطوعُت من أبناء اؼبنطقة

مبا إولكن االستعمار الفرنسي باؼبنطقة مل يكن يف نيتو أبدا التمسك ببنود تلك اؼبعاىد اؼبربمة بُت الطرفُت، و 
اف وباوؿ أف هبعل اؼبنطقة ربت سلطتو اؼبباشرة وعدـ التقيد بأي التزامات أو شروط ذباه السكاف، وقبد أنو بعد ك

ـ بالتوجو كبو ورقلة وعـز على اخًتاؽ جانب 1857إبراـ االتفاقية بسنوات قليلة قاـ الكومنداف مارغريت عاـ 
مر جيشو بتحطيم أبواب اؼبدينة واؼبرور يف وسطها ووقف يف وجهو السكاف، ولكن الكومنداف أ غردايةمن مدينة 

 .2تفاقيات مع السكاف اليُتأو ابأي بنود  التزامولى تسلط االستعمار الفرنسي وعدـ يف صورة صارخة ع

زبوؽبا ؽبم معاىد اغبماية،  يف إطار ىذا االتفاؽ على اغبصوؿ على االمتيازات اليت  أيضاً وكافح اؼبيزابيوف 
السلطات الفرنسية، وقاموا باؼبراسالت وتعيُت بعض الشخصيات  هاالتجنيد، واليت راسلوا من أجلجبارية كعدـ إ

 .4يف صفوؼ اعبيش الفرنسي 3اؼبيزابية من أجل التكفل بقضية عدـ ذبنيد الشباب اؼبيزايب

مل السياسي يف الع وااللبراطولعل من أبرز العوامل اليت جعلت من معاىد اغبماية سببا يف اؽبجرة كبو تونس 
الشيخ  ، ىو أف تونس كانت ربت اغبماية الفرنسية، ويروي5التونسي من طرؼ أبرز الشخصيات اؼبيزابية ىناؾ

 ... وكاف الكالـ يومئذ عن قضية بالد ميزاب، وأكد القـو دبا ال وبتاج»يف ىذه النقطة ما يلي 6أضبد توفيق اؼبدين
دليل آخر أف اؼبيزاب بالد ضباية، ال بالد استعمار، وأهنم يطالبوف باحًتاـ معاىدة اغبماية اليت جنحوا إىل  وبتاج
ذه الناحية، ىي ، كما تطالب تونس باحًتاـ معاىدة اغبماية اليت ارغموا عليها، فقضية بالد ميزاب من ىإليها

                                                           
-39)ص-، دار اغبكمة، اعبزائر، د.ط، ص(1391-1311العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس) النشاطؿبمد الصاحل اعبابري:  -1

40). 
 .130يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -2
د االجباري، جباري ينظر: عمر بن عيسى بن ابراىيم: بياف حقيقة التجنيأكثر حوؿ موقف سكاف وادي ميزاب من قضية التجنيد اإل لالطالع  -3

 موقف سكان وادي مزاب من التجنيد االجباري في الجيش الفرنسي )ما": باغباج بن باضبد ناصر: أيضاً ىػ. و 1350، 1اؼبطبعة العربية، اعبزائر، ط
 ، نشر صبعية الًتاث، اؼبطبعة العربية.11، ع:ؾبلة اغبياة، "(1311-1311بين 

 .10صعمر بن عيسى بن ابراىيم: اؼبصدر السابق،  -4
 .الثالثتفاصيل أكثر حوؿ النشاط السياسي للنخبة اؼبيزابية يف اغبركة الوطنية التونسية واسهاماهتم يف العمل اغبزيب التونسي، ينظر يف الفصل  -5
ر ربت السيطرة تونس بعد وقوع اعبزائإىل  ـ، بتونس العاصمة، من أبوين جزائريُت الجئُت1899جواف  16الشيخ أضبد توفيق اؼبدين: ولد يـو  -6

خذ مبادئ العلـو أسري ؿبافظ ومتعلم ومثقف، و أاالستعمارية، وىو سليل عائلتُت مشهورتُت يف اعبزائر وتونس على حد سواء، حيث نشأة يف جو 
ـ مت 1925نو يف سنة ولية من جده وأبيو، بعدىا التحق جبامع الزيتونة اؼبعمور، ولقد بدأ فبارسة العمل السياسي والصحفي منذ صغره، حيث قبد أاأل

صالحي والعلمي ويعد من أىم شخصيات صبعية العلماء اعبزائر بسبب نشاطو السياسي، ويف اعبزائر كانت لو نشاطات عديدة يف اؼبيداف اإلإىل  نفيو
، (1338-1333والجزائر)أحمد توفيق المدني ودوره في الحياة السياسية والثقافية في تونس اؼبسلمُت اعبزائريُت، ينظر: عبد القادر خليفي: 

-2006رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف التاريخ اغبديث واؼبعاصر، اشراؼ الدكتور: عبد الكرمي بوصفصاؼ، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .(56-48)ص-، ص2007
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ب على ما ضمنتو ؽبا اؼبعاىدة، لذلك كنت حراز تونس على حقها، يفتح الباب إلحراز ميزانفس قضية تونس، وإ
 1.«لو اال ا ؿبمد رسوؿ اتو على بالده، وكالنبا بالد ال إأرى ىذا الوفد يغار على قضية تونس غَت 

الفرنسي دور يف نشاطهم السياسي فقد كاف ؼبعاىدة اغبماية اليت أبرمها اؼبيزابيوف مع االستعمار  ذاً إ
نطقة وادي ميزاب، أو خارجو من خالؿ العمل السياسي الذي قاـ بو لببة من سهاماهتم النضالية داخل موإ

 اؼبثقفُت اؼبيزابيُت يف تونس.

 قانون التجنيد االجباري:  -1-أ

ىناؾ العديد من القوانُت اعبائرة والتعسفية اليت مارسها االستعمار الفرنسي ضد السكاف اعبزائريُت من أجل 
ويعترب مطلع القرف العشرين بداية الستقالؿ السلطات االستعمارية يف إخضاعهم والتسلط عليهم وؿباولة قمعهم، 

حكمها باعبزائر، إداريا وماليا عن فرنسا، فأخذت سبارس بقسوة سياسة القهر والزجر ضد السكاف اليُت، 
نواب ؽبم يف  انتخابقليمية ومن جملالس اإلمن االشًتاؾ يف ا فتم حرماهنموتالحقهم يف كل ؾباالت اغبياة، 

خذ أ اُت فقط يف ؾبالس العمالت، وعندمالربؼباف الفرنسي حىت اؼبتجنسُت منهم، وفرضت اختيار نواهبم بالتعي
ف ال يزيد ة اجملالس البلدية واشًتطوا على أـ، نص القانوف على أف يتم ذلك بواسط1908دببدأ االنتخاب عاـ 

 2ربعة.عددىم على ستة أو أ

ومن بُت القوانُت اليت كاف ؽبا تأثَت كبَت على اجملتمع اعبزائري بصفة عامة وعلى الشباب اعبزائري بصفة 
اػباص بتجنيد  ـ، 1912فيفري  3خاصة ىو قانوف التجنيد االجباري، فبعد إصدار السلطات الفرنسية ؼبرسـو 

 3اؼبعارضة واالحتجاج يف ـبتلف مناطق الوطن اعبزائري،ىايل اعبزائريُت يف اعبيش الفرنسي، تعالت أصوات األ
ت السلطات الفرنسية مباشرة يف إحصاء الشباب اعبزائري اؼبؤىل ألداء اػبدمة العسكرية، وازدادت حدة ر دوبا

 125، وسجلت االدارة االستعمارية ما يقارب 4حصاء خاصة يف اؼبدف الكربىاؼبعارضة عند بدء عمليات اإل
ـ، ونفس الشيء حدث يف الوسط والشرؽ اعبزائري 1909دوار فج مزالة )بسطيف(، يف أوائل  طلب للهجرة يف

خارج إىل  حيث غادر الكثَت من سكاف اؼبدف اعبزائرية مثاؿ باتنة، جباية، بريكة، أـ البواقي، تبسة، تيزي وزو...،
فيفري، فرد األىايل  28جب مرسـو جباري على األىايل رظبيا دبو اغبدود اعبزائرية، وقد فرض قانوف التجنيد اإل

باؽبجرة كأسلوب من أساليب اؼبقاومة، وتقدر الوثائق الفرنسية عدد األفراد الذين غادروا مدينة تلمساف يف شهر 
                                                           

 .219، ص2010، عامل اؼبعرفة، اعبزائر، 1، ط1، جحياة كفاح مذكراتاضبد توفيق اؼبدين:  -1
-ـ، ص2007، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 1311-1381سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية وبي بوعزيز:  -2

 .(44-43)ص
 .104باغباج بن باضبد ناصر: اؼبرجع السابق، ص -3
، ديواف اؼبطبوعات ريخ الحركة الوطنية()وثائق وشهادات لدراسة تا 1381-1319نجم الشمال االفريقي ؿبمد قنانش وؿبفوظ قداش:  -4

 .14ـ، ص1984اعبامعية، اعبزائر، 
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فردا، ولقد أشار القنصل الفرنسي  (250)فردا، ويف أكتوبر من نفس السنة دائما أكثر من  (60: )سبتمرب ب
 .1سورياإىل  جزائري ؽبذا البلد متوجهُت (200)عبور أكثر من إىل  دبصر

كاف الفرنسيُت وببذوف ىذه اؽبجرات يف بادئ األمر ظنا منهم أهنا سوؼ تسمح ؽبم بالتخلص من وجود ف
جاء على لساف من يطلبها و إىل  التساىل ومنح رخص اػبروجإىل  اعبزائريُت، وىذا ما دفع حىت باؼبوظفُت الصغار

قة للتخلص ... ما علي إال اؼبوافقة على طلبات اؽبجرة وتلك يف نظري سياسة موف»:قولوأحد اؼبوظفُت الفرنسيُت 
 .2«من أولئك اؼبتعصبُت...

البالد اجملاورة  إىل  بالد اؼبشرؽ أوإىل  جباري على حركة اؽبجرة اعبزائريةفهكذا كاف تأثَت قانوف التجنيد اإل
ثَتا مباشرا وفعاال على اجملتمع اعبزائري من خالؿ ضربو يف كتونس أو اؼبغرب األقصى أو حىت الدوؿ االوربية، تأ

 أنشط فئة لديو وىي الفئة الشبانية.

يها نعيكن يألف األمر مل نوعا ما يف منطقة وادي ميزاب  اضعيف كاف  صدى ىذا القانوف يف بادئ األمر وإف
بعد، ذلك أف القانوف كاف ىبص اإلقليم اؼبدين فحسب، ولكنو كاف يبس أبناء منطقة وادي ميزاب القاطنُت يف 

 .3نشاطاهتم االقتصادية اؼبختلفة، وىو ما حرؾ اؼبعارضة اؼبيزابية ذباه ىذا القانوف مزاولةالشماؿ من أجل 

لعاؼبية األوىل ىزت اجملتمع اعبزائري واجملتمع أف أحداث اغبرب ا 4ويف ىذا السياؽ يرى الشيخ أبو اليقظاف
أف ما  5صالح وعزيبتو، كما يقوؿ الشيخ عبد الرضبن بكليرادة اإلقظتو من سباتو العميق وحركت فيو إاؼبيزايب وأي

إىل  جباري اليت زلزلت أركانو ودفعتواغبرب العاؼبية األوىل مسألة التجنيد اإلإىل  ىز وادي ميزاب وأيقظو إضافة
تنبو شعور ميزاب كغَته من األقطار على زعقات اغبرب العاؼبية »جهوده وؼبلمة صفوفو حيث يقوؿ:  حيدتو 

األوىل، فأخذت تستيقظ شيئا فشيئا على توايل األياـ وتتابع السنُت تبعا لتطور اغبياة، واف كانت يقظة يف فتور، 
                                                           

 .152نادية طرشوف وآخروف: اؼبرجع السابق، ص  -1
 .(244-243)ص-، اؼبرجع السابق، ص1، جالطلبة الجزائريون بجامع الزيتونةخَت الدين شًتة:  -2
 .104باغباج بن باضبد ناصر: اؼبرجع السابق، ص  -3
 .الثالثينظر حوؿ سَتة الشيخ أبو اليقظاف يف الفصل  -4
ـ(، عامل جليل وشخصية مرموقة 1986جانفي  13/تويف:1909اكتوبر 3عبد الرضبن بن عمر بن عيسى بكلي الشهَت ب" البكري"  )ولد: -5

ظ القرآف الكرمي يف مقتبل العمر، درس علـو اللغة بوادي ميزاب ولد بالعطف، تعلم مبادئ القرآف الكرمي والتوحيد باؼبسجد العتيق دبسقط رأسو، وحف
ـ، 1922تونس يف اواخر سنة إىل  اعبزائري لالستزادة من اللغة الفرنسية، انتقلإىل  والشريعة دبعهد عمو الشيخ اغباج عمر بن ضبو بكلي، مث سافر

 تلك الفًتة، ودرس يف اؼبدرسة اػبلدونية العلـو العصرية، وكاف لو البعثة اؼبيزابية ىناؾ، ودرس جبامع الزيتونة على مشاىَت العلماء يفإىل  حيث انظم
كاف من األعضاء اؼبؤسسُت عبمعية العلماء وعُت عضوا يف عبنة صياغة قانوهنا و عالقات وطيدة مع اغبزب اغبر الدستوري بقيادة عبد العزيز الثعاليب، 

قافية، وعضوا ناشطا يف كل النشاطات اليت تقاـ من طرؼ صبعية العلماء بالعاصمة، شارؾ االساسي، كما زاوؿ التجارة وكاف مدعما للحركة العلمية والث
القبض يف سنة  عليو لقيأؿ يف العمل السياسي باؼبنطقة، و ايف تأسيس صبعيات اصالحية دبنطقة وادي ميزاب، وعند اندالع الثورة اعبزائرية كاف عضو فع

سالمي األعلى، ولقد ترؾ الشيخ عبد الرضبن بكلي زاد فكري وعلمي كبَت تشهد على رجاحة لس اإلـ، ولقد عُت بعد االستقالؿ عضوا يف اجمل1957
 .(528-521)ص-،ص3عقلو وقوة ذاكرتو، ينظر: صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج
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ـ، فزلزلت كل ركن فبثت يف 1919ة جباري من جديد سنوشعور يف تشنج، حىت قرعتها قارعة التجنيد اإل
 .1«تكتيل قواىا، وتوحيد اذباىاهتاإىل  عصاهبا حيوية جديدة وحفزهتاأ

ل من كومنداف كإىل   ـ، بعث أعياف صباعات بٍت ميزاب شكايات1912فيفري  23فنجد أنو يف يـو 
جواف  8يس اغبكومة يف يـو رئإىل  غرداية، والوايل العاـ، ورئيس اغبكومة، ورئيس ؾبلس الوزراء، تبعها تقرير

 ة، ونتائجو االقتصادياإلسالميـ، يشرح أسباب رفض التجنيد، اليت تتلخص أوال يف تعارضو مع الدين 1912
 .2ـ1853السيئة على بٍت ميزاب وـبالفتو لبنود معاىدة 

صدرت السلطات الفرنسية يف شهر ديسمرب من لشباب اؼبيزايب يف الشماؿ، فلقد أومل يتوقف األمر يف ذبنيد ا
حصائهم ـ، وتركت أمر إ1919اية لدفعة سنة شابا من منطقة غرد (238)ـ، أمرا يقضي بتجنيد 1918سنة 

الثكنات إىل  للقياد الذين حددوا بدورىم يوما إلجراء القرعة، ولكن ردة الفعل كانت عدـ اػبضوع والذىاب
ات الفرنسية عصيانا وفرارا من التجنيد، ويعطيها الصالحية يف تسليط عقوبات عتربتو السلطالعسكرية، وىو ما ا

 .3مناطق ـبتلفة ىروبا من التجنيدإىل  واضد ىؤالء الشباب الذي فر 

ماي  12الوايل العاـ، يـو إىل  أف قدـ وزير اغبربإىل  جباري،توالت االحتجاجات ضد قانوف التجنيد اإلف
هنم ملزموف بالتجنيد، ليصدر يُت، مثل غَتىم من اعبزائريُت، وأؼبيزابيُت رعايا فرنسـ، تقريرا يصرح فيو أف ا1920

 جباري لألىايل يف أراضي اعبنوب.بعدىا مرسوما يبُت شروط تطبيق التجنيد اإل

وتوالت االجتماعات من طرؼ أعياف منطقة وادي ميزاب من أجل وضع خطة ؿبكمة وناجحة ؼبعارضة ىذا 
اإلباضي يف خدمة الكفار، معرضا حياتو يف  اؼبيزايب ع ، ويضاإلسالـفيو خرقا واضحا لتعاليم القانوف الذي رأوا 

 .4اإلسالـسبيلهم، علما أف اعبهاد ال يصح إال لنصر 

ونتيجة ؽبذا القانوف الظامل اعبائر الذي شهده الشباب اعبزائري بصفة عامة، كاف اغبل األوؿ ىو الفرار 
أوؿ الدوؿ اليت توجهت إليها أعداد ىائلة من  أيضاً مناطق التل اعبزائري، ولقد كانت تونس إىل  واؽبجرة، سواء

اؼبهاجرين، وذلك نظرا ؼبا يبثلو قرب تونس من أنبية خاصة بالنسبة للقادمُت إليها من مناطق الشرؽ اعبزائري 
نقل مل تكن سهلة ومروبة فغالبا ما الذين يضعوف يف حساباهتم قرب اؼبسافة أو بعدىا، باعتبار أف وسيلتهم يف الت

 .5كاف التنقل عرب اعبماؿ أو السَت على األقداـ

                                                           
 .(202-201)ص-قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -1
 .217بق، صيوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السا -2
 .106باغباج بن باضبد ناصر: اؼبرجع السابق، ص  -3
 .219يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -4
 .276، اؼبرجع السابق، ص 1خَت الدين شًتة: الطلبة اعبزائريوف جبامع الزيتونة، ج -5
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جبارية اليت فرضها كاف الشباب اؼبيزايب مثل بقية اعبزائريُت وباوؿ الفرار واؽبروب من اػبدمة العسكرية اإلف
كاف اجملتمع حبد ذاتو يرفض أف يتجند شبابو يف خدمة االستعمار بأي شكل من فعليو االستعمار الفرنسي، 

اؼبقومات الشخصية للفرد اؼبيزايب الذي يتميز ب ة، ومساساإلسالميللقيم الدينية   ضربمن األشكاؿ ؼبا يروف فيو 
 بتعلقو الشديد باؼبذىب اإلباضي ودبجتمعو ومقوماتو.

ىم من جل ربقيق ىدفهم اؼبنشود وىو إعفاؤ ة مستمرا ومتواصال من أومع كل ىذا بقي سعي األمة اؼبيزابي
اطعة اليت أظهرت فيها حقيقة ـ، رسالة مدعمة باغبجج الق1930جباري، ولقد أرسلوا يف سنة اإل التجنيدخدمة 
إىل  ولقد قدمت ىذه الرسالة باللساف الفرنسيمن الوجهات الثالث: السياسية واالقتصادية والدينية،  وطنهم

رئيس اعبمهورية، وإىل رئيسي ؾبلس الشيوخ وؾبلس األمة دبناسبة االحتفاؿ اؼبئوي الذي أقامتو بفرنسا يف ذكرى 
 .1احتالؽبا للجزائر

ـ، وبذلك ربقق 1947ربصل اؼبيزابيوف نتيجة كل ىاتو اعبهود على اإلعفاء من التجنيد اإلجباري يف سنة 
 .2ـ1912إقرار ىذا القانوف يف سنة ربقيقو منذ أف مت إىل  ؽبم ىدفهم الذي سعوا

 النشاط السياسي للميزابيين بين الجزائر وتونس: -8-أ

مبا كانوا قريبُت حداث اليت تقع يف العامل، إمل تكن منطقة وادي ميزاب بعيدة عن التفاعالت السياسية واأل
ركات التحرر يف ـبتلف من األحداث ومشًتكُت فيها سواء بالدعم اؼبادي أو الدعم اللوجيسيت لبعض قادة ح

 وخاصة البلداف الشقيقة كتونس وليبيا. ةالبالد العربي

 بيين في النشاط السياسي التونسي:ادور الميز 

مل يكن النشاط السياسي بالنسبة للميزابيُت بأمر مستحدث، ولقد اشتد خاصة بعد إغباؽ ميزاب 
عليو رضبة ا من أوائل اؼبناىضُت للسلطة دارة الفرنسية، ولقد كاف القطب الشيخ اطفيش دبستعمرات اإل

، على مستوى B"3االستعمارية، ويعد الشيخ اطفيش أوؿ اؼبسجلُت من طرؼ االستخبارات الفرنسية يف الدفًت "
 منطقة اعبنوب من أجل تشديد الرقابة عليو.

                                                           
 .(5-4)ص -عمر بن عيسى بن إبراىيم: اؼبصدر السابق، ص -1
 .121ناصر: اؼبرجع السابق، ص باغباج بن باضبد -2
" وبتوي على اؼبعلومات اؼبتعلقة بأشخاص ثبت االشتباه بأمرىم، من ناحية "الدفاع الوطٍت"، والذي يتوجب ازباذ تدابَت صارمة اذباىهم، Bالدفًت " -3

 إىل باإلضافةيف حالة نشوب حرب، أو حدوث عصياف مسلح. ىذا الدفًت يتكوف أساسا من أجزاء قابلة لالنتقاؿ، لتتبع اؼبشبوىُت يف صبيع تنقالهتم، 
الشيخ ابراىيم ". ينظر: صاحل بن ادريسو: Sـ، بالقائمة "1942وثائق معلومات يف طبس نسخ، وقد مت إلغاء ىذا الدفًت، واستبدالو يف جواف سنة 

 .11ـ، ص e box editions ،2015 ، 1، طبيوض في قلب الثورة
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كاف من أبرز النشاطات السياسية اليت قاـ هبا اؼبيزابيوف يف تونس وكاف ؽبا األثر الكبَت على حركة اؽبجرة و 
خاصة للطبقة اؼبثقفة ولطلبة البعثات العلمية، ىو النشاط السياسي الذي تقلده صفوة من اؼبيزابيُت يف  أيضاً 
أحد أقطاب  3وقد كاف الشيخ صاحل بن وبي، 2لثعاليببقيادة الزعيم عبد العزيز ا 1اغبر الدستوري التونسي باغبز 

وضع إمكانياهتم إىل  ولقد اندفع الكثر من أبناء وادي ميزاب، 4اغبزب البارزين، وأحد مساعدي الثعاليب اؼبخلصُت
الوضع السياسي اؼبتميز الذي كاف يفرد سكاف إىل  يعود ىذا االندفاع ردباؼبادية واؼبعنوية لدعم ىذا اغبزب، و ا

زبتلف كل االختالؼ عن القوانُت اؼبطبقة يف كامل اعبزائر، وذلك راجع  إداريةوادي ميزاب بقوانُت وإجراءات 
لكوهنم كانوا دائما يؤكدوف أف موطنهم ربت اغبماية وليس ربت االستعمار، واهنم يطالبوف باحًتاـ معاىدة 

هنم أإىل  باإلضافة، 5ؽبا كما تطالب تونس باحًتاـ معاىدة اغبماية اليت أرغمت على إبرامها اغبماية اليت جنحوا
اكتساب اػبربة يف اؼبيداف النضايل السياسي، سبكنهم فيما بعد من انشاء أحزاب فبثلة كما أف زعامة إىل  طمحوا

ضع كل إمكانياهتم اؼبادية واؼبعنوية لو أكثر من داللة ربتم عليهم و ن األصوؿ اعبزائرية مالثعاليب للحزب وىو 
 .6ػبدمة اغبزب

                                                           
يز الثعاليب واضبد الصايف وحسن قاليت والعديد من الوجوه النخبوية ـ، واليت كانت تضم عبد العز 1919ظهرت التشكيلة اؼببدئية للحزب يف ربيع  -1

الرئيس االمريكي ويلسوف يف مؤسبر الصلح بباريس يطالبوف فيها بإعادة النظر يف اغبريات إىل  ـ، مذكرة1919التونسية، ولقد أرسلو يف شهر مارس 
خالؿ نشاطهم ىناؾ، ولكن آماؿ الثعاليب تبخرت بباريس عندما رأى عدـ  اؼبفقودة، واستطاع وفد اغبزب بفرنسا أف يسكب تعاطف الفرنسيُت من

صبح أاغبزب اغبر الدستوري التونسي و إىل  جدى من ربقيق مطالبو، فحاوؿ تنظيم حزبو من جديد وتوسيع القاعدة الشعبية لو، واستبدؿ اسم اغبزب
ـ، بعد 1928ت تظهر خالفات بُت أعضاءه، واكبل من تلقاء نفسو سنة ـ، ولكن مل سبض مدة طويلة وبدأ1920مارس  14رظبيا هبذا االسم يـو 

-1381الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري أف قدـ للحركة الوطنية التونسية العديد من األعماؿ. ينظر: قدادرة شايب: 
 -ديث واؼبعاصر، اشراؼ الدكتور: عبد الرحيم سكفايل، جامعة منتوري، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتورا الدولة يف التاريخ اغبم دراسة مقارنة1311

 ( 101-98ص)-ـ، ص2006/2007قسنطينة، 
ـ، خريج جامع الزيتونة، شارؾ يف تأسيس وربرير العديد من الصحف ذات االذباه الديٍت 1874جزائري األصل، ولد بتونس العاصمة يف سنة  -2

ـ، حيث أخذ 1904االسالمي، وبعد حجب صحفو غادر تونس وزار بعد الدوؿ اؼبشرقية واؼبغربية ليعود سنةوالسياسي منها سبيل الرشاد، االرباد 
ـ، حيث مثل 1919فرنسا سنة إىل  ـ، وبعد جولة مشرقية انتهى بو اؼبطاؼ1910هبهر بآرائو التحررية، كانت لو مشاركات يف اغبركة الطالبية سنة 

ـ. ينظر: 1937ـ، ومل تتسٌت لو العودة إال سنة 1923اؼبشرؽ العريب سنة إىل  زب اغبر الدستوري، ليتم نفيوتونس يف مؤسبر الصلح، بعدىا ترأس اغب
 .24، ص3، جالطلبة الجزائريون بجامع الزيتونةخَت الدين شًتة: 

ووطنية، أخذ العلم عن الشيخ  ـ(: من أبرز رجاؿ منطقة وادي ميزاب كاف يتقد حيوية وثورية1948صاحل بن وبي بن سليماف بن عيسى )تويف: -3
ـ، كبو تونس ضمن البعثة العلمية الثانية، أخذ بعض العلـو 1917اغباج ؿبمد عيسى أزبار وعن الشيخ القطب اؿبمد بن يوسف اطفيش، توجو سنة 

، ومن اؼبؤسسُت للحزب الدستوري من جامع الزيتونة، ولقد كاف يعترب العضد األيبن للشيخ عبد العزيز الثعاليب يف جهاده ضد االستعمار الفرنسي
ـ، بتهمة التآمر ضد الدولة 1920اكتوبر  28التونسي، ولقد دعم اغبزب بكل ما يستطيع من ماؿ وغَتىا من اؼبواقف، ولقد ألقي عليو القبض يف يـو 

مهتما باغبرب الطرابلسية، ضد االستعمار  نشاطو اغبزيب بتونس كافإىل  التونسية، فطرد من تونس، وأودع السجن مدة سنة وثالثُت يوما، وباإلضافة
 (.488-487ص)-،ص3االيطايل. ينظر: صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج

 .56، دار الغرب االسالمي، د.ت، ص 1، ط1381-1313الحزب الحر الدستوري التونسي يوسف مناصرية:  -4
 .219، اؼبصدر السابق، ص1، جحياة كفاحأضبد توفيق اؼبدين:  -5
 .355، اؼبرجع السابق، ص1، جالطلبة الجزائريون بجامع الزيتونةخَت الدين شًتة:  -6
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تونس، وما إف ظهر قبم الشماؿ حىت إىل  مث تطورت ىذه اغبركة بفضل البعثات العلمية من الطلبة اؼبيزابيُت
سليماف اؼبلقب بالفرقد، مفدي زكرياء، وغرافة ابراىيم،  بزغ قبمهم، ولعل من أبرزىم يف ىذه الفًتة قبد بوجناج

ولعساكر ؿبمد اؼبلقب بالربؽ، وحبلوؿ الثالثينات توسعت ىذه اغبركة يف أوساط الشباب اؼبيزايب، وغرست فيهم 
اغبس الوطٍت، وحينها بدأت التقارير الرظبية هتتم أكثر فأكثر بتحركات الشيخ إبراىيم بيوض ونشاطو السياسي، 

منطقتو إال  قامة اعبربية، وعدـ التنقل من"، مث وضع ربت اإلB"لفو ىذا النشاط بتسجيل اظبو يف الدفًتفك
 .1ة االستعماريةبرخصة من طرؼ اإلدار 

ىكذا كاف النشاط السياسي للميزابيُت دافعا وؿبفزا للهجرة والتنقل كبو اؼبناطق اليت تشهد حراكا نضاليا 
دارية والسياسية واالقتصادية أجل خدمة اؼبنطقة والسعي لتحقيق اؼبكاسب اإل وعمال سياسيا، وكل ذلك كاف من

 اليت زبدـ سكاف اؼبنطقة على وجو اػبصوص.

 األسباب االقتصادية واالجتماعية: - ب

 سباب االقتصادية:األ  -1-ب

 من بالدسباب االقتصادية أنبية عن األسباب السياسية يف جعل الفرد اعبزائري بصفة عامة يفر ال تقل األ
ف االستعمار الفرنسي قاـ بعدة أعماؿ، وسن حيث قبد أ، من أجل البحث عن مصادر العيش، مناطق ؾباورةإىل 

 عدة قوانُت ؾبحفة يف حق اعبزائريُت فبا دفع هبم، ولعل من أنبها:

: فرض االستعمار الفرنسي ضرائب أثقلت كاىل اعبزائريُت، وجعلتهم يشتكوف ويسخطوف من ىذا الضرائب
دفع الضرائب الدينية مثل الزكاة  أيضاً الضرائب اليت كانوا يدفعوهنا كاف عليهم إىل  الوضع حيث قبد أنو باإلضافة

ف فهم معفوف من و بيو ور حيث قبد أف اؼبسلمُت الذين يزرعوف أرضا هبب دفع العشور عنها، وأما األ ،2والعشور
أعماؿ السخرة اليت كانت مفروضة عن اؼبسلمُت مثل التسخَت يف النقل ويف حراسة  أيضاً ىذا األمر، كما قبد 

الغابات ومكافحة اعبراد، ولتعسف االستعمار يف ىذا اعبانب فقد كانت الضريبة عن السكن تطاؿ األكواخ، 
 .3ضريبة األقارب الذين مل يقوموا بدفع ضريبتهم أيضاً ولقد كاف عليهم أف يدفعوا 

                                                           
 .13صاحل بن ادريسو: اؼبرجع السابق، ص  -1
 .120، اؼبرجع السابق، ص الحركة الوطنيةأبو القاسم سعد ا:  -2
 .(38-37)ص -ـ، ص2008ر األمة، اعبزائر، ، دا1، ط1، تر: أؿبمد بن البار، جتاريخ الحركة الوطنية الجزائريةؿبفوظ قداش:  -3
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من إصبايل مداخيل اؼبيزانية العامة لإلدارة الفرنسية، وىو ما  (%71)الضرائب كانت سبثل نسبة كما قبد أف 
 .1أرىق كاىل اعبزائريُت وجعلهم بُت خيارين إما اؼبقاومة وإما اؽبجرة

، 2: كاف اؽبدؼ األساسي لالستعمار الفرنسي ىو استغالؿ األرض وتعمَتىا باألوروبيُتمصادرة األراضي
بية و ور وربيُت الذين جلبتهم من ـبتلف اعبنسيات األسياسة فرنسا إسكاف ما أمكن من اؼبستوطنُت األوكانت 

نساف اؼبنبوذ والفرنسية، يف األراضي اعبيدة وإبعاد اعبزائريُت من تلك األراضي وىذا ما جعل اعبزائري هبد شعور اإل
 .3واالغًتاب من أجل حياة أفضلالذليل يف وطنو، وأنو يعيش حياة كريهة، وىو ما دفعو للهجرة 

بقائها تابعة ئر من خالؿ رفضها للتصنيع هبا، وإربطيم قطاع الصناعة يف اعبزاإىل  دارة الفرنسيةوسعت اإل
رغم ىذا قبد الصناعات التحويلية لالقتصاد الفرنسي، وعدـ تقبل رجاؿ أعماؿ فرنسيُت لالستثمار يف اعبزائر، 

بيوف فنجد مثال استخراج الفوسفات واغبديد أما عن الصناعة و ور عليها األواالستخراجية اليت كاف يسيطر 
انعكس ىذا االحتكار على القطاعُت الفالحي والصناعي على التجارة ف، 4التحويلية فنجد صناعة اؼبواد الغذائية

اؼبعمرين والشركات صل تتعلق باإلنتاج الزراعي أو الصناعي، وىو ما جعلها ؿبتكرة من طرؼ اليت كانت يف األ
ىذا كلو كاف لو تأثَت كبَت على اؼبستوى اؼبعيشي للسكاف اليُت، أما بالنسبة لسكاف منطقة وادي ، و 5بيةو ور األ

ميزاب فلقد كاف العامل االقتصادي من األسباب اؽبامة اليت جعلتهم يتنقلوف ويرحلوف حبثا عن العمل، وفبارسة 
 التجارة بصفة خاصة.

تذليل كل الصعاب وتسخَت امكانياهتم اب على الفالحة وواصلوا منذ استقرارىم يف الوادي اعتمد بنو ميز 
ادودة جدا لتوسيع البقع اػبضراء، اليت أصبحت بذلك واحات فقد كانوا ينهجوف نظاـ التقشف يف حياهتم 

 .6اليومية ويطبقوف مبدأ االكتفاء الذايت

اؼبنطقة، ومع سياستو الظاؼبة اعبائرة، بدأت األوضاع االقتصادية إىل  ولكن مع دخوؿ االستعمار الفرنسي
البسيطة وادودة لدى سكاف منطقة وادي ميزاب تشهد الركود، ومع ىاتو الوضعية اؼبزرية بدأ سكاف وادي 

بإهباد بدائل اقتصادية خارج وطنهم الصغَت، ألجل كسر ىذا اػبناؽ اؼبايل واغبصار  اً يميزاب يف التفكَت جد
                                                           

، رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف التاريخ اغبديث، 1391-1319الالجئون الجزائريون بتونس ودورىم في الثورة صاحل عسوؿ:  -1
 .12ـ، ص2009-2008إشراؼ: يوسف مناصرية، جامعة اغباج ػبضر باتنة، 

 .35 عبد اغبميد زوزو: اؼبرجع السابق، ص -2
، اعبزائر، 93، العددؾبلة الثقافة، "في اروبا وخاصة فرنسا ومشاكلها واألخطار المحدقة بإسالمها وعروبتها الجالية الجزائرية"تركي رابح:  -3

 .(41-40)ص -ـ، ص1986جواف -ماي
اؼباجستَت يف تاريخ االوراس اغبديث، ، مقدمة لنيل شهادة محمد األمين العمودي ودوره في االصالح من خالل جريدة الدفاعؿبمد بك:  -4

 .35ـ، ص2008/2009اشراؼ: بوبكر حفظ ا، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، 
 .(26-25)ص-صاحل عسوؿ: اؼبرجع السابق، ص -5
 .41يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص  -6
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االقتصادي اؼبضروب على أعناقهم، فقرروا السفر واؽبجرة حبثا عن مصادر جديدة للرزؽ، مث العودة بعد ذلك 
 .1ىاليهم وعمارة قرى وادي ميزاباؿ اجملموعة للنفقة على عياؽبم وأباألمو 

الفارط، حيث بحث ويبدوا أف ىذه اؽبجرة مل تكن باغبديثة وإمبا كاف ؽبا جذور تارىبية كما وضحنا يف اؼب
ليها وإىل بعد أف قرروا اؽبجرة واالغًتاب إ ـ،14نو كاف يوجد دبدينة اعبزائر ميزابيوف يف بداية القرف يذكر اؼبؤرخوف أ

 .2غَتىا من مدف الشماؿ بعد ضعف مردود الفالحة يف منطقتهم

مالة قسنطينة، مث أضافوا ـ، كوف التجار اؼبيزابيوف يف الشرؽ اعبزائري نقابة دفاعية بع1932نو يف سنة حىت أ
مؤسسة أخرى ربت اسم شركة شرؽ اعبزائر للمنسوجات وذلك بعد أف اشتدت وطأة اليهود يف ىذا اجملاؿ، 

، وكاف اؼبيزابيوف العازموف على وهباتُت اؼبؤسستُت استطاع التجار اؼبيزابيوف أف يستوردوا األقمشة واؼبنسوجات
ن على طلب رخصة من ملحقة غرداية، وقد بلغ اؼبعدؿ السنوي لعدد اػبروج من ميزاب للتجارة وغَتىا، ؾبربي

، 3(2500ـ ألفُت وطبسمئة رخصة )1937/1947التل، يف الفًتة الواقعة بُت إىل  الرخص اؼبمنوحة للسفر
تونس عرب السكة اغبديدة أو عند إىل  بالد الشماؿ، يتنقلوف منهاإىل  ولقد كاف الكثَت من ىؤالء الذين يتنقلوف

 .4يق اؼبنافذ اغبدودية اليت تكوف قريبة خاصة بالنسبة ؼبناطق الشرؽ اعبزائريطر 

كاف للقرب اعبغرايف للجنوب الشرقي اعبزائري وؿباذاتو للحدود التونسية من خالؿ منطقة اعبريد واغبدود ف
ث الصعب وعدـ اكًتاالليبية عن طريق غدامس، وسهولة التنقل وضعف اؼبراقبة اغبدودية نتيجة الطابع الصحراوي 

وكاف للظروؼ اؼبناخية الصعبة يف اعبنوب بصفة عامة اليت تتميز باعبفاؼ السلطات التونسية ؽبذه اؽبجرات، 
آخر من أجل تأمُت لقمة   من بؤس السكاف، وكاف ال بد البحث عن ؾباؿوانتشار عدوى األمراض زادت 

وإمبا للبحث عن شغل يف  اإلسالـدار إىل  ن دار الكفرتونس، اليت مل تكن بدافع الفرار مإىل  العيش، فهاجروا
 .5بيئة جديدة، خاصة وأف الشروط اعببائية يف تونس كانت مقبولة بالنسبة للوافدين اعبدد من اؼبهاجرين اؼبيزابيُت

وأما عن أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية يف تونس فهي بال شك أحسن بكثَت من اعبزائر، وكاف تركز 
ء ية، وبالنسبة ألعداد ىؤالائريُت يف الشريط الساحلي الشمايل واؼبناطق ااذية للحدود اعبزائرية التونسأغلب اعبز 

                                                           
 .424قاسم بن اضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -1
 .53اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص  يوسف بن بكَت -2
 .214يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص  -3
 .528عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص  -4
 ، دار قانة،1، طجوانب من السياسة االستعمارية بالصحراَ الجزائرية من خالل تقارير السلطة الفرنسية والوثائق األرشيفيةرضواف شافو:  -5

 .(30-29)ص -، ص2014باتنة، 
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ف عدد ـ يذكر أ1936نو يف سنة أنجد مثال حصائيات دورية أو مستمرة، فاؼبهاجرين فليست دقيقة، وليست إ
 .1نسمة، وكاف لبٍت ميزاب جالية مهمة من ىؤالء اؼبهاجرين (ألف 41)اؼبهاجرين بلغ 

تونس من غرداية والقرارة وبٍت يزقن، وكاف يكثر عدد بتونس العاصمة ويف جزيرة إىل  كاف أكثر اؼبغًتبُتحيث  
، 2ـ، كاف ىناؾ تسع عائالت ميزابية يف مدينة سوسة التونسية1867جربة، أما يف غَتنبا فنجد مثال يف سنة 

يفضلوف البقاء يف جزيرة جربة يف أغلب األحياف حبكم القرب اؼبذىيب واللغوي  اإلباضيتباع اؼبذىب كاف أ  ولقد
 .3والعالقات التارىبية بُت اؼبنطقتُت

ـ، سجل عشروف تاجرا ميزابيا بالًتاب التونسي، وطبسة وشبانوف مستخدما يف 1938مث قبد أنو يف سنة 
، ولقد كانت مهنة اغبمامات من أىم اؼبهن اليت مارسها 4من منطقة القرارةاغبمامات التونسية، شبانوف منهم 

ـ، كاف ىناؾ معلم ضباؾبي اظبو بكَت 1742/1743اؼبيزابيوف يف تونس، حىت قبد أنو فًتة الباي علي باشا 
منطقة  واعلى ضبامات الباي، ويعد اسم بكَت من األظباء الشائعة عند بٍت ميزاب، وكاف مهاجر  باإلشراؼمكلف 

 .5شراؼ على اغبماماتالقرارة من أكثر اؼبيزابيُت اؼبتواجدين بتونس العاصمة ومن أكثر اؼبمتهنُت دبهنة اإل

أماـ  قاتونس ىي اؽبجرات العلمية، فلم تكن األوضاع االقتصادية عائإىل  وألف من أىم اؽبجرات اؼبيزابية
الستعمارية اليت جعلت أوضاع اعبزائريُت اؼبادية جد الطلبة اؼبتجهُت كبو تونس، حىت أنو بالرغم من السياسة ا

مزرية كما ذكرنا، إال أهنم كانوا وبتفظوف دببالغ تغطي جزء من تكاليف السفر يف سبيل طلب العلم على حساب 
 .6صرفها للتخفيف من حدة اعبوع أو غَته من اؼبشاكل االجتماعية و االقتصادية

ببا مباشرا يف خروج الفرد اؼبيزايب من منطقتو، والتوجو كبو اؼبناطق ىكذا كانت الظروؼ االقتصادية السيئة س
سرتو يف منطقتو، والكفاح من وبفظ لو كرامتو وكرامة أ تونس من أجل البحث عن عملإىل  الشمالية اعبزائرية أو

 أجل الرقي من اغبالة االجتماعية لوادي ميزاب بشكل عاـ.

 

 

 
                                                           

 .92، اؼبرجع السابق، صاسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسيةخَت الدين شًتة:  -1
 .54يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -2
 .273، ص 1، جالطلبة الجزائريين بجامع الزيتونةخَت الدين شًتة:  -3
 .241اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص  يوسف بن بكَت -4
 .528عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص  -5
 .9علي بن حراث: اؼبرجع السابق، ص  -6
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 سباب االجتماعية:األ  -1-ب

لألوضاع االقتصادية تأثَت مباشر وفعاؿ على اغبياة االجتماعية للفرد اؼبيزايب وعلى اجملتمع بصفة عامة، كاف 
على الرغم من أف اجملتمع اؼبيزايب يتميز عن غَته من اجملتمعات اعبزائرية األخرى بالرابطة الوشيجة بُت أفراده، 

 غبسن للمجتمع.وتربطهم ىيئات دينية واجتماعية ـبتلفة من أجل النظاـ ا

ومل يعنت اؼبيزابيوف ؼبا حلوا دبيزاب ببناء مدهنم وعمارهتا وحدىا، بل اعتنوا كل االعتناء دبجتمعهم أكثر، 
ة، وزبيم عليو األخوة والصفاء، والتآزر اإلسالميفحرصوا على أف يكوف طاىرا كما يأمر الدين، تسوده األخالؽ 

 .1أفرادهوالتكافل والتعاوف االجتماعي بُت كل 

ة اافظة على اإلسالمي، ومظهرا من مظاىر اغبياة اإلسالميوتعد منطقة وادي ميزاب قلعة من قالع التاريخ 
القيم الدينية واألخالؽ النبيلة، حيث يعترب اؼبذىب اإلباضي الذي يتبعو سكاف اؼبنطقة لو رؤية خاصة يف بعض 

لنظاـ العزابة الذي يسَت أمور اجملتمع من ـبتلف اعبوانب الدينية الدور البارز إىل  باإلضافة، 2القضايا االجتماعية
 .3حد اليـوإىل  واالجتماعية

باضية باعبزائر بدور ؿبوري يف حفظ اجملتمع ورعاية كل وقد قاـ النظاـ االجتماعي اؽبرمي الذي سنو علماء اإل
 .4شرائحو، وربديد حقوؽ وواجبات كل فرد من أفراده

 اؽبيئات الدينية واالجتماعية لبٍت ميزاب على النحو التايل تصاعديا: وتتهيكل

 ؾبلس العائلة. .1
 ؾبلس إدارة العشَتة. .2
 ؾبلس العزابة. .3
 ؾبلس العزابيات "تيمسَتيدين"، خاص بالنساء. .4
 ؾبلس األعياف، خاص باؼبواضيع اؼبدنية والسياسية. .5
 ؾبلس عمي سعيد، هبمع اؽبيئات الدينية للقصور السبعة. .6
 .5ؾبلس با عبد الرضبن الكرثي، هبمع اؽبيئات اؼبدنية والسياسية للقصور السبعة .7

                                                           
 .193، ص 1، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةؿبمد علي دبوز:  -1
 .30: اؼبرجع السابق، ص اعوشتبكَت بن سعيد  -2
ـ، نشر 2013، أوت 17، ع: ؾبلة اغبياة، "اإلباضي في الجزائر إصالح ذات البين وتجربة المجتمع الميزابي"صاحل بن عبد ا ابوبكر:  -3

 .200صبعية الًتاث، اؼبطبعة العربية، اعبزائر، ص 
 .66قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص  -4
 .201صاحل بن عبد ا ابوبكر: اؼبرجع السابق، ص  -5
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ؾبلس إدارة العشَتة ؼبا ؽبما من تأثَت  أيضاً وردبا أكثر ما يهمنا ىنا من ىذه اؽبيئات كلها ؾبلس العائلة و 
واألماف على أسرتو وأفراد نساف اؼبيزايب وبس بنوع من الراحة من اإل مباشر يف حياة الفرد اؼبيزايب، ألهنما جعال

 عائلتو واػبروج من اؼبنطقة للبحث عن عمل يؤمن بو اغبياة الكريبة لو وألىلو ىناؾ.

دوار يف وادي ميزاب يف بناء األسرة وتشكيل خلية اجملتمع األوىل، فنجد أف الرجل  تقاسم الرجل واؼبرأة األف
يف طرؽ أبواب الزرؽ الشحيحة يف ذلك ايط الصحراوي القحل، عن طريق الفالحة أو الرعي أو  اكاف منهمك

مدف الشماؿ لالشتغاؿ يف التجارة، ويف إىل  امتحاف بعض اغبرؼ، ومنهم من كاف يفضل االغًتاب عن الوادي
ة النشء والسهر على تنشئتهم على ظل غياب الرجل كانت اؼبرأة تتوىل رعاية البيت والقياـ دبهمتها الفطرية من تربي

 .1جانب ما كانت تنتجو بيديها من ـبتلف اؼبصنوعات واؼبنسوجاتإىل  القيم واألخالؽ ومبادئ الدين،

 وتراقبو يف أعماؽبا وإف اؼبرأة اؼبيزابية بفضل العوامل الًتبوية اغبسنة، متمسكة بدينها كل التمسك، زباؼ ا
ا، ولدينها وورعها تطيع زوجها وربافظ على مالو، وتقتصد فيو، وتعتقد أف إثراء ف ىبالف الدين أمامهوال ترضى أ

الرجل يكوف حبسن تدبَت اؼبرأة، ولقوة شخصيتها تشًتط على زوجها يف عقد الزواج ثالثة شروط: أف ال يتزوج 
ال يغيب عنها أكثر من  فعليها، وأف ال يرتكب إحدى الكبار األربع: الزنا، اػبمر، اؼبيسر، قتل النفس ارمة، وأ

 .2ذا شاءتر أمر طالقها بيدىا، تطلق نفسها إذا فعل واحدة فبا ذكر صاعامُت، وإ

فهكذا كانت تشًتط اؼبرأة اؼبيزابية على زوجها عدـ الغياب الطويل عنها، ويفهم من خالؿ ىذا الشرط الذي 
منتشرة وبكثرة يف أوساط الشباب اؼبيزايب من  تفرضو النساء اؼبيزابيات يف الزواج، أف ظاىرة اؽبجرة والغربة كانت

 أجل العمل أو من أجل طلب العلم كما سوؼ نرى يف الفصل القادـ.

من خصوصيات اؽبجرة اؼبيزابية أهنا ىجرة رجالية يف عمومها وردبا ساىم كل من العرؼ اؼبيزايب واؼبذىب و 
يبنعوف سفر اؼبرأة خارج ميزاب غبكمة أخالقية، ولضماف عودة اؼبهاجر وجعلو  ، فاؼبيزابيوف3اإلباضي يف ذلك

                                                           
 .65أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص قاسم بن  -1
 .(231-229)ص -، اؼبرجع السابق، ص1، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةؿبمد علي دبوز:  -2
ـ، أصدر ؾبلس وادي ميزاب قرارا نصو: " ىذا وقد اجتمعت أعضاء القرى السبع لواد ميزاب: غرداية ومليكة ويسجن 1928مارس  28يف  -3

لى ميزايب أف ىبرج وبونورة والعطف وبرياف والقرارة، اجتمعوا يف عمي عبد الرضبن الكريت رضبو ا، واتفقنا، بعد أف قرأنا الفاربة، على أننا ال نرضى ع
ع اؼبذكورة، فجعلنا ذلك خارج بلدة من سائر البلداف مطلقا، غَت إحدى القرى السبإىل  رزوجتو أو بنتو أو حرمة ميزابية مطلقا، أي ىبرجها من ميزاب

يف اغبياة حدا ؿبدودا، وحائطا مشيدا مرصوصا، وسدا وثيقا، فمن تعداىا فقد تعدى حدود ا، ولزمتو دعوة السوء من اؼبذىب، وعليو اللعنة واػبزي 
 (.214-213ص)-الدنيا ويف االخرة. ينظر: يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص



 وأسبابها الهجرة بدايات................................................................................الثاني الفصل
 

67 
 

مرتبطا دبنطقتو معنويا وماديا، فبا يسمح باستمرار تطور ىذه اؼبدف اؼبيزابية واليت ؽبا رمزية دينية خاصة بالنسبة 
 .1ؽبم

يف ىذه الرحلة من أىم بالد اغبجاز ألداء فريضة اغبج وأخذه زوجتو معو إىل  ولعل رحلة القطب اطفيش
الرحالت اليت القت اؼبعارضة الشديدة من طرؼ السكاف، ووقفوا للشيخ اطفيش باؼبرصاد، وأراد الشيخ من خالؿ 

السائد لدى سكاف اؼبنطقة يف عدـ أحقية اؼبرأة يف السفر ألداء  االعتقادىذه الرحلة وىذا الفعل أف يكسر ىذا 
 .اإلسالـفريضة من فرائض 

ياء الدين الشيخ إبراىيم بن حبماف الذي كاف معاصرا للشيخ ض أيضاً رة استنكرىا قبل القطب وىذه الظاى
تشبث الناس بعرض اغبياة الدنيا ونقص الوازع الديٍت إىل  رجعها الشيخ ابراىيم بن حبمافعبد العزيز الثميٍت، وأ

مسألة سفر زوجتو خارج عندىم، ولكن الشيخ اطفيش ربدى كل الصعاب والظروؼ اليت وقفت يف وجهو يف 
 .2ميزاب، وقاـ حبيلة جعلتو ىبرج من يزقن بسالمة ىو وزوجتو دبساعدة رفقائو وطلبتو

سباب االجتماعية اليت ساعدت على ىجرة اؼبيزايب، بعض القرارات الدينية واالجتماعية اليت  األ من أيضاً و 
عة قصور يف ؾبلس عمي ـ، اتفقت سب1697كانت تصدرىا اؽبيئات اؼبسَتة غبياة اجملتمع اؼبختلفة، ففي سنة 

تونس لرؤية البحر،  ثناف ينفى من البلد سنتُت، وذلك يف اعبزائر أو يفأف اغبر إذا سرؽ وشهد عليو ا»سعيد على  
و يرجع للبلد بشرط، وىو أف يأيت بشهود على أنو جوز اؼبدة وأنو رأى البحر، ويتوب يف اعبامع على أنو فإذا مت نفي

 .3«وإف عاد فينفى وال رجوع لو أبدا لو،ال يعود لفع

أخرى سببا يف حركة اؽبجرة، ومنبعا للتفاعالت االجتماعية إىل  انتقاؿ بعض األسر من جهة أيضاً وقبد 
 جزيرة جربة.إىل  سرية كما حدث مع أسرة آؿ ورو من مليكة واليت تنقلتواأل

العادات والتقاليد ومظاىر اغبياة اليومية بُت وكاف ؽبذه التنقالت الدور الكبَت يف التفاعل الثقايف ونقل 
ميزاب وأصبحت معروفة، إىل  اؼبنطقتُت، كمظاىر الزينة واؼبالبس التقليدية يف األفراح، جلبت من جزيرة جربة

وعلى سبيل اؼبثاؿ طراز من األلبسة الصوفية يقاؿ لو باللهجة الية اؼبيزابية " ذبربيت" أي اعبربية تلبس يف 
" أززاونتونس" وغَتىا الكثَت من ىذه األدوات التقليدية اليت  باسممعينة واغبائك األزرؽ اؼبعروؼ مناسبات 

 .4جاءت عن طريق التفاعل بُت اؼبنطقتُت

                                                           
اؼبلتقى الدويل حوؿ التواصل بُت اعبنوب الشرقي اعبزائري ، ية الجالية الميزابية بتونس خالل فترة الحماية الفرنسية عليهاوضعـبتار ىواري:  -1

 .7، ص ـ2013نوفمرب  11-10وتونس، جامعة الوادي، يومي 
 .(49-47)ص -، اؼبرجع السابق، صرحلة القطبوبي بن هبوف اغباج اؿبمد:  -2
 .(62-61)ص -سعيد: اؼبرجع السابق، صيوسف بن بكَت اغباج  -3
 .(7-6)ص -ابراىيم ؿبمد طالي: اؼبرجع السابق، ص -4
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وهبذا التكافل االجتماعي والتعاوف والتآزر، وبفضل ىذه اؽبياكل العرفية استطاع أىايل وادي ميزاب أف يبنوا 
، ويصمدوا أماـ شح اؼبوارد، ويكتسبوا أعرافا اقتصادية واجتماعية قساوة العيش فيووطنهم الصغَت، ويصربوا على 

 .1حازمة ومتينة مكنتهم من البقاء والتصدي لكل التيارات اعبارفة ومكنتهم من تعمَت واديهم لبنة لبنة

يف عودتو  يضاً أوكانت ىذه الظروؼ االجتماعية سببا يف رحيل الفرد اؼبيزايب عن وطنو بكل طمأنينة، وسببا 
ن عن أسرتو وعيالو بعد الغياب، فكانت عالقة ودية بُت ىيئات اجملتمع وحياة الفرد ئبعد ذلك الرحيل لكي يطم

 اػباصة، من أجل حياة مستقرة ومطمئنة وخدمة للمجتمع اؼبيزايب بصفة عامة.

 األسباب الثقافية: -ج 

اؼبنطقة باؽبجرة كبو البالد التونسية بصفة خاصة، تعد األسباب الثقافية من أبرز العوامل اليت دعت سكاف 
ىناؾ، وكاف ذلك عقب اغبركة االصالحية إىل  وذلك من خالؿ البعثات العلمية اليت قادىا الطلبة اؼبيزابيوف

والثقافية اليت شهدهتا اؼبنطقة على يد العديد من الشخصيات العلمية والدينية اليت تزعمت ثورة اإلصالح بوادي 
 ىو ما سنعرفو يف ىذا اعبانب.ميزاب، و 

 النهضة العلمية بميزاب بقيادة الشيخ إطفيش قطب االئمة:  -1-ج

يف غمرة ضباب اعبهل ونَت االحتالؿ اللذين عما اعبزائر كلها، كاف الشيخ اؿبمد اطفيش يبٍت النهضة 
الشيخ أبو زكريا وبي بن العلمية يف ميزاب، ويضيف حلقة قوية يف سلسلة برز فيها شيخو عبد العزيز الثميٍت و 

، واذا كاف عهد الشيخُت الثميٍت واألفضلي سبهيدا للنهضة يف ؾباؽبا الجتماعي والعلمي، فإنو 2صاحل األفضلي قبلو
وبق القوؿ أف عهد الشيخ اطفيش عهد التمكُت للنهضة يف ؾباؽبا العلمي، وعهد مواصلة اعبهود يف اجملاؿ 

 .3االجتماعي

ولقد كاف الشيخ اطفيش يف آخر القرف التاسع عشر اؼبيالدي مثاال رائعا للعامل اؼبسلم اجملاىد، فقد أعطى 
نفسو ونفيسو للعلم وحده، ىبدـ بو دينو وأمتو ووطنو، وانتصب شاـبا أماـ االستعمار أعىت من السيف واؼبدفع، 

هادىم سواد الليل ببياض النهار، فًتؾ بذلك مكتبة وكاف مبوذجا حيا من العلماء اؼبوسوعيُت الذين يربطوف يف اجت
.  غنية بنفائس اؼبؤلفات واؼبخطوطات يف صبيع الفنوف والعلـو

                                                           
 .67قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -1
 .125اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص  -2
 .138قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص  -3
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من فضل غرسو زبرج ما يزيد على مائة عامل بلغ بعضهم درجة التخصص واالجتهاد، وكاف من ىؤالء و  
االستزادة من العلم فأـ إىل  حت نفسواؼبتخرجُت على يديو من اكتفى دبا أخذه عنو فعلمو لغَته، ومنهم من طم

 .1جامع الزيتونة أو األزىر وزبرج فيهما، فاغبركة العلمية بوادي ميزاب إذا مدينة بالفضل الكبَت ؽبذا اجملاىد العظيم

مدف أخرى خارج مسقط رأسو لنشر إىل  وأحس الشيخ بعظم اؼبسؤولية على عاتقو، فحرص على التنقل
قاـ برحالت خارج موطنو اعبزائر، وخالؿ الطريق ألداء مناسك اغبج، أقاـ الشيخ  ضاً أيالعلم ومكافحة اعبهل، و 

ـ، 1886حدانبا يف سنة وقد قاـ الشيخ باغبج مرتُت كانت إبتونس أياما، ولعلو التقى ببعض علماء الزيتونة، 
 .2، وألقى الدروس يف اؼبسجد النبوياإلسالميحيث تعرؼ على أحواؿ العامل 

الشيخ اطفيش يف قصر بٍت يزقن دور بارز يف اغبركة العلمية والنهضة الثقافية دبيزاب، فكانت كاف ؼبعهد ف
يف بلدتو، وأصبحت  بداية ىذا اؼبعهد عبارة عن حلقة علم ببيت الشيخ، وأصبحت بعد مدة قصَتة ؾبلب االنتباه

بضع سنُت أضح معهده القبلة مسامع طلبة العلم من كل مناطق وادي ميزاب، وبعد إىل  صداء ىذه اغبلقة تصلأ
 األوىل للطلبة من كافة قرى وادي ميزاب، كما كانت مقصدا لطلبة العلم من خارج البالد على غرار تونس وليبيا.

وللحفاظ على اؼبستوى العلمي للمعهد اؼبتخصص يف العلـو الشرعية والعربية، كاف الشيخ اطفيش يشًتط 
 ميا معينا ومواصفات أخالقية تتمثل يف:على طلبتو قبل انضمامهم إليو مستوى عل

 االستقامة يف الدين والتحلي باػبلق القومي. -
 استظهار القرآف الكرمي. -
 .3حفظ ؾبموعة من اؼبتوف يف الفقو والعقيدة واللغة، اليت يعتمد عليها يف التدريس -

والعلمية والثقافية ؼبنطقة ىكذا كاف للشيخ اطفيش عليو رضبة ا دور بارز وفعاؿ يف تفعيل النهضة الفكرية 
وادي ميزاب، وزبرج على يديو لببة من الطلبة النجباء الذين ضبلوا لواء االصالح، وأكملوا مسَتة نشر اغبركة 

 العلمية بوادي ميزاب، وىم من سوؼ نتعرؼ عليهم يف اؼبباحث القادمة.

 حالة التعليم بمنطقة وادي ميزاب خالل فترة االستعمار الفرنسي:  -1-ج

فلقد طمس كل اؼبعامل الدينية والتعليمية باعبزائر، إىل  اعبزائر كاف يهدؼإىل  منذ دخوؿ االستعمار الفرنسي
 اقاـ هبد اؼبساجد واؼبؤسسات التعليمية منذ وطأت أقدامو أرض اعبزائر، وحورب رجاؿ العلم واألئمة وشيوخ الزواي

                                                           
ـ، نشر صبعية 1998، جانفي 01، ع:ؾبلة اغبياة، اإلسالمية في نظام التعليم بوادي ميزاب " معهد الحياة نموذجا"القيم "ؿبمد صاحل ناصر:  -1

 .(72-71)ص -الًتاث، اؼبطبعة العربية، اعبزائر، ص
 .126اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص  -2
 .(144-143)ص -قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -3
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وحدد نشاطهم الديٍت والثقايف، وفرضت عليهم وعلى أتباعهم مراقبة شديدة ودائمة، وقامت السلطات الفرنسية 
 بالقضاء على األوقاؼ التابعة للمؤسسات التعليمية. أيضاً 

اليت قادىا عدد من الشخصيات الدينية اؽبامة باعبزائر، كاؼبفيت ؿبمد بن  ةوبالرغم من اؼبعارضة الشديد
، وبوضربة وغَتىم من العلماء الذين راسلوا السلطات الفرنسية واستنكروا ىذه األفعاؿ 2، وضبداف خوجة1العنايب

 .3الشنيعة اليت يقـو هبا العسكر الفرنسي باعبزائر

أما يف منطقة وادي ميزاب فلقد كاف للمحاضر أو الكتاتيب دور كبَت يف اجملاؿ الًتبوي والتعليمي، رغم 
والوسائل، إذ يكفي أف ينحصر فضلها يف أهنا كانت تعٌت عناية خاصة بًتبية النشء الصاعد مكانات ضعف اإل

 .4تربية إسالمية

اف القرآف الكرمي ومبادئ الكتابة والقراءة وعلـو التوحيد والفقو، ويتوىل التعليم يكانت ىذه ااضر تلقن للصب
ف الكرمي عاؼبُت بالفرائض الدينية، وليس ىناؾ سن معُت فيها ثالثة من أعضاء حلقة العزابة، يكونوف حافظُت للقرآ

ؼبن يريد االنتساب ؽبذه ااضر، ولقد كاف اؼبشايخ يدرسوف يف حلقات، فنوف الشريعة واللغة العربية وغَتنبا، 
 .5للتالميذ الكبار، إما يف دور خاصة أو يف اؼبسجد

اجملتمع، بل اقتصر على فئات فقط، وذلك للظروؼ لكن ذبدر اإلشارة أف ىذا التعليم مل وبظ بو عامة أفراد 
اؼبعيشية الصعبة اليت جعلت الناس تنشغل بالكسب وبالسعي وراء لقمة العيش العسَتة اؼبناؿ على حساب 

حالة اعبهل السائدة وقلة الوعي لدى عامة الناس، فبا جعلهم ال يدركوف إىل  اشتغاؽبا بتحصيل العلم، باإلضافة
 و.قيمة العلم وأنبيت

                                                           
ـ، وكاف على اؼبذىب اغبنفي، واسرتو قديبة يف اعبزائر، فلقد  1775العنايب، ولد سنة  بابنؿبمد بن ؿبمود بن ؿبمد بن حسُت اعبزائر اؼبعروؼ  -11

ئرية عريقة أسرة جزاإىل  كاف جده حسُت عاؼبا جليال وموسوعيا، ولقد كاف رضبو ا ينتميو ن اؼبفتيُت األحناؼ يف اعبزائر، كاف جده األعلى حسُت م
اغبنفي، ولقد كاف البن العنايب ثقافة واسعة وشاملة، وقد رشحو للوظائف الرظبية يف الدولة ىو مكانة أسرتو ومنزلتو  والفقويف العلم والوظائف الرظبية، 

يف كثَت من  أيضاً  أصبح نقيب أشراؼ مكة واؼبدينة، وكلف بالسفارة 1814/1816ـ، مث يف سنوات 1808العلمية، وتقلد منصب القضاء سنة 
ـ بالقاىرة. ينظر: أبو القاسم سعد 1851، تويف رضبة ا سنة أيضاً األحياف، وىكذا مل يكن ابن العنايب عاؼبا وفقيها فقط، وامبا كاف دبلوماسيا ناجحا 

 .(35-21)ص -ـ، ص1990، دار الغرب اإلسالمي، لبناف، 2، طرائد التجديد اإلسالمي محمد بن العنابيا: 
النهضة، وقارعوا االستعمار بالقلم إىل  ـ(، يعد من علماء اعبزائر اؼبصلحُت، الذين دعوا1845ـ/1773ضبداف من عثماف خوجة، )ولد:  -2

دخوؿ ا منع من واللساف، وكاف كاتبا سياسيا متميزا، وعاؼبا دينيا بارعا، وتقلد وظيفة التدريس يف اعبامع اعبديد حيث كاف يدرس اغبديث والتفسَت، وؼب
ـ. 1845بًتكيا سنة  ستانةباريس وتأليفو لكتاب " اؼبرآة"، من أجل القضية اعبزائرية، توىل الًتصبة عند السلطاف ؿبمود، وتويف باألإىل  اعبزائر بعد سفره

 .(43-12)ص-ـ، ص1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اعبزائر، 2تح: ؿبمد العريب الزبَتي، ط-تع-ينظر: ضبداف بن عثماف خوجة: اؼبرآة، تق
غبديث واؼبعاصر، ، رسالة لنيل درجة اؼباجستَت يف التاريخ ا(1311-1381التعليم في الجزائر إبان االحتالل الفرنسي )ؿبمد بن شوش:  -3

 .(44-40)ص -ـ، ص2007/2008اشراؼ: بن يوسف تلمساين، جامعة بن يوسف بن خدة/ اعبزائر، 
 .72ؿبمد صاحل ناصر: القيم اإلسالمية يف نظاـ التعليم بوادي ميزاب، اؼبرجع السابق، ص  -4
 .160يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص  -5



 وأسبابها الهجرة بدايات................................................................................الثاني الفصل
 

69 
 

البالية  االجتماعيةىذا التعليم على الرجاؿ دوف النساء، فتحـر اؼبرأة منو للمعتقدات  اقتصارباإلضافة على 
السائدة، اليت ال ترى ضرورة يف تعلم الذكر فكيف باألنثى، فيكتفوف بتعليمها فرائض الدين من الطهارة والصالة 
والصياـ وربفيظها قصار سور القرآف، وعادة ما تأخذ ىذه اؼببادئ على أحد األقارب كاألب أو األخ، أو من 

 .1خالؿ االستماع لدروس اؼبساجد

والكتاتيب الدينية، أنشأت االدارة االستعمارية مدارس نظامية بعد احتالؽبا للمنطقة،  وإىل جانب ااضر
ـ، 1907ـ، ومدرسة دبليكة عاـ 1892ـ، ومدرسة بالعطف سنة 1889حيث قبد أف مدرسة غرداية فتحت 

 وىكذا انتشرت اؼبدارس الرظبية الفرنسية دبنطقة وادي ميزاب.

اسة هبربوف عليها قهرا وكاف أولياؤىم يشتكوف من ىذا التصرؼ، وقد كاف األطفاؿ البالغوف سن الدر 
ووباولوف هتريب أبنائهم من ميزاب، لذلك كانت السلطات الفرنسية متشددة يف مغادرة األطفاؿ من اؼبنطقة إال 

 .2برخصة من طرفها

وقاطعوىا، وامتنعوا عن  س، فعارضوىابنائهم يف ىذه اؼبدار وف التعليم الفرنسي وفكرة إدخاؿ أومل يتقبل اؼبيزابي
ة وزبريب اإلسالميبنائهم إليها، حيث كانوا يروف أف اؽبدؼ من ىذه اؼبدارس ىو مسخ الشخصية إرساؿ أ

واللغة العربية،  اإلسالـمقوماهتا، وأف فرنسا مل تقصد بفتحها تثقيف الشعب وتعليمو بقدر ما قصدت ؿباربة 
 .3لشماؿ، أو إرساؽبم ضمن البعثات العلمية اؼبيزابية بتونسمدف اإىل  لذلك كانوا وباولوف هتريب أبنائهم

كانت حالة التعليم دبنطقة وادي ميزاب ؿبفزة على اؽبجرة، فالتعليم اؼبسجدي كاف فرصة لطلبة العلم من ق
أجل إكماؿ دراستهم واالستزادة من العلـو واؼبعارؼ يف الزيتونة أو يف اؼبعاىد التونسية اؼبتعددة ىناؾ يف شىت 

ن الطلبة فاختاروا السفر ضمن البعثات العلـو النقلية أو العقلية، وأما التعليم الفرنسي فلقد كاف منفرا للعديد م
 للمدارس الفرنسية. االعلمية على أف يبقوا يف ميزاب وينتسبو 

 انطالق البعثات العلمية:المدرسة الصديقية بتبسة ودورىا في   -8-ج

باضية واؼبالكية باعبزائر، أبرز مظاىر التواصل والتكافل والتآزر بُت اإل تعد اؼبدرسة الصديقية بتبسة من
واؼبيزابيُت من أجل رفع حالة اعبهل واألمية اليت كانت سائدة يف تلك  كانت لبنة تشارؾ فيها كل من التبسيُتف

 الفًتة.

                                                           
 .(80-79)ص -اج: اؼبرجع السابق، صقاسم بن أضبد الشيخ باغب -1
 .163يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص  -2
 .80قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص  -3
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والتبسيُت اعبمعية الصديقية وصبلة من اؼبيزابُت  2والشيخ اغباج بكَت العنق 1ضبانةبن أنشأ كل من عباس ف
ن ب، ولقد ترأسها الشيخ عباس 3ـ1913ة والتعليم العريب واالصالح االجتماعي يف سنة اإلسالمياػبَتية للًتبية 

 .4ضبانة، وكاف أمُت ماؽبا ىو الشيخ اغباج بكَت العنق

لكراـ الذين استوطنوا وكانت اؼبدرسة الصديقية اليت أسسها عباس بن ضبانة بأمواؿ أحد ذبار وادي ميزاب ا
تبسة منذ أربعة أجياؿ كاملة، ىي اليت فتحت السبيل لتأسيس اؼبدارس اغبرة، وكانت األوىل من نوعها يف اعبزائر، 
ومن ؿباسن الصدؼ اليت صادفت الشيخ عباس بن ضبانة يف ىذا الطريق اإلصالحي أف التجار اؼبيزابيُت الذين  

، لذلك كانوا من أكرب 5مد اطفيش القطب والشيخ اغباج عمر بن وبيكانوا معو جلهم من تالميذ الشيخ اؿب
تسجيل أبنائهم باؼبدرسة، ومن بُت ىؤالء إىل  مواؽبم، وأسرعواركة اؼبباركة، فآزروىا بأنفسهم وأأسباب قباح ىذه اغب

 بن عمر اؼبرموري خوه اغباج عمر العنق، وؿبمد بن بكَت التاجر، واغباج بكَتالتجار قبد: اغباج بكَت العنق، وأ
                                                           

العقل ويتقن  أحد أعالـ مدينة تبسة اؼبعروفُت، كاف قوي الشخصية شديد التمسك بدينو والغَتة عليو، شجاعا ال ىباؼ إال ا، بعيد النظر مثقف -1
ية، وكاف من زعماء العربية، ويعرؼ الفرنسية، شديد اغبب للقراءة تأتيو اعبرائد واجملالت التونسية وغَتىا فيعكف عليها، وكل واسع العلم بالسياسة العاؼب

باريس يف عاـ إىل  عبزائري الذي ذىباعبزائر قبل اغبرب العاؼبية األوىل مع الدكتور ؿبمد بن العريب والشيخ ؿبمد بن رحاؿ، وقد سافر مع الوفد ا
درسة ـ، ليطالب بإلغاء قانوف التجنيد اإلجباري، ويدافع عن حقوؽ اعبزائريُت لدى اغبكومة الفرنسية، وأسس رفقة صديقو اغباج بكَت العنق اؼب1912

ـ. 1914جويلية  16يـو  فاغتيلو االستعمار واعوانو، الصديقية اليت كانت من أوؿ اؼبدارس اعبزائرية العصرية، ونتيجة نشاطو الكبَت والعظيم حقد علي
 .(267-266)ص-، اؼبرجع السابق، ص2، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةينظر: ؿبمد علي دبوز: 

ى الشيخ عمر بن ـ(، أخذ العلم دبسقط رأسو عل1934ـ/تويف: 1868بكَت بن ابراىيم بن عمر بن ضبو العنق، الشهَت بػ" أسد القرارة"، )ولد:  -2
معهد القطب اطفيش، فكاف من أبرز تالميذه، اشتغل بعد مرحلة التعلم إىل  وبي، وعن اغباج ؿبمد بن اغباج قاسم، استظهر القراف الكرمي، مث تنقل

ف القرارة الذين استعاف هبم الشيخ بالتجارة دبدينة تبسة، مث التحق بسلك العزابة، وبعد وفاة اغباج ابراىيم بن وبي عُت رئيسا للعزابة، ويعترب من أعيا
ثعاليب بيوض يف حركتو االصالحية، وترأس العديد من التجمعات السرية بالقرارة، ولو عالقات وطيدة مع زعماء النهضة خارج ميزاب كعبد العزيز ال

عمار الفرنسي يضايقو كثَتا، وسجنو سبع االست كافواالمَت خالد وشكيب ارسالف، وأسس رفقة صديقو عباس بن ضبانة اؼبدرسة الصديقية بتبسة، و 
ة الًتاث: مرات، وفرض عليو الكثَت من الغرامات اؼبالية، من أجل التقليل من نشاطو ولكنو مل يتزعزع واستمر بعطائو حىت وافاه األجل. ينظر: صبعي

 (.183-181ص)-، ص2اؼبرجع السابق، ج
3- Amal N. Ghazal: "TENSIONS OF NATIONOMISM : THE MZABI STUDENT 
MISSIONS IN TUNIS AND THE POLITICS OF ANTICOLONIALISM", int. J. 
Middle East Studies,47, 2015, p50. 

 .268، اؼبرجع السابق، ص 2، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةؿبمد علي دبوز:  -4
(، ولد ببلدة القرارة ودخل الكتاب دبسقط رأسو، وىو بن 1921ـ/تويف: 1858القراري، الشهَت بػ" نور القلب" )ولد:  عمر بن وبي اؼبليكي -55

غرداية سنة إىل  ست سنوات، فحفظ القرآف الكرمي، أخذ بعض العلـو على يد مشاىبو بالقرارة كالشيخ اغباج عمر بن اغباج مسعود، مث انتقل
ـ، مث 1896ـ، ودرس على الشيخ بابكر بن اغباج مسعود، مث أكمل دراستو العليا على الشيخ اطفيش قطب االئمة ببٍت يزقن وزبرج سنة 1891

، فكاف إماما وواعظا ومصلحا، مث أصبح شيخا للقرارة 1896أسس مدرسة بالقرارة يف سنة  بعد وفاة ـ، فتصدر لتعليم ابناء اؼبنطقة يف شىت العلـو
شيخو اطفيش ببٍت يزقن، وبعد وفاة القطب توجهت تلك البعثات إىل  ـ، وكاف يرسل بعثات علمية1911شيخو اغباج ابراىيم االبريكي يف سنة 

رب العاؼبية ـ، كاف عضوا بارزا يف اعبمعية السرية دبيزاب، اليت تعترب من فروع اعبامعة االسالمية بًتكيا خالؿ اغب1916صوب تونس ابتداءا من سنة 
 األوىل، ولقد سجن وعذب من طرؼ االستعمار، ولقد زبرج على يديو أبرز الشخصيات العلمية اليت قادت النهضة االصالحية بوادي ميزاب بعده.

 (.655-654ص)-، ص3ينظر: صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج
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براىيم، ونبا اللذين تربعوا بدارىم اعبديدة األنيقة الواسعة، فكانت اؼبدرسة الصديقية ومقر واخواه عيسى وإ
وكانت مبنية على أربعة أدوار، ، 1اعبمعية الصديقية، وىي يف مكاف صبيل يف تبسة يسمى )ساحة اعبمارؾ(

 .2وباعبملة فهي أنضر وأزىى قصور تبسة

 اإلسالمية واألخالؽ والتاريخ اإلسالميمنهاجها التعليمي فكاف حديثا يشمل مواد القرآف والًتبية  وأما عن
، وينص برنامج 3جانب الًتبية البدنية واللغة الفرنسيةإىل  دبا فيو تاريخ اعبزائر، وكذا اعبغرافيا واؼبواد الرياضية،

القادمُت من بعيد يف نظاـ ىذه اؼبدرسة االستفادة من ومن حق التالميذ رسة على شباين سنوات مدة الدراسة، اؼبد
 .4إقامة داخلية، على أف يدفع التلميذ مبلغا  ماليا بسيطا

إىل  وؼبا علم أذناب االستعمار باؼبدرسة وبنتائجها العظيمة اليت بدأت يف الظهور، فقامت قائمتهم، وأسرعوا
بُت كل أوساط اؼبعمرين ىناؾ، وعلموا أف مثل ىذه اؼبدارس  قسنطينة فأبلغوا اغباكم على اؼبنطقة، وقاموا بالوشاية

ستجعل الشعب اعبزائري يستفيق ويعلم حقوقو وسوؼ تكوف هنايتهم، فأسرع وايل قسنطينة وأمر بغلق اؼبدرسة، 
للشيخ  اونفي اؼبعلمُت وحل اعبمعية الصديقية بعد مرور ستة أشهر على ميالدىا، وأسرو يف أنفسهم شرا كبَت 

 .5ن ضبانة رائد اإلصالح يف منطقة تبسةعباس ب

وبعد مدة وجيزة من غلق اؼبدرسة الصديقية، بدأت دسائس االستعمار يف تدبَت خطة للقضاء على الشيخ 
بالفعل فقد استطاعوا الوصوؿ إليو دبزرعتو واغتالوه عن طريق ضربو على ن ضبانة زعيم النهضة باؼبنطقة، و عباس ب

 .7ـ1914جويلية  16، فاستشهد رضبو يف يـو 6دبزرعتو يطالع جريدة الزىرةرأسو بالفأس، حينما كاف 

صالحية بقضائو على الشيخ عباس بن ضبانة سوؼ يقضي على اغبركة العلمية واإل ون أنكاف االستعمار يظ
تونس إىل  ف بإرساؿ أبنائهمواؼبيزابيو  ففبعد اغبادثة مباشرة قاـ التبسيو  اليت بدأت تتغلغل يف نفوس اعبزائريُت،

 .1اػبضراء يف أوؿ بعثة علمية ميزابية

                                                           
 .(121-120)ص -ور )مخ(، ص، حبث غَت منشفصول في تاريخ الجزائر المعاصرؿبمد األمُت بلغيث:  -1
 .268، اؼبرجع السابق، ص 2، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةؿبمد علي دبوزر:  -2
ؿ لقد جلب اؼبشرفُت على اؼبدرسة الصديقية معلمُت ماىرين من تونس ونبا: االستاذ أضبد بن صاحل، واالستاذ: ؿبمود بن ؿبمد، حيث كاف األو  -3

الثاين فكاف للغة الفرنسية، وأما فيما ىبص القرآف الكرمي فلقد كاف الشيخ والعامل اؼبكي بن علي، وىو من الوجهاء والعلماء دبنطقة  للغة العربية، وأما
 .121تبسة، ينظر: ؿبمد األمُت بلغيث: اؼبرجع السابق، ص

 .134اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص  -4
 .127ص ؿبمد األمُت بلغيث: اؼبرجع السابق، -5
ـ، وبعد وفاتو انتقلت إىل ابنو ؿبمد الصناديل، 1890جريدة من اشهر اعبرائد التونسية، صدرت بتونس لصاحبها الشيخ عبد الرضبن الصناديل سنة  -6

واإلختياري، وىي ذات طابع وطٍت سياسي، احتجبت يف بداية  الصناديل، وقد صدرت يومية، وأسبوعية ونصف أسبوعية، وعرفت اإليقاؼ اإلضطراري
 .11عهد استقالؿ تونس. ينظر: أيب اليقظاف إبراىيم عيسى: تاريخ صحف أيب اليقظاف، اؼبصدر السابق، ص

 .273، اؼبرجع السابق، ص 2ؿبمد علي دبوز: هنضة اعبزائر اغبديثة وثورهتا اؼبباركة، ج -7



 وأسبابها الهجرة بدايات................................................................................الثاني الفصل
 

66 
 

 تونس:إلى  نشأة أول بعثة علمية ميزابية  -1-ج

يبكن القوؿ أف العامل اؼبباشر يف ظهور أوؿ بعثة إلباضية اعبزائر يف تونس ىو ما وقع للمدرسة الصديقية 
أولياء التالميذ ىو التفكَت اعبدي العصرية بتبسة، بعد وأدىا يف مهدىا بطريقة مقيتة كما رأينا، فكاف رد فعل 

تونس الستكماؿ دراستهم يف مدارسها إىل  والعـز األكيد على ربدي ىذه اػبطوة االستعمارية بإرساؿ أبنائهم
ىم من الدراسة والتعلم لسلطات االستعمارية أف ربـر أبناءالعربية العصرية اؼبماثلة للمدرسة الصديقية، اليت أرادت ا

 فيها.

ىناؾ، وكانت فكرة اػبروج من وادي متواجدا  2البعثة بسنة واحدة كاف الشيخ إبراىيم أيب اليقظافوقبل ىذه 
يف حلقة شيخهم ـ، وىم يدرسوف 1912و من الطلبة يف سنة منذ فًتة حينما طرحها على زمالئ تراودهميزاب 

و فكاف السبب اؼبباشر للسفر قناع رفقائو، فقدر ا وأف مرض من عينياج عمر بن وبي، ولكن مل يوفق يف إاغب
ـ، وما إف نزؿ ىناؾ حىت التحق جبامع الزيتونة وواظب على 1913كبو تونس حبثا عن العالج وكاف ذلك يف سنة 

حضور حلقات كبار اؼبشايخ ىناؾ، وىنا تواصل أولياء تالميذ اؼبدرسة الصديقية مع الشيخ أيب اليقظاف من أجل 
لرعاية اإىل  ة ومتابعة دراستهم فهم ال يزالوف يف مرحلة دراستهم االبتدائية وحباجةالتويل واإلشراؼ على ىؤالء الطلب

اليقظاف على ىذا اؼبشروع مباشرة وتشجع للفكرة، ورأى أف حلمو اؼباضي بدأ يف  واؼبراقبة، فوافق الشيخ أبو
 .3التحقق

د: دضباف بن اغباج بكَت وضمت البعثة يف أوؿ األمر حوايل أربعة عشرة طالب فمن اؼبدرسة الصديقية قب
اؼبرموري، وضبو عيسى اؼبرموري، وسعيد بن اغباج إبراىيم اؼبرموري وؿبمد بن مسعود اؼبرموري ويسوؼ بن اغباج 

خوه تونس وىم بوىوف بن قاسم الزيتوف وأف كانوا متواجدين يف و بكَت اؼبرموري، مث انضم اليهم طلبة جدد ميزابي

                                                                                                                                                                                     
 .128ؿبمد األمُت بلغيث: اؼبرجع السابق، ص  -1
ـ(، من العلماء األعالـ يف القرارة دبيزاب، تعدت شهرتو اغبدود الوطنية، بدأ 1973ـ/تويف: 1888)ولد:  إبراىيم بن عيسى ضبدي أبو اليقظاف، -2

 انتقل مشواره العلمي بالكتاب دبسقط رأسو بالقرارة، واستظهر القرآف عند الشيح اغباج إبراىيم بن كاسي، مث درس يف معهد الشيخ عمر بن وبي، مث
ـ، وكاف من أبرز تالمذتو، وكاف قد رافقو يف الدراسة باؼبعهد يف ىاتو الفًتة كل من الشيخ أبو 1907بٍت يزقن سنة للدراسة دبعهد القطب اطفيش ب

ـ، وانتسب للزيتونة، مث ترأس أوؿ 1912اسحاؽ اطفيش، والشيخ سليماف الباروين، ولقد كاف تواقا للسفر كبو تونس وبالفعل سبكن من ذلك سنة 
ـ، مث 1925-1917ميزاب، وبعدىا ترأس البعثة مرة أخرى من سنة إىل  ـ، وعاد يف بداية اغبرب العاؼبية األوىل1914س سنة بعثة علمية ميزابية بتون

رب ميزاب ووقف جبانب الشيخ ابراىيم بيوض يف حركتو االصالحية، ولقد كاف من األعضاء اؼبؤسسُت عبمعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت، ويعتإىل  عاد
ـ، ولقد ترؾ الشيخ ابو 1938-1926اليقظاف شيخ الصحافة اعبزائرية، حيث أصدر شباين جرائد وطنية إسالمية باللغة العربية، فيما بُت الشيخ ابو 

، أصيب بالشلل النصفي سنة  60اليقظاف تراثا علميا وفكريا عاما، وتربو مؤلفاتو عن  ـ، ولكنو استمر بالعطاء 1957مؤلفا يف شىت الفنوف والعلـو
 (.56-52، )2أف وافتو اؼبنية دبسقط رأسو بالقرارة. ينظر: صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، جإىل  لنشاط العلمي والثقايف،وا
 .(570-569)ص -قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -3
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بورورو من ضبد و وبي ووبي بن اغباج يوسف مزوز وإبراىيم بن ضبو بغباغة وأخوه أ صبانةبكَت وؿبمد بن عمر بوع
 . 1براىيم اؼبفنوف من بٍت يزقن وؿبمد بن اغباج عمر العنقغرداية وؿبمد بن إ

ذباه جامع الزيتونة االدور البارز الذي لعبو عبد اغبميد بن باديس من خالؿ رحلتو بإىل  أف نشَت أيضاً ويبكن 
ـ، حيث كانت ىذه الرحلة ىي اعبسر الذي عربت عليو جل البعثات العلمية اليت تتابعت على 1908سنة 

اليقظاف تولدت لديو من  زابية اليت كاف وبلم هبا الشيخ أبو، ولعل فكرة البعثات العلمية اؼبي2تونس بعد ىذه الرحلة
 كرية وعلمية ىناؾ.خالؿ ما كاف يتابعو من أحداث حوؿ جامع الزيتونة وما يشهده من هنضة ف

تونس نظرا للمكانة العلمية اؼبرموقة إىل  الطلبة اعبزائريُت استقطابعبامع الزيتونة اؼبعمور دور كبَت يف  وإف
، وكاف طالب العلم من اعبزائريُت يروف يف طلب العلم من الزيتونة واجبا ال بد منو، كما 3اليت وبتلها يف نفوسهم

من العوامل اليت جعلت الطلبة يستقروف يف رحلتهم العلمية بتونس  أيضاً االحتالؿ، و ها ظروؼ تيبثل ضرورة فرض
ربديدا يف رحاب جامع الزيتونة، طبيعة الربامج واؼبناىج اؼبدرسة واؼبعتمدة يف اعبامع، وىي الربامج واؼبناىج اليت 

فضال عن وزف شيوخ اعبامع  صالحات اليت نادى هبا الطلبة كما نادى هبا شيوخهم،استقرت بعد سلسلة من اإل
 .4وكفاءاهتم الكبَتة

ىكذا كانت األوضاع الثقافية عامال مهما ومباشرا وفبيزا يف حركة اؽبجرة كبو البالد التونسية، وخاصة كبو 
اؼبعاىد العلمية وجامع الزيتونة من أجل طلب العلم واالستزادة من العلماء العظماء ىناؾ، وانتظمت الرحالت 

 مستمر.بشكل 

 تونس:إلى  أنواع الهجرات الميزابية   - 8

 ف ونبا : اف رئيسينوعاا إذا ربدثنا عن أنواع اؽبجرة بشكل عاـ فلدين

واليت تعٍت انتقاؿ األفراد واعبماعات من إقليم آلخر دوف اجتياز اغبدود السياسية للدولة،  : الهجرة الداخلية
إىل  كاالنتقاؿ بُت منطقتُت ؽبما نفس اػبصائص اإلقليمية، أو ىبتلفاف فيما بينهما كاؽبجرة من اؼبناطق اؼبتضرسة

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف التاريخ اؼبعاصر، م1311-1311الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب بين سنتي عبد القادر قوبع:  -1

 .63ـ، ص 2008-2007اشراؼ: مولود عويبر، جامعة اعبزائر، 
ـ، ص 1983، الدار العربية للكتاب، تونس، م1391-1311النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس ؿبمد الصاحل اعبابري:  -2

34. 
جامع الزيتونة والحركة ر جامع الزيتونة يف اغبياة الفكرية والعلمية والنهضة االصالحية باعبزائر ينظر: رابح فالحي: للتوسع واالطالع أكثر حوؿ دو  -3

، رسالة لنيل شهادة اؼباجستَت يف التاريخ اغبديث واؼبعاصر، اشراؼ: عبد الكرمي بوصفصاؼ، جامعة م1311-1313االصالحية في الجزائر 
 ـ.2008-2007قسنطينة،  -منتوري

 .6علي بن حراث: اؼبرجع السابق، ص -4
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، وذلك ألسباب الطرد واعبذب كما 1العكساؼبدينة أو إىل  اؼبناطق السهلية، وقد تكوف اؽبجرة الداخلية من الريف
حدث للسكاف اعبزائريُت بعد عمليات الغزو الفرنسي للجزائر، وما أعقبها من سياسة االغتصاب لألراضي 

 اؼبناطق اعببلية الفقَتة.إىل  الزراعية اػبصبة، وطرد مالكيها

خارج اغبدود السياسية للدولة، وقد إىل  : وىي اليت يكوف فيها انتقاؿ األفراد أو اعبماعاتالهجرة الخارجية
و البالد تكوف يف الظروؼ العادية يف عهد السلم واغبرية، أو تكوف يف عهد االحتالؿ واغبروب كاؽبجرة اعبزائرية كب

اؼبسافات البعيدة بالتوسع إىل  التونسية، بعد أف اشتدت اؽبجرة الداخلية وتنوعت أشكاؽبا من اؼبسافات القريبة
 .2اؼبناطق الداخلية كاف دافع الطرد فيها قويا من طرؼ قوات االحتالؿ االستعماري كبو

موضوعنا، واؽبجرة اػبارجية يف حد ذاهتا ازبذت  ولكننا يف حديثنا ىنا سوؼ نركز على اؽبجرة اػبارجية وىي
 نواعا، من حيث الكيف والنوع واؽبدؼ.أشكاال وأ

إقليم، هبدؼ القياـ إىل  لسكاف األصليُت من إقليمكانت ىناؾ اؽبجرة اعبماعية اليت يتم فيها هتجَت اف
دبشاريع تنموية يف الظروؼ العادية، أو تشريدىم من موطنهم األصلي ليحل ؿبلهم آخروف من بلداف أخرى، كما 

يُت، والضغط على اعبزائريُت وروبقامت بو السلطات الفرنسية باعبزائر يف إطار سياستها االستيطانية للمهاجرين األ
اؽبجرة اػبارجية، فكانت اؽبجرات اعبماعية من اؼبدف كاعبزائر ووىراف وتلمساف، ومعسكر وعنابة إىل  مودفعه

 .3وغَتىا من اؼبناطق اعبزائر كبو البالد التونسية

من كانوا ىبرجوف مهاجرين من اعبزائر بإذف من  منهموىناؾ اؽبجرات الفردية باذباه البالد التونسية، ف
سلطات االحتالؿ وبرخصة سفر فرنسية، وىناؾ من كاف يهاجر ـبتفيا عن أنظار سلطات االحتالؿ، وىذا 
الصنف من اؽبجرة الفردية مل يتوقف منذ بداية االحتالؿ الفرنسي للجزائر، فمن اؼبهاجرين من كاف ىبرج بدعوى 

 أو ألداء فريضة اغبج، أو ىروبا من الظلم والتعسف االستعماري. التجارة ببالد اؼبشرؽ،

قبد اؽبجرة القسرية، وىي اليت سبثلت يف عمليات النفي اعبماعي أو الفردي، أو  أيضاً ومن بُت األشكاؿ 
اللجوء اإلجباري الذي يكوف بسبب النزاعات الداخلية، أو بدافع النجاة من اغبروب، ويف ىذا النوع من اؽبجرة 

                                                           
، رسالة الكفاءة يف البحث، كلية العلـو االنسانية واالجتماعية، تونس، م1313إلى 1331الجالية الجزائرية بجهة الكاف من يوسف اعبفايل:  -1

 .31ـ، ص1992/1993القسنطيٍت، السنة اعبامعية:  اشراؼ: الكراي
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ اغبديث (1311-1381الجزائريون ونشاطهم في تونس )المهاجرون اضبد بن جابو:  -2

 .59ـ، ص2011-2010تلمساف، -واؼبعاصر، اشراؼ: يوسف مناصرية، جامعة بوبكر بلقايد
 .356صـ، 1998، بَتوت، لبناف، 1، ط6، جم1311-1381تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد ا:  -3
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يكوف القرار مفاجئا بعد استنفاذ كل الوسائل اؼبتاحة للدفاع عن النفس، فتكوف اؽبجرة دبثابة اؼبقاومة، كما حدث 
 .1رة اعبماعية كبو البالد التونسيةبعد ثورة اؼبقراين واؽبج

بالد اؼبشرؽ إىل  البالد التونسية أوإىل  من ىذه األنواع العامة للهجرة اعبزائرية أيضاً ومل زبرج اؽبجرة اؼبيزابية 
حسب اغبجم على  أيضاً على حسب الغاية واؽبدؼ من اؽبجرة، و العريب وغَتىا، وسوؼ نقسم اؽبجرة اؼبيزابية

 ف كانت فردية أو صباعية، وىي كالتايل:العددي لبعض الرحالت، إ

 الهجرة الفردية:  -أ

 افرد واحد، حبيث قد يكوف مطاردوتكوف ىذه اؽبجرة ذات صلة بالفرد اؼبهاجر، أي أهنا ذات أبعاد خاصة ب
من اعبزائر أو بغرض التجارة أو بغرض طلب العلم وغَتىا من  ادارة االستعمارية، أو يكوف مبعدمن طرؼ اإل

 .2األسباب األخرى اليت ذبعل من األفراد يًتكوف أوطاهنم ويهاجروف

اؼبنطقة يغلب عليهم الطابع وقبد أف اؽبجرة الفردية دبنطقة وادي ميزاب كانت موجودة حبكم أف أىايل 
ومنهم من كاف ىبرج خارج البالد بعد اؼبناطق الشمالية من أجل االشتغاؿ بالتجارة، إىل  التجاري، فكانوا يتنقلوف

 أف يلتحق دبدف التل اعبزائري.

ؽ بلداف اؼبشر إىل  تونس أوإىل  ولعل أبرز من تزعم اؽبجرات الفردية ىم العلماء اؼبيزابيوف، الذين تنقوا
ابن عدوف يوسف، حيث كاف من أوائل من اعتنق اغبجاز من أجل االستزادة من العلم، مثل رحلة ىجرة و 

 صالح يف وقتو، ولد ونشأ يف بٍت يزقن وخلف الشيخ عبد العزيز الثميٍت يف إمامة مسجد بٍت يزقن، شد رحالواإل
يث لقي أكابر العلماء ىناؾ، ويف طريق اؼبشرؽ واستقر بالقاىرة بعد أداء فريضة اغبج مدة أربعة سنُت حإىل 

 .3عودتو عرج على تونس وبقي فيها مدة من الزمن، حيث شارؾ يف حياهتا الفكرية وهنضتها العلمية

يب يف رحلتو اغبجازية، وىجرة الشيخ أرحلة الشيخ صاحل األفضلي، والشيخ اطفيش قطب األئمة  أيضاً وقبد 
ـ من الذىاب ىناؾ، وكاف سببا يف 1913وبالفعل سبكن يف سنة تونس إىل  اليقظاف الذي كاف يتوؽ للسفر

 .4تكوين البعثات العلمية بعده

                                                           
 .(62-61)ص-أضبد بن جابو: اؼبرجع السابق، ص -1
 .49يوسف اعبفايل: اؼبرجع السابق، ص -2
 .311، اؼبرجع السابق، ص1، جالطلبة الجزائريون بجامع الزيتونةخَت الدين شًتة:  -3
 .(13-12)ص-ـ، ص2003تع: ؿبمد صاحل ناصر، د.ط، د.د.ف، -، تقتاريخ صحف أبي اليقظانأيب اليقظاف إبراىيم عيسى:  -4
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موطن اؽبجرة ولقد  إىل  وإف ىجرة العامل ال تعٍت ىجرة فرد أو أسرة، إمبا تعٍت ىجرة مكتبة تضم نفائس اؼبعرفة
الظروؼ كما رأينا وراء ىجرة ىؤالء، ولعل من األسباب األوىل يف ىجرة العلماء ىو عدـ وجود مدف  تكان

 .1ةاإلسالميعلمية زاىرة، مثل الزيتونة و األزىر وغَتىا من اؼبراكز العلمية يف البالد 

 الهجرة الجماعية:    -ب 

وتكوف ىاتو اؽبجرة بتنقل عائلة بأكملها، أو عرش من العروش، أو ؾبموعة من األشخاص، وتتعدد األسباب 
اليت فضل أصحاهبا مغادرة  واالختياريةالدافعة ؽبجرة ىؤالء، فمنهم االضطرارية وىم اؼببعدوف قصريا من البالد، 

البعثات العلمية اليت توجهت صوب جامع الزيتونة وكبو ولعل من أبرز اؽبجرات اعبماعية لبٍت ميزاب ىي ، 2البالد
ـ، 1914اؼبعاىد العلمية التونسية، وكما رأينا سابقا أف انطالؽ ىاتو اؽبجرات كاف مع البعثة اؼبيزابية األوىل سنة 

ىا بزعامة أيب اليقظاف الذي أشرؼ عليها، وعلى العديد من البعثات العلمية بعدىا، وكانت سنة ضبيدة تولت بعد
 ، وىو ما سنعرفو يف الفصل القادـ.3بعثات علمية متعددة

من اؽبجرات اعبماعية، ىي تلك اؽبجرات اليت قادىا صبلة من ضبلة العلم بُت جزيرة جربة ووادي ميزاب، و 
 .4ةوكانت دافعا للعديد من اؼببادالت العلمية واالجتماعية بُت اؼبنطقتُت منذ فًتات زمنية بعيدة عن الفًتة اؼبعاصر 

ىذه اؽبجرات من ناحية اغبجم العددي للمهاجرين، وأما من ناحية اؽبدؼ والغاية من اؽبجرة فيمكن أف 
 نقسمها على النحو التايل:

 الهجرة العلمية:   -ج 

 نتعترب منطقة وادي ميزاب من اؼبناطق اؼبعروفة والشهَتة باعبزائر، بكثرة ااضر والكتاتيب، وباؼبشايخ الذي
، وبوجود ىيئة العزابة اليت  أيضاً تصدروا للتدريس والتعليم باؼبنطقة، ووجود اؼبكاتب اػباصة للمشايخ، وللمساجد 

 كانت تسَت نظاـ اجملتمع.

يف نشر اغبركة العلمية بشكل كبَت، وبث روح العلم وطلبو لدى طلبة العلم،  أيضاً وساىم علماء اؼبنطقة 
ونشره يف منطقة وادي ميزاب، ولعل من أبرزىم الشيخ وأخذ العلم من ىناؾ، واػبروج لتونس من أجل االستزادة 

 .5عمي بن وبي، والشيخ اغباج بكَت العنق

                                                           
 .153، اؼبرجع السابق، ص 1، جالطلبة الجزائريون بجامع الزيتونةخَت الدين شًتة:  -1
 50يوسف اعبفايل: اؼبرجع السابق، ص -2
 .571قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -3
 .5إبراىيم ؿبمد طالي: اؼبرجع السابق، ص -4
 .(183-181)ص-، ص2السابق، جصبعية الًتاث: اؼبرجع  -5
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البالد التونسية متميزة جدا، لكوهنا أخذت الصبغة العلمية بشكل كبَت، وكاف طلبة إىل  كانت اؽبجرة اؼبيزابيةف
، نظرا ؼبا اكتسبتو تونس من الشهرة العلمية والثقافية، ومكانة اتالعلم يقصدوف اغباضرة التونسية فرادى وصباع

 .1ولكوف تونس دولة ضباية مثلها مثل منطقة ميزابجامع الزيتونة اؼبعمور، 

 الهجرة العمالية:  -د 

تعد األمة اؼبيزابية أمة سبتاز بالنشاط التجاري بشكل فبيز وكبَت، ؽبذا فلقد كانت اؽبجرة العمالية موجودة 
وبكثرة يف أوساط الشباب اؼبيزايب، حىت أننا قبد يف التشريعات اػباصة هبيئة العزابة، أف اؼبرأة تشًتط على زوجها 

وىو ما يدؿ على انتشار ظاىرة غياب الرجل  ،2د الغياب عنها ؼبدة زمنية ال تتجاوز السنتُتنقبل عقد القراف، ع
 كوف خارج اؼبنطقة وخاصة يف مدف الشماؿ اعبزائري.عن اؼبنطقة لفًتات طويلة، وىذا مرده للعمل الذي ي

نشاط عمايل فبيز يف تونس خاصة فيما ىبص التكفل باغبمامات وىذا  أيضاً وقبد أف اؼبيزابيُت كاف ؽبم 
يف  أيضاً فلقد كانوا منذ الدخوؿ العثماين للجزائر يبتهنوف ىذه اؼبهنة، بل وتزعموىا النشاط ليس باعبديد عليهم، 

 .3ثمانيةالفًتة الع

، فنجد على سبيل اؼبثاؿ أنو يف عهد الباي التونسي علي باشا أيضاً أما يف تونس فكانت ؽبم مكانة مرموقة 
على ضبامات الباي،  باإلشراؼـ(، كاف ىناؾ شخص يدعى "بكَت"، حيث كاف اؼبكلف 1742-1743)

 يدؿ على أنو ميزايب. االسمويلقب بػ" معلم ضباؾبي"، وىذا 

أقلية ليست ذات أنبية تذكرػ كانت تتعاطى الفالحة، فإف األغلبية من اؼبيزابيُت كانت إما تشتغل  فباستثناء
حد اعتبار أف اؼبيزابية كانوا إىل  ذبارة الفحم، أو تشتغل بقطاع اغبماماتبالتجارة كتجارة األقمشة وخاصة 

 .4ؿبتكرين لقطاع الفحم واغبمامات بتونس

ويوجد من اؼبيزابيُت الذين كانوا يف رحلة البحث عن العمل وعن التجارة، من وصل إىل البلداف اإلفريقية  
(، 1929باضبد بن موسى من مواليد ) كالسنغاؿ، وىو ما تثبتو أحد الوثائق الفرنسية، من أف السيداف بوقايلة

ر يف حبث عن العمل، وكاف يف استقباؽبم (، قاما برحلة إىل دكا1930والعلواين عيسى بن بلحاج من مواليد )
د اؼبهاجرين السابقُت وىو السيد وبي زكريا اليزقٍت، وىذا األخَت كاف قد استقر رفقة أخيو سعيد يف حىناؾ أ

                                                           
 .219، اؼبرجع السابق، ص1، جحياة كفاحأضبد توفيق اؼبدين:  -1
 .231، اؼبرجع السابق، ص1، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةؿبمد علي دبوز:  -2
 .164ؿبمد وقاد: اؼبرجع السابق، ص -3
 .(552-528)ص-عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص -4
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ـ، متنقال للتجارة بُت نيامي، أبيدجوف )كوت ديفوار(، ودكار، ويذكر يف التقرير 1940باماكو منذ حوايل سنة 
 .1جات افريقيةأنو كاف وبسن عدة ؽب

من خالؿ ما   -وادي ميزاب–وكانت اؽبجرة العمالية لبٍت ميزاب مصدرا مهما من مصادر تعمَت الوادي 
واالقتصادية والثقافية، ومساعدة الطلبة اؼبيزابيُت الذين  كانوا يقوموف بو من ؾبهودات يف كل اجملاالت االجتماعية

ما ذكرناه سابقا حوؿ تربع اؼبيزابيُت بدار  أيضاً الية، ومن أبرز األمثلة يأتوف للدراسة سواء يف الزيتونة أو اؼبدف الشم
ؾبهزة لصاحل اؼبدرسة الصديقية، ؽبذا نستطيع القوؿ أف اؽبجرة العمالية كانت من األسباب اليت ساعدت على مبو 

 تونس.إىل  وازدىار اؽبجرات والبعثات العلمية

ؽبذه اؽبجرات سواء العمالية أو العلمية، الفردية منها أو اعبماعية الدور الكبَت والبارز يف اغبياة   كافف
ميزاب  لألنبية الكبَتة اليت توالىا بنو التونسية، خاصة يف اؼبيداف العلمي والثقايف ويف اعبانب السياسي والنضايل،

وادي ميزاب بالغا ومهما، وىو ما سنتعرؼ عليو يف يف  أيضاً ىناؾ يف تونس، ولقد كاف أثر كل تلك األعماؿ 
 ل األخَت.صالف
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تعرفنا يف الفصل السابق عن اعبذور التارىبية اليت كانت تربط بُت منطقة وادي ميزاب، وجزيرة جربة التونسية، 
وعن أىم ، اهمبينبالرحالت العلمية واالجتماعية  تنتعالقات مذىبية وعقدية متميزة، سبواليت كانت تربطهم 

عدة أنواع   التونسية، وأنواع وأشكاؿ تلك اؽبجرات اليت ازبذتالدوافع اليت كانت وراء ىجرة اؼبيزابيُت كبو البالد 
أما يف ىذا الفصل فسوؼ نتطرؽ يف اؼببحث األوؿ، إىل حالة اؼبهاجرين بتونس، وعن أىم ، كما تطرقنا ؽبا سابقا

وؼ وأما يف اؼببحث الثاين فس وكيف كانوا ىبتاروف تلك األماكن؟اليت تواجد فيها اؼبيزابيوف بتونس،  األماكن
 السلطةمع  اإلداريةىناؾ، وعالقاهتم  اإلداريةنتحدث على حالة أوضاع اؼبهاجرين اؼبختلفة، وكيفية تنظيماهتم 

ف اؽبجرة كانت نابعة من عدة أسباب، إوكما ذكرنا يف الفصل السابق، ، نسية ومع التونسيُت على حدا سواءً الفر 
لمية، وىو ما سنتعرؼ عليو يف اؼببحث الثالث من خالؿ وتشكلت يف أنواع ـبتلفة، فكانت اؽبجرة العمالية والع

ذا كاف اؼببحث الثالث حوؿ األنشطة إ، ساليت مارسها اؼبيزابيوف يف تون واألنشطةالتطرؽ إىل أىم األعماؿ 
واألعماؿ اؼبهنية اليت مارسها اؼبيزابيوف بتونس، فسوؼ يكوف اؼببحث الرابع واألخَت، حوؿ إسهامات النخبة 
اؼبيزابية بتونس يف اغبياة الفكرية والعلمية، ويف اغبياة الصحفية التونسية، وعن أىم النشاطات الثقافية والفكرية اليت  

عن اعبانب النضايل والسياسي الذي مارسو اؼبيزابيوف بتونس  أيضاً و بعثات العلمية يقوموف هبا ىناؾ، كاف طلبة ال
 الدستوري.اغبر رفقة الشيخ عبد العزيز الثعاليب، وربت غطاء اغبزب 

ا لكل اؼبهاجرين اعبزائريُت الذي فروا من نَت االستعمار الفرنسي وجوره، وعن ا آمنً لقد كانت تونس مالذً 
 .قتصاديةاالالفكرية منها أو السياسية أو  سواءً هامات النخبة اعبزائرية وخاصة اؼبيزابية يف اغبياة التونسية إس

 أماكن استقرار المهاجرين بتونس.  -1

منذ االحتالؿ الفرنسي للجزائر، بدأت اؽبجرة اعبزائرية كبو البالد التونسية تشهد نوعا من النمو والتطور، 
ـ، واكتشاؼ الفوسفاط دبنطقة قفصة، ًب االرتكاز على 1881الفرنسية على تونس سنة ومع انتصاب اغبماية 

األيدي العاملة اعبزائرية، وخاصة منهم الوافدوف من عمالة اعبزائر، ٍب من تالىم من ـبتلف اؼبناطق اعبزائرية خاصة 
 اعبنوب، الذين قدموا إىل تونس حبثا عن لقمة العيش.

 ين بتونس أماكن تواجد الميزابي –أ 

 (%71) نكاف عدد اعبزائريُت يف تزايد مستمر، كما كانت بعض اؼبناطق تستقطب اؼبهاجرين بنسبة تزيد ع
من ؾبموع اؼبهاجرين اعبزائريُت وىي كل من مدينة تونس وضواحيها، والكاؼ وتربسق وبنزرت، استقر هبم حوايل 

، واستقطبت مدينة تونس (40816)ـ، البالغ عددىم 1936جزائري من اجملموع الكلي إلحصاء  (29140)
 ـ.1936من ؾبموع اؼبهاجرين لسنة  (%27)لوحدىا أكثر من 
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مهاجر  (2500)و (1000)بُت  وىناؾ مناطق احتلت اؼبرتبة الثانية من حيث استقطاب اؼبهاجرين ما
من  (%15.33)مهاجر جزائري بنسبة  (6260)تالة وهبا حوايل ومكثر و  األربعاءوىي كل من توزر وسوؽ 

 ـ.1936ؾبموع اعبزائريُت الواردة يف تعداد 

ـ فهي 1936نسمة حسب إحصاءات  (1000)وأما اؼبناطق اليت انتشر يف اعبزائريوف بنسب أقل من 
ترتكز يف اعبهات اعبنوبية الوسطى اليت ال تتوفر هبا فرص العمل، وىي تعترب مناطق طاردة للسكاف حىت بالنسبة 

 .1للتونسيُت

وتعد الفئة اؼبيزابية اؼبهاجرة إىل البالد التونسية من أىم الفئات اليت استقرت ىناؾ، وذلك راجع إىل العالقات 
من  %19.5اليت تربط اؼبنطقتُت خاصة ما ىبص جزيرة جربة، إذ قبد أف نسبة اؼبيزابيُت بتونس كانت  التارىبية

ـ، وتعترب ىذه النسبة مهمة جدا إذا علمنا أف 1921ؾبموع اعبزائريُت اؼبتواجدين ىناؾ بالنسبة إلحصاء سنة 
 .2منهم يف جزيرة جربة %66.5، يًتكز %0.5نسبتهم يف اعبزائر ىي 

كاف ىناؾ تطور يف تعداد اؼبيزابيُت بتونس عرب ـبتلف السنوات، وكاف تطور ىذا التعداد راجع لظروؼ ولقد  
 اؽبجرة، وعواملها من منطقة وادي ميزاب، أو األوضاع يف تونس.

 العدد السنة
1921 395 
1926 205 
1939 765 

 19363-1921تطور تعداد المهاجرين بتونس خالل 

واستقر اؼبهاجروف اعبزائريوف يف ـبتلف اؼبناطق التونسية، وتوزعوا عرب ـبتلف ربوع البالد، وسكنوا يف ـبتلف 
 واحملالت. األماكن

 فنجد من ىذه األماكن اليت أستقر هبا اؼبهاجروف مايلي: 

                                                           
 (.180-179)ص -أضبد بن جابو: اؼبرجع السابق، ص -1
 .61عبد القادر قوبع: اؼبرجع السابق، ص -2

3 - Jamal hagui: les algériens originaires du sud dans la ville de tunis pendant l'époque 
colonial (1881-1956) (mozabites, souafas, ouarglias), mémoire DEA, université de 
manouba, année universitaire 2003-2004, p55. 
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وىي مساكن دائمة للجزائريُت القادمُت من اعبنوب بشكل خاص، وتكوف الوكالة للطبقة الفقَتة  الوكاالت:
ه الوكاالت يف حالة من البؤس، ويتجمع يف  ذما تكوف ى باً ، وغال1يف أغلب األحياف، أو القادمُت اعبدد إىل تونس

 .2ف أحد األماكن منها كمطبخ ؽبميستغلو  أيضاً كل غرفة من غرؼ الوكالة حوايل طبسة أو ستة أشخاص، وكانوا 

إىل صباعتو  اوتعترب اؼبقاىي من أىم األماكن الفضلى للمهاجرين، حيث هبد اؼبهاجر نفسو منظم المقاىي:
أماكن إرساؿ واستقباؿ الرسائل من طرؼ  أيضاً ويلعبوف لعبة الورؽ، ويتبادلوف أطراؼ اغبديث اؼبتنوعة، وكانت 

 .3األماكن لبعض األفراد الذين ال يبلكوف وثائق ثبوت اؽبوية ، وكانت من أىمواألصدقاءاألىل 

أو احملالت من أجل السكن فيها، ويوجد من  اؼبنازؿأو شراء  كًتاءإبومن اؼبهاجرين من كانوا يقوموا 
من انتقل إىل ضواحي مدينة تونس العاصمة واستغلوا اؼبناطق اليت مازالت غَت آىلة بالسكاف،  أيضاً اؼبهاجرين 

واشًتوا األراضي وبنوا اؼبنازؿ البسيطة، كما فعل مهاجرو وادي سوؼ دبنطقة اعببل األضبر وجبل جلود بضواحي 
 .4تونس العاصمة

اؼبهاجرين اعبزائريُت اآلخرين، فنالحظ غياب  ه القاعدة اليت صبعتذا عن ىشذو  ولكن اؼبهاجرين اؼبيزابيُت
من اؼبهاجرين من ـبتلف  اكبَت   ااعباليات اؼبيزابية بتونس يف ىذه األماكن العامة واالجتماعية اليت ذبمع عدد

يف اؼبقاىي أو الوكاالت، ويرجع ذلك إىل أسباب دينية وثقافية للمجتمع اؼبيزايب يف حد ذاتو، وكانوا  سواءً األماكن 
لوف أماكن أخرى، فلقد كانوا ىبتاروف اغبمامات، أو احملالت التجارية، واؼبساجد، وؿبالت اؼبطابع أو يفض

 .5مؤسسات اؼبساعدة اؼبيزابية، اليت كاف يديرىا اؼبيزابيوف

يف الشماؿ اعبزائري أو يف تونس وغَتىا من األماكن اليت  سواءً  أيضاً كاف من خصائص اعباليات اؼبيزابية ف
يهاجروف إليها، أهنم ىبصصوف دارا لنزوؿ مسافريهم ؾبانا، يطلق عليها دار العرش، وفيها قاعة للصالة، وىي 

 .6شقق لنزوؿ اؼبسافرين اؼبيزابيُتمسجدا للصالة، جبواره و  ؾبهزة باؼبرافق ووسائل الطهارة، وعليها قيم،

ت أو كموففُت كأصحاب ؿبال  سواءً ف اؼبيزابيُت سكنوا اغبمامات واؼبتاجر اليت كانوا يعملوف هبا، إؽبذا قبد 
سيدي ؿبرز، سوؽ السالح، شارع اؼبار، شارع القعدين، باب بدة وجو ه اغبمامات كانت مذهبا، ولعل أشهر ى

                                                           
، دار االؼبعية، قسنطينة، 1، طتونس العاصمة نموذجا 1962-1912إلى تونس خالل  ىجرة سكان وادي سوفعبد القادر عزاـ عوادي:  -1

 .160ـ، ص2014
2 - Marty: " les algériens à tunis", revue I.B.LA, N43, et N44, tunis, 11éme année, 3éme et 
4éme trimestre 1948, p317. 
3 - jamal hagui: op, cit, p46. 

 .171عوادي: اؼبرجع السابق، صعبد القادر عزاـ  -4
5 - jamal hagui: op,cit, p 47. 

 .70يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -6
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 قبدمنارة، ومل يكن لديهم أحياء خاصة ؽبم أو ربمل أظبائهم كما كاف للسوافة مثال يف تونس العاصمة، حيث 
د اؼبهاجرين هبا فكانت تسمى بػ" حومة السوافة"، ردبا اغبي الوحيد كاف قرب وجو ىم لكثرة اءربمل أظب أحياء

اؼبيزابية بكثرة يف تونس العاصمة، وخاصة  ، ولقد حلت اعباليات1شارع باب العسل فبرا ىناؾ وبمل اسم ميزاب
 .2يف غرب مدينة تونس ومشاؽبا

اجتماعية تضم أرباب اغبركة فقط، وإمبا كاف كذلك خلية  قتصاديةاؤسسة ومل يكن اؼبتجر اؼبيزايب م
فقد  ، نفسها اؼبائدةلوف وجباهتم معا ويسهروف حوؿ ، يتناو واؼبستخدمُت، يتقاظبوف العمل ويسكنوف ؿبال واحداً 

 .3كاف اعبو السائد جو ثقة واطمئناف وتعاوف ونصح

ئلية فهم اعتمادىم على مؤسسات ذبارية تأخذ صبغة عا أيضاً يف ىذا اعبانب  وكاف من خصائصهم
اؼبطابع والفنادؽ، ويبتعدوف عن االستثمار يف القطاعات اليت تتعرض ػبطورة كربى، يستثمروف يف اغبمامات و 
ثقة اليد العاملة اؼبيزابية فيوففوهنا لديهم، وهبذا يكوف صاحب احملل واؼبوفف يف احملل  وأهنم كانوا يعتمدوف على 

 .4كلهم من اعبالية اؼبيزابية، ويكوف احملل يف حد ذاتو عبارة عن خلية للنشاطات اؼبيزابية يف بلد اؽبجرة

 تونس، وامتلكوا مساحات ة يفأما عن األمالؾ اػباصة باؼبيزابيُت يف ؾباؿ العقار، فلقد كاف ؽبم أمالؾ معترب 
مة، جعلتهم يف مكانة مرموقة وؿبًتمة، ومن ضمن ىؤالء قبد: اغباج علي بن عمر بكَت الذي كاف يبلك اىعقارية 

عدة عقارات برادس ودبدينة تونس ومستثمرات فالحية بالعالية جهة بنزرت، وكاف عضوا يف صبعية األيتاـ وناؿ 
ضبامات بباب اعبديد ومنزال وأربعة متاجر بباب اؼبنارة ومنزلُت بزنقة  أيضاً ـ، ولو 1904سنة  االفتخارنيشاف 

ـ، والذي 1870اللنب بنهج اؼبار، أما الشخص الثاين فهو ضبو بن ؿبمد بن موسى اؼبولود دبنطقة بٍت يزقن سنة 
رى، وتوىل فرنك بنهج األحجار وعقارات أخ (ألفا 70)فقد امتلك منزال قيمتو ـ، 1908قدـ إىل تونس سنة 

ذبارة األقمشة، أما اؼبالؾ الثالث من الفئة اؼبيزابية فهو ؿبمد باغباج بوعروة فلقد كاف يبتلك ضباما بنهج الزاوية 
البكرية أين كاف مقر إقامتو ىناؾ، وأما عمارة بن الناصر بن يوسف بن عمارة من مدينة القرارة لو عمارة بنهج 

 .5يف ؾباؿ الفالحة أيضاً كيات أخرى بالعلمة وميزاب ولو استثمارات أخرى اػبليل دبدينة تونس، باإلضافة إىل مل

 .5الفالحة
كاف للميزابيُت يف تونس العاصمة مسجدا، وذلك بعد تكاثر أعدادىم ونشاطاهتم بتونس، وكاف يقع يف ف

 تأثيثا حسنا للصالة والوضوء والطهارة، فكاف الساكنوف قريبا منو يؤمونو أثثوهشارع حسن بتونس العاصمة، 
                                                           

1 - jamal hagui: op, cit, p-p (47-49). 
 .165، اؼبصدر السابق، ص3، جأعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -2
 .70صيوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق،  -3
 .9ـبتار ىواري: اؼبرجع السابق، ص -4
 .(541-540)ص-عبد الكرمي اؼباجري، اؼبرجع السابق، ص -5
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للصالة يف أوقاهتا، وكاف ىذا اؼبسجد ىو جامعة اؼبيزابيُت يف تونس، يوثق الصالت بينهم، ويزيدىم تذكرا وعناية 
 .1وخدمة لوطنهم

فلت اػبصوصية  قدفونظرا للخصوصية اؼبذىبية اليت يبتاز هبا اؼبيزابيوف حبكم أهنم يتبعوف اؼبذىب اإلباضي، 
دة وجو اب العسل، واؼبقربة الثانية مدة يف بوجو مقربتُت األوىل وىي القديبة مكاف لديهم و حىت فيما يتعلق دبوتاىم، 

 .2يف مقربة اعبالز ربت ربوة برج سيدي علي رايس

كانوا   أيضاً دوف يف تونس يشكلوف طائفة البأس هبا من تعداد اؼبهاجرين اعبزائريُت، و وجو كاف اؼبيزابيوف اؼبف
صة أصحاب األمالؾ واألثرياء منهم، وكانت لديهم خصوصية حىت يف مكانة مرموقة يف اجملتمع التونسي خا وذو 

يف اغبمامات اليت كانوا يبتلكوهنا أو يف  سواءً حيث كانوا يتجمعوف يف أماكن ـبصصة كما رأينا  قاماهتمإأماكن 
احملالت التجارية اؼبختلفة، أما الشكل الثاين من اإلقامات اؼبيزابية بتونس فهي اليت زبص البعثات العلمية، فكانت 

 لديها مقرات خاصة هبا.

 مقرات البعثات العلمية "دار البعثة":   -ب 

ن طرؼ االستعمار الفرنسي، بدأ أولياء تالميذ اؼبدرسة يف بعد أف ًب غلق اؼبدرسة الصديقية دبدينة تبسة م
التفكَت من أجل إرساؿ أبنائهم إلكماؿ الدراسة يف تونس، ولقد اىتدى ىؤالء األولياء إىل الشيخ أيب اليقظاف 
الذي كاف متواجدا ىناؾ يف تونس، فتواصلوا معو وأخربوه عن مشروعهم فقبل مباشرة ألنو كاف يطمح يف ذلك 

 ًتة زمنية سابقة.منذ ف

ىكذا بدأ الشيخ أيب اليقظاف يف االستعدادات الستقباؿ فوج التالميذ، فبدأ يف البحث عن منزؿ مناسب 
الستئجاره، يكوف مقرا لبعثتهم، ويؤويهم ويعينهم على مزاولة دراستهم، ولقد كاف رفقة الشيخ أيب اليقظاف يف ىذه 

، وبالفعل سبكن ىؤالء من إهباد دار 3سعيد بن عيسى النفوسي اؼبهمة كل من الشيخ اغباج عمر العنق والشيخ
فسيحة وصبيلة يف الطابق الثاين من هنج تربة الباي، يف النصف األوؿ من جهة جامع الزيتونة، ويف ىذه الدار كبو 
طبس حجرات واسعة، وصحن يتوسطها، وسطح فسيح، ولقد كانت الدار مضيئة وفسيحة، وهبا كل اؼبرافق 

 األخرى.الالزمة 
                                                           

 .168، اؼبصدر السابق، ص3، جأعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -1
 .10ـبتار ىوراي: اؼبرجع السابق، ص -2
وىو من جبل نفوسة بليبيا، كاف مثقفا وراجح العقل، حافظ لكتاب اهلل، كتب الشيخ سعيد بن عيسى النفوسي، صهر الشيخ سليماف الباروين،  -3

ة منذ سنة بعض اؼبقاالت يف جريدة الفاروؽ للشيخ عمر بن قدور، ولقد استقر بتونس عندما قامت القوات االيطالية باحتالؿ ليبيا، ٍب تنقل كبو تبس
باضي ىناؾ، ٍب احًتؼ اػبياطة يف بلدة الشريعة بتبسة، ٍب جعلو اؼبيزابية ىناؾ ىب اإلصحاب اؼبذاؼبيزابية من أ إخوانود وجو ـ، وذلك لكثرة 1913

عن  اإلشراؼأوؿ بعثة ميزابية إىل تونس أرسلو الشيخ اغباج بكَت العنق ليساعد الشيخ أبا اليقظاف يف مهمة  إرساؿبتبسة معلما ألبنائهم، وؼبا تقرر 
 .153، اؼبرجع السابق، ص3، جالح في الجزائرأعالم اإلصالبعثة. ينظر: ؿبمد علي دبوز: 
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اليقظاف و الشيخ عمر العنق من مسكنهما من وكالة اعبمل يف سوؽ العطارين  ٍب تنقل كل من الشيخُت أيب
 .1ويتولوف مهمة اإلشراؼ عليهمالتالميذ يرعوهنم  أبنائهمتونس، ليكونا مع ب

اليقظاف لفتية دار البعثة برناؾبا مكثفا باألنشطة وؿبكما يف األوقات وحازما يف الًتبية، ولقد   وسطر الشيخ أب
كاف ىدفو ىو اعبمع بُت الًتبية والتعليم وبناء الشخصية السليمة القويبة ؽبؤالء الفتياف، والقياـ باألشغاؿ اؼبنزلية 

 والًتفيو والرياضة.

 ألدوار اليت كاف بقـو هبا يف البعثة كاآلٌب:حيث حدد الشيخ أبو اليقظاف اؼبهاـ وا

 إلقاء الدروس عليهم يف العقائد ويف الفقو اإلباضي يوميا  -
 تفقد كراريسهم ودروسهم اؼبدرسية -
 مراقبة أحواؽبم الدينية والعملية -
 ضبط سَتهتم وتقومي أخالقهم -
 قتصاديةواالاحملافظة على حالتهم الصحية  -
 2إدارة شؤوهنم اؼبنزلية. -

بالنشاط واغبيوية واالستفادة بُت اؼبدرسة والبعثة ؼبدة عشرة أشهر كاملة، قبل أف  اكاف جو البعثة مفعمىكذا  
يضطر القائموف عليها للعودة بالتالميذ إىل أىاليهم بتبسة أو إىل منطقة وادي ميزاب، نظرا للظروؼ السياسية 

 .3ـ1915واندالع اغبرب العاؼبية األوىل، وتوقف مشروع البعثة سنة 

يف الشرؽ اعبزائري بتبسة، وعُت البيضاء، أو يف وادي ميزاب وباألخص مدينة  سواءً وقد استقبل اؼبيزابيوف 
القرارة، البعثة اؼبيزابية أحسن استقباؿ، واستقبلهم الشيخ عمر بن وبي، وأعجب الكل حبسن النتيجة، وبأثار 

بالبعثات العلمية اليت ترسل من ميزاب إىل تونس ربت  ا خَتاً الشيخ أيب اليقظاف اغبسنة يف تالميذ البعثة، وتفاءلو 
 .4وتوجيو الشيخ أيب اليقظاف وأمثالو إمرة

كاف أثر البعثة اؼبيزابية األوىل كبَتا يف نفوس طلبة العلم خاصة بوادي ميزاب، لذلك بدأت التحركات من ف
الًتتيبات انطلقت كوكبة  إسباـأجل تنظيم بعثة علمية ميزابية كبو البالد التونسية بقيادة الشيخ أيب اليقظاف، وبعد 

 ـ.1917 من الطلبة كبو تونس، فوصلت ىناؾ يف شهر جانفي من سنة

                                                           
 .(154-153)ص-، اؼبصدر السابق، ص3ج، أعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -1
 .(7-6)ص-ـ، ص1923، مطبعة العرب، تونس، الحائرين إرشادعيسى:  إبراىيماليقظاف  أبو -2
 .573قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -3
 .192، اؼبصدر السابق، ص3، جأعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -4
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، وما لبث أف التحق وكانت البعثة مكونة من ستة طلبة وأبو اليقظاف سابعهم، حلت بتونس واستأجرت داراً 
هبا أعداد من الطلبة من قرى وادي ميزاب ومن اؼبيزابيُت اؼبقيمُت بتونس، فكاف أفرادىا يف تزايد متسارع مستمر 

 .1ية األوىل وخالؿ العشرينياتحىت قارب اؼبائة طالب وتلميذ بعد هناية اغبرب العاؼب

ومع التزايد اؼبستمر ؼبنتسيب البعثة، صار مع أيب اليقظاف يف رئاسة البعثة العلمية اؼبيزابية الكربى رئيساف 
عددىم بالضبط خالؿ العشرينيات وهناية اغبرب العاؼبية  أصبحآخراف، وصارت ؽبا داراف أخرياف جديدتاف، و 

 ، فدار كاف3، وىكذا ًب تقسيمهم على ثالثة أفواج كل فوج يف دار2األوىل اثنُت وتسعُت طالبا يف ثالثة ديار
ومعو الشيخ إبراىيم  5، ودار يرأسها الشيخ ؿبمد بن اغباج صاحل الثميٍت4يرأسها السيد اغباج صاحل بن باعلي

 .1، فسارت البعثة اؼبيزابية يف ديارىا الثالث السَتة اغبسنة وقبحت النجاح الباىر6شاطفي

                                                           
 .576قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -1
 .225، اؼبصدر السابق، ص3، جأعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -2
 .27ـ، ص1999-1998: العريب دحو، جامعة باتنة، ، دكتورا دولة يف األدب اغبديث، اشراؼأبو اليقظان ونثرهؿبمد زغينة:  -3
(، من قصر بٍت يزقن دبنطقة وادي ميزاب، وعامل فذ من علمائها، وثري سخي من أثرياء 1967/تويف: 1879صاحل بن علي باعلي، )ولد:  -4

البعثة اؼبيزابية بتونس، وزبرج على يديو شاعر  اؼبنطقة، أخذ العلم دبسقط رأسو ببٍت يزقن على يد قطب األئمة الشيخ اطفيش، وكاف من الساىرين على
ـ، اشًتى دبالو اػباص وماؿ بعض احملسنُت عقارا 1951الثورة مفدي زكرياء، وىو شيخ عزايب يف اغبلقة، عرؼ بالفتوى والوع واالرشاد، يف سنة 

، 3ؼبيزابية لسنوات. ينظر: صبعية الًتاث، اؼبرجع السابق، ج، ولقد توىل رئاسة البعثات اغبجازية ااإلباضيُتباؼبملكة السعودية وجعلها وقفا للحجيج 
 .473ص

ـ(، أحد رجاؿ بٍت يزقن اؼبخلصُت، برز يف ميادة عديدة، وساىم مسانبة 1970/ تويف: 1897ؿبمد بن صاحل بن وبي بن عيسى الثميٍت، )ولد:  -5
ـ توجو كبو تونس الستكماؿ 1917ط راسو عند الشيخ قطب االئمة، ويف سنة فعالة يف اغبركة العملية واالجتماعية والسياسية، أخذ مبادئ العلم دبسق

حيث انضم  دراستو جبامع الزيتونة، وزبرج على يد علمائو منهم الشيخ ؿبمد الطاىر بن عاشور، أسهم يف اغبركة العلمية والسياسية منذ غباقو بتونس،
مصر، وتعرؼ  إىلاطفيش يف تسيَت شؤوهنا، ٍب توىل رئاستها بعد نفي الشيخ اطفيش  إبراىيماليقظاف والشيخ  أيبللبعثة اؼبيزابية وكاف مساعدا للشيخ 

وكاف أيضا  على الزعيم التونسي عبد العزيز الثعاليب، وكاف عضوا بارزا يف قيادة اغبزب اغبر الدستوري، وسعى بكل جهوده يف دعم اغبزب خاصة ماديا،
رب، وكاف مساعدا أليب اليقظاف يف تسيَت جرائده، وكاف يدير مكتبة االستقامة اليت كانت موردا ىاما لكل مبعوث اغبكومة اؼبؤقتة إىل أمريكا واؼبغ

يف بتونس سنة اؼبثقفُت التونسيُت واعبزائريُت وكانت مقرا لكل األحرار، وقاـ بطبع العديد من األعماؿ، خاصة كتب جده الشيخ عبد العزيز الثميٍت، تو 
 (.805-803ص)-، ص4ًتاث: الرجع السابق، جـ. ينظر: صبعية ال1970

ـ(، أحد علماء بٍت يزقن، أخذ مبادئ العلم دبسقط 1965/ تويف 1886(، )ولد إسحاؽ أبوبن يوسف اطفيش ) إبراىيمابن  أؿبمدإبراىيم بن -6
دىا سافر صوب تونس ليستزيد من رأسو عن عمو قطب األئمة الشيخ اطفيش، ٍب توجو صوب العاصمة وتتلمذ عن الشيخ عبد القادر اجملاوي، بع

اؼبيزابية إىل  العلـو العقلية، فأخذ عن الشيخ ؿبمد بن يوسف اغبنفي والعالمة الطاىر بن عاشور، ولقد كاف من اؼبسؤولُت والقيمُت على البعثة العلمية
لدستوري بقيادة عبد العزيز الثعاليب فكاف من الرجاؿ تونس رفقة الشيخ أيب اليقظاف والشيخ الثميٍت، واقتحم العمل السياسي منذ تأسيس اغبزب اغبر ا

ـ، وعند وصولو 1923األوائل الذين وقفوا إىل جنبو، ٍب أصدرت السلطات الفرنسية بتونس قرار بإبعاده من تونس فأختار القاىرة وكاف ذلك سنة 
 اإلسالميةاف سياسيا بارزا حيث شارؾ يف تأسيس صبعية اؽبداية للقاىرة شرع يف أداء رسالتو ونشاطو، يف التأليف والتحقيق والطبع والفتوى، ولقد ك

باضية دبصر، وكانت لو عالقات عن األوقاؼ اإل اإلشراؼبزعامة اػبضر حسُت، ونشط يف صبعية الشباف اؼبسلمُت بزعامة حسن البناء، وتوىل مهمة 
اؼبتحدة، وكانت لو رحالت عديدة  باألممتَت فبثال للقضية العمانية وطيدة مع زعماء وشخصيات تلك الفًتة، مثل السيد قطب، وؿبمد رشيد رضا، واخ

أبو (، وينظر: مصطفى بن اغباج بكَت ضبودة: "47-44ص)-، ص2. ينظر: صبعية الًتاث، اؼبرجع السابق، جاإلسالمييف ـبتلف ربوع العامل 
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بنشاطاهتم اؼبختلفة، يسكنوف هبا ويقوموف فيها  ىامةالعلمية اؼبيزابية بتونس دور للبعثات  ىكذا أصبح
البعثات تقـو بدورىا على أحسن وجو إىل غاية قياـ اغبرب العاؼبية الثانية أين نشهد توقف البعثات  ذهواستمرت ى

 العلمية يف مرحلتها األوىل.

لتظهر لنا اؼبرحلة الثانية بعد اغبرب العاؼبية الثانية أو يف هناياهتا، البعثات العلمية البيوضية، اليت بدأت تتوافد 
يف األوؿ وذلك راجع إىل منع السلطات الفرنسية اعبزائريُت من الدخوؿ إىل تونس، على تونس بشكل غَت منتظم 

فكاف الطلبة يسلكوف مسالك جبلية وعرة، من أجل الوصوؿ إىل ىناؾ، حىت تكونت ىناؾ بعثة علمية، فقامت 
شًتت ؽبم سنة فااؼبشرفة على التعليم بتأطَتىم، وتنظيم اغبركة العملية الناشئة،  اإلصالحيةصبعيات اغبركة 

ـ، دارا فسيحة يف قلب العاصمة تونس بالقرب من جامع الزيتونة تأويهم وتضمهم صبعيا، بعدما كانوا 1952
، وجعلت ؽبم 2يسكنوف متفرقُت يف دور يستأجروهنا، أو ينزلوف عند بعض العائالت اؼبيزابية اؼبقيمة يف تونس

 .3ًتبية البدنية واػبلقية والعقليةطباخا ورئيسا من أبناء اؼبعهد يوجهم ويواصل فيهم ال

أنو مع تزايد أعداد البعثة وحركة الطلبة اؼبستمرة القادمُت من منطقة وادي ميزاب، كانت الدار  أيضاً وقبد 
األوىل قد ضاقت على الطلبة، فقامت صبعية الفتح بربياف بشراء دار ثانية ليتسع إليها الطلبة، وتسهل عملية 

 .4وجيو والرعايةاؼبراقبة والتأطَت والت

العماؿ منهم الذين كانوا يقيموف يف أغلب  سواءً قاماهتم بتونس، إا كاف اؼبيزابيوف ىبتاروف أماكن ىكذ
يف اغبمامات أو يف احملالت التجارية، وطلبة العلم من أصحاب البعثات العلمية  سواءً األحياف يف أماكن شغلهم، 

 الذين كانت ؽبم دور خاصة كما سبق وأف ربدثنا يف ىذا اجملاؿ.

 أوضاع المهاجرين الميزابيين في تونس:  -2

توجو اؼبيزابيوف كبو تونس بأعداد كبَتة، وكانت مدينة تونس األكثر حضورا للمهاجرين اؼبيزابيُت على غرار 
آنفا للقرب اؼبذىيب الذي  ذكرناكما   ومرد ذلكحضورا ميزابيا معتربا،  أيضاً جزيرة جربة بالطبع اليت كانت تشهد 

 هبمع بُت اؼبنطقتُت.

                                                                                                                                                                                     

 إسحاؽـ، صبعية الشيخ أيب 2011، العدد: األوؿ، نوفمرب هاجؾبلة اؼبن"، اطفيش الجزائري محققا كتاب " المالحن" البن دريد أنموذجا إسحاق
 (.28-24ص)-اطفيش ػبدمة الًتاث، غرداية، ص

 .225، اؼبصدر السابق، ص3، جأعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -1
 .585قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -2
 .117، اؼبصدر السابق، ص3، جوثورتها المباركةنهضة الجزائر الحديثة ؿبمد علي دبوز:  -3
 .(586-585)ص-قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -4
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جتماعية والسياسية اليت كانت تشهدىا اعبزائر بصفة عامة، ومنطقتهم للعوامل االقتصادية واال وذلك راجع
اغبالة  أيضاً واالجتماعية هبذا الوضع، و  قتصاديةاالستعمار الفرنسي، وتأثر اغبالة وادي ميزاب ربت حكم اال

 العلمية والثقافية فبا أدى هبم للخروج والسفر كبو الشماؿ أو إىل تونس من أجل ربسُت أوضاعهم.

 للمهاجرين الميزابيين: اإلداريالتنظيم  - أ

 نعلم أف للميزابيُت نظاـ ديٍت واجتماعي ؿبكم يتمثل يف ىيئة العزابة واؽبيكل اؽبرمي االجتماعي الذي يسَّت 
اغبياة العامة للمجتمع اؼبيزايب من ـبتلف النواحي، لكن عند اؽبجرة إىل خارج منطقة وادي ميزاب، يف مدف التل 

 نظاـ معُت يتماشى مع الظروؼ اليت ربيط هبم. تباعار كاف عليهم أو خارج اعبزائ

ينتخبونو يشرؼ على شؤوهنم، ويبثلهم لدى  مُتقد كاف للميزابيُت منذ العهد العثماين يف اؼبدف الكربى أو 
السلطات العثمانية، وكاف بيده صندوؽ للتضامن، تسدد منو ديوف كل تاجر مزايب أصيب بنكبة يف ذبارتو، وكانت 
صباعة بٍت ميزاب تعطي قروضا من ىذا الصندوؽ لدايات اعبزائر، وتدفع غبكومة األتراؾ سنويا أربعمائة سائمة،  

 .1نابة تدفع ؽبم مائة سائمةكما كانت صباعة ع

بوجو هبمعها األمُت عن كل  (50)إىل  (40)ومن مداخيل ىذا الصندوؽ اإلتاوات السنوية اؼبقدرة بُت 
متجر ميزايب وضباـ ميزايب، باإلضافة إىل اإلتاوات األسبوعية اليت كاف يدفعها كل ميزايب يستأجر دابتو بغرض ضبل 
ونقل ـبتلف السلع واألغراض، ىذا باإلضافة إىل حق اإلجارة اليت كاف يدفعها كل ميزايب موجود داخل مدينة 

 .2اؼبعظم من كل سنة اعبزائر عند حلوؿ شهر رمضاف

ـ، 1837جواف  4وبعد االحتالؿ الفرنسي للجزائر وما حوؽبا، أصدرت السلطات الفرنسية مرسوما، يـو 
 .3ـ وبدد التنظيم العاـ ؽبذه النقابات1937جواف  31يقضي بإقرار نقابات الربانيُت اػبمس، ومرسوما آخر يـو 

النقابات ربت نظرىم وحاسبوىا اغبساب العسَت، وضيقوا عليها اػبناؽ، حىت أفلس  ذهجعل الفرنسيوف ىف
عاملة اعبزائرية اليت تأٌب من واليهود مهاـ تلك اعبماعات، وقد ربوؿ الربانية، أو اليد ال األوربيوفالكثَت منها، وتوىل 

عض منهم إىل مناطقهم األصلية بعد أف لإلقامة اؼبؤقتة من أجل العمل، إىل عماؿ غَت حرفيُت، بل ورجع الب ريفال
 .4فقدوا األمل يف مواصلة العمل يف اؼبدف الكربى

                                                           
 .70يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -1
 .(165-164)ص-ؿبمد وقاد: اؼبرجع السابق، ص -2
 .71يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -3
 .250، اؼبرجع السابق، ص1، جالحركة الوطنية الجزائريةعد اهلل: القاسم س أبو -4
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مػ على أف تتألف نقابة اؼبيزابيُت من األشخاص 1838ونص اؼبرسـو الصادر من طرؼ الوايل العاـ سنة 
نبا دبقدمُت، أما وبونورة والعطف، وبتفظ العرشاف األوالف كال اؼبنتمُت إىل أعراش غرداية ومليكة وبٍت يزقن

 .1األخرى بثالثة مقادمي لكل واحد األعراش الثالثة

التنظيمات اإلدارية للمزابيُت يف اعبزائر ويف مدف التل بصفة عامة خالؿ اغبقبة  وعلى ىذه الشاكلة كانت
العثمانية والفًتة الفرنسية، ومل ىبتلف األمر كثَتا عنو يف تونس حيث شكلوا ىناؾ بأمر من السلطات الفرنسية 

 لدى السلطة الفرنسية.ؽبم  فبثال

ناؾ ضرورة تنظيم صفوفهم على أساس التنظيمات اليت كاف للهجرة اؼبيزابية كبو تونس، وارتفاع عددىم ىف
ـ، 1846/1847قة أو نظاـ العزابة دبدينة تونس خالؿ سنوات لتعودوا عليها يف بلدىم ميزاب، وأسسوا اغب

هيئة العزابة متكونة من سبعة أعضاء، فبثلة فالقنصل العاـ الفرنسي حسب الروايات الفرنسية واؼبيزابية،  بإشراؼ
وادي ميزاب، وىم بدورىم ينتخبوف رئيسا ؽبم وعادة ما يكوف من غرداية عاصمة وادي ميزاب، مع لسبعة قرى 

 موافقة القنصل الفرنسي على ذلك االختيار حيث يكوف بإمكانو إقالة الرئيس اؼبنتخب من طرفهم.

لتخلي عنو عهد ـ، وقد ًب ا1881تواصل نظاـ اعبماعة إىل غاية قياـ اغبماية الفرنسية على تونس سنة  ذاول
 .2للخالفات الدائمة بُت اؼبيزابية اؼبقيم العاـ بوؿ كامببوف، نظراً 

وإف اؼبهاجرين اؼبيزابيُت مرتبطوف بنظاـ اعبماعة، فالشيخ الذي يبثلهم لدى مؤسسات اغبماية الفرنسية البد 
يس للجماعة ىو إبراىيم أف ينتخب من اعبماعة اؼبشكلة من القرى السبع كما ذكرنا، وتذكر اؼبصادر أف أوؿ رئ

 أعياهنمأقاصي، ٍب خلفو عمر بن بكَت الذي عُت خارج إطار " اعبماعة"، وىو ما ربفظ منو اؼبيزابيُت، فراسل 
ـ، الوزير اؼبقيم العاـ يدعونو إىل التخلي عن اؼبؤسسة اؼبشيخية اؼبيزابية وطالبوا بالسماح 1892ماي  16بتاريخ 

ات الفرنسية بدال عن نتخبوف فيما بينهم رئيسا منهم يبثل اؼبيزابية لدى السلطؽبم بانتخاب سبعة مشايخ، وىم ي
 .3عمر بن بكَت

أهتم من طرفهم بالتدجيل والتحايل، واعتربوا  أيضاً تعيينو خارج دائرة اعبماعة و بسبب وًب رفض عمر بن بكَت 
مناوراتو للحصوؿ على الرئاسة خيانة، باإلضافة أنو ينتمي إىل قرية غرداية اليت ال يبثل مقيموىا بتونس وزنا عدديا  

 كبَتا على غرار القرى األخرى، ولقد أىل غرداية من أوؿ اؼبعارضُت ؽبذا الشخص.

                                                           
 .72يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -1
 .(535-534)ص-عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص -2
 .8ـبتار ىواري: اؼبرجع السابق، ص -3
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 عمر بن بكَت، قاـ الوزير اؼبقيم بتعيُت اغباج علي بن عمر بكَت شيخا وأماـ ىذه الضجة واؼبطالبة بتغيَت
 اإلدارياؼبراقبة اؼبدنية بتونس بالقياـ ببحث ؼبعرفة الرغبات اغبقيقية للميزابية يف مستوى النظاـ  وأمرعلى اؼبيزابية، 

كاف اختيار أغلبية اؼبيزابية يف االستجواب الذي قامت بو اؼبراقبة اؼبدنية بتونس، ىو إعادة تكوين ، و اؼبناسب ؽبم
مؤسسة اعبماعة، وانتخاب شيخ لتمثيل اؼبيزابية لدى السلطات الفرنسية، غَت أف اؼبراقب اؼبدين رأى أنو ليس من 

إذا فهر لإلقامة العامة ضرورة تعيُت شيخ أنو  أيضاً الضروري إعادة االنتخاب والعمل بنظاـ اعبماعة، ورأى 
للميزابية فلها أف ذبربىم على قبوؿ ذلك، وؼبا أدرؾ اؼبيزابيوف تعنت اإلدارة الفرنسية وإقرارىا غبقها يف تعيُت شيخ 
للميزابية دوف الرجوع إليهم، فلم يهتم اؼبيزابية ؽبذا األمر لكوف أف صبيع أمورىم كانت تتم عن طريق اعبماعة 

 .1تبطة باجملس األعلى للعزابةاؼبر 

الفرنسية يف تعيُت فبثلُت عبماعة بٍت ميزاب بتونس، وتوىل ىذا اؼبنصب العديد من  اإلدارةستمرت اوىكذا 
الفرنسية زبتار ىذا اؼبمثل على شرطُت رئيسُت يهماف السلطات الفرنسية  اإلدارةالشخصيات اؼبيزابية، وكانت 
 الوالء لفرنسا. أيضاً بالدرجة األوىل ونبا: الثراء، و 

على  ستعماريةاالاعببايات اليت تفرضها السلطات اؼبهمة األوىل لصاحب ىذا اؼبنصب ىو صبع الضرائب و و 
 60-18للذين تًتاوح أعمارىم بُت  إجباريافرنكا تدفع  (60)السكاف، وكاف كل مهاجر يدفع ضريبة قدرىا 

، 2تسجيل الشباب اؼبؤىل للخدمة العسكرية، ويبنح األفراد صبيع الوثائق اليت وبتاجوهنا أيضاً سنة، وكاف من مهامو 
 .3ويقـو بإحصائيات دقيقة للسكاف اؼبوجودين بتونس لكي يقدمها للسلطات الفرنسية

ولعل من أبرز اؼبالحظات حوؿ ىذا النظاـ، ىو غياب التنافس من أجل الظفر والفوز برئاسة ىذا اؼبنصب، 
أهنم مل يكونوا يعارضوف أي شخص تقًتحو  داعبالية اؼبيزابية بتونس، فنج تظهر عملية التحزب بُت أفرادفلم 

الفرنسية، ومل يتدخلوا يف اؼبسألة أبدا، سوى يف فًتة أحد األشخاص يدعى عمارة باغباج عمارة عندما   اإلدارة
سبات عدة باعبزائر، وسجن من أجل كشفوا النقاب عن ماضيو، وأنو من أصحاب السوابق حيث حوكم يف منا

أما غَت ذلك فلم وبدث أي صراع على اؼبشيخة وكأهنا خيانتو ؼبؤسبن، وامتالكو بصفة غَت شرعية ؼبعدات حربية، 
 .4مل تكن تعٍت اؼبيزابيُت بصفة مباشرة

 

                                                           
 .8ـبتار ىواري: اؼبرجع السابق، ص -1
يف  الدكتوراه، رسالة مقدمة لنيل شهادة م1954-1888سوف من االحتالل الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية  مجتمع واديعلي غنابزية:  -2

 .291ـ، ص2008/2009شراؼ: عمر بن خروؼ، جامعة اعبزائر، إالتاريخ اغبديث واؼبعاصر، 
 .50ـ، ص2012، دار اؽبدى، عُت مليلة، 1، ط1930-1900بين  دور المثقفين الجزائريين في لحركة الوطنية التونسية مابوطييب ؿبمد:  -3
 .(543-541)ص-عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص -4



 التونسية. الحياة في وإسهاماتهمأوضاعهم  بتونس الميزابيون المهاجرون ................................الفصل الثالث:

 

661 
 

 سبب التخلي اسم صاحب المشيخة فترة الحكم
 الوفاة عبد الجليل بالحاج إبراىيم 1896-1912
 الوفاة الحاج علي بن عمر بكير 1912-1920
 استقال حمو بن محمد بن موسى 1920-1927
 مرض علي بن محمد بن حاج ابراىيم بوعروة 1927-1927
 استقال عمارة بن الناصر بن يوسف بن عمارة 1927-1934
 الوفاة بالحاج محمد بن الحاج بابا موسى 1935-1946
  حامدأحمد بكير بن محمد بن  1947

 1جدول يوضح أسماء اصحاب مشيخة الميزابية وفترة بقائهم على رأس المشيخة

الفرنسية، وكاف ىذا التنظيم  اإلدارةالذي يسَت اؼبهاجرين اؼبيزابيُت بتونس مع  اإلداريىكذا كاف التنظيم 
وتعلقهم الكبَت كاف مع ىيئة ، أما انتمائهم اإلداريةبالنسبة للميزابيُت تنظيم شكلي فقط من أجل تسيَت أمورىم 

العزابة العليا بقرى وادي ميزاب، فهي اليت كانت تقـو بإصدار األوامر والتعليمات الالزمة لكل اؼبيزابيُت يف ـبتلف 
 اؼبناطق.

 الخصوصية المذىبية لمهاجري بني ميزاب ودورىا في شبكة العالقات المختلفة: - ب

، ؽبذا كانوا أقلية معتربة من أصحاب ىذا اؼبذىب يف تونس، ؼبذىب اإلباضي كما ىو ايتبع اؼبيزابيوف  معلـو
وكاف ؽبم تنظيمات اجتماعية ودينية معينة كانوا يتبعوهنا ويلتزموف بتعاليمها، وحىت يف بالد اؽبجرة كانت ؽبم 

 خصوصيات يف ىذا اعبانب يطبقوهنا وال ىبالفوهنا.

الفرنسية بإحداث ؿباكم شرعية إباضية للنظر يف شؤوف  ارةاإلدؽبذا قبد أف اؼبيزابيُت بتونس كانوا يطالبوف 
أحواؽبم الشخصية أو السماح لػ " اعبماعة" بٍت ميزاب بتسوية األوضاع الشرعية اػباصة باؼبيزابية، وفبا كاف يزيد 
من إصرارىم يف ىذا اعبانب ىو إنشاء ؿباكم خاصة لإلباضية باعبزائر تتوىل اإلشراؼ عن األحواؿ الشخصية 

 ػباصة دبيزابية اعبزائر.ا

ونظرا لعدـ تلبية طلبهم من طرؼ السلطات الفرنسية، فإهنم واصلوا ارتباطهم بالوطن األـ " وادي ميزاب"، 
والتعاوف مع مؤسساتو القضائية غبل القضايا اؼبطروحة ببلد اؼبهجر بعد عجز اعبماعة احمللية اؼبسؤولة عنهم بتونس 

ـ، بأف صباعة بٍت ميزاب ىي اليت تتوىل حصر الًتكة 1893اؼبقيم العاـ بتونس سنة ؽبذا ذكر اؼبيزابيوف  عن حلها،
 على تربية الصغار. واإلشراؼوتوكل أحد اؼبيزابية للتصرؼ يف اؼبَتاث واحملافظة عليو 

                                                           
 .(539-538)ص-عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص -1

  - jamal hagui: op, cit, p 67.  
  - A.N.T: S: A, C: 0001, DOC: 2/17. 
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فاؼبتوكل على ال تقبل دخوؿ األجانب،  1وحاوؿ اؼبيزابية التذكَت بأف قوانينهم اؼبستمدة من " كتاب النيل"
ف يكوف ميزابيا، ويبكن للفرنسي أف وبل ؿبل اؼبيزايب يف حالة عدـ وجود شخص ميزايب أمَتاث القصّر، هبب 

ؽبذا قبد أنو ، وال يبكن لو اإلشراؼ على تسيَت شؤوف القصّر، أجنبيايتكفل هبذه اؼبهمة، أما التونسي فهو يعد 
وأرملة تونسية )مالكية(، رفض اؼبيزابية الوكيل  وبنتاً  رؾ ابناً عندما تويف شخص ميزايب يسمى أضبد بن عالؿ، وت

التونسي الذي عينتو احملكمة الفرنسية لإلشراؼ على الًتكة، ورفضوا ىذا اإلجراء معتربين أف ىذا الرجل التونسي 
 أجنيب، وعينوا مكانو شخص ميزايب.

ابيُت، رغم ؿباولة اؼبيزابيُت ُت واؼبيز ومن خالؿ ىذه اغبادثة يتبُت لنا فهور حاالت تصاىر بُت التونسي
 كاف التونسيُت أجانب، ولكن دائما ما باعتبارنطواء على الذات وعدـ إشراؾ أىايل البالد يف شؤوهنم اػباصة اإل

اؼبيزابيوف يطالبوف اؼبقيم العاـ للنظر يف القضايا الطارئة والتجاوزات الشاذة اليت ربدث يف بعض األحياف من طرؼ 
 .2معينُت، بوقفها والنظر فيها جبدية لكي تبقى العالقة الطيبة اليت ذبمع بينهم وبُت األىايل التونسيُتأشخاص 

وقوع بعض اػبالفات اؼبذىبية بُت األىايل واؼبهاجرين اؼبيزابيُت، فعلى سبيل اؼبثاؿ  أيضاً وقبد يف ىذا اعبانب 
على مثل ىذه الشؤوف بتونس، عملت على اغبّد  قبد قضية القدح يف شهادة اإلباضية، ولكن السلطات القائمة

من ىذه التجاوزات اليت يبكنها أف تضر بالتواجد اؼبيزايب، وردوا على ىذه اإلشاعات واتفقوا على ذبويز شهادة 
جاء فيو أف ىػ، 1120سنة ـبتوما من طرؼ الباي حسُت،  ة، وذلك على غرار منشور شرعي صدراإلباضي

 يف العمـو واػبصوص وال سيما أىل الصالح منهم. -بٍت ميزاب–ويز شهادة اإلباضية علماء تونس اتفقوا على ذب

اؼبيزايب لزمو الكفر على كل  ... فاؼبقصود أف من قدح يف شهادة اإلباضي»أيضاً وفبا جاء يف نص الرسالة 
ارتكب معصية شديدة حاؿ...، فالقدح يف أعراضهم فبا ال هبوز يف الشريعة احملمدية واؼبعارض يف شهادهتم قد 

 .3«تابة بسرعة فإف أىب قتل من ساعتوستويؤمر باإل

 مل تأثر على جانب العالقات اؼبتنوعة اليت كانت تربط اإلداريةاؼبذىبية أو  سواءً ولكن كل ىذه اػبصومات 
 .اآلثارة مع التونسيُت، وكانت عبارة عن خالفات بسيطة اؼبيزابي

                                                           
(، ويعترب ىذا الكتاب وىو يف ؾبلدين 1808-1720" النيل"، إشارة إىل كتاب " النيل وشفاء العليل" من تأليف الفقيو عبد العزيز الثميٍت ) -1

، دار من أعماق الصحراءعمدة اؼبذىب اإلباضي يف العبادات واؼبعامالت، وىو الذي شرحو القطب اطفيش عليو رضبة اهلل. ينظر: صاحل خريف: 
 .54ـ، ص1991الغرب اإلسالمي، لبناف، 

 .(551-549)ص-عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص -2
، اؼبلتقى الدويل م20م وبداية القرن 19الصالت الثقافية بين إباضية الجزائر وتونس واإلباضية بها في نهاية القرن ناصر باغباج بن باضبد:  -3

 .6ـ، ص2013نوفمرب  11-10ي وتونس، جامعة الوادي، يومي حوؿ التواصل بُت اعبنوب الشرقي اعبزائر 



 التونسية. الحياة في وإسهاماتهمأوضاعهم  بتونس الميزابيون المهاجرون ................................الفصل الثالث:

 

661 
 

فنجد أف اؼبيزابيُت كاف ؽبم ملكية واسعة فيما ىبص اغبمامات بتونس، وكاف التونسيوف هبدوف يف ىذه 
من الطبقات العليا ومن العائالت  سيماال واألمانة، فأشتد اإلقباؿ عليها اغبمامات اؼبيزابية النظافة والنظاـ 

كثر هبا اختالط اؼبيزابيُت بالتونسيُت وًب الشريفة التونسية، فكانت مزدضبة يف أغلب األحياف باؼبستحمُت، ف
األخوة بُت ت سفَت للجزائر بتونس، يوثقوف صالالتعارؼ والصداقة بينهم، وصار اؼبيزابيوف يف تلك العهود أحسن 

اعبزائر وتونس، ووببطوف دسائس االستعمار الفرنسي الذي هبتهد للتفريق بُت شعوب اؼبنطقة يف ـبتلف 
 .1اعبوانب

 الميزابية ودورىا في ظروف المهاجر الميزابي:المرأة  -ج

تعترب اؽبجرة الرجالية ىي السمة الطاغية على نوعية اؼبهاجرين اعبزائريُت إىل تونس، وكاف عنصر النساء قليل 
وذلك يرجع بالطبع إىل العرؼ  .2(1/10شر ىجرة الرجاؿ )جدا مقارنة مع الرجاؿ حيث قدرت ىجرهتن بع  

ات اؼبذىب اإلباضي يف التشديد حوؿ مسألة سفر اؼبرأة وخروجها خارج منطقة وادي اؼبيزايب، وإىل خصوصي
ال ىبرج أحد زوجتو من »ـ، ينص على: 1899ة أصدر صباعة بٍت يزقن اتفاقا يف أفريل من سن، حيث 3ميزاب

كاف أحد يريد أف أىل البلد إىل مدف التل مطلقا، كما ىي عادتنا واتفاؽ أىل بلدنا األولُت منهم واآلخرين، وإف  
 .«نوعايسافر بزوجتو إىل بيت اهلل اغبراـ... ليس ذلك فب

... أننا ال »يف قصوره السبعة قرارا ينص على: ـ، أصدر ؾبلس وادي ميزاب فبثال 1928مارس  28ٍب يف 
ر البلداف نرضى على ميزايب أف ىبرج زوجتو أو بنتو أو حرمو ميزابية مطلقا، أي ىبرجها من ميزاب إىل بلدة من سائ

، ىكذا كانت ؾبالس اإلباضية بوادي 4«ؿبدودا... مطلقا، غَت إحدى القرى السبع اؼبذكورة، فجعلنا ذلك حدا
 ميزاب متشددة يف قضية سفر اؼبرأة وخروجها خارج منطقة وادي ميزاب.

فاظ على البنية وموطنو بوادي ميزاب، وإىل اغب لى الرابطة العاطفية بُت اؼبهاجروتعود قراراهتم ىذه حفافا ع
االجتماعية للفرد اؼبيزايب وفق اؼبنظور العريف للميزابيُت واػبصوصية اؼبذىبية لإلباضية، ولعل أبرز االعتبارات اليت  

 كانت وراء ىذا األمر ىي: 

يعمل كل وسيلة للرجوع إليو مىت  األسرة مرتبطا عاطفيا بوطنو، فهوبقاء اؼبرأة يف الوطن هبعل رّب  -
 سنحت الفرصة.

                                                           
 .167، اؼبصدر السابق، ص3، جأعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -1
 .54ؿبمد بوطييب: اؼبرجع السابق، ص -2
 .7ـبتار ىواري: اؼبرجع السابق، ص -3
 .(215-214)ص -يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -4
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على اؼبثاليات اؼبعروفة عندىم ووبافظوف على السلوؾ  وفينشؤ يف الوطن هبعل أبناء األسرة  بقاء اؼبرأة -
 الذي اعتاده اجملتمع ىناؾ

السماح للرجل باصطحاب زوجتو وأطفالو إىل مقر عملو التجاري قد يكوف سببا أف تروؽ ؽبم اغبياة  -
 .1ويقل الشوؽ إىل الوطن، ٍب يكوف البقاء الدائم واالبتعاد عن الوطن ىناؾ،

ىجرهتم تتسم  أيضاً فلهذا قبد أف اؼبهاجر اؼبيزايب كاف مرتبطا ماديا ومعنويا دبدينتو األصلية، وىذا ما جعل 
اؼبوروث االجتماعي وقد ساعد ف اؼبهاجر يعبد الطريق ألقاربو من الرجاؿ للحاؽ بو، إبالصبغة العائلية، حيث 

بة، والديٍت لبٍت ميزاب على التضامن واؼبرافقة للمهاجر اؼبيزايب الوافد إىل تونس حيث يكوف مرتبطا مع نظاـ العزا
وسبتاز ىجرهتم على إهباد منصب الشغل ومساعدتو حىت يستقر على حاؿ،  هالذي يؤمن لو اإلقامة ويساعد

ولقد كانت ، نفراً  (50)و  (40)بُت  أصبحوا يتنقلوف يف ؾبموعة تًتاوح مابالفردية يف البداية كما ذكرنا آنفا، ٍب 
تستمر مدة اؽبجرة للفرد اؼبيزايب قبل أف يعود إىل أرض الوطن من أجل زيارة أقاربو ما بُت السنتُت و الثالثة 

قليل من نفقات خار أكرب قدر من اؼباؿ قبل عودهتم، وكذلك الت، وىذا ردبا يساعد اؼبيزابيُت على ادّ 2سنوات
 .3السفر

رغم ىذا كانت ىناؾ حاالت استثنائية لبعض اؼبهاجرين الذين كانوا مع أسرىم بتونس، مثل اؼبهاجر أضبد و 
الشيخ ؿبمد بن صاحل بن وبي الثميٍت الذي كاف  أيضاً و بن عالؿ على سبيل اؼبثاؿ الذي تزوج من تونسية، 

 .4مستقرا يف تونس مع أفراد عائلتو ومازاؿ غبد اآلف أحفاده بتونس

 وضعية البعثات العلمية الميزابية بتونس: -د

قد سبق وأف ربدثنا عن البعثات العلمية اؼبيزابية اليت كانت السباقة كبو تونس، وأهنا كانت سببا يف بعثات 
 متوالية عليها.علمية 

ولكن تلك البعثات مل ترسل عرب طريق مفروشة بالورود، فلقد القت يف بداياهتا األوىل ؾبموعة من 
فبعد أف ًب غلق اؼبدرسة الصديقية بتبسة وتوجهت أوؿ بعثة علمية كبو تونس،  والظروؼ القاسية. وباتالصع

ة أشهر لتعود للديار بسبب الظروؼ األمنية الغَت ربت قيادة الشيخ أيب اليقظاف، واستمرت تلك البعثة ؼبدة عشر 

                                                           
 .(387-386)ص -علي وبي معمر: اؼبرجع السابق، ص -1
عن زوجتو  ردبا الفًتة اليت تستمر ؼبدة سنتُت ىي زبص فئة اؼبهاجرين اؼبتزوجُت، ألنو يوجد يف شروط الزواج بالنسبة للميزابيُت، عدـ غياب الزوج -2

 ؼبدة ال تتجاوز السنتُت، وإال فإف اؼبرأة يكوف لديها اغبق يف الطالؽ.
 .7تار ىواري: اؼبرجع السابق، ص ـب -3
 صباحا، ببيتو بالقرارة. 10ـ،على الساعة 2013 ديسمرب 31لقاء شفوي مع الشيخ صاحل بن إبراىيم باجو، يـو  -4
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مستقرة بتونس جراء اندالع اغبرب العاؼبية األوىل، فعاد الشيخ أيب اليقظاف الذي مكث يف تونس ؼبدة سنتُت،  
 .1كانت عشرة أشهر منها يف تسيَت البعثة اؼبيزابية ىناؾ

بالشيخ أيب اليقظاف ترحيب األبطاؿ نظرا فاستقبلت ىذه البعثة حبفاوة بالغة دبنطقة وادي ميزاب، ورحب 
للمجهودات اليت قاـ هبا من أجل تالميذ البعثة، وقد رجع الشيخ أيب اليقظاف وكلو أمل يف نشر التجربة 

والنهضوية والعلمية اليت أخذىا من تونس، ومن جامع الزيتونة اؼبعمور، ومن اؼبدارس العصرية ىناؾ،  اإلصالحية
ـ، بدعم من رجاؿ 1915أوؿ مدرسة عصرية على مبط اؼبدارس التونسية سنة  وبالفعل فقد أسس الشيخ

 .2اإلصالح

منطقة القرارة، لببة من طلبة العلم الذين زبرجوا من معهدي  باألخصوتكونت يف منطقة وادي ميزاب، و 
االستزادة من الشيخ اغباج عمر بن وبي، والشيخ اغباج إبراىيم بن كاسي، الذين أحبوا السفر كبو تونس من أجل 

معُت العلـو اليت تقدمها اؼبدارس العصرية التونسية، وااللبراط يف حلقات العلم جبامع الزيتونة، فطلبوا من الشيخ 
اليقظاف معلمو الشيخ عمر بن  واستشار الشيخ أب وبالفعل، جوع كبو تونس على رأس بعثة علميةأيب اليقظاف الر 

 عنها. واإلشراؼدبنقطة وادي ميزاب، وأشاروا عليو برئاسة البعثة العلمية  اإلصالحوبي، وصبلة من زعماء 

اليقظاف اؼبشاورات واالستعدادات انطلقت الكوكبة العلمية كبو تونس، وسافرت عرب  ووبعد أف أًب الشيخ أب
 التوجو كبو تونس اعبماؿ من القرارة كبو مدينة تقرت، ٍب ركبوا القطار من مدينة تقرت إىل غاية مدينة قسنطينة، ٍب

 .3ـ1917عرب القطار، وكاف وصوؽبم لتونس يف سنة  أيضاً 

 البعثة العلمية الثانية مكونة من سبعة أشخاص يف بادئ األمر وىم : ذهكانت نواة ى

 اليقظاف والشيخ أب -
 يوسف بن بكَت العطفاوي -
 إبراىيم اطفيش إسحاؽأبو  -
 صاحل بن وبي -
 صاحل بن علي -
 وبي بن باضبد سليماين -
 عمر بن اغباج ؿبمد بوحجاـ -
 الناصر بن صاحل ماليل -

                                                           
 .46ـ، ص1985، د.ط، اؼبطبعة العربية، غرداية، أبو اليقظان في الدوريات العربيةؿبمد ناصر بوحجاـ:  -1
 .574باغباج: اؼبرجع السابق، صقاسم بن أضبد الشيخ  -2
 .222، اؼبصدر السابق، ص3، جأعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -3
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 عبد اهلل بن إبراىيم أبو العالء -
 يوسف بن بكَت ضبو علي -
 .1أضبد بن اغباج إبراىيم بن كاسي -

ر صفو ىذه البعثات العلمية ىي كانت بداية البعثات العلمية اؼبيزابية كبو تونس، ولكن األمر الذي عكّ ف
الشباب الذي يدعوف إلصالح التعليم والعديد من اجملاالت يف اؼبيداف الفكري اغبملة اليت قامت ضد ىؤالء 

 والعلمي دبنطقة وادي ميزاب.

دىا وادي ميزاب من قبل يف ؾباؿ تكوين األجياؿ الناشئة، والذين تإذ أسفرت ىذه اؼببادرة اعبديدة اليت مل يع
نية والعلمية بوادي ميزاب، اؼبتحكمة يف ؾبريات ساروا فيو دوف أف يأخذوا اإلذف واؼبوافقة من اؼبرجعيات الدي

األمور، ولقد قاد ىذه اؼبعارضة ؾبموعة من الفقهاء والعزابة من تيار احملافظة واعبمود والذين ساروا ضد تيار 
 .2اإلصالح دبنطقة وادي ميزاب، وضد التوجو اعبديد كبو االستفادة من اغبواضر العلمية اجملاورة

 ع اليت استندوا عليها يف معارضتهم ؽبذه البعثات ىي: ولعل من أبرز الذرائ

صغر سن التالميذ اؼبتوجهُت إىل تونس للتعلم، وابتعادىم عن أسرىم وعائالهتم قبل استيفاء حظهم من  -
 الًتبية.

ـبالطتهم لبيئة ـبالفة لبيئة وادي ميزاب يف عوائدىا وتقاليدىا وأعرافها فبا يؤثر عليهم سلبا، فيفسد  -
 ىبرب أخالقهم.طباعهم و 

تعلمهم علوما عصرية دنيوية غَت شرعية، ال فائدة ترجى من ورائها، بل ربوؽبم ماديُت وتزىدىم يف  -
 دينهم.

اهتاـ القائمُت على البعثات العلمية باالنشغاؿ عن مراقبة التالميذ ورعايتهم بتكوين أنفسهم، وبشؤوف  -
 لوف فيها.السياسة والتجارة، وتلوهنم بأفكار األحزاب اليت يناض

ـ، أي بعد البعثة 1920/1922وتزامنت ىذه اغبمالت مع مطلع العشرينيات، وبالذات بُت سنيت 
لنداء اؼبنبعث من ليسًتدوف أبنائهم ويقطعوهنم عن دراستهم استجابة  اآلباءاليقظانية الثانية، فبا جعل العديد من 

 اؼبسجد ومن اؽبيئة العليا يف ميزاب.

                                                           
1-  : ـ، 1995، نشر صبعية األمل للًتبية والثقافة، غرداية، (1984-1887) العالمة الجليل يوسف بن بكير حمو عليأضبد بن ضبو كرـو

 .14ص
البعثة العلمية بتونس: "ات اليت واجهت البعثات العلمية اؼبيزابية لتونس، ينظر: مصطفى بن اغباج بكَت ضبودة: للتوسع أكثر حوؿ العوائق والصعوب -2

 اؼبطبعة العربية، غرداية.ـ، نشر صبعية الًتاث، 2013، أوت 17، ع:ؾبلة اغبياة، "أىداف وعوائق



 التونسية. الحياة في وإسهاماتهمأوضاعهم  بتونس الميزابيون المهاجرون ................................الفصل الثالث:

 

611 
 

اليت كانت تصدر يف حقهم، وذىلوا ؼبا كاف يروج عنهم  اإلساءاتتأثر تالميذ البعثة العلمية بتونس هبذه 
اؼبروجة  واإلشاعاتىناؾ يف منطقة وادي ميزاب، وحاولوا مسك أعصاهبم وعدـ االندفاع وراء ردود الفعل 

اؼبسؤوؿ األوؿ عن البعثات العلمية اؼبيزابية الشيخ أيب اليقظاف، و  ،كاف أوؿ رد من طرؼ مسؤويل البعثةف، 1عنهم
من خالؿ مقاؿ منشور جبريدة اإلقداـ اعبزائرية لألمَت خالد، ٍب توالت العديد من اؼبقاالت األخرى كما يقوؿ 

نسية: وكاف جوابنا أف فتحنا عليهم ضبلة عشواء يف اعبرائد التو »: األمرالشيخ أيب اليقظاف بنفسو حوؿ ىذا 
عن البعثة العلمية الذي كاف أحد  أيضاً اطفيش  إسحاؽ وودافع الشيخ أب، 2«االرباد، لساف الشعب، األمة...

مبا إبُت فئتُت و  اصراعً ترب الصراع مل يع، و واالنغالؽمن آفات اعبهل  غَتىاها بتونس، وحارب آفة اعبمود و مسؤولي
 والثبات والتطور.ىو صراع بُت العلم واعبهل، واغبق والباطل، 

، ومدىا باؼبعونة اؼبادية إبقائهاعلى  وإصرارهكاف ؽبذا الصراع دور كبَت يف إكماؿ الشيخ اطفيش مع البعثة ف
رأى فيها معوقا من معوقات النهضة واعتربىا مثلها  ألنوواؼبعنوية والروحية، وقاـو حركة اعبمود اليت كانت ضدىم، 

ضد ، كاف فيهما ىجـو الذع كتابُت  إصدارب ، وقامت حركة اؼبعارضة3والتبشَت ؽواالستشرامثل االستعمار 
 اؼبسؤولُت عن البعثات العلمية، والكتاباف نبا: 

 إماطة اللثاـ على بعض اللئاـ: صاحل لعلي -1
 الرباىُت القاصفة ؼبتتبعي الفالسفة: صاحل لعلي -2

بأنكر  إياىمناعتا الذعا وىجوما صارخا على الشباب، نقدا  يابعد إصدار ىذين الكتابُت اللذين احتو 
اطفيش بإصدار كتاب لكل منهما، يرداف فيو ودبنهج ؿبًـت  إسحاؽ واليقظاف وأب واألوصاؼ، قاـ الشيخاف أب

 يف تلك الكتب السابقة وصد االهتامات اؼبوجهة ؽبم ولطلبة البعثة. ما جاءوبأسلوب علمي حوؿ 

 والكتاباف نبا: 

 ائرين: للشيخ أيب اليقظافإرشاد اغب -1
 اطفيش إسحاؽالدعاية إىل سبيل اؼبؤمنُت: للشيخ أيب  -2

                                                           
 .(592-589)ص-قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -1
 .13، اؼبصدر السابق، صتاريخ صحف أبي اليقظانأيب اليقظاف إبراىيم عيسى:  -2
 .(86-85)ص-ـ، ص1991، د.ط، اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، اعبزائر، الشيخ إبراىيم اطفيش في جهاده االسالميؿبمد ناصر:  -3
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بعد ىذه اؼبعارؾ الطاحنة عرب صفحات اعبرائد والكتب، واؼبساجالت اليت وقعت طواؿ سنتُت، انتهى 
 إرساؿ، وقبحوا يف مشروعهم العلمي، وسارع األولياء بعد ذلك يف اإلصالحيالصراع بتفوؽ أصحاب الفكر 

 .1ىل تونس من أجل االنضماـ يف نظاـ البعثات العلميةإأبنائهم 

اليقظاف يف تونس وكل اؼبشرفُت على البعثة ىناؾ، على السَت اغبسن لنظاـ البعثة، وسطروا  وحرص الشيخ أب
لتالميذ  اإلسالميةالًتبية باليقظاف  والشيخ أب ىتموا، لتالميذ داخل دار البعثة وخارجهايسَت عليو ا اخاص ابرناؾب

وكاف يذكرىم بتلك الدروس يف كل ، اإلسالمي الفقوالبعثة، فكاف يقيم ؽبم الدروس القوية العميقة واؼبستمرة يف 
فرصة هبدىا مناسبة، وقد مأل تالميذه بإوبائو القوي وبدروسو الدينية الدائمة، وأحاديثو اؼبمتعة اؼبفيدة، مألىم هبذا 

وكاف رضبو اهلل مع لطفو ، 2نفوسهم كل الفضائل واػبصاؿ اغبسنة والطيبة، فغرس يف اإلسالميبالدين وباػبلق 
رأى  فإذاعن تربيتهم اػبلقية ودينهم  ، ألنو كاف مسؤوالهموحنانو للتالميذ، حازما وشديد اليقظة يف مراقبة سلوك

يف تلميذ ما ال يليق يؤنبو ووباوؿ إقناعو، يستبقيو مع بعض زمالئو إذا خرج التالميذ إىل النزىة يف اعبمعة، فيؤنبو 
التالميذ وببوف وإذا مل هبد فيو اللُت هبلده ووبرمو من اػبروج إىل النزىة، ولكن اعبلد ال يقع إال قليال، ولقد كاف 

 .3اليقظاف اشيخهم ورئيسهم أب

اليقظاف فيما ىبص البعثة العلمية األوىل اؼبدرسة العربية العصرية اليت كاف يديرىا الشيخ  اار الشيخ أباختو 
ؿبمد صفر وىو خريج جامع الزيتونة، وكانت ىذه اؼبدرسة تعٌت بتعليم اللغة العربية وعلومها وربفيظها القرآف 

ية، واستمر تالميذ البعثة يف ىذه اؼبدرسة حوايل الكرمي واغبديث الشريف وتدريس العلـو العصرية واللغة الفرنس
ويف ىذه اؼبدرسة يذكر الشيخ إبراىيم بن بابا بوعروة أنو قرأ كتاب " قطر الندى وبل الصدى" مع  ثالثة أشهر،

شرحو على األستاذ الشيخ عبد العزيز الباوندي، اؼبدرس الرظبي للزيتونة، و اللغة الفرنسية على األستاذين علي 
اليت تأسست حديثا، واليت كاف يديرىا الشيخ  5لينتقلوا بعدىا إىل مدرسة السالـ ،4ي، وصاحل رضا األضبرالرياح

 رايل.و الشاذيل اؼب

رايل من أجل تعليم الفتية، فبا جعل الشيخ أيب و اليقظاف كل ثقتو يف الشيخ الشاذيل اؼب ووضع الشيخ أب
س للتالميذ يف يدر   ما كافوباإلضافة إىل ، 6مبٌت اؼبدرسة إهباراليقظاف يدعمو معنويا وماديا حيث تكفل بدفع 

                                                           
 .594قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -1
 .156، اؼبصدر السابق، ص 3، جأعالم اإلصالح بالجزائرؿبمد علي دبوز:  -2
 .177نفسو، ص -3
ـ، 2003، تق: مصطفى صاحل باجو، د.ط، نشر صبعية الًتاث، اؼبطبعة العربية، غرداية، بن بابا بوعروة حياتو وآثاره إبراىيمضبو بن عمر فخار:  -4

 .44ص
اؼبدرسة اػبلدونية ونبا مدرستاف عصريتاف  التونسية، فلقد البرط الطلبة اؼبيزابيوف أيضا يف اؼبدرسة الصادقية وأيضاً باإلضافة إىل ىذه اؼبدارس العصرية  -5

 ذو شهرة واسعة يف تونس.
 .573قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص -6
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اؼبدارس األىلية التونسية، فإف دروسا وحصصا إضافية كانوا يتلقوهنا يف دار البعثة، ففي مادة القرآف كاف يتوىل 
النووية النفوسي، ويف اغبديث كانوا يتلقوف األربعُت التدريس يف بداية العشرينات الشيخ الفقيو علي بن يعقوب 

لإلماـ النووي، ويف العقيدة منت التوحيد الذي عربو أبو حفص عمر بن صبيع من اللغة األمازيغية للعربية، ويتوىل 
ذلك رئيس البعثة الشيخ أبو إسحاؽ اطفيش، كما يتناولوف باغبفظ اؼبتوف األجرومية وألفية بن مالك يف النحو 

 .1وأرجوزة الرحبية يف علم اؼبَتاث

ظاـ داخل دار البعثة فلقد سطر الشيخ أيب اليقظاف للتالميذ برناؾبا مكثفا باألنشطة وؿبكما يف أما عن الن
األوقات وحازما يف الًتبية، وكاف ىدفو من كل ىذا ىو اعبمع بُت الًتبية والتعليم وبناء الشخصية، والقياـ جبميع 

كاف  فهبا،  وجودوفة كبل عندما يكوف الطلبة معن خليكانت دار البعثة عبارة ف، 2األشغاؿ اؼبنزلية والًتفيو والرياضة
، وتكوف قائمة األظباء ونوع اؼبهاـ قد حددت من طرؼ 3كل طالب أو ؾبموعة من الطلبة مكلفُت بعمل معُت

الغسيل، ب من يهتموف مسؤويل البعثة، وتلصق يف مكاف معُت من دار البعثة، فهناؾ من يتكفلوف بالطبخ، وىناؾ 
ىكذا كانت توزع اؼبهاـ بُت اعبميع من دوف استثناء، يف بشراء لواـز الطبخ من خضر وغَتىا، مكلفوف  وآخروف

 .4جو عائلي يسوده الود واألخوة، ويتعلم من خالؽبا الطلبة كل األشغاؿ اؼبنزلية اليت تنفعهم يف مستقبلهم

حسب ثراء أو فقر كل عائلة من عائالت أما عن الوضعية اؼبالية للطلبة اؼبيزابيُت فقد تنوعت حاالهتم اؼبادية 
الطلبة، وقبد أف العشَتة كانت تتكفل بالطلبة الذين مل يكن لديهم أمواؿ تكفيهم من أجل الذىاب إىل تونس 

 .5بعض األثرياء من التجار اؼبيزابيُت كانوا يتكفلوف دبجموعة من الطلبة أيضاً والدراسة ىناؾ، وقبد 

، الذي كاف تاجرا يف تونس، ربمل العديد من النفقات 6ي بن ضبو الواىجفنجد على سبيل اؼبثاؿ السيد وب
وانقطاع اؼبدد عليهم،  قتصاديةاالأياـ األزمة  يف ؾباؿ البعثات العلمية، وتكفل بنفقات الكثَت من الطلبة اؼبيزابيُت

 .2يف أوطاهنم 1وكاف رضبو اهلل على اتصاؿ دائم مع أىايل الطلبة اؼبيزابيُت

                                                           
 .136اغباج موسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص  -1
 .(573-572)باغباج: اؼبرجع السابق، صقاسم بن أضبد الشيخ  -2
، كانت يل زيارة إلقامة طالبية للميزابيُت، تسمى " إقامة الثانويُت"، وىي إقامة خاصة بطالب 15/10/2014خالؿ زيارة للجزائر العاصمة يف  -3

، ويسَتىا قيم على اإلقامة يهتم  طالبا، 20اؼبرحلة الثانوية للطلبة اؼبيزابيُت اؼبتواجدين بالعاصمة، وىي داخلية، تسع ما يقارب  وهبا نظاـ ؿبكم وحاـز
علمية جبميع شؤوف الطلبة، وكل الطلبة لديهم مهاـ معينة يكلفوف هبا من أجل السَت اغبسن لنظاـ اإلقامة، وىي مقتبسة من نظاـ دار البعثات ال

 للميزابيُت بتونس.
 ـ، ببيت الشيخ صاحل باجو، بالقرارة.2013ديسمرب  31لقاء شفوي مع الشيخ وبي أيب اليقظاف، يـو  -4
 لقاء مع الشيخ صاحل باجو، اؼبصدر السابق. -5
(، من أعالـ مدينة برياف البارزين، عرؼ بالسخاء واالنضباط وروح اؼببادة، اشتغل بالتجارة يف 1995/ تويف: 1900ج: )ولد: وبي بن ضبو الواى -6

كفل بنفقات الكثَت منهم أياـ األزمة االقتصادية وانقطاع اؼبدد، عمل مع أعضاء اغبكومة اؼبؤقتة بتونس تونس فكاف األب السخي للبعثة اؼبيزابية، وقد ت
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في رسالة قاـ بإرساؽبا الشيخ عبد الرضبن بن عمر بكلي إىل الشيخ العساكر اغباج حم، ىبربه فيها عن ف
ي الشيخ وب أيضاً ربمل األعباء اؼبالية لبعض الطلبة اؼبيزابيُت، والوقوؼ معهم مهما كلف األمر، وىبص بالذكر فيها 

...، وبالفعل حبثنا اؼبسألة »وفبا جاء يف الرسالةة إذا احتاجوا إىل أي شيء، لببن ضبو الواىج يف مساعدتو للط
 على ضوء اغبالة يف القرارة وسَت التعليم فيها فتقرر بعد دراسة ساعات مايلي:

، ذلك إىل أف يستجدي ؽبم استجداء أدىأفراد البعثة كلهم هبب أف يستمروا يف التعليم إىل أف يثمروا ولو  1
 تتوفر فيهم شروط االستعداد مثلما توفرت يف ىؤالء ائنن احملاؿ أف قبد أفرادا من أبناإذ م

 أوال يف احملل الذي يسكنو باغباج بن عدوف يف العلي ريثما يوجد ؽبم األخ الواىج ؿبال أليق. 3أف يستقروا 2

 .4«ويعينهم سيما إذا احتاجو أمرا...أف يتوىل اإلشراؼ العاـ عليهم األخ الواىج  3

اليت كاف يعيشها الطلبة، فلقد كاف ىناؾ كراس خاصة عبميع اؼبصاريف اليت ينفقها  قتصاديةاالونظرا للحالة 
 الطلبة، أو اؼبصاريف اليت تدخل ؽبم، وكانوا يسجلوف يف ىذا الكراس، كل صغَتة وكبَتة، وبشكل دقيق.

ُت وسوؼ نأخذ عينة من ىذه الكراريس لكي نبُت بصورة عامة، أىم اؼبصاريف و اؼبداخيل اليت كانت ب
 01يف  -حسب كراسو –طلبة البعثة، وصاحب الكراس ىو الطالب: يوسف بن إبراىيم اطفيش، التحق بالبعثة 

، وآخر تاريخ ورد يف الكراس جملموع التكاليف ىو 1941جويلية  05ىػ، اؼبوافق لػ 1360صبادى الثانية 
07/08/1955. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ث: ـ، وكاف مكلفا بتبليغ اؼبصاحل واؼبلفات، ونقل الرسائل بُت اغبكومة اؼبؤقتة بتونس والواليات اعبزائرية اؼبختلفة. ينظر: صبعية الًتا1955منذ سنة 
 .960، ص4اؼبرجع السابق، ج

الشيخ وبي  ابنـ. سلمت لنا من طرؼ يوسف الواىج، 1957جانفي  23رسالة مرسلة إىل الشيخ وبي بن ضبو الواىج من بلدة القرارة، يـو  -1
 الواىج.

 .، لقاء شفوي مع الشيخ صاحل باجو، اؼبصدر السابق.960، ص4صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج -2
يتنقلوف إىل تونس لالنضماـ إىل صفوؼ البعثة العلمية اؼبيزابية بتونس، وىم: ابن زايد يوسف، األطرش إبراىيم، ويقصد ىنا ثالثة طلبة جدد سوؼ  -3

 وؿبمد العساكر، وىذا األخَت سوؼ يصبح رئيس البعثة العلمية ىناؾ بتونس.
 .(179-178)ص-ـ، ص2007غرداية، ، نشر مكتبة البكري، اؼبطبعة العربية، جمهرة رسائل البكريعبد الرضبن بن عمر بكلي:  -4
 كل اإلحصائيات اليت زبص كراس الطالب يوسف بن إبراىيم اطفيش مأخوذة من دراسة الدكتور عبد العزيز خواجة حوؿ كراريس الطلبة اؼبيزابيُت  -5

 بتونس.
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 503599.28 مجموع التكاليف الكلي

 1227141.05 مجموع المداخيل الكلي

 723541.77 الفرق بين المداخيل الكلية والتكاليف الكلية

 جدول يبّين المداخيل والتكاليف الكلية

 
 المداخيل والتكاليف الكليةمخطط يوضح 

 ط معُت يف اعبدوؿ واؼبخطط التايل:ويبكن أف نوضح أكثر ؾبموع التكاليف لكل نشا

 النسبة التكلفة  محتواىا الفئة الترتيب
 85.84% 432105.9 األكل، السكن، إصالح األثاث... اإليواء واإلطعام  .1
 4.52% 22751.1 أسماء الكتاب كتب  .2
 %4.30 21662.75 كراريس، أقالم، اشتراكات... متطلبات الدراسة  .3
 %2.65 13315.5 انتقال إلى الجزائر تنقل  .4
 %1.08 5430.25 مختلف األلبسة واألحذية وإصالحها لباس  .5
 %0.62 3131.25 حالقة، حمامة الجسم نظافة  .6
 %0.28 1427 نقل أمتعة من جهة إلى أخرى نقل داخلي  .7
 %0.22 1096.56 عالجات مختلفة تطبيب  .8
 %0.19 969 طوابع، رسائل، ىاتف، تلغراف... اتصاالت  .9

 %0.16 820 تبرعات، بيده... مصاريف أخرى  .10
 %0.14 690 سياحة، معارض... ترفيو  .11

 100.00 503399.3  المجموع 
 

 جدول يبّين نوعية التكاليف ونسبها

 

 مجموع التكاليف الكلي

 مجموع المداخيل الكلي
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 1مخطط يوضح نوعية التكاليف ونسبها

منهم الطبقة العاملة يف ـبتلف اؼبهن واغبرؼ، أو فئة  سواءً ىكذا كانت وضعية اؼبهاجرين اؼبيزابيُت بتونس، 
الطلبة الذين كانوا يزاولوف التعليم يف اؼبعاىد العلمية التونسية ويف جامع الزيتونة، ومدى ارتباط اؼبهاجرين اؼبيزابيُت 

إىل فئتهم بالوطن األـ ميزاب، وعالقتهم اؼبتينة مع بعضهم البعض يف بالد اؼبهجر، وابتعادىم عن كل ما يسئ 
 ظوغَتىا من اعبوانب، بل كانوا يسعوف دائما للحفا قتصادياالأو يف اعبانب  اإلدارييف اعبانب  سواءً ىناؾ، 

 على مكانتهم اؼبرموقة يف الوسط االجتماعي التونسي.

 األنشطة واألعمال التي مارسها المهاجرون في تونس.  -3

يباشر يف العمل الذي جاء من أجلو، وإف مل يكن لديو  مع استقرار اؼبيزابيُت يف تونس كاف على اؼبهاجر أف
عمل فإف اعبالية اؼبيزابية واؼبسؤولُت عنهم يضمنوف للعديد من اؼبهاجرين فرص للعمل والنشاط، وقبد أف اؼبهاجرين 
اؼبيزابيُت يف تونس كانوا مسيطرين وبقوة على قطاع اغبمامات يف تونس، كما كانت ؽبم نشاطات ذبارية يف بعض 

 اؼبواد األخرى.

 

 

                                                           
 ، حبث غَت منشور.إلى تونس الميزابيةقراءة في كراريس مصاريف البعثة عبد العزيز خواجة:  -1
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 أىم األنشطة واألعمال الممارسة من طرف الميزابيين في تونس: –أ 

 امتيازاتوإننا قبد أف سيطرة اؼبيزابيُت على قطاع اغبمامات يف تونس مل يكن وليد الصدفة أو عن طريق 
 العثماين باعبزائر. وجودخاصة قدمت ؽبم ىناؾ، فلقد للميزابيُت دراية وخربة يف ىذا اؼبيداف منذ ال

فقد قدمت السلطات العثمانية للميزابية امتيازات خاصة ؽبم دبدينة اعبزائر، وذلك راجع للموقف البطويل 
فنجد أف ؽبم صالحيات وامتيازات  سبانية على السواحل اعبزائرية والتونسية،الذي قاموا بو يف دحر اغبمالت اإل

ونظم األتراؾ يف مدينة اعبزائر طبس نقابات من الربانيُت، ىي ، 1أحد هافييف مدينة اعبزائر، ال ينازعهم  قتصاديةا
والبسكريُت وقبائل مزيتا والزنوج، ووضعت على رأس كل واحدة منها أمينا، مسؤوال  واألغواطيُت اؼبيزابيُتنقابات 

بٍت ميزاب احتكار ومنحت السلطات العثمانية ل، ابتو، يبثلها لدى السلطة اغباكمةعن األمن والنظاـ داخل نق
خابز واغبمامات، مقابل وعشرين، وكذا اؼب ااجملازر ومطاحن القمح اليت بلغ عددىا يف القرف الثامن عشر طبس

 .2، وإعارة دواهبم للخدمات البلديةنكشاريُت دبا وبتاجونو من اللحـو ؾباناً إمداد اإل

الذي  قتصادياالل القطاعات وخاصة منها القطاع ولكن مع االحتالؿ الفرنسي للجزائر ساءت وضعية ك
ائر، فاستولوا على كل اؼبرافق الذين جاؤوا رفقة اغبملة الفرنسية للجز  األوربيوفاحتكره الفرنسيوف واؼبستوطنوف 

 هبا، وهبذا أضطر اعبزائريوف للبحث عن لقمة العيش يف البلداف اجملاورة. قتصاديةاال

الذين كانوا دبدينة اعبزائر، يسيطروف على العديد من القطاعات وخاصة قطاع  أيضاً وىو ما حدث للميزابيُت 
اغبمامات، ففكروا جديا باؽبجرة كبو اؼبناطق القريبة، فكانت تونس الوجهة القريبة منهم، وتفيد اؼبعلومات اليت 

ـ، 1864-1830من سنة  طات الفرنسية عند مغادرهتم ؼبدف اعبزائر يف اذباه مدينة تونسلللس اؼبيزابيةأدىل هبا 
 أف نسبة كبَتة من اؼبيزابية كانت تنتمي إىل قطاع اغبمامات.

ليهم اوىذه اؽبجرة ىي اليت فتحت األبواب على كل اؼبيزابيُت اآلخرين من ـبتلف اؼبناطق اعبزائرية للحاؽ بأى
لوا لتونس بطريقة قانونية وذويهم وأصدقائهم، واعبدوؿ اؼبوايل يوضح بشكل كبَت نوعية عمل اؼبهاجرين الذين تنق

 وربصلوا على جواز السفر من السلطات الفرنسية.

 

 

 

                                                           
 .(51-50)ص-مد وقاد: اؼبرجع السابق، صؿب -1
 .69يوسف بن بكَت اغباج سعيد: اؼبرجع السابق، ص -2
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المكتوبة على المالحظات  تاريخ اإلصدار المهنة مكان اإلقامة مكان الوالدة السن  اإلسم
 جواز السفر

 05/05/1845 تاجر مدينة الجزائر بني ميزاب 32 سليمان بن علي
 مدينة الجزائر

في حماية  رعية فرنسية لو الحق
 فرنسا

 12/05/1845 - قسنطينة بني ميزاب 35 محمد بن مسعود
 عنابة

 يحافظ على مقر إقامتو بالجزائر

عامل  بني ميزاب بني ميزاب 20 إبراىيم باكير
 بحمام

13/05/1845 
 عنابة

 يحافظ على مقر إقامتو بالجزائر

الحاج عيسى بن 
 محمد

 يحافظ على مقر إقامتو بالجزائر 14/06/1845 ال حرفة لو مدينة الجزائر بني ميزاب  35

عامل  عنابة  بني ميزاب 40 إبراىيم بن عيسى
 بحمام

28/08/1847 
 عنابة

حرم من الحماية ألنو دفع 
 المجبى 

سليمان بن 
 يوسف 

 مصحوبا بإخوتو الثالثة  05/11/1848 حمامجي عنابة  بني ميزاب 40

 يسافر بنية العودة 15/07/1849 تاجر  عنابة  بني ميزاب  32 بكير بن أحمد
 يسافر بنية العودة  12/02/1849 حمامجي عنابة  بني ميزاب 35 محمد بن ميلود

بني  -بريان 24 عمر بن باكير
 ميزاب

 يسافر بنية العودة 1849 تاجر بريان 

مصحوبا بأخيو أحمد يسافر  11/04/1849 حمامجي بني ميزاب  بني ميزاب  24 عمر بن إبراىيم
 بصفة نهائية

 12/05/1849 عامل يومي قسنطينة  بني ميزاب 55 عمر بن باكير
 عنابة 

 مصحوبا بابنو يسافر بنية العودة

 يسافر بصفة نهائية 27/05/1849 حمامجي قسنطينة  القرارة 18 باكير بن عيسى
 يسافر بصفة نهائية - حمامجي قسنطينة  القرارة 35 باكير بن علي 

اسماعيل بن 
 الحاج

 13/12/1850 حمامجي عنابة  القرارة 20
 عنابة

 يسافر بصفة نهائية

الحاج قاسم بن 
 محمد 

 13/05/1850 حمامجي عنابة  القرارة  44
 عنابة

 يسافر بنية العودة

 1جدول يوضح المهاجرين المرخص لهم بالسفر إلى تونس ونوع المهنة الخاصة بهم

يتبُت لنا من خالؿ ىذا اعبدوؿ حالة اؼبهاجرين اؼبيزابيُت الذين ىاجروا مع بداية االحتالؿ الفرنسي للجزائر، 
على طبيعة عملهم يف  يؤثرويظهر اعبدوؿ أف أغلبهم كانوا من فئة العماؿ يف قطاع اغبمامات، وىو ما سوؼ 

 ، واحتالؽبم ؽبذا القطاع بامتياز ىناؾ.أيضاً تونس 

                                                           
 .(348-345)ص-عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص -1
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خاصة يف  ،اؼبيزابيُت الذين ىاجروا إىل تونس من الفقراء الذين يسعوف إىل تأمُت لقمة العيش وكاف معظم
اؽبجرات األوىل من القرف التاسع عشر، ومع مرور الوقت سبكنوا من فرض مكانتهم دبدينة تونس مستفيدين من 

ولكن نستثٍت من ىؤالء من تواجدوا ، 1اػباص هبم االجتماعي النسق علىمرافقة اعبماعة اؼبيزابية ؽبم، وؿبافظتهم 
بتونس قبل ىذه الفًتة، مثل الشخص اؼبيزايب الذي يدعى باكَت وىو الذي كاف اؼبشرؼ على ضباـ علي باشا باي 

شخصا من التجار اؼبيزابيُت سبكن من اقتناء  أف، األوربيُتتفيد روايات أحد الرحالة  أيضاً ـ، و 1742/1743
سنوات بُت اؼبدف اعبزائرية واشتغل حبماماهتا، وقد سبكن  عشرةانتقل وعمره  أفـ، بعد 1816ضباـ بتونس سنة 

 ـ.1847ىذا التاجر بفضل حسن تصرفو من االرتقاء إىل فئة اؼبالكُت، إال أنو فرط يف ىذا اغبماـ سنة 

ػباصة، أو  التصرؼ هبا كمستغلُت للحمامات العامة أو ا أوواستمر اؼبيزابيوف يف امتالؾ اغبمامات التونسية، 
 كعماؿ يعملوف يف ىذه اغبمامات، واشتهروا يف تونس كثَتا هبذه اؼبهنة.

 1920المتصرفون  1912المتصرفون  1909المتصرفون  1896المتصرفون  الوضع العقاري اسم الحمام
الحاج بكير بن  - ملك خاص حمام الجزيري

 سليمان
ابراىيم من عبد 

 الجليل بن ابراىيم
 

وقف جامع صاحب  حمام الحلفاوين
 الطابع

باكير بن صالح 
 المزابيالقراري

باكير بن صالح  محمد بن عمارة باكير بن صالح
 المزابي

وقف جامع محمد  حمام الديوان
 باي

صالح بن عومر بن 
 سعود القراري

بن  إبراىيمعيسى بن  بن علي إبراىيم
 علي بن حمو

- 

 إبراىيمبن  إبراىيم وقف النفافتة حمام القعادين
 لمزابيا

الحاج محمد بن  بن الناصر إبراىيم
 سالم

- 

محمد بن عيسى بن  ملك خاص حمام المر )نساء(
 علي

  عبد القادر بن باكير -

حمام المطيهرة 
 )سوق البالط(

حمد بن فرج  ملك خاص
 المزابي

حمد بن فرج  -
 المزابي

- 

 2م1920الى  1896سنة جدول يوضح تناوب الميزابية على استغالل الحمامات بمدينة تونس من 

دة بتونس بُت بعضهم وجو بوف على استغالؿ اغبمامات اؼبمن خالؿ اعبدوؿ يتبُت أف اؼبيزابيُت كانوا يتناو 
امات اؼبستغلة  مالبعض، واعبدوؿ يبس مباذج فقط من اغبمامات اؼبستغلة من طرؼ اؼبيزابيُت يف تونس، ألف اغب

 ؼبختلفة ؼبدينة تونس.كانت كثَتة ومتفرقة بُت األحياء والضواحي ا

                                                           
 .8ـبتار ىواري: اؼبرجع السابق، ص -1
للحمامات من غَت اؼبيزابيُت مل تذكر، واعتمدنا على ، ىناؾ بعض األظباء اؼبستغلة (556-553)ص-عبد الكرمي اؼباجري: اؼبرجع السابق، ص -2

 اؼبستغلُت اؼبيزابيُت فقط.
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من اغبياة اليومية للشعب التونسي الذي يعتمد يف نظافتو  ـىا عصبعلى عرؼ اؼبيزابيوف يف تونس هبذا تو 
اليومية على اغبمامات الساخنة العمومية، حيث كاف يسارع إليها يف كل يـو زرافات من الرجاؿ يف أوقاهتم 
وصباعات من النساء يف أوقاهتن، وكانت اغبمامات الكبَتة والشهَتة اؼبقصودة يف تونس أغلبها ؽبؤالء اؼبيزابيُت، 
 الذين كانوا يقوموف هبا أحسن قياـ، وكاف داخلها قصرا فخما مليئا بالنقوش البديعة، والرخاـ اؼبزركش اعبميل،

ؾبالس للمستحمُت هبدوف فيها القهوة لكوهنا  أيضاً اغبمامات  هىذ سبيزتو ، يسطع يف أكبائو البخور اؼبيزايب
التونسي، بدءا من الطبقات العليا ومن  كانت مزدضبة بكل فئات الشعبفوالشاي، فيطوؿ ؾبلسهم ىناؾ، 

عنصرا ىاما  وأصبحواالعائالت الشريفة، والعائالت العامة فكوف اؼبيزابيوف ىناؾ رابطة صداقة كبَتة مع التونسيُت 
 .1يف اجملتمع التونسي

مهنا أخرى متعددة ولعل أبرزىا كاف يف ؾباؿ التجارة، وخاصة يف االستثمارات اليت  أيضاً وامتهن اؼبيزابيوف 
  مثل مهنة القصابة )اعبزارة(، وبيع مادة الفحم، وتذكر بعض اؼبصادر اؼبيزابية أف ميزابياً  ايكوف هبا الكسب مروب

لو القدرة على زبزين قناطَت  كاف يشغل منصب كاىية لباب السويقة، اشتغل ببيع الزيت واؼبواد الغذائية وكانت
 .2مؤسسات فرنسية متخصصة ببيع الزيت واؼبواد الغذائيةيف ذلك منها، وتشاركو 

 فنالحظريُت، للمهاجرين اعبزائ قتصادياالقد سانبت يف النشاط  أيضاً نسية وقبد أف بعض القوانُت التو 
، اللذاف فتحا اجملاؿ المتالؾ العقارات ـ1861ـ، ودستور سنة 1857يالة التونسية سنة القانوف الصادر عن اإل

للمسلمُت اؼبستقرين بالبالد التونسية، وبذلك سبكن اؼبهاجروف من امتالؾ الدكاكُت، واغبمامات واؼبقاىي 
 الواسعة، فاستثمروا أمواؽبم وتوسع نشاطهم االقتصادي. ةالفالحي واألراضي

سبيز نشاطها بتجارة متنوعة باؼبدف واؼبناطق اغبدودية اؼبشًتكة بُت البلدين  أيضاً وىناؾ فئة من اؼبيزابيُت 
ا من اغبدود الشمالية على البحر إىل اؼبناطق اغبدودية جنوب تبسة، وتنوعت مواد ىذه التجارة من: انطالقً 

النشاط اغبيوي  ، واعبلود، الدىوف، وغَتىا، وكانت ىذه اؼبناطق سبثل شريافواألمالحالسكر، الشاي، واغببوب 
التونسية،  باألراضيللتجارة والعمل، وكاف التجار يتنقلوف إىل داخل البالد التونسية ؿبملُت بأنواع السلع ويبيعوهنا 

 .3باعبزائر األصليةويشًتوف أو يتقايضوف بالبضائع ٍب يعودوف إىل مناطقهم 

نقايب، على غرار بقية اؼبهاجرين اعبزائريُت أما يف اجملاؿ النقايب للعماؿ فلم يكن وببذ اؼبيزابيُت العمل ال
اآلخرين الذين قبدىم قد البرطوا يف النقابات العمالية اؼبختلفة، مثل اؼبهاجرين السوافة على سبيل اؼبثاؿ الذين 
تزعموا بعض النقابات العمالية، مثل نقابة العماؿ يف أـ العرائس اليت تزعمها عبد اغبميد بن األخضر منذ سنة 

                                                           
 .167، ص3، جأعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -1
 .9ـبتار ىواري: اؼبرجع السابق، ص -2
 .(210-209)ص-أضبد بن جابو: اؼبرجع السابق، ص -3
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اؼبهاجرين اؼبيزابيُت إىل ىذه النقابات ال يدؿ على قلة الوعي النقايب لديهم، بل  نضماـا، ولكن عدـ 1ـ1936
ؾبموعتو من اؼبيزابية وبالتايل فحقوقو  تضميرجع إىل طبيعة العامل اؼبيزايب الذي يعمل يف شبو مؤسسة عائلية 

 .2مضمونة من اعبماعة يف تونس ومن ؾبلس العزابة األعلى دبيزاب

، حيث برزوا يف قطاع قتصادياالذ عليها اؼبيزابيوف يف اجملاؿ القطاعات اليت استحو  أىم تىكذا كان
 اغبمامات ويف بعض اؼبهن التجارية كاألقمشة والفحم.

 نشاطات البعثات العلمية بتونس:   -ب 

كانت دار البعثة   مل تكن البعثات العلمية مرتكزة على اعبانب العلمي الذي كاف ىدفها األساسي فقط، إمبا
الطلبة بتونس،  وجودنشاطاهتا ومهامها طواؿ فًتة  العلمية عبارة عن مؤسسة ثقافية وعلمية متنوعة، تعددت

فمارست العديد من النشاطات واالحتفاالت اليت كاف يسودىا الطابع العلمي والثقايف والًتبوي بشكل أساسي، 
 يف تلك الفًتة. فكاف ؽبم دور ىاـ يف اغبياة الثقافية التونسية

 واإلسالمية:البعثات العلمية للشخصيات والزعامات الوطنية  ستقبالا -1-ب

كاف من أنشطة البعثة اليت أوىل ؽبا اؼبسؤولوف العناية الكبَتة، ىي عقد لقاءات وجلسات مع الشخصيات 
الشخصيات اعبزائرية اليت كانت تقصد تونس بُت اغبُت واآلخر، حيث   أيضاً العلمية والسياسية اؼبوجودة بتونس، و 

على أنشطتهم، وتقديبها كلمات توجيهية ألبنائهم  الطالعهاكاف القائموف يسارعوف إىل ضيافتها يف مقر البعثة 
 الشباب.

 ومن أبرز الشخصيات العلمية أو السياسية اليت زارت البعثة قبد: 

... حل بتونس علم »زابيُت ىذا اغبدث اؽباـ فيقوؿ: ويروي أحد الطلبة اؼبيس: زيارة عبد الحميد بن بادي
من أعالـ اعبزائر يقع استدعاؤه من طرؼ رؤساء البعثة إىل إحدى دارنبا، وؼبا كانت دار بعثة الشيخ باعلي اغباج 

وىي مالصقة لدار أيب اليقظاف رضبو اهلل، وقع فيها استضافة الشيخ باديس  3صاحل فسيحة ويتوسطها صحن
دبناسبة زيارتو لتونس ليطلع على أبناء وطنو يف غربتهم ومهاجرين إىل تونس لتلقي العلـو العصرية باللغتُت العربية 

ري إذ ذاؾ ثالثة ـ، وكنت فبن شارؾ يف إعداد تلك اغبفلة، وكاف عم1921والفرنسية...، وكاف ذلك يف صيف 

                                                           
، مذكرة م وتأثيرىا على العالقات مع تونس وليبيا1947-1918في منطقة وادي سوف وضاع االجتماعية واالقتصادية األعثماف زقب:  -1

 .205ـ، ص2005/2006لنيل شهادة اؼباجستَت يف التاريخ اغبديث واؼبعاصر، جامعة باتنة، اشراؼ: يوسف مناصرية، 
 .10ـبتار ىواري: اؼبرجع السابق، ص -2
 روف تونس.و الدار تستقبل أعالـ اعبزائر وأولياء التالميذ الذين يز تقع بنهج اؼبدرسة السليمانية، ولقد كانت ىذه  -3
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عشرة عاما...، وكاف ذلك دبحضر الساد باعلي اغباج صاحل، الشيخ يوسف بن بكَت، الشيخ الثميٍت ؿبمد، 
 .1«شيخ أضبد بن عيسى قزريط...الشيخ أيب اليقظاف، الشيخ أيب إسحاؽ اطفيش، الشيخ اغباج ؿبمد بابانو، ال

ية اليت ربملت عناء الغربة والسفر، طلبا للعلم وأشاد  ابتهج الشيخ عبد اغبميد بن باديس هبذه الفئة الطالب
كثَتا بدور اؼبيزابيُت يف اغبياة العلمية والثقافية، ودعاىم للتمسك هبذا األمر، ألهنم أمل اعبزائر ومستقبلو الزاىر، 

النجاح ة ويف ىذا كتب الشيخ عبد اغبميد بن باديس مقاال ربت عنواف " هنضة جزائرية باغباضرة التونسية" جبريد
... حللت تونس فاستدعتٍت صباعتهم للحضور عندىم يف دارىم ليال، فلما فرغنا من »اعبزائرية وفبا جاء فيو: 

العشاء خرجت إىل صحن الدار شبيبتهم اؼبتعلمة باؼبدارس التونسية على األسلوب اغبديث الذي هبمع بُت العلـو 
فظ القرآف الكرمي، فاصطفوا بنظاـ، وشنفوا أظباع اغباضرين الدينية والدنيوية واللغة العربية والفرنسية مع ح

 الذالقةباألناشيد الوطنية واؼبدرسية ورباوروا باؼبنافرات السيفية القلمية، كل ذلك باللهجة الفصيحة واأللسن 
ذلك  واعبأش الثابت فرأينا منهم أىلة توشك أف تكوف أقمارا، وغروسا طيبة توشك أف ذبٌت شبارا، وكنت أنا إزاء

، وعامل  بُت عاملُت متناقضُت عامل سرور وأمل دبن أرى من بٍت ملتنا ووطننا من تلك الشبيبة اؼبتنورة بأنوار العلـو
، وأىلكتهم الشوارع وأكلتهمحزف وأسف على حالة أبنائنا اآلخرين الذين منهم أنبلهم آبائهم فقتلهم اعبهل، 

 .2«اؼبفاسد واؼبنكرات...

تعد العالقة بُت الشيخ عبد العزيز الثعاليب والبعثات العلمية اؼبيزابية عالقة وطيدة وقوية عبد العزيز الثعالبي: 
جدا، وذلك حبكم الرابطة الوثيقة اليت كانت ذبمع الزعيم الوطٍت عبد العزيز الثعاليب برؤساء البعثات العلمية اؼبيزابية 

والشيخ الثميٍت، وكانت زياراتو اطفيش،  إسحاؽاليقظاف، والشيخ أيب خاصة الشيخ صاحل بن وبي، والشيخ أيب 
فكاف كثَت الًتدد على مقر البعثة، » عن ذلك فيقوؿ: ؼبقرات البعثات اؼبيزابية مستمرة، ويروي الشيخ أيب اليقظاف

ومو بُت حابة يينجز فيها أحباثو، ومقاالتو، ووبكم خططو واتصاالتو، ويطلع على اعبرائد ويعقب عليها، ويبضي س
واستمرت ىذه العالقة بُت الشيخ ، ىكذا كانت عالقة الثعاليب مع أبناء البعثة اؼبيزابية، «إخوتو وبنيو وأىلو وذويو

ـ، وقبل 1923تونس وحزبو، وكاف ذلك يف عاـ  إليهاعن األوضاع اليت آلت  وناقماً  والبعثة حىت ىاجر غاضباً 
 كلهم يف دار البعثة خطابا حارا، ضمنو آمالو يف البعثة لنهضة اعبزائر مغادرتو تونس خطب يف الطلبة اؼبيزابيُت

 .3وآالمو ولوعتو، فكاف خطابا مؤثرا فجر الدموع، وكانت البعثة آخر من ودع الثعاليب وداعا صباعيا

                                                           
 .42ضبو بن عمر فخار: اؼبرجع السابق، ص -1
 .29ـ، ص1989، د.ط، نشر صبعية الًتاث، اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، اعبزائر، شاعر النضال والثورة مفدي زكرياءؿبمد ناصر:  -2
 .(137-136)ص-السابق، ص: اؼبرجع اغباج موسى بن عمر -3
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نقل وإف ىذا التكوين على يد الزعيم الوطٍت لتونس ورفقائو يف ىذه الفًتة ظبح لرؤساء البعثات الطالبية من 
ىذا اغبس الوطٍت والسياسي إىل طلبتهم، فربوىم على حب الوطن واالستعداد للتضحية يف سبيلو، والدفاع عن 

 .1أرضو وضباه، والنضاؿ من أجل دينهم وقيمهم

لقد كاف الشيخ سليماف الباروين من األصدقاء اؼبخلصُت للشيخ أيب اليقظاف، الشيخ سليمان الباروني: 
رة ببلدة بٍت يزقن عندما كاف يف معهد الشيخ اطفيش قطب األئمة، وكاف قبم الشيخ ولقد تعرؼ عليو أوؿ م

الباروين قد سطع يف ميداف العلم واألدب والكفاح، وؼبا سافر الشيخ أيب اليقظاف لتونس التقيا ىناؾ، وتعرؼ 
ليبيا، وصارا صديقُت  يطايل علىالباروين يف ؾباهبة االستعمار اإلالشيخ أيب اليقظاف على جهود الشيخ سليماف 

فرح الشيخ سليماف الباروين كثَتا  -طلبة معهد الصديقية–ضبيمُت، وؼبا تكونت أوؿ بعثة علمية ميزابية إىل تونس 
هبذا األمر وقدـ أثاثا من بيتو لصاحل البعثة اؼبيزابية، كراسي، وأسرة، وطاولة كبَتة للجلوس، وأصبح على صلة وثيقة 

 يب اليقظاف.هبذه البعثة وبزعيمها أ

ـ، فزاره وفد من زعماء 1923شهر أوت قد استقر الشيخ سليماف الباروين يف فرنسا، وؼبا زار تونس يف و 
البعثة اؼبيزابية بالفندؽ الذي يقيم بو، ولقد طاؿ اغبديث حوؿ البعثة العلمية اؼبيزابية بتونس، ولقد كاف سّر الشيخ 

 تاؽ لرؤية تالميذ البعثة، وضربوا موعدا من أجل زيارة الشيخ ؼبقر البعثة.الباروين بالنتائج اليت ربققها البعثة، واش

ولكن سرعاف ما علمت السلطات الفرنسية باألمر فأسرعت بتطويق اؼبكاف الذي يقيم بو الشيخ الباروين، 
 ومنعت التواصل مع الشيخ، وأمرتو دبغادرة البالد.

كاف شوؽ تالميذ البعثة كبَتا ؼبالقاة الزعيم واجملاىد سليماف الباروين، ولكن االستعمار منعهم من ذلك، و 
فقاـ الشيخ أيب اليقظاف باالستخبار عن الساعة اليت سوؼ يغادر فيها الشيخ الباروين البالد، ٍب توجو مع صبيع 

وين، واصطف الطلبة من اؼبكاف الذي يبر عليو الشيخ، تالميذ البعثة كبو اؼبيناء الذي سوؼ يركب منو الشيخ البار 
 .2يف نفوس الطلبة ونفس الشيخ الباروين مؤثرافرآه الطلبة ورآىم فحياىم من بعيد وكاف اؼبنظر 

 ه األبيات:ذشعرا نقتبس منو ى اؼبؤثرولقد قاؿ الشيخ أيب اليقظاف يف ىذا اغبدث 

 قاار إش أفق السماءينوبدراف من   الالف ىال بالرحاب والقاػػػػػػى
 اػػػػػػػػػػاء فًتونقػػػػػػػػػػػػػػمباظبو فوؽ السم  ىالؿ بو عاـ جديد تألألت

 

                                                           
، ؾبلة اغبياة، "آثار النهضة العلمية التونسية في فكر الحركة اإلصالحية بوادي ميزاب خالل القرن العشرين"قاسم بن أضبد الشيخ باغباج:  -1

 .219ـ، صبعية الًتاث، اؼبطبعة العربية، ص2007، أكتوبر 11ع:
 .(283-281)ص-ص ،3، جأعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -2
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 ٍب يقوؿ: 

 اػػػػػػوتشوق اػػػإفريقيمشاؿ  إليو  بنفس "الربوين" العظيم الذي رنا
 1فنافسها اعبَتاف فيو تعشقا  تباىت بو اػبضراء واىتز عطفها

 وكتب الشيخ سليماف الباروين قصيدة رائعة يف حق الطلبة اؼبيزابيُت جاء فيها: 

 ور الفؤادػػػػػػػػػػيا رجاؿ الغد يا ن  يا شباب العصر يا روح البالد       
 اػػػػػػػػػػػػيا صباؿ القطر لكن بعدم  ػػػػػػػػاة االتقػػػػػػػػػاء واالربػػػػادػػػػػػيا دعػػػػػػ

 احػػػػػػالـ الكفػػػػػػػػػعندما تنشر أع  ب حصن وسالحػػػػػللشعم ػػػػػػأنت
 2يدفع األضرار عند ذاؾ اغبمى  د اللقاء كبش نطاحػػػػػػػم عنػػػػػػػػػأنت

 

ومن بُت الزعامات الوطنية والثورية اليت زارت مقر البعثة اؼبيزابية أثناء الثورة اعبزائرية، قبد العقيد عميروش: 
الزيارة اليت قاـ هبا العقيد عمَتوش زعيم الوالية الثالثة إباف الثورة التحريرية، وذلك بعد الدعوة اليت قدمها اؼبشرفُت 

ل العقيد عمَتوش الدعوة اليت تقدـ هبا إليو الطلبة اؼبيزابيُت، على البعثة من أجل زيارهتم ؽبم، ويف ىذا اإلطار قب
من جانب الطلبة أو من جانب  سواءً ، فكاف اللقاء رائعا 3الذين كانوا يقيموف بنهج بن خلدوف بالعاصمة التونسية

الليل  ، ولقد اىتزت اؼبشاعر وكثرت األسئلة واالستفسارات حىت ساعات متأخرة من4عمَتوش والوفد الذي رافقو
 .5نظرا لشغف طالب البعثة ؼبعرفة بكل ما يدور من أحداث زبص بالدىم

      ويروي الشيخ وبي أيب اليقظاف الذي كاف متواجدا يف ىذه اؼبناسبة تلك اللحظات بكل عاطفة فيقوؿ: 
اليت جئنا من لقد كانت زيارة العقيد عمَتوش جد ىامة، ألهنا زادت من قوة عزيبتنا يف بلوغ الغايات واألىداؼ »

يف رد  أجلها ولقد أجج العقيد عمَتوش فينا عاطفة حب الوطن والتضحية من أجلو، ولكن كما صرح لنا العقيد
، هبب أف قباىد ونثابر يف طلب العلم، ألف جزائر الغد ربتاج إىل إطارات أكفاء يف صبيع على أحد أسئلة الطلبة

ىذا وأثٌت العقيد عمَتوش على نظاـ ، 6«وانتم عليكم بعملكم، وأف الرجاؿ يف اعببل يقوموف بعملهم اجملاالت
 .7واؼبستقلةالبعثة وأوصى طلبتها بالتفرغ للعلم واالستعداد لبناء اعبزائر اغبرة 

                                                           
 .73، صبعية الًتاث، اؼبطبعة العربية، غرداية، ص1، ط1، جديوان أبي اليقظانؿبمد ناصر:  -1
 .285، ص3، جأعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -2
 البيوضية، واليت كاف يقودىا الشيخ ؿبمد العساكر. لقد كانت ىذه من ضمن البعثات العلمية اؼبيزابية -3
 كاف من ضمن الوفد اؼبرافق للعقيد عمَتوش، الشيخ عبد الرضبن شيباف عليو رضبة اهلل.  لقد -4
 .123ـ، ص2003، دار ىومة، اعبزائر، م1954دور العقيد عميروش في الثورة الجزائرية شوقي عبد الكرمي:  -5
 لقاء مع الشيخ وبي أيب اليقظاف، اؼبصدر السابق. -6
 .136لسابق، اغباج عيسى بن عمر: اؼبرجع ا -7
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اعبزائرية أو التونسية أو اإلسالمية   سواءً البعثات اؼبيزابية بتونس العديد من الشخصيات العلمية والوطنية  تزار 
 .2، والشيخ عباس الًتكي، والدكتور فرحات عباس وغَتىم1كالشيخ الفاضل بن عاشور

يقوموف بنشاطات ترحيبية كلما قدـ إليهم أحد من األولياء أو الضيوؼ، حيث  أيضاً كما كاف الطلبة 
شيد اغبماسية واألحاديث النبوية، ويكوف يف ختامها يقوموف بعد العشاء، حبفل يتلوف فيو القصائد النبوية واألنا

منافرة بُت السيف والقلم، ليأخذ الضيوؼ صورة جدية عن اؼبستوى التعليمي الذي بلغو ىؤالء الطلبة، فيكونوف 
 .3بذلك حافزا ومشجعا ألولياء التالميذ اآلخرين على إرساؿ أبنائهم ؼبزاولة التعليم ضمن ىذه البعثات بتونس

 البعثة الميزابية تشرف على النشيد الوطني الجزائري "قسما" -2-ب

ـ، انضم العديد من اؼبيزابيُت لصفوفها وااللبراط ضمن 1954الثورة التحريرية اؼبباركة يف  اندالعتزامنا مع 
ـ، وكاف مناضال يف صفوؼ 1955خالياىا، ولقد التحق الشاعر اعبزائري اؼبيزايب مفدي زكرياء بالثورة يف سنة 

اغبزب بالعاصمة اعبزائرية، وكانت داره مقرا الجتماعات اؼبناضلُت، ولعل من أبرز األعماؿ اليت قاـ هبا مفدي 
زكرياء يف ىذه اآلونة ىو نظمو لنشيد الثورة اعبزائرية "قسما بالنازالت اؼباحقات"، فقد اتصل بو بعض مناضلي 

ىا، ويف ليلة واحدة تفجر ىذا النشيد الذي وبمل يف جبهة التحرير بالعاصمة وطلبوا منو أف يؤلف للثورة نشيد
 إنشادهطياتو تاريخ أفضل جهاد يف سبيل العقيدة والوطن، وسافر مفدي زكرياء كبو تونس ليحض بنفسو ذبارب 

 .4من طرؼ طالب البعثة اؼبيزابية

البعثة ؿبمد لعساكر، بقيادة رئيس بنهج بن خلدوف  وبدأت التدريبات حوؿ ىذا النشيد بدار البعثة اؼبيزابية
... لقد كنا نتدرب على ىذا النشيد يف »يف ىذا الصدد: 6ويروي صاحل خريف، 5واؼبلحن التونسي ؿبمد الًتيكي

                                                           
(، أديب وخطيب تونسي، وخريج جامع الزيتونة، ويعد من طالئع النهضة 1970/تويف:1909ؿبمد الفاضل بن ؿبمد الطاىر بن عاشور: )ولد: -1

الفاضل ابن .، ينظر: ؿبمد 587اغبديثة التونسية، وتقلد االستاذية ٍب العمادة بالزيتونة، ينظر: قاسم بن أضبد الشيخ باغباج: اؼبرجع السابق، ص
 .(18-10)ص-ـ، ص1983، الدار التونسية للنشر، تونس، 3، طالحركة األدبية والفكرية في تونسعاشور: 

 .587، اؼبرجع السابق، صمعالم النهضة اإلصالحية عند إباضية الجزائرقاسم بن أضبد الشيخ باغباج:  -2
 .42ضبو بن عمر فخار: اؼبرجع السابق، ص -3
 .18، اؼبرجع السابق، صءكريامفدي ز ؿبمد ناصر:  -4
(، موسيقار تونسي من مواليد عاصمة تونس، كاف أحد أقطاب اغبركة الفنية طواؿ القرف العشرين، كاف 1989/تويف: 1899ؿبمد الًتيكي: )ولد:  5

ستة دة والده من أساطُت شيوخ العيساوية فبا دفعو إىل تعلم أصوؿ اؼبوسيقى على قواعد صحيحة على أساتذة اوربيُت، عمل كموفف للشؤوف اؼبالية ؼب
ليم سنوات ولكنو انقطع وانتسب للعمل الفٍت والبرط يف صبعيات مهتمة بالعمل اؼبوسيقي، حيث أصبح مفتشا عاما ؼبادة اؼبوسيقى يف وزارة التع

توجو إليو  قطعة فنية بُت غنائية وآلية، ولقد كانت لو عالقة ودية مع الشاعر مفدي زكرياء الذي 2000التونسية، وبلغ انتاجو اؼبوسيقي ما يقارب 
قسما". ينظر: األمُت بشيشي، عبد الرضبن بن ضبيدة:  ، د.ط، مؤسسة مفدي زكريا، منشورات الفا، اعبزائر، تاريخ ملحمة نشيد قسمابتلحُت ّ

 .122ـ، ص2008
اد إىل القرارة والتحق دبدرسة ـ، ٍب ع1938( ولد ببلدة القرارة، التحق دبدرسة الًتبية والتعليم بباتنة سنة 1998/تويف:1932صاحل خريف: ) ولد: -6

ـ، لكي يكمل دراستو 1953ـ، ٍب أكمل دراستو الثانوية دبعهد اغبياة، غادر اعبزائر متوجها كبو تونس سنة 1946اغبياة، أين استظهر كتاب اهلل سنة 
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، بعد أف نوصد األبواب ونتناوب اغبراسة األندلسييف جنح الظالـ، ويف القاعة الداخلية لدار البعثة ذات الطراز 
 .1«قبل توجيهو إىل داخل اعبزائر... يد،على هنج ابن خلدوف، حرصا على سرية النش

 ـ، وأما عن الطلبة الذين أشرفوا على أداء الصيغة اللحنية للنشيد الوطٍت فهم:1956وكاف ذلك سنة 

 السعيد لعساكر 10بكلي بابو                                 بأضبد 1

 لعساكرعيسى  11صاحل بن إبراىيم باجو                           2

 ضبو أيوب 12صاحل خريف                                       3

 يونس حاج عيسى 13عبد الوىاب بكلي                                4

 ؿبمد ابن لولو 14وبي ضبدي أبو اليقظاف                            5

 د ابن يوسفؿبم 15إبراىيم تقموت                                     6

 ضبو أوالد داود 16ؿبمد بن عمر الشيخ أضبد                         7

 ؿبمد كاسي موسى17صاحل بن عمر ظباوي                               8

 بكَت أبو الصديق 18                                        عمر بسيس 9

 2ؿبمد ؼبسن 19

 احتفاءبية مشاركات ـبتلفة يف اؼبهرجانات واالحتفاالت اليت كانت تقاـ كما كاف للبعثات العلمية اؼبيزا
يف تونس يف  3باؼبناسبات الوطنية أو الدينية، وكاف ؽبم مشاركات مع االرباد العاـ للطلبة اؼبسلمُت اعبزائريُت

 االحتفاالت اليت ينظمها دبناسبة الثورة اعبزائرية ونشاطاهتا اؼبختلفة.

                                                                                                                                                                                     

صر وربصل منها على شهادة الليسانس من جامعة يف الزيتونة واؼبدرسة اػبلدونية ىناؾ، ولقد كانت لو نشاطات ثقافية وعلمية يف تونس، ٍب تنقل إىل م
ـ بنفس اعبامعة، ولقد تقلد عدة مناصب علمية وثقافية يف 1970ـ، والدكتورا سنة 1966ـ، ٍب ربصل على اؼباجستَت سنة 1960القاىرة سنة 

الشاعر صالح الخرفي صفحات في الشيخ باغباج:  اعبزائر، وساىم يف اغبياة الفكرية والعلمية باؼبنشورات واؼبؤلفات اليت انتجها، ينظر: قاسم أضبد
 .(30-13)ص-ـ، ص2014، نشر صبعية أنغاـ اغبياة الثقافية القرارة، 1، طمساره الفكري واألدبي

 .137اغباج عيسى بن عمر: اؼبرجع السابق، ص -1
 .123األمُت بشيشي، عبد الرضبن بن ضبيدة: اؼبرجع السابق، ص -2
دور االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين خالل لإلطالع أكثر حوؿ دور االرباد ونشاطاتو إباف فًتة ثورة التحرير، ينظر: السعيد عقيب:  -3

 ـ.2008، د.ط، مؤسسة كوشكار للنشر والتوزيع، اعبزائر، م1962-1955ثورة التحرير 
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 إسهامات المهاجرين الميزابيين في الحياة السياسية والفكرية التونسية.  -4

فقط، أو مقتصرا على التواصل الديٍت  قتصادياالة التونسية مقتصرا على اعبانب  يف اغبياُتمل يكن أثر اؼبيزابي
اغبياة السياسية اؼبذىيب بُت جزيرة جربة ومنطقة وادي ميزاب، بل تعدى كل ىذه اعبوانب إىل مسانبة فعالة يف 

سي وجهاده والفكرية التونسية، فلقد كاف اؼبيزابيوف العضد األيبن اؼبتُت للشيخ عبد العزيز الثعاليب يف نضالو السيا
من خالؿ كتابات النخبة  أيضاً ضد االستعمار الفرنسي، كما كانت ؽبم مسانبة يف اغبياة الصحفية التونسية 

والفكري الغزير، وىذا ما عزز اعبانب الثقايف والعلمي وساعد  األديباؼبيزابية فيها، فكانت أقالمهم تسيل باإلنتاج 
على التواصل الفكري بُت ميزاب وتونس، يف صورة راقية جعلت العالقات الفكرية والعلمية والسياسية التونسية 

 ا دبجهوداهتم وؾبهودات اؼبهاجرين اعبزائريُت اآلخرين.واعبزائرية يف أرقى مراحله

 وسوؼ نركز على أىم إسهامات النخبة اؼبيزابية يف اجملاالت اؼبوالية:

 في مجال الصحافة: - أ

كانت الصحافة التونسية منربا مفتوحا، وساحة فكرية وأدبية وسياسية ىامة للجزائريُت، وخاصة النخبة اؼبثقفة 
 الدور البارز على صفحات تلك اعبرائد.منهم الذين كاف ؽبم 

الصحافة التونسية باألقالـ اعبزائرية منذ بدايات القرف العشرين وإىل غاية توقف النشاط الصحفي وحفلت 
، ٍب بدأت مساعي اإلفراج عن الصحافة التونسية من خالؿ 1ـ1912بسبب بعض القرارات اجملحفة سنة 

ربرير الصحافة من خالؿ رفع القيود اليت كانت  أىدافونشاطات الزعيم عبد العزيز الثعاليب الذي كاف من أىم 
 .2مفروضة عليها منذ سنوات

انت تنشر على صفحات اليت ك توقد اشًتؾ اعبزائريوف بصفة عامة يف اغبياة التونسية من خالؿ ربرير اؼبقاال
ـ، ومن ىذه اعبرائد 1962اعبرائد والدوريات التونسية، منذ مطلع القرف العشرين وإىل غاية استقالؿ اعبزائر 

والدوريات قبد: التقدـ، اؼبنَت، اؼبشَت، الزماف، الزيتونة، صربة، لساف الشعب، الوطن، األسبوع والوزير، وغَتىا 
تابات اؼبثقفُت اعبزائريُت، وكاف ؽبا أثر يف الوسط الثقايف التونسي واعبزائري الكثَت فبن احتضنت على صفحاهتا ك

 .3وحىت اؼبغاريب بصفة عامة

بالرغم من وسوؼ يقتصر حديثنا ىنا على إسهامات األقالـ اؼبيزابية على صفحات اعبرائد التونسية، و 
 ميزابية شاركت يف اؼبيداف الصحفي التونسي بقوة:على مباذج نركز تعددة، ولكننا ساؼبتنوعة و اؼبختلفة و اؼب مإسهاماهت

                                                           
 .503، ص1، اؼبرجع السابق، جالزيتونةالطلبة الجزائريون بجامع خَت الدين شًتة:  -1
 .135ؿبمد الفاضل ابن عاشور: اؼبصدر السابق، ص -2
 .100ؿبمد بوطييب: اؼبرجع السابق، ص -3
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اليقظاف رائد الصحافة اعبزائرية بالـ منازع، فلقد كاف  ويعد الشيخ أبالشيخ إبراىيم أبو اليقظان:  -1-أ
يف تأسيس اعبرائد الوطنية يف اعبزائر، ويقوؿ الشيخ أيب اليقظاف يف وصفو لدور  أيضاً سباقا يف الكتابة الصحفية، و 

فة ما يلي: " فهي األـ اؼبثقفة ألوالدىا، واؼبدرسة السيارة اؼبذبة ألبنائها، واؼبعلم النصوح لتالميذه، واؼبرشد الصحا
 .1اغبكيم ؼبريده، والطيب اغباذؽ ؼبرضاه، واؼبصلح الكبَت لشعبو"

إذا كاف لقب شيخ الصحافة جديرا بأحد من أرباب »الثورة اعبزائرية مفدي زكريا : ويقوؿ فيو شاعر 
الصحافة باعبزائر، فالشيخ أبو اليقظاف يبتاز هبذا اللقب جبدارة واستحقاؽ، فلقد قطع عشر سنوات كاملة من 

، ال يعرؼ الًتاجع، وذلك يف فًتة تعد  إدارةالكفاح الصحفي اجمليد يتحدى  االستعمار يف اعبزائر، بصرب وأناة وعـز
 .2«يف مراحل الكفاح القلمي باعبزائرالفًتات وأقساىا  من أصعب

 أيب اليقظاف يف الصحافة التونسية:ويف اعبدوؿ اؼبوايل صبلة من إسهامات الشيخ 

 نوعو سنة النشر اسم الجريدة عنوان المقال
 مقال 19/08/1920 المنير الجزائر واإلسالم

 مقال 2/09/1920 المنير واالتحادالجزائر 
 مقال 16/09/1920 المنير والعلمالجزائر 

 مقال 14/10/1920 المنير حياتنا بحياة أخالقنا
 مقال 29/01/1921 المنير مستقبل األمة

 مقال 11/02/1921 المنير شكوى الجزائر
 مقال 25/02/1921 المنير حياة األمة بحياة لغتها

 مقال 25/03/1921 المنير شكوى الجزائر
 مقال 20/6/1921 المنير مزاب يستغيث

 مقال 18/10/1921 المنير كتاب إلى الوالي العام
 مقال 24/02/1934 اإلرادة ابن الشيخ سليمان الباروني

 قصيدة 22/07/1920 المنير الصحافة مرقاة الحياة
 قصيدة 23/09/1920 المنير الحياة

 قصيدة 14/01/1921 المنير الدستور
 قصيدة 05/06/1921 المنير تحية الشيخ الرئيس

 3قصيدة 22/07/1921 المنير تهنئة الجزائر
 

                                                           
 .443، اؼبرجع السابق، صمعالم النهضة االصالحيةقاسم بن أضبد الشيخ باغباج:  -1
 .165ـ، ص2003ضبدي، مؤسسة مفدي زكرياء، دار ىومة، اعبزائر، ، تح: أضبد تاريخ الصحافة العربية في الجزائرمفدي زكرياء:  -2
-ـ، ص2006، نشر صبعية الًتاث، غرداية، 1، طم1962-1920أقالم الميزابيين في الصحافة التونسية قاسم بن أضبد الشيخ باغباج:  -3

 .(39-36)ص
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من أوائل اؼبؤسسُت للصحافة الوطنية باعبزائر، اليت كانت ربمل  يعترب مفدي زكريا: مفدي زكريا -2-أ
مشعل الدفاع عن الوطن وربث على توحيد الصفوؼ ولتحريره من قبضة اؼبستعمر، وتنضوي أغلبها ربت لواء 

 .1"حزب الشعب اعبزائر" الذي كاف مفدي عضوا فيو

نية والعلمية، وىي شخصيتو، اإلسالمية والوطمن أىم مكونات  البعثة الذي نشأ فيو مفدي زكرياويعترب جو 
ىذا التوجيو األديب والسياسي، من مشاىداتو اؼبستمرة يف دار البعثة لزعماء اإلصالح واغبركات  ةيااغباليت وجهت 

ت يقرأ اجملال أيضاً الوطنية التونسية واعبزائرية كعبد العزيز الثعاليب، والباروين، وبن باديس وغَتىم الكثر، ولقد كاف 
 .3اهتايف مناقشة ؿبتوي 2والصحف الواردة من اؼبشرؽ العريب ويشًتؾ ىو وزميلو رمضاف ضبود

ىي مبادرتو إىل جانب رفيقة رمضا ضبود، عندما  اؿ الصحافة يقـو هبا مفدي زكرياوكانت أوؿ خطوة يف ؾب
 ـ يف تونس.1925/1930أسسا صبعية الوفاؽ األدبية اليت أصدرت صحيفتها يف الفًتة ما بُت 

تونس واستقراره باعبزائر، وكثرة انشغاالتو الوطنية والتزاماتو العائلية، فل مراسال لعدد  وبعد مغادرة مفدي زكريا
 .4ت التونسية، بأظباء مستعارة مثل " الفىت الوطٍت" و " أبو فراس"معترب من الصحف واجملال

يف صبيع مراحل حياتو النضالية والثورية ما مل هبده يف غَتىا  زكريا قدمت الصحافة التونسية ومسؤوليها ؼبفدي
وتكريبا، واعبرائد التونسية تشهد على ذلك كجريدة الزىرة والنهضة وتونس والشباب والفكر  وإجالالتقديرا 

والصباح وغَتىم، ويلمس حبق كيف كاف وبل من دوائرىا الثقافية ؿبال عظيما وكيف كانت تربطو بأدبائها الكبار 
وب وغَتىم كثَت صداقات بواغببيب شي من أمثاؿ أيب القاسم الشايب وؿبمود بورقيبة، وبَـت التونسي، وؿبمد العرييب

 .5ضبيمة

 

 

                                                           
 .14، اؼبصدر السابق، صتاريخ الصحافة العربيةمفدي زكرياء:  -1
(، ولد بغرداية، تلقى تعليمو االبتدائي باؼبدرستُت العربية اغبرة والفرنسية الرظبية دبدينة غليزاف، 1929/ تويف: 1906رمضاف ضبود بن قاسم: )ولد:  -2

ة يبلئ أوقات فراغو القليلة وؼبا بلغ السادسة عشر أرسلو والده إىل تونس لينظم إىل صفوؼ البعثة اؼبيزابية بقيادة الشيخ أيب اليقظاف، وكاف يف جو البعث
ؾبموعة بالتمرف على الكتابة واػبطابة والشعر وكاف كثَت اؼبطالعة يف شىت الكتب، ولقد ترؾ رمضاف ضبود العديد من الكتابات واؼبؤلفات. ينظر: 

-ـ، ص1954وثورة أوؿ نوفمرب، منشورات اؼبركز الوطٍت للدراسات والبحث يف اغبركة الوطنية م1830/1954موسوعة أعالم الجزائر مؤلفُت: 
 (.143-139ص)

 .9، اؼبرجع السابق، صمفدي زكرياءؿبمد ناصر:  -3
 .15، اؼبصدر السابق، صتاريخ الصحافة العربيةمفدي زكرياء:  -4
 .21اؼبرجع السابق، ص مفدي زكرياء،ؿبمد ناصر:  -5
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 نوعو سنة النشر اسم الجريدة  عنوان المقال
 مقال 07/07/1925 الوزير نقد على نقد

 شعر 1961ماي  الفكر عش مع الخالدين 
 شعر 6/05/1956 لسان الشعب إلى الريفيين 

 مقال 1937 صبرة  رسالة من بربروس
 شعر 1956جانفي  اإللهام غني لألرض تساجلك السماء

 شعر 15/08/1937 الوطن  الشمال اإلفريقي يتحد
 شعر 05/03/1937 الشباب صوت الجزائر

 شعر 14/05/1958 الصباح ليلة القدر الكبرى
 شعر 1957ديسمبر  الفكر  من وحي الثورة

 1مقال 1960نوفمبر  الفكر فكرة المغرب العربي الموحد
 الشاعر مفدي زكرياء في الصحافة التونسيةجدول يوضح اسهامات 

، على مسارىم الفكري والعلمي 2التونسية وقد أثرت اؼبشاركة الصحفية للميزابيُت يف اعبرائد الصحفية
رجوعو إىل اعبزائر يؤسس جرائد وطنية ذات بعد  د، فنجد على سبيل اؼبثاؿ الشيخ أيب اليقظاف عنأيضاً والصحفي 

اف عددىا شبانية جرائد متتالية، وىي: وادي ميزاب، ميزاب، اؼبغرب، النور، البستاف، إصالحي واجتماعي، ولقد ك
يشارؾ يف ربرير جريدتُت وطنيتُت سريتُت باعبزائر ونبا: الوطن  أيضاً  ما قبد مفدي زكريا، ك3النرباس، األمة، الفرقاف

 .4مشاركتو الفعالة على صفحات جريدة اجملاىد أيضاً واغبركة الوطنية، و 

 ي مجال السياسة: ف - ب

تعد مشاركة اؼبيزابيُت يف اغبياة السياسية التونسية من أبرز مظاىر اإلسهامات اليت قاموا هبا يف تونس، لكوف 
ىذه اؼبشاركة كاف ؽبا الدور البارز والفعاؿ على مسار اغبركة الوطنية التونسية الفتية، فلقد شارؾ اؼبيزابيوف منذ 

باؼبشاركة  سواءً ثعاليب، وكانوا عضده اؼبتُت يف كل نشاطاتو، بداية العمل السري النضايل للشيخ عبد العزيز ال
 اؼبيدانية، أو باإلسهامات اؼبادية اؼبقدمة للحزب.

                                                           
ـ، صبعية الًتاث، اؼبطبعة 2005، أكتوبر 09، ع: ؾبلة اغبياة، "التونسيةنشاط الميزابيين في الصحافة الوطنية "قاسم بن أضبد الشيخ باغباج:  -1

 .(251-250)ص-ـ، ص2005العربية، غرداية، 
صاحل  ىناؾ العديد من األظباء اؼبيزابية اليت شاركت يف اغبركة الصحفية التونسية، مثل: صاحل خريف، صاحل خباشة، بكَت باهبوف، ؿبمد لعساكر، -2

 ضبود، الشيخ الثميٍت، وغَتىم كثَت.فرحات، رمضاف 
 .454، اؼبرجع السابق، صمعالم النهضة اإلصالحيةقاسم بن أضبد الشيخ باغباج:  -3
 (.20-18)ص-، اؼبرجع السابق، صمفدي زكرياءؿبمد ناصر:  -4
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وال يبكن التطرؽ لنشأة اغبركة الوطنية التونسية من دوف التحدث عن دور اؼبيزابيُت يف ىذه اغبركة منذ 
بذلك  هبذا الرئيس التونسي بورقيبة  قضاياىم ويعًتؼوكانوا يعتربوف القضية التونسية من بُتانطالقتها األوىل، 

 .1«طمعوف لنيل منصب أو ؼبنفعة ذاتيةأهنم كانوا ـبلصُت يف صفوؼ اغبزب، يعملوف للوطن، وال ي»: فيقوؿ

ية ئويذكر ؿبمد علي دبوز يف رواية عن الشيخ أيب اليقظاف حوؿ تأسيس عبد العزيز الثعاليب عبمعية سرية فدا
ـ، أنشأ الشيخ عبد العزيز الثعاليب يف 1917... يف آخر اغبرب العاؼبية األوىل سنة »س اغبزب فيقوؿ: قبل تأسي

تونس صبعية سرية فدائية غرضها إحداث حركة ربررية يف اؼبغرب الكبَت كلو: تونس واعبزائر واؼبغرب وليبيا، وكاف 
ؼبغرب األقصى، ويف تونس كاف رئيسها ىو الشيخ عبد للجمعية رموزىا واصطالحاهتا، وؽبا فروع يف اعبزائر وليبيا وا

واعبمعية تًتكب من ستة، ولكل من ىؤالء الستة أف يستأذف اعبمعية يف إنشاء العزيز الثعاليب ومعو طبسة أعضاء، 
فرع من أنس تثق هبم اعبمعية وترضاىم يكوف ىو رئيسهم، ال يعرفوف غَته من أعضاء اعبمعية اؼبركزية، وكاف 

حل بن وبي فرع من اؼبيزابيُت يف تونس يًتكب من ستة: أبو اليقظاف، والشيخ يوسف بن بكَت، والشيخ للشيخ صا
عبد اهلل بن إبراىيم أبو العالء، والناصر بن صاحل ماليل، وأضبد بن اغباج إبراىيم بن كاسي، وعمر بن ؿبمد 

نا ال نعرؼ غَته من أعضاء اللجنة بوحجاـ، وكاف لنا جلسة يف كل أسبوع ربت رئاسة الشيخ صاحل بن وبي، وك
األصلية، كاف ىو صلتنا هبا، ينقل إلينا أوامرىا، وكاف القائد الًتكي صباؿ باشا عازما على احتالؿ مصر ٍب غرهبا 

 إىل اعبزائر واؼبغرب األقصى.

رية، فصارت وكاف اؼبغرب يستعد لوصولو، ويبٍت نفسو بالتحرير، فأنشأ يف أكبائو كلها فروعا ؽبذه اعبمعية الس
تستعد لوصولو، لتثَت اؼبغرب كلو على فرنسا إذا طرقت جيوش الدولة العليا بقيادة صباؿ باشا أبوابو، فلما أخفقت 

 .2«نقاضها يف تونس اللجنة التنفيذيةخطة صباؿ الحتالؿ مصر ألغيت ىذه اعبمعيات السرية، فتأسست على أ

النضاؿ السري العريب واإلسالمي حبكم أف ىذه  ىكذا كاف للميزابيُت السبق يف االلبراط يف صفوؼ
لة و اعبمعيات السرية كانت يف إطار اعبامعة اإلسالمية اليت أنشأت من طرؼ الدولة العثمانية يف تلك الفًتة يف ؿبا

 .3لرأب الصدع الذي ضرب العامل اإلسالمي

متواجدوف وبقوة يف دعم الشيخ  أيضاً وبعد تأسيس اللجنة التنفيذية واغبزب اغبر الدستوري كاف اؼبيزابيوف 
أنو كاف يشتغل منصب أمُت »يا ومعنويا، ويذكر توفيق اؼبدين عبد العزيز الثعاليب، ويف دعم القضية التونسية ماد

ـ، وكاف 1921ماي  29عاـ مساعد يتوىل التعليم العريب باللجنة التنفيذية منذ أوؿ جلسة تأسيسية للوطنيُت يف 

                                                           
دكتوراه الدولة يف التاريخ اغبديث ، حبث (1981-1920االمام إبراىيم بيوض رائد الحركة اإلصالحية في الجنوب الجزائري )عيسى قرقب:  -1

 .87ـ، ص1996-1995واؼبعاصر، اشراؼ: ابراىيم فخار، جامعة قسنطينة، 
 .241، ص3، جأعالم اإلصالح في الجزائرؿبمد علي دبوز:  -2
 .247، ص1، جالطلبة الجزائريون بجامع الزيتونةخَت الدين شًتة:  -3
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د العزيز الثعاليب الذي انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية وكاف من أعضائها عدد من ذلك ربت إشراؼ الشيخ عب
اعبزائريُت: أضبد توفيق اؼبدين، عبد العزيز الثعاليب، صاحل بن وبي، الطيب بن عيسى، إبراىيم اطفيش، عبد السالـ 

زب منها : عبنة نشر القلي، ؿبمد بن حسُت، قاسم اعبزائر، حسن قالٌب، كما ًب تشكيل عباف تشريعية للح
 .1«الية فهي تضم الشيخ صاحل بن وبيالدعوة اليت تضم الثعاليب، صاحل بن وبي والطيب بن عيسى، أما اللجنة اؼب

ف يف صفوؼ اغبزب بكل ضباسة وفعالية، وكاف من أبرز ىؤالء اؼبنضمُت الشيخُت صاحل بن و البرط اؼبيزابيف
 يف الدعاية لو. أيضاً اطفيش الذي كاف سفَتا للحزب يف اعبزائر و وبي مدعم اغبزب اؼبايل، والشيخ أيب اسحاؽ 

 الشيخ صالح بن يحي ودوره في دعم الحزب الحر الدستوري: -1-ب

إذا ربدثنا عن الدعم اؼبيزايب للشيخ عبد العزيز الثعاليب فسوؼ يكوف يف اؼبرتبة األوىل من ىؤالء ىو الشيخ 
 للشيخ الثعاليب، وكاف الداعم األوؿ للحزب باؼباؿ.صاحل بن وبي، الذي كاف الظهر اؼبتُت 

فلقد تعرؼ الشيخ صاحل بن وبي على الزعيم التونسي عبد العزيز الثعاليب بتونس، عندما كاف الشيخ صاحل 
صاحل بن وبي ضمن  وأصبحبن وبي على رأس البعثة اؼبيزابية ىناؾ، ٍب أصبح تاجرا بتونس، وتوثقت الصلة بينهم، 

ية كما رأينا، ٍب أشركو الشيخ عبد العزيز الثعاليب يف الدعوة إىل مناصرة اغبزب والًتشح لعضوية عبنتو اعبمعية السر 
 .2اؼبركزية ؼبا ؼبس فيو من اغبمية واإلخالص، واالستعداد السياسي

 البارزين للحزب الدستوري اإلداريُتكاف الشيخ صاحل بن وبي من اؼبؤسسُت األوائل ومن األعضاء   اً ىكذا إذ
ضو رئيسي يف عبنة اؼبالية، كما كاف عضو يف كل وفود اغبزب، عالتنفيذية، وعضو عبنة الدعاية، و نتو وعضو عب

 .3وهبذا فقد كاف أمنت عضو للشيخ الثعاليب

اؼبالية  مؤازرتوومن أىم األعماؿ اعبليلة اليت قدمها الشيخ صاحل بن وبي للحزب ولنشاط الشيخ الثعاليب ىي 
ـ، عبمع اؼباؿ من التجار اعبزائريُت ودعم ميزانية اغبزب، فجمع 1920اؼبستمرة، فلقد قاـ برحلة إىل اعبزائر سنة 

من التجار اؼبيزابيُت شبانُت ألف فرنك، تربعوا هبا للحزب الدستوري، وىي وأمثاؽبا من تربعات اؼبيزابيُت اؼبتصلة 
 .4ن السفر إىل فرنسا للتعريف بقضية تونسللحزب ىي اليت مكنت الشيخ الثعاليب م
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ومن بُت اػبدع اليت قاـ هبا الشيخ عند صبعو ؽبذه األمواؿ لكي ال تكتشف السلطات الفرنسية أمره، اعبمع 
حبجة إقباز مشاريع خَتية، حيث كاف هبمع اؼباؿ مثال حبجة بناء مسجد للميزابيُت، ٍب تذىب تلك اؼببالغ اليت 

 .1زب اغبر الدستوريإىل خزينة اغبهبمعها 

لوال اؼبيزابيُت الذين يبدونٍت باؼباؿ ؼبا استطعت أف أمكث يف باريس »الشيخ الثعاليب يف ىذا الصدد:  وقاؿ
يقصد –كاف يبد »، ويقوؿ الشيخ اطفيش: «ٍت بفضلهم مكثت عاما وأربعة أشهرأكثر من أربعة أشهر، لك

حزب الدستور كلما احتاج إىل اؼباؿ يف آخر كل شهر، وكاف التونسيوف يثقوف بو ثقة   -الشيخ صاحل بن وبي
 .2«يف جهاده السياسي فمات فقَتا الستغراقواغبزب وتشاغل عن ذبارتو، كاملة وقد أنفق أموالو الطائلة على 

، أنو رأى صورة كاريكاتورية يف إحدى اعبرائد التونسية ويذكر الشيخ إبراىيم بيوض تعليقا على ىذه التربعات
يف العشرينيات صورة الشيخ عبد العزيز الثعاليب والشيخ صاحل بن وبي يصب لو يف فمو كيسا من الدنانَت، وكتبوا 

 .3ربت الصورة " زدين من حاللك وحرامك وزقومك يا صاحل"

ومن خالؿ اتصاالتو الدائمة باؼبيزابيُت باعبزائر فلقد كوف الشيخ صاحل بن وبي قاعدة شعبية مهمة خاصة من 
دين باعبزائر وجو ؼبدد، ولعل من أبرز ىؤالء اؼبالشيخ مدوه بالعوف وا إليهمالتجار اؼبيزابيُت الذين كاف كلما التجأ 

ة وقاطن دبنقطة بٍت يزقن، وزكري بن السعيد، وىو تاجر ىم: بعلي اغباج صاحل بن ؿبمد، وىو مالؾ بناحية قاؼب
، اإلجباري، وكاف من أعضاء الوفد الذي توجو إىل باريس لالحتجاج حوؿ قانوف التجنيد أيضاً دبدينة قاؼبة 

وسيدي عيسى بن اغباج عبد العزيز بن ؿبمد، التاجر دبدينة اعبزائر، وترشُت عبد اهلل بن اغباج ضبو، تاجر بعنابة 
ن مراسلي صحف الشرؽ، وأبو كامل عبد اهلل بن اغباج صاحل، تاجر باعبزائر العاصمة، وىو صديق لسليماف وم

فرنك صبعها لتمويل اؼبقاومة يف ليبيا، وغَتىم الكثَت من  (ألف 200)الباروين ولقد كاف بصندوقو ىو وحده 
 .4دعم القضية التونسية وبي، من أجلاؼبيزابيُت الذين كانوا يف صلة وثيقة مع الشيخ صاحل بن 

بسبب نشاطاتو ضمن السرية، حيث ألقي عليو القبض يف  أيضاً ولقد دخل الشيخ صاحل بن وبي السجن 
السجن مدة ستة وثالثُت يوما،  وأودعـ، بتهمة التآمر ضد الدولة التونسية، فطر من توف، 1920أكتوبر  28

رفقة زميلو ؿبمد الرياحي، وكاف يـو خروجهما من السجن عيدا بتونس، ونظم فيها الشيخ أيب اليقظاف قصيدة 
 .5عنواهنا " السجن ؾبمرة الرجاؿ"
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 الشيخ أبي اسحاق اطفيش ودوره في دعم الحزب الحر الدستوري: -2-ب

اطفيش كنضَته الشيخ صاحل بن وبي يف دعم اغبزب اغبر الدستوري، فلقد البرط  إسحاؽ وكاف الشيخ أب
 من بداية النضاؿ رفقة زمالئو الشيخ صاحل بن وبي وأيب اليقظاف. أيضاً ىو 

ـ، إلسباـ دراسيت العالية 1917ؼبا سافرت تونس عاـ »طفيش حوؿ انضمامو للحزب فيقوؿ: ويذكر الشيخ ا
ف الشيخ الثعاليب، والشيخ صاحل بن وبي وصحبهما يف جهادىم السياسي الكبَت، ولكن يف اعبامعة الزيتونية، كا
صبعيتهم السرية اليت كانت مقدمة غبزب الدستور دعاين الشيخ صاحل بن وبي إىل  أنشئوايعملوف يف اػبفاء، وؼبا 

لقد أعطيت نفسي للعلم، الدخوؿ فيها، فامتنعت خوفا من أف تشغلٍت عن دراسيت يف اعبامعة الزيتونية وغَتىا، 
وسافرت إىل تونس ألنقطع عن مشاغل األىل وميزاب فتكوف جهودي للعلم، فأحل علي الشيخ صاحل وألزمٍت 

ـ، كنت عضوا عامال فيو، 1920بالدخوؿ يف اعبمعية السرية، ففعلت، وؼبا نشأ حزب الدستور بعد ذلك يف عاـ 
اغبزب مزاجي الثوري، وقد كتب عدة مقاالت سياسية  وكنت أحضر بعض جلساتو اإلدارية، ووافق العمل يف

 .1«اإلقداـ لألمَت خالد يف اعبزائر حارة نشرهتا يف بعض الصحف التونسية، جريدة الوزير وغَتىا، ويف جريدة

... وقد أرسلٍت الشيخ الثعاليب ثالث مرات يف مهمات سرية للجزائر، وذلك أف حركة »ويضيف الشيخ: 
ـ وسرعاف ما شبت وازدىرت الستعداد اعبزائر ؽبا، 1919األمَت خالد السياسية يف اعبزائر قد نشأت يف عاـ 

ٍت إليو الشيخ الثعاليب فصار لألمَت خالد دوي كبَت يف اعبزائر لفت إليو أنظار الوطنيُت يف أكباء اؼبغرب، فأرسل
لَتبط صلة حزب الدستور حبركتو السياسية، فيكوف جهادنبا واحد، وخططهما واحدة فشرحت ىذا لألمَت خالد 

ـ، 1920ورغبتو فيو وأبديت لو فوائده، فأىب أف يقتدي بأحد يف حركتو...، فأرسلٍت إىل األمَت مرة ثانية يف عاـ 
ع حزب الدستور فأىب، وكاف العضد األيبن لألمَت خالد يف جهاده السياسي ومرة ثالثة يف فعرضت عليو اإلرباد م

وأقرب الناس إليو ىو السيد ؿبمد بن وبي باعامر وأخوه إدريس اؼبيزابياف من مدينة مليكة يف ميزاب، فاستعنت 
 .2«إقناع األمَت فتمسك دبوقفو األوؿهبما يف 

رينيات يف إحدى مقاالتو جبريدة " اإلقداـ" بأف الفضل يف ويف ىذا الصدد يعًتؼ األمَت خالد يف بداية العش
دين وجو يعود إىل أصوات بٍت ميزاب اؼبقباحو يف االنتخابات ضد معارضيو من أنصار الفرنسة والتجنيس إمبا 

 .3بالعاصمة ؼبا حفوه بو من رعاية وتأييد قويُت

لو وتتعقب كل ربركاتو عن طريق  ونظَت نشاطو الدؤوب مع اغبزب فلقد بدأت السلطات الفرنسية تًتصد
ولقد أحس الشيخ هبذه اؼبراقبة وعلم بأف السلطة الفرنسية تدبر لو اؼبكيدة من أجل اعبواسيس الذين وضعتهم لو، 
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زجو يف السجن أو النفي، وما لبث أف جاءه القرار من ديواف احملافظة ومضمونو " اغبكومة الفرنسية تدعوؾ إىل 
الكف عن كل حركة عدائية واخًت لنفسك أي بلد شئت خارج ىذا الًتاب"، ىذا ىو نص القرار الذي وجهتو 

غبركة العدائية ما يقـو بو الشيخ من إرشاد اطفيش بواسطة اؼبقيم العاـ يف تونس، وتريد با إسحاؽفرنسا إىل أيب 
 للشباب إىل طريق اإلصالح الوطٍت والديٍت.

وكيل حيث طلبوا منو أف يذكر أنو وبب فرنسا وسوؼ يلغوف قرار وقعت حادثة بينو وبُت ال اإلبعادوأثناء قرار 
، ولقد «جرح وإدماء قليبعلى  ؤاغبب ؿبلو القلب فكيف أجر » :قولورد عليهم ب إسحاؽالنفي، ولكن الشيخ أيب 

، ولقد كاف ىذا القرار اعبائر يف حق 1أحل عليو عدد من أعضاء اغبزب يف قوؽبا حىت ال يتم إبعاده ولكنو رفض
 .2يعرؼ باغبزب يف مصر، وباغبركات الوطنية يف اؼبغرب عامةالشيخ، مضرة جلبت وراءىا منفعة، حيث أصبح 

ىكذا ناصر اؼبيزابيوف القضية التونسية واعتربوىا أحد قضاياىم، وكانوا فبولُت للحزب ولكل نشاطات الشيخ 
القضية  أيضاً عبد العزيز الثعاليب، ويذكر توفيق اؼبدين مدى حرص وغَتة اؼبيزابيُت على القضية التونسية اليت سبثل 

وأكد القـو دبا ال وبتاج إىل دليل تالؿ الفرنسي، فيقوؿ: " اؼبيزابية حبكم أف ميزاب وقعت معاىد اغبماية مع االح
، كما إليهاآخر أف اؼبيزاب بالد ضباية، ال بالد استعمار، وأهنم يطالبوف باحًتاـ معاىدة اغبماية اليت جنحوا 

عليها، فقضية بالد ميزاب من ىذه الناحية، ىي نفس قضية  أرغمواتطالب تونس باحًتاـ معاىد اغبماية اليت 
تونس على حقها، يفتح الباب إلحراز ميزاب على ما ضمنتو لو اؼبعاىدة، لذلك كنت أرى الوفد  وإحرازتونس، 

  .3اؼببارؾ، يغار على قضية تونس غَتتو على بالده"

كل ىذا جعل اؼبيزابيُت أصحاب مكانة مرموقة يف تونس، وكاف لديهم مقاـ كبَت عند اغبكومة التونسية 
اف باي تونس وحكومتو إذا أتتو الوفود مهنئة يف األعياد ىبص اؼبيزابيُت باغبفاوة البالغة، وينظر واألمة التونسية، وك

 .4إليهم وإىل شيخهم بعُت اإلكبار، وحظي اؼبيزابيُت يف تونس طواؿ فًتة تواجدىم باالحًتاـ واللطف

ىكذا إذا كاف اؼبيزابيوف هبمعوف بُت ضبل القضية اؼبيزابية يف قلوهبم رفقة القضية التونسية، من أجل الظفر 
عقد معاىد اغبماية معهم، وكانوا يعتربوف قباح القضية  إبافحبقوقهم اليت كانت مربمة مع سلطات االحتالؿ 

 لوغ غاياهتا اؼبنشودة.التونسية وعبد العزيز الثعاليب ىو قباح للقضية اؼبيزابية وب
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 في المجال الثقافي والعلمي: - ج

يف  أيضاً وألف اؼبهاجرين اؼبيزابيُت كانت نسبة الطلبة والنخبة اؼبثقفة فيهم نسبة مرتفعة، فقد كانت مسانباهتم 
بات أو بالكتا سواءً اؼبيداف الثقايف والعلمي بتونس مسانبة مهمة، وكانت ؽبم مشاركات يف اغبياة الفكرية التونسية، 

كاف ، فاصل األديب بينهم وبُت التونسيُتباؼبشاركات يف الندوات واحملافل العلمية والثقافية، أو من خالؿ التو 
مسانبة طالبية  ااإلسهاـ يف اعبانبيُت العلمي والثقايف للميزابيُت يف تونس متداخال وذلك راجع لكونو راجع إىل أهن

 على الصعيد الثقايف أو العلمي. سواءً يف أغلب األحياف وسنحاوؿ أف نعطي مباذج لكليهما، 

 المساىمة في المجال الثقافي: -1-ج

والتألق يف ىذا  اإلبداعكانت البيئة الثقافية اػبصبة اليت تعشيها تونس يف تلك الفًتة، بيئة مساعدة على 
الندوات الفكرية والثقافية اليت كانت تقاـ يف فية أو اؼبشاركة يف االحتفاالت و الصح يف الكتابات سواءً اؼبيداف، 

 التونسية. واألدبيةـبتلف النوادي الفكرية 

 الطلبة الميزابيون والمساىمات األدبية والثقافية: -أ-1-ج

من خالؿ كتاباهتم  وؽبذا كاف الطلبة اؼبيزابيوف يف تونس متابعُت للحراؾ الثقايف التونسي ومسانبُت فيو،
 اؼبتنوعة على صفحات اعبرائد التونسية، أو اؼبشاركة يف اؼبنافرات األدبية والشعرية اليت كانت تقاـ.

ـ، ينشر على صفحات اعبرائد التونسية قصيدة القت اإلعجاب 1925منذ سنة  زكريا فنجد الشاعر مفدي
رة وأثرىا يف نشر الوعي النضايل ووحدة اؼبغرب العريب، من كل التونسيُت بل واؼبغاربة، نظرا لعمق القصيدة اؼبنشو 

وكاف عنواف القصيدة " إىل الريفيُت" ونشرت عرب جريدة "لساف الشعب" وجريدة " الصواب"، ومن أبيات ىذه 
 القصيدة: 

 رػػػػػوب اػبطػػػػػيهوف عليو رك  بٍت من كاف يهوى اغبياة
، سوى فوؽ ىاـ أخر  ادة ال يبتٌت              ػػػرش السعػػػػػفع  لقـو
 ضحايا نفوس وسجن أسر  ورىا              ػػػػػػالد ودستػػػػن البػػػػػػػوبي

 ررػػػػػػػها بالشػػػػػػػػوح سنابكػػػػػػػػػػػتل               ضّمر الفخر إال علىوما 
 1ربػػػػأس صػػػػػػػػػػى رشف الكعل  غ العز إال الذي             ػػػػػن يبلػػػػػول
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من خالؿ تواجده يف تونس، قد كوف عالقات متينة مع العديد من الشخصيات  أيضاً  ءي زكرياوكاف مفد
األدبية والثقافية يف تونس مثل الشاعر التونسي أبو القاسم الشايب، الذي وصلتو بو صداقة ضبيمية، ساعدت على 

ت كالنبا يتأثر ربطها بينهما أياـ الدراسة جبامع الزيتونة وجلسات السمر، واؼبطالعة وندوات الشعر، اليت جعل
العديد من القصائد عرب صفحات اعبرائد التونسية، مسانبا بذلك بقسط كبَت  أيضاً  ونشر مفدي زكريا، باآلخر.

 .1يف اغبياة األدبية التونسية

، الذي 2الذين سانبوا بشعرىم قبد: الشاعر صاحل بن إبراىيم باجو عليو رضبة اهلل أيضاً ومن ىؤالء الشعراء 
ترؾ منتوجا أدبيا قيما يف ؾباؿ الشعر، وأغلب قصائده قد كاف دوهنا أثناء تواجده بتونس، وألقاىا يف احملافل 

العديد من اعبوائز األدبية نظَت مشاركتو اؼبتميزة يف ميداف  أيضاً التونسية، أو عرب أثَت اإلذاعة التونسية، ولقد ناؿ 
 ، وىذه مباذج منها:كتاب ربت عنواف " لبيك يا وطٍت"  يت صبعت يفالشعر، وقبد من بُت عناوين قصائده ال

 

وصاحل  ألديب بتونس على غرار مفدي زكرياا اإلنتاجقد شاركوا يف  أيضاً وكاف العديد من الشعراء اؼبيزابُت 
الشاعر صاحل خريف الذي نشر العديد من القصائد واؼبسرحيات على صفحات اعبرائد التونسية  أيضاً باجو، فنجد 

 اؼبختلفة، ونذكر منها: 

 

 

                                                           
 .142الصفحة  ،اعبدوؿ :أكثر حوؿ مسانبات مفدي زكرياء يف الصحافة التونسية، ينظر لالطالع -1
ـ، ولقد كاف رغم كرب سنو ومرضو، ذو ذاكرة 2013 ديسمرب 31الشيخ و الشاعر صاحل إبراىيم باجو، كاف لنا معو لقاء ببيتو دبدينة القرارة يـو  -2

ونية، وربصل على جيدة، ويتذكر ذكريات أياـ تواجده بالبعثة اؼبيزابية بتونس ضمن البعثات البيوضية، وكاف من الطلبة النجباء وربصل على الشهادة الزيت
 ـ، بعد مرض أمل بو رضبة اهلل عليو.2015أفريل  9جوائز من اؽبيئات التونسية، تويف الشيخ صاحل باجو يـو 

 ـ. ينظر كلو.2010، نشر صبعية الًتاث، غرداية، 1، طلبيك يا وطنيصاحل إبراىيم باجو:  -3

 المناسبة التي ألقيت فيها عنوان القصيدة
 1957أفريل  30التونسية يوم  باإلذاعةألقيت  العيد والثورة

 ألقيت باإلذاعة التونسية بمناسبة عيد األضحى العيد والجزائر الدامية
الذكرى الثانية للثورة الجزائرية 

 العتيدة
 م1956نوفمبر  1كتبت بتونس يوم 

 ألقيت باإلذاعة التونسية مأساة ساقية سيدي يوسف
 ألقيت بدار البعثة، في تجمع طالبي متنوع طالئع الفجر

م، بمناسبة المحاضرة التي ألقاىا الشاعر 1957فيفري  6ألقيت يوم  وحدة المغرب العربي
القومية العربية في  واألديب التونسي "مصطفى خّريف" حول" أدب

 3المغرب العربي الكبير ما بين الحربين العالميتين".. بقاعة ليسي كارنو.
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 اسم الجريدة نوعو عنوان المقال
 الندوة شعر فتى العروبة

 الندوة شعر سالحنا وسالحهم
 الصباح شعر عيد وال عيد

 اللغات شعر الجنون الذري
 الفكر شعر أطلس المعجزات

 1الفكر مقاالت الحرية في الشعر الجزائري، أربعة أجزاء
 

ساىم ىؤالء الشعراء وغَتىم من اؼبيزابيُت يف اغبياة الفكرية واألدبية التونسية، وجاعلُت يف اؼبرتبة األوىل ف
قضيتهم الوطنية اعبزائرية، فكانت جل مشاركتهم ربمل ىم القضية اعبزائرية، والتعريف هبا يف كل احملافل األدبية أو 

 .إدراكهاأجل توصيل صوهتم إىل كل مرتبة يستطيعوف  الفكرية، أو عرب اعبرائد واجملالت واإلذاعات من

 مجلة الوفاق: -ب-1-ج

قد فاعبرائد التونسية وفقط،  اؼبنشورة عرب صفحاتأف طلبة البعثة مل تكن مسانباهتم يف الكتابات  أيضاً وقبد 
 ءالطالبُت مفدي زكريالطالبية التونسية دبجلة يصدروهنا، واليت كاف يعتٍت هبا ويتكفل هبا كل من أربفوا الساحة ا

 .2ـ1930ـ إىل غاية 1925ورمضاف ضبود، واليت كانت من سنة 

وتنوعت ؿبتوياهتا بُت عامل االجتماعيات وأغلب مواضيع ىذه اجمللة تكتب من طرؼ تالميذ البعثة اؼبيزابية، 
اعبانب، وعامل العلميات الذي كاف يضم أحواؿ اؼبسلمُت والعلم والتعليم واألخالؽ وغَتىا من اؼبواضيع يف ىذا 

الذي ضم الظواىر الطبيعية والفيزياء والكيمياء واالقبازات العلمية اؼبختلفة، عامل األدبيات وبتوي على القصائد 
 واألشعار واػبواطر واغبكم، وعامل اؼبسامرات الذي يضم أسئلة ومسابقات وألغاز وغَتىا.

                                                           
 .(252-251)ص-، اؼبرجع السابق، صالوطنية التونسيةنشاط الميزابيين في الصحافة قاسم بن أضبد الشيخ باغباج:  -1
 .14، اؼبصدر السابق، صتاريخ الصحافة العربيةمفدي زكرياء:  -2
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نسبة تصنيف  أيضاً نصوص شعرية، نصوص نثرية(، و واؼبخطط اؼبوايل يوضح نسبة نوعية نصوص اجمللة )
 اؼبواضيع.

 1.نسبة نوعية النصوص المنشورة، ونسبة أنواع المواضيع المنشورة حمخطط يوض

، رمضاف ضبود، عيسى بن عبد اهلل، أضبد بن اغباج وبي، سامل بن برز كتاب اجمللة: مفدي زكرياكاف من أف
أبو راس عبد اهلل، ؿبمد بن بكَت، ؿبمد بن يوسف اطفيش، بوزمالؿ يعقوب، ذواؽ إبراىيم، سليماف الباروين، 
 .2سليماف، عبد اهلل بغباغة، سليماف بوجناح

 المساىمة في المجال العلمي: -2-ج

مل زبتلف اإلسهامات العلمية للميزابيُت يف تونس عن اإلسهامات الثقافية، فلقد أحيوا اغبياة العلمية التونسية 
اإلنتاجات والنشاطات، ولقد أعترب اؼبيزابيوف مقارنة باجملموعات اعبزائرية األخرى اؼبهاجرة بتونس، بالعديد من 

 .3أكثر حيوية وأكثر ثقافة

 

                                                           
عينة من اجمللة  26، ولقد استعمل ـ2011اكتوبر  7، ؿباضرة غَت منشورة، بٍت يزقن يـو قراءة لعينة من أعداد الوفاقعمر بن باغباج داود:  -1

 .17.18.20األعداد  ( باستثناء39/ع:12)ع:
 عمر بن باغباج داود: اؼبرجع السابق. -2
 .7ـبتار ىواري: اؼبرجع السابق، ص -3
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 ودورىا في الحراك العلمي والفكري التونسي: االستقامةمكتبة  -أ-2-ج

لكاف مكتبة تسمى كاف الشيخ ؿبمد بن صاحل الثميٍت والشيخ قاسم بن عيسى والشيخ أيب اليقظاف يب
"مكتبة االستقامة"، وكانت عبارة عن شركة ذبارية لبيع الكتب، وكاف ؽبا الفضل الكبَت يف تزويد اؼبثقفُت التونسيُت 

 .1واعبزائريُت، ؼبا هبد يف عامل اؼبطبوعات العربية

ة و اؼبطبعة بدور ػقامت كل من اؼبكتبف، glaciersإىل جانب اؼبكتبة ىناؾ مطبعة للكتب يف حي  أيضاً و 
من خالؿ اؼبطبوعات الفكرية والعلمية واألدبية اليت  ىاـ يف اغبركة النهضوية الفكرية والعلمية بتونس واعبزائر، 

يبعث منها زة وصل بُت تونس واعبزائر، وكانت عبارة عن نبكانت تصدرىا أو ذبلبها من ـبتلف البالد العربية. 
 .2كة الوطنية بتونس، واؼبشرؽ، وما يصدر ىناؾ من مطبوعات فكرية وأدبيةإىل قادة النهضة دبيزاب وأبناء اغبر 

وقبد يف وادي ميزاب، أف قادة النهضة اإلصالحية اىتموا جبلب اؼبنتوج الفكري واألديب إىل واديهم، فوقع 
التنسيق بينهم وبُت رفقائهم يف تونس ؼبوافاهتم يف ىذا اجملاؿ، فكاف ؼبعهد اغبياة بريد خاص يصلو أسبوعيا من 

اؼبعهد ينتظرونو بشغف وحب واشتياؽ لينهلوا من وطلبة  اإلصالحتونس وبوي ىذه اعبرائد واجملالت، وكاف قادة 
 .3اعبديد

كاف طبع جريدة أيب اليقظاف "وادي ميزاب"، اليت كانت ربرر يف اعبزائر   أيضاً ومن مهاـ اؼبطبعة واؼبكتبة 
بعد أف ًب مصادرة جريدة  -اؼبكتبة واؼبطبعة –وتطبع يف تونس، ولكن الشيخ أيب اليقظاف انفصل عن ىذه الشركة 

 .4ميزاب وادي

ما يف اغبياة السياسية التونسية، اىكانت تلعب دورا   أيضاً قط، فنجدىا ومل تكن اؼبكتبة ناشرة للعلم واؼبعرفة ف
لألحرار من الوطنيُت، وخباصة  ؾبتمعاوذلك راجع لدخوؿ مسؤوليها يف معًتؾ النضاؿ الوطٍت التونسي، إذ كانت 

 .5أعضاء اغبزب الدستوري التونسي

عندما قاـ الرئيس اغببيب بورقيبة مؤسس اغبزب الدستوري اعبديد بشن ضبلة على خصومو، بعد أف لذلك 
اليت كاف  االستقامةأنتخب رئيسا عبمهورية تونس أمر أعوانو بتتبع خصومو أينما كانوا وحيثما حلوا إال مكتبة 

كاف الشخص الذي ىو فيها، ألف فال أظبح ألحد منكم بدخوؽبا مهما  »ا الشيخ ؿبمد الثميٍت قاؿ ؽبم: يبلكه

                                                           
 .180، اؼبرجع السابق، صأبو اليقظان وجهاد الكلمةؿبمد ناصر:  -1
 .804، ص4صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج -2
 .272السابق، ص، اؼبرجع معالم النهضة اإلصالحيةقاسم بن أضبد الشيخ باغباج:  -3
 .180، صأبو اليقظان وجهاد الكلمةؿبمد ناصر:  -4
 .804، ص4صبعية الًتاث: اؼبرجع السابق، ج -5
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وفل الرئيس التونسي اغببيب بورقيبة يتعهد اؼبكتبة ، 1«اغبماية مأوى لكل األحرار ىذه اؼبكتبة كانت يف عهد
بالزيارة كل سنة، اعًتافا منو على جهود صاحبها وأياديو البيضاء على تونس يف كل اعبوانب العلمية والثقافية 

 .2والنضالية

 :3ةهد الزيتونة في االعتراف بشهادة معهد الحياالطلبة الميزابيين في تغيير قرار معدورة  -ب-2-ج

كاف الطلبة اؼبيزابيُت على طوؿ الفًتة اليت قضوىا يف تونس، وخاصة إذا ربدثنا عن البراطهم يف الدراسة 
فقط، ومل يكونوا يدرسوف بالطريقة النظامية ومسجلُت كباقي الطلبة اآلخرين، حيث  اجبامع الزيتونة، منتسبُت أحرار 

مل يتحصل معظمهم على الشهادات اليت كانت سبنح من طرؼ جامع الزيتونة يف تلك الفًتة، كشهادة التحصيل 
لدروس اليت تلقى يف جامع أو األىلية أو العاؼبية، والسبب يف ذلك ىو أف الطلبة اؼبيزابيُت كانوا ال يتابعوف صبيع ا

األخرى على   الزيتونة، بل كاف أغلبهم يذىب إىل ىناؾ لتقومي اللساف ودراسة التاريخ العاـ وبعض العلـو الشرعية
 كبار مشايخ الزيتونة، ولقد كانت الشهادات ال تعطى إال ؼبن أًب صبيع الدروس ووافب عليها وتفوؽ فيها.

ف بعض اغبلقات اليت يشرؼ عليها كبار العلماء والفقهاء من الزيتونة وقد كاف الطلبة اؼبيزابيوف ىبتارو 
ووبضروهنا كطلبة علم مستمعُت فقط، ومع ىذا فلقد ربصلوا على إجازات من طرؼ مشايخ الزيتونة يف ـبتلف 
، فلقد كاف الشيخ ؿبمد بن يوسف اغبنفي )مفيت اغبنفية( يسهر مع ربضَت الدروس إىل وقت  الفنوف والعلـو

أخر من الليل فتقوؿ لو زوجتو: قم لتناـ، فيقوؿ ؽبا: " كيف يناـ من يصبح بُت أسد ومبر"، ويعٍت باألسد مت
الشيخ أيب اسحاؽ اطفيش وبالنمر الشيخ يوسف بن بكَت ضبو علي، وغَتىم من الطلبة النجباء الذين ال 

 .4يسكتوف على ؿباججتو كلما فهر خطأ أو تناقض يف كالمو

من طرؼ بعض مشايخ  ؼبثاؿ بعض اإلجازات اليت تلقاىا الشيخ بكَت بن ؿبمد أرشـوفنجد على سبيل ا
 الزيتونة، ومنها:

يف علم التفسَت، وفبا جاء فيها  ـ، وكانت1954جواف  29إجازة الشيخ: ؿبمد بن عمر الزغواين يـو 
...ظبع مٍت الشيخ الفاضل اجملاز أبوابا كثَتة من كتاب اإليباف من الصحيحُت وتفسَت سورة يونس وبعضا من »

تفسَت سورة ىود من تفسَت أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي أجزتو يف الباقي من الكتب الثالثة إجازة تامة بالعمـو 
                                                           

 .86عيسى قرقب: اؼبرجع السابق، ص -1
 .191، صالشيخ القرادي حياتو وآثارهؿبمد ناصر:  -2
زاب، معهد اغبياة بالقرارة، من أبرز مظاىر ونتائج اغبركة اإلصالحية بوادي ميزاب، تأسس على يد صبلة من اؼبصلحُت والعلماء دبنطقة وادي مي -3

العلماء يف حفل هبيج أقيم دبنطقة القرارة، ولقد دّرس يف ىذا اؼبعهد كبار  1925ماي  21ولعل من أبرزىم الشيخ إبراىيم بيوض وكاف ذلك يف يـو 
معهد الحياة نشأتو ينظر: سعيد بن باغباج شريفي:  ، وخرّج صبلة من الطلبة النجباء كانت منهم ؽبم بعثات علمية إىل تونس.اإلباضيُتوالفقهاء 

 ـ، ينظر كلو.2009، نشر صبعية اغبياة وصبعية الًتاث، 2، تح: ؿبمد ناصر، طوتطوره
4-  :  .16، اؼبرجع السابق، ص( حياتو وآثاره1887/1984) يوسف بن بكير حمو عليأضبد بن ضبو كرـو
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األثر يف ذلك بتقوى اهلل العظيم يف السر والعلن والظن  متصفة، وباالستغراؽ ملتحفة، على الشرط اؼبعترب عند أىل
 «.واتو الصاغبة يف مظاف اإلجابة...أنو ال ينساين من دع

... فعلم :»هاـ، وكانت يف علم القراءات، وجاء في1955أفريل  1إجازة الشيخ: علي الًتيكي يـو 
، وكاف فبن كرع من زالتو وروى من صفاء  القراءات من أفخر العلـو قدرا، وأعالىا ذكرا، وأسبها مثوبة وأجراء

كمالو، الفقيو النبيو النجيب ابننا الروحي الشيخ بكَت ابن األجل ؿبمد أرشـو فقرأ على العبد الفقَت حزبا وربعا 
بقراءة اإلماـ نافع ابن أيب رؤمي ومضمن ما يف كتاب الدرر اللوامع للعاـ اؼبقرئ الشيخ أيب اغبسن سيدي علي 

روؼ بابن بري بشرح الطود اؽبماـ الشيخ سيدي إبراىيم اؼبارغٍت شيخ القراء واؼبقرئُت باعبامع الرباطي اؼبع
طريق أيب نشيط األعظم...، فأقوؿ وباهلل بلوغ اؼبأموؿ قد أجزت البننا اؼبذكور يف اإلقراء بقراءة اإلماـ نافع عن 

 .1«عن قالوف...

جامع الزيتونة بصفة رظبية للحصوؿ على الشهادات العلمية  لكن الطلبة اؼبيزابيُت بعد ذلك قرروا الدخوؿ إىل
اليت يقدمها ىذا الصرح العلمي وإكماؿ الدراسات العليا بو، وىو ما يرويو الشيخ صاحل باجو الذي كاف من أوائل 

يتونة يف ... كنا ندرس يف جامع الز »عاؼبية من جامع الزيتونة فيقوؿ: الطلبة اؼبيزابيُت الذين ربصلوا على شهادة ال
واللقاين والطاىر بن عاشور وغَتىم من العلماء وقبلس  نظاـ اغبلقات، فكنا لبتار بعض اؼبشايخ كالزغواين

لالستماع على دروسهم واالستفادة منها، وبعد ذلك قررنا كبن الطلبة اؼبيزابيُت يف تقدمي طلب إىل مشيخة الزيتونة 
معادلة لشهادة التحصيل وىي تعادؿ البكالوريا يف نظاـ معهد اغبياة الذي زبرج منو ىؤالء  امتحافمن أجل فتح 

الطلبة، وبعد اؼبشاورة اليت قاـ هبا مشايخ جامع الزيتونة يف امتحاف ؼبعادلة شهادة معهد اغبياة، قبلوا الطلب اؼبقدـ 
يف فرؼ شهر واحد، ولقد لثالثة سنوات من طرفنا، واشًتطوا علينا شرطا كاف صعبا جدا وىو ربضَت مقررات ا

وربضَت تلك الدروس الصعبة يف ـبتلف العلـو الشرعية وكاف من ضمنا رسالة أيب زيد  إعداداحًتنا يف كيفية 
األلف وغَتىا من العلـو يف الفقو واغبديث  أبياهتاالقَتواين وشرحها و القصيدة العاصمية واليت يفوؽ عدد 

طالبا، يف رفع التحدي وبدأنا التحضَت ؽبذا االمتحاف، وكنا  (16)ن الطلبة وكاف عددنا والتفسَت، وىكذا قررنا كب
نراجع وكبضر ليال وهنارا، ٍب شاركنا يف االمتحاف وكاف من نصيبنا النجاح صبيعا، وىكذا أصبحنا طلبة بصفة رظبية 

 .2«األدب أو العلـو الشرعيةصصو يف يف جامع الزيتونة، وبعد ذلك ربصلنا على شهادة العاؼبية، كل حسب زب

                                                           
1-  :  .(145-139)ص-ـ، ص2007، د.د.ف، 1، طصفحات مشرقة من مسيرة الشيخ بكير بن محمد أرشومؿبمد بكَت ؿبمد أرشـو
 لقاء مع صاحل باجو، اؼبصدر السابق. -2



 التونسية. الحياة في وإسهاماتهمأوضاعهم  بتونس الميزابيون المهاجرون ................................الفصل الثالث:

 

611 
 

استطاع الطلبة اؼبيزابيوف ترؾ بصمة علمية جبامع الزيتونة، وبعد فهور اغبكومة اعبزائرية اؼبؤقتة قامت  وبالفعل
، وكل ىذا بفضل اجملهود الطاليب 1بًتسيم معهد اغبياة حيث أصبحت شهادتو معًتؼ هبا يف جامع الزيتونة

 ويف تونس.العلمي والفكري يف رحاب اعبامع 

، البراطهم يف ارباد الطلبة اعبزائريُت أيضاً ف يف تونس و يمية اليت قاـ هبا الطلبة اؼبيزابومن بُت النشاطات العل
بتونس الذي كاف ربت إشراؼ جبهة التحرير الوطٍت، فأغنوا فيها غناء حسنا، وكانوا من أكرب أسباب نشاطها 

اػباليا لناحية الطلبة يف اعببهة منهم، اختَتوا لكفاءاهتم العقلية واػبلقية، وجدواىا على الثورة، وكاف أغلب رؤساء 
فقاموا بواجبهم أحسن قياـ، وكاف رئيس ناحية الطلبة يف جبهة التحرير ىو ؿبمد بن عمر لعساكر رئيس البعثة 

 .2البيوضية يف تونس، واختَت لكفاءتو وإخالصو، فقاـ بشؤوف رئاستو أحسن قياـ

دين بتونس، وكما يروي الشيح وبي أيب وجو ، ىي تعليم الالجئُت اؼبأيضاً  اليت كلف هبا الطلبةومن اؼبهاـ 
اليقظاف، أنو كاف من ضمن الطلبة الذين كلفوا بتعليم الالجئُت بتونس، فكانوا يقوموف بتعليم األطفاؿ واؼبدنيُت 

 أيضاً تنقلوف إىل مراكز جيش التحرير ويقوموف بصفة عامة يف الفًتة الصباحية، أما يف الفًتة اؼبسائية فلقد كانوا ي
 .3بتقدمي دروس لصاحل أفراد اعبيش الوطٍت

الذين كانوا يبارسوف منهم الطلبة أو  سواءً بفضل كل ىذه اعبهود اليت قاـ هبا اؼبهاجروف اؼبيزابيوف يف تونس، 
العامة،  سواءً والتجارية، سبكنوا من فرض االحًتاـ والتقدير من كل طوائف اجملتمع التونسي،  قتصاديةاالالنشاطات 

كما تطرقنا متعددة وـبتلفة مست جل اعبوانب يف اغبياة   إسهاماهتمأو النخبة، أو الفئة اغباكمة، فلقد كانت 
 التونسية.

                                                           
 اؼبصدر السابق. :لقاء مع وبي أيب اليقظاف -1
 .276، ص3، جاإلصالح في الجزائرأعالم ؿبمد علي دبوز:  -2
 لقاء مع وبي أيب اليقظاف: اؼبصدر السابق. -3
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بعد دراستنا السابقة لظاىرة اذلجرة ادليزابية إىل البالد التونسية، وتأثرياهتا على احلياة الفكرية والسياسية 
 م، توصلنا إىل النتائج ادلوالية:1591-1881التونسية خالل فرتة احلماية الفرنسية على تونس 

تارخيية بعيدة، جعلت رابطة العالقات إن للرواسب التارخيية وادلذىبية اليت كانت بني ادلنطقتني منذ عهود 
متينة خاصة إذا تعلق األمر جبزيرة جربة التونسية ومنطقة اجلريد التونسي اللذين يعدان من مناطق التواجد اإلباضي 

 ببالد ادلغرب.

، إن اخلدمات اجلليلة اليت قدمها ادليزابيون للدولة العثمانية، جعلت لديهم مكانة مرموقة يف البالد السلطاين
ىذ األمر الذي أثر على طبيعة االحتالل الفرنسي للمنطقة وعقد معاىدة احلماية بني الطرفني، دما جعل ادلنطقة 

 تشهد وضعية خاصة على باقي ادلناطق اجلزائرية وىو ما أثر على نوعية وطبيعة اذلجرة ادليزابية رمو تونس.

ك راجع إىل طبيعة العرف ادليزايب، وإىل خصائص تعد اذلجرة ادليزابية ىجرة رجالية يف أغلب األحيان، وذل
ادلذىب اإلباضي الذي يفرض عدم خروج ادلرأة من وادي ميزاب إال حلاجة ماسة، ما أدى إىل تأثري ذلك على 

 نوعية اذلجرة وفرتات تواجد األشخاص يف البلد ادلهاجر إليو.

من أجل العمل وكسب الرزق  كانت أغلب اذلجرات اليت انطلقت من وادي ميزاب، ىي ىجرات مؤقتة
والعودة إىل أرض الوطن، ونادرا ما تكون ىناك اذلجرة النهائية اليت يستقر أصحاهبا يف البلد ادلهاجر إليو، وذلك 

 يعود إىل طبيعة الرتبية الروحية اليت يتلقاىا ادليزابيون منذ صغرىم يف خدمة وحب وتعمري منطقة وادي ميزاب.

م، دورا يف حركة تنقل األفراد 1511اري الذي أصدره االستعمار الفرنسي سنة لعب قانون التجنيد اإلجب
 وخاصة الفئة الشبانية اليت ىربت من منطقة وادي ميزاب رمو ادلناطق الشمالية، أو خارج اجلزائر رمو تونس.

ية ادليزابية رمو كان دور احلركة اإلصالحية مبنطقة وادي ميزاب الدور الريادي والفعال يف تنظيم البعثات العلم
البالد التونسية، وكان الشيخ أيب اليقظان رائد احلركة اإلصالحية بوادي ميزاب، ىو ادلشرف على البعثات ادليزابية 

 م.1519م وإىل غاية سنة 1511األوىل منذ سنة 

ة م( وإىل غاي1111/1188)األفضلي أيب زكرياء حيي تعد احلركة النهضوية اليت ابتدأت منذ عهد الشيخ 
م(، ذات تأثري على حركة اذلجرة ادليزابية إىل تونس وخاصة 1811/1511فرتة الشيخ اطفيش قطب األدية )

 اذلجرة العلمية .
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لعب ادليزابيون دورا مهما يف احلركة الوطنية التونسية، وذلك من خالل انضمامهم يف اللجنة التنفيذية ويف 
 لثعاليب، وكانوا من ادلناضلني يف الصفوف األوىل.أمانة احلزب احلر الدستوري بقيادة عبد العزيز ا

خزينة احلزب يت تضخ يف الكان ادليزاببيون ادلمول األول حلركة عبد العزيز الثعاليب الوطنية، وكانت األموال 
جلها أموال تربع هبا ميزابيون يف تونس أو يف اجلزائر، وكان الشيخ صاحل بن حيي صاحب الريادة يف ىذا ادليدان 

 الل جوالتو ادليدانية باجلزائر من أجل تدعيم احلزب.من خ

لقد اختار ادليزابيون ادلسامهة النضال ضمن احلركة الوطنية التونسية، وخوض غمارىا ألهنم كانوا يرون أن ذماح 
 القضية التونسية ىي ذماح القضية ادليزابية، ألن كالمها كان حتت نظام احلماية الفرنسية، وحتصل التونسيون على

حقوقهم ىو فوز دلطالب ادليزابيني أيضا الذين كانوا يطالبون فرنسا تطبيق بنود ادلعاىدة اليت أبرموىا معها منذ 
 دخوذلم إىل منطقة ميزاب.

إن تيار اجلمود وادلعارضة الذي وقف يف وجو البعثات العلمية ادليزابية األوىل، كان حمفزا لإلصالحيني أكثر دما  
ن خالل مواصلتهم ادلهمة الفكرية والعلمية من أجل تغيري الوضعية اليت تشهدىا وادي كان مثبطا ذلم، وذلك م

 ميزاب من مجود فكري وختلف علمي.

استحوذ ادلهاجرون ادليزابيون يف تونس على بعض ادلهن، فكانوا ادلستحوذين على تسيري احلمامات يف تونس، 
شر وبدايات القرن العشرين مستغلة من طرفهم، ويرجع وكانت جل احلمامات التونسية يف هناية القرن التاسع ع

 ذلك إىل احرتافهم ذلذه ادلهنة منذ التواجد العثماين باجلزائر.

رغم الكثرة العددية ادلهمة للطلبة ادليزابيني بتونس وجبامع الزيتونة، إال أهنم مل يسعوا إىل احلصول على 
تونة، وكانوا حيضرون كطلبة مستمعني فقط لبعض حلقات الشهادات العلمية اليت كانت دتنح من طرف جامع الزي

واستمرت ىذه الوضعية إىل غاية فرتة اخلمسينيات أين طلب حينها الطلبة ادليزابيون من مشيخة علماء الزيتونة، 
يتونية جامع الزيتونة اإلعرتاف مبعادلة شهادة معهد احلياة بشهادة التحصيل جلامع الزيتونةـ، واالزمراط يف اجلامعة الز 

 بصفة رمسية.

ايف شامل، مجعت بني اإلنتاج كانت دار البعثة ادليزابية يف تونس، خلية علمية، وساحة فكرية، ومنتدى ثق
اإلبداعي والفكري من طرف تالميذ البعثة كمجلة الوفاق اليت أصدرىا مفدي زكرياء ورمضان محود، وأيضا من 
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لبعثة للطلبة مع كبار العلماء والزعماء كأمثال عبد العزيز الثعاليب خالل اللقاءات اليت كان ينظمها ادلشرفون على ا
 وعبد احلميد بن باديس والفاضل بن عاشور والعقيد عمريوش وغريىم.

و أمل تكن للخصوصية ادلذىبية اليت دتيز ادليزابيني عن غريىم من التونسيني من أصحاب ادلذىب ادلالكي 
الفرتة أي تأثريات سلبية، بل تعايش الطرفان بكل أخوة واحرتام وتقدير،  ادلذىب احلنفي الذي كان منتشر يف تلك

ولكن ىذا مل يسمح بإعطاء خصوصية ذلم يف احملاكم الشرعية كما كان ذلم يف اجلزائر حماكم شرعية تسري بتعاليم 
 ادلذىب اإلباضي.

والقصائد، عرب خمتلف مراحل أثث ادليزابيون الساحة الصحفية التونسية بكم ىائل من ادلقاالت والدراسات 
تواجدىم ىناك، فلقد كانت الصحف التونسية متنفسا ومنربا فكريا وأدبيا للطلبة والشخصيات ادليزابية ادلتواجدة 

 يف تونس.

كانت ادلؤسسات التجارية واالقتصادية للميزابيني يف تونس عبارة عن مؤسسات عائلية تضم أفراد العائلة 
والعمال ادليزابيني يف أغلب األحيان، وىو ما شجع العديد من ادليزابيني على اذلجرة  الواحدة، وتشغل ادلوظفني

 للعمل يف تونس نظرا ذلذه اخلصوصية.

كانت اذلجرة العلمية ادليزابية إىل تونس دتتاز بطابع الفردية، فكان بعض الطلبة أو العلماء يتنقلون إىل جامع  
تلقي بعض العلوم من علمائها، ولكن مع هنايات احلرب العادلية األوىل الزيتونة أو إىل جزيرة جربة، من أجل 

 تطورت ىذه اذلجرة إىل طابع اجلماعية، وانتظمت يف بعثات طالبية علمية منذ ىذه الفرتة إىل غاية االستقالل.

التآزر بني أفراد لقد كانت البعثات العلمية ادليزابية مكلفة ماليا للمشرفني عليها، ذلذا ذمد التكافل والتعاون و 
اجملتمع ادليزايب والذي ديتاز بالتنظيم االجتماعي اذلرمي احملكم، يلتف حول ىذه ادلبادرات ويدعمها ماليا ومعنويا، 
وكانت العشائر ادليزابية تتكفل بالطلبة التابعني إليها، وكان بعض أصحاب األموال يتكفلون ببعض الطلبة الذي 

 لكون الدعم ادلا ي الكايف.يريدون االنضمام للبعثة وال دي

منذ اندالع حرب التحرير باجلزائر، انتقل صداىا إىل تونس، وكانت حينها ساحة للنشاط والنضال الثوري 
من خالل ادلنظمات ادلدنية والطالبية اليت أنشأهتا جبهة التحرير، ومل يتواىن الطلبة ادليزابيون يف الدخول إىل ىذه 

ؤولني عن العديد من فروعها وادلشاركني يف ندواهتا ومؤدتراهتا خاصة االحتاد العام ادلنظمات بل كانوا ضمن ادلس
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للطلبة اجلزائريني، كما كان الطلبة صوت الثورة النابض من خالل ادلشاركة يف ادللتقيات والندوات الثقافية التونسية 
 واألناشيد احلماسية.أو عرب أثري اإلذاعة الوطنية التونسية أيضا من خالل إلقاء اخلطب والشعر 

ويف ختام الدراسة نستطيع القول أن كل ىذه اإلسهامات اليت قدمها ادليزابيون يف احلياة الفكرية والسياسية 
التونسية، كان ذلا دور إجيايب وفعال على احلياة العامة اليت طبعت منطقة وادي ميزاب بعد عودة ىؤالء اليها، 

سياسي، فلقد تأسست العديد من اجلمعيات اإلصالحية والتعليمية، وما خاصة يف ادليدان العلمي والفكري وال
معهد احلياة يف القرارة إال نتاج احلركة اإلصالحية ادليزابية، وأيضا يف ادليدان الصحفي من خالل جرائد أيب اليقظان 

ة، أما سياسيا فلقد كان اجلرائد اإلصالحية والوطنياليت أحتفت الساحة الصحفية واإلعالمية اجلزائرية بالعديد من 
النضال يف خمتلف صفوف احلركة الوطنية، وجبهة التحرير فيما بعد دليل واضح على متانة التكوين النضا ي 

 والسياسي الذي اكتسبو ادليزابية بتونس.

 



 
 الحقـــــــــــامل
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 10الملحق رقم: 

 

م. سلمت لنا من طرف يوسف 7591جانفي  32رسالة مرسلة إىل الشيخ حيي بن محو الواىج من بلدة القرارة، يوم 
 الواىج، إبن الشيخ حيي الواىج.
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                                                                                                             10 :الملحق رقم

شهادة التحصيل يف مبادئ العلوم العربية والفرنسية من طرف املدرسة القرآنية األىلية احلرة بتونس، سلمت 
 م.7532مفدي زكرياء سنة  تلميذالشهادة لل

صيل على املعارف العملية، سلمت للتلميذ مفدي زكرياء بعد جناحو يف فنون اجلغرافيا والتاريخ شهادة التح
 م.7539واحلساب واهلندسة واملكايل واملقايس، كما ىو مذكور يف الشهادة، سلمت لو سنة 
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 10الملحق رقم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بن بكري بن عدون"، سلمت لنا النسخة من طرف عينة ألحد كراريس املصاريف للطلبة امليزابيني " الطالب سعيد 
 الدكتور مصطفى محودة.
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 10الملحق رقم: 

 

 م.7571جانفي  37بطاقة عضوية يف اجلمعية الصديقية إلحياء اللغة العربية بتبسة بتاريخ 

 .983املصدر: احلاج موسى بن عمر: املرجع السابق، ص
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 10الملحق رقم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حممد بن صاحل بن حيي الثميين عليو رمحة اهلل، من طرف االستاذة سناء الباروين )تونس(، ولقد صورة للشيخ 
 سلمت هلا ىذه الصورة من طرف حفيدة الشيخ.

 

 



 المالحق...........................................................................................................

 

261 
 

 10الملحق رقم: 

 
عليو رمحة اهلل، الذي كان مموال للعديد من البعثات العلمية، ومتكفال بعدد من  صورة للشيخ حيي بن محو الواىج

 سلمت لنا الصورة من طرف ابنو " يوسف لواىج". الطلبة امليزابيني ماديا.
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 71امللحق رقم: 

 

صوة لبعض قيادات احلزب الدستوري ويظهر الشيخ صاحل بن حيىي أول اجلالسني على يسار الصورة، صاحب 
 الصورة من طرف الدكتور حيي بن هبون. .الربنس والعمامة البيضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م، ويظهر يف الصورة الشيخ إبراىيم بيوض يتوسط اجلالسني 7591صورة للبعثة العلمية البيوضية إىل تونس سنة 
 اىج.بلباسو األبيض وعلى ميينو الشيخ حممد لعساكر رئيس البعثة، وعلى يساره احلاج حيي بن محو الو 
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 10الملحق رقم: 

 
 م.7539صوة للبعثة العلمية اليقظانية بتونس، سنة 

 

 témoins-de-lhistoireـ، الصورة من موقع:م7531صورة مجاعية للبعثة العلمية امليزابية بتونس سنة 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم - أ
 المخطوطات:  - ب

م. سلمت لنا من 1957جانفي  23رسالة مرسلة إىل الشيخ حيي بن محو الواىج من بلدة القرارة، يوم  -1
 طرف يوسف الواىج، إبن الشيخ حيي الواىج.

 د بن بكري عدون(نسخة عن كراريس أحد الطلبة ادليزابيني بتونس ) سعي -2

 الوثائق األرشيفية:      -ج

1- A.N.T: S: A, C: 0001, DOC: 2/17. 
2- I.S.H.M.N. Dossier199  , doc04875 , Cartons26 H  9   Bobines A 

58     05/10/1955. 
3- I.S.H.M.N. Dossier 199   doc1866/s ,Cartons26 H  9   Bobines A 

58    26/10/1955. 

  :المقابالت الشخصية     -د

صباحا،  10م،على الساعة 2013ديسبمر  31لقاء شفوي مع الشيخ صاحل بن إبراىيم باجو، يوم  -1
 ببيتو بالقرارة.

 م، ببيت الشيخ صاحل باجو، بالقرارة.2013ديسمرب  31لقاء شفوي مع الشيخ حيي أيب اليقظان، يوم  -2

 المصادر باللغة العربية:  -ه 

أيب اليقظان إبراىيم عيسى: تاريخ صحف أيب اليقظان، تق،تع: زلمد ناصر، د.ط، دار ىومة،  -1
 م.2003

 م.1923، مطبعة العرب، تونس، ارشاد الحائرينايب اليقظان ابراىيم عيسى:  -2
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 ، تح: امساعيل العريب، ادلكتبة الوطنية اجلزائرية،كتاب سير االئمة وأخبارىمايب زكرياء حيي بن ايب بكر:  -3
 .1979اجلزائر، 

، الدار التونسية للنشر، تونس، 3، طالحركة األدبية والفكرية في تونسابن عاشور زلمد الفاضل:  -4
 م.1983

، دار العلم للماليني، بريوت، 1، تح: رمزي منري البعلبكي، ط: جمهرة اللغةاالزدي أبوبكر بن زلمد -5
 م.1987، 2ج

تح: مجاعة علماء، دار الكتب العلمية، بريوت، ، 1، طكتاب التعريفاتاجلرجاين علي بن زلمد:  -6
 م.1983

، تح: طاىر امحد الزاوي، زلمود زلمد الطناحي، النهاية في غريب الحديث واالثراجلزري رلد الدين:  -7
 م.1979، 5ادلكتبة العلمية، بريوت، ج

ذلداية، ، د.ط، تح: رلموعة زلققني، دار اتاج العروس من جواىر القاموسالزبيدي زلمد بن زلمد:  -8
 ، د.ت.14د.م.ن، ج

، تح: مهدي ادلخزومي، ابراىيم السامرائي، دار ومكتبة اذلالل، كتاب العينالفراىيدي اخلليل بن امحد:  -9
 .6ج

 م.2005، مؤسسة الرسالة، لبنان، 8، تح: زلمد نعيم العرقسوسي، طالقاموس المحيطالفريوزابادي:  -10
، د.ط، ادلكتبة العلمية، بريوت، ب الشرح الكبيرالمصباح المنير في غريالفيومي امحد بن زلمد :  -11

 ، د.ت.2ج
 م.1966، د.ط، الشهاب، قسنطينة، أسحق إبراىيم اطفيشالكاملي أيب راس عبد اهلل بن زلمد:  -12
 م.2010، عامل ادلعرفة، اجلزائر، 1، ط1، جحياة كفاح مذكراتادلدين امحد توفيق:  -13
، تح: زبيدة زلمد سعيد، 1، طالبخاري ومسلمتفسير غريب ما في الصحيحين ادليورقي ايب نصر:  -14

 م.1995مكتبة السنة، مصر، 
، تح: عبد الغين الدقر، دار القلم، دمشق، 1، طتحرير الفاظ التنبيوالنووي زلي الدين حيي بن شرف:  -15

 م.1987
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، منشورات دار الشروق، بريوت، 28، ط المنجد في اللغة واألعالماذلنائي علي بن احلسن:  -16
 م.1986

 م.2009، تر: ابو العيد دودو، دار ىومة، اجلزائر، مذكرات جزائرية عشية االحتاللفر سيمون: بفاي -17
، نشر مكتبة البكري، ادلطبعة العربية، غرداية، جمهرة رسائل البكريبكلي عبد الرمحن بن عمر:  -18

 م.2007
، والتعليم في بريانتقارير البكري حول مدرسة وجمعية الفتح للتربية بكلي عبد الرمحن بن عمر:  -19

 م.2009ادلطبعة العربية، غرداية، 
، 1، طبيان حقيقة عن التجنيد االجباري وما نتج عنو بوادي ميزاببن ابراىيم عمر بن عيسى:  -20

 ىـ.1350ادلطبعة العربية، اجلزائر، 
ع، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيحكم الهجرة من خالل ثالث رسائل جزائريةبن عبد الكرمي زلمد:  -21

 م.1981اجلزائر، 
 م.1994، 5، دار صادر، بريوت، ج3، طلسان العرببن منظور:  -22
 م.2007، غرداية، 1، تح: حيي بن هبون، طرحلة القطببن هبون حيي:  -23
 م.2006، غرداية، 1، تح: حيي بن هبون، طرحلة المصعبيبن هبون حيي:  -24
 م.1991، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، من أعماق الصحراءخريف صاحل:  -25
، الشركة الوطنية للنشر 2تح: زلمد العريب الزبريي، ط-تع-، تقالمرآةخوجة محدان بن عثمان:  -26

 م.1982والتوزيع، اجلزائر، 
، عامل ادلعرفة، اجلزائر، 1، ط3،ج2،ج1، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةدبوز زلمد علي:  -27

 .م2013
م إلى عام 1921ه/1340عام أعالم اإلصالح في الجزائر من دبوز زلمد علي:  -28

 م.2013، عامل ادلعرفة، اجلزائر، 3،ج2،ج1، ج1، طم1975ه/1395
، تح: أمحد محدي، مؤسسة مفدي زكرياء، دار تاريخ الصحافة العربية في الجزائرمفدي زكرياء:  -29

 م.2003ىومة، اجلزائر، 



 قائمة المصادر والمراجع ..............................................................................................

 

171 
 

لقصبة، اجلزائر، ، تح: عبد اهلل محادي، دار اسيرة المجاىد خير الدين بربروسمؤلف رلهول:  -30
 م.2009

 ، نشر مجعية النهضة، العطف، غرداية.د.ت.1، حالشيخ القرادي حياتو وآثارهناصر زلمد:  -31

 المصادر باللغة األجنبية:   -و

1- Le commandant robin: le Mzab et son annexion a la France, 
imprimeur libraire de l'académie, Alger, 1884. 

 باللغة العربية:المراجع    -ز

، تر: حاج مسعود بلعرييب، 2، ج1919ـ1871الجزائريون المسلمون وفرنسا اجريون شارل روبري:  -1
 م.2007دار الرائد للكتاب، اجلزائر، 

، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، 2، تر: عيسى عصفور، طتاريخ الجزائر المعاصرةاجريون شارل روبري:  -2
 م.1982اجلزائر، 

، د.د.ن، 1، طصفحات مشرقة من مسيرة الشيخ بكير بن محمد أرشومزلمد: أرشوم زلمد بكري  -3
 م.2007

ا، ادلطبعة وادي ميزاب في ظل الحضارة االسالمية دينيا تاريخيا، اجتماعياعوشت بكري بن سعيد:  -4
 م.1991العربية، غرداية، 

مطبعة  ،1، ط2،ج 1، جالعزابة ودروىم في المجتمع االباضي بميزابامساوي صاحل بن عمر:  -5
 م.2008الفنون اجلميلة، اجلزائر، 

، (1962-1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس)اجلابري زلمد الصاحل:  -6
 د.ط، دار احلكمة، اجلزائر.

، م1962-1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس اجلابري زلمد الصاحل:  -7
 م.1983 الدار العربية للكتاب، تونس،



 قائمة المصادر والمراجع ..............................................................................................

 

171 
 

، ادلطبعة 2، طتاريخ بني ميزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسيةاحلاج سعيد يوسف بن بكري:  -8
 م.2006العربية، غرداية، 

ومضات تاريخية واجتماعية لمدن واديي ريغ وميزاب و ورقلة السائحي عبد القادر موىويب:  -9
 م.2011، دار البصائر، اجلزائر، والطيبات والعلية والحجيرة

، موقع ادلكتبة الشاملة االستعمار في العصر الحديث ودوافعو الدينيةالسقار منقذ بن زلمود:  -10
 االلكرتونية.

م إلى 1744ىـ/1157معالم النهضة اإلصالحية عند اباضية الجزائر الشيخ باحلاج قاسم بن امحد:  -11
 م.2011، ادلطبعة العربية، غرداية، 1، طم1962ىـ/1382

، 1، طالشاعر صالح الخرفي صفحات في مساره الفكري واألدبيأمحد: الشيخ باحلاج قاسم بن  -12
 م.2014نشر مجعية أنغام احلياة الثقافية القرارة، 

، نشر 1، طم1962-1920أقالم الميزابيين في الصحافة التونسية الشيخ باحلاج قاسم بن أمحد:  -13
 م.2006مجعية الرتاث، غرداية، 

 .19، جواليهودية والصهيونيةموسوعة اليهود ادلسريي عبد الوىاب:  -14
-1831ىجرة الجزائريين والطرابلسية والمغاربة الجواونة إلى تونس )ادلاجري عبد الكرمي:  -15

 م.2010، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس، 1، ط(1937
 .، مكتبة النهضة اجلزائرية، اجلزائر3، جتاريخ الجزائر في القديم والحديثادليلي مبارك:  -16
العالقات الثقافية العمانية الجزائرية في العصر الحديث من خالل اذلامشي سعيد بن زلمد بن سعيد:  -17

، منشورات سلرب البحث التارخيي "مصادر وتراجم"، جامعة فكر الشيخ قطب االئمة ابن اطفيش
 م.2013، 1وىران، ط

، ادلؤسسة 2زلمد ادليلي، ج، تق، تص: تاريخ الجزائر في القديم والحديثادليلي مبارك بن زلمد:  -18
 الوطنية للكتاب، اجلزائر.

 م.2010، نشر مجعية الرتاث، غرداية، 1، طلبيك يا وطنيباجو صاحل إبراىيم:  -19
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، د.ط، مؤسسة مفدي زكريا، تاريخ ملحمة نشيد قسمابشيشي األمني ، عبد الرمحن بن محيدة:  -20
 م.2008منشورات الفا، اجلزائر، 

 م.e box editions ،2015 ، 1، طابراىيم بيوض في قلب الثورةالشيخ بن ادريسو صاحل:  -21
، دار اذلدى، ديوان ابن بحمان )الشيخ إبراىيم بن عبد الرحمن الثميني(بن هبون حيي حاج امحد:  -22

 م.2007عني مليلة، 
 م.2013، عامل ادلعرفة، اجلزائر، 1، طحياة واثار الشيخ محمد علي دبوزبيوض ابراىيم:  -23
، دار الغرب االسالمي، بريوت، م1962تاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية البوحوش عمار:  -24

 م.1997، 1ط
، ديوان 1954-1830سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية بوعزيز حيي:  -25

 م.2007ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
، 1، ط1930-1900تونسية مابين دور المثقفين الجزائريين في لحركة الوطنية البوطييب زلمد:  -26

 م.2012دار اذلدى، عني مليلة، 
 م.1985، د.ط، ادلطبعة العربية، غرداية، أبو اليقظان في الدوريات العربيةبوحجام زلمد ناصر:  -27
 م.1999، ادلطبعة العربية، غرداية، 1، ط3، ج2، ج1، جمعجم اعالم االباضيةمجعية الرتاث:  -28
 م.2007، دار الكتاب العريب، اجلزائر، 1، جواالزوادتوات حوتيو زلمد الصاحل:  -29
 .م2010، د.ط، دار األمة، اجلزائر، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائرحلوش عبد القادر:  -30
، رلدالوي، النظم االجتماعية والتربوية عند االباضية في افريقية في مرحلة الكتمانخليفات زلمد:  -31

 د.ت.
 م.2013، عامل ادلعرفة، اجلزائر، 2، ج1، طالكبير تاريخ المغربدبوز  زلمد علي:  -32
ديوان  ،1939ـ 1919الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين زوزو عبد احلميد:  -33

 م.2007ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
، دار الغرب االسالمي، 2، ج1، ج1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية سعد اهلل ابو القاسم:  -34

 م.1992 ،4لبنان، ط



 قائمة المصادر والمراجع ..............................................................................................

 

177 
 

، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، 2، طرائد التجديد اإلسالمي محمد بن العنابيسعد اهلل أبو القاسم:  -35
 م.1990

، بريوت، لبنان، 1، ط6، جم1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي سعد اهلل أبو القاسم:  -36
 م.1998

خالل تقارير السلطة جوانب من السياسة االستعمارية بالصحراء الجزائرية من شافو رضوان:  -37
 2014، دار قانة، باتنة، 1، طالفرنسية والوثائق األرشيفية

اسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسية شرتة خري الدين:  -38
 م.2009، طبعة خاصة، دار البصائر، اجلزائر، م1900/1939

، طبعة 3، ج2، ج1، جم1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة شرتة خري الدين:  -39
 م.2009خاصة، دار البصائر، اجلزائر، 

، نشر مجعية احلياة ومجعية 2، تح: زلمد ناصر، طمعهد الحياة نشأتو وتطورهشريفي سعيد بن باحلاج:  -40
 م.2009الرتاث، 

 م.2003، دار ىومة، اجلزائر، م1954دور العقيد عميروش في الثورة الجزائرية شوقي عبد الكرمي:  -41
 م.1976، دار بوسالمة، تونس، 1، طاإلباضية بالجريد في العصور اإلسالمية األولىصاحل باجيو:  -42
"، سلسلة ادلشاريع الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء االحتاللوآخرون:"  طرشون نادية -43

م، دار 1954الوطنية للبحث، ادلركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
 م.2007ىومة، اجلزائر، 

-1955دور االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين خالل ثورة التحرير عقيب السعيد:  -44
 م.2008، د.ط، مؤسسة كوشكار للنشر والتوزيع، اجلزائر، م1962

تونس  1962-1912ىجرة سكان وادي سوف إلى تونس خالل عوادي عبد القادر عزام:  -45
 م.2014، دار االدلعية، قسنطينة، 1ط ،العاصمة نموذجا

، تق: مصطفى صاحل باجو، د.ط، نشر مجعية إبرىيم بن بابا بوعروة حياتو وآثارهفخار محو بن عمر:  -46
 م.2003الرتاث، ادلطبعة العربية، غرداية، 
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، دار األمة، اجلزائر، 1، ط1، تر: أزلمد بن البار، جتاريخ الحركة الوطنية الجزائريةقداش زلفوظ:  -47
 م.2008

)وثائق وشهادات لدراسة  1937-1926نجم الشمال االفريقي قنانش زلمد وزلفوظ قداش:  -48
 م.1984، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، تاريخ الحركة الوطنية(

، دار م1954و1920الحركة االصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب بين سنتي قوبع عبد القادر:  -49
 م.2013طليطلة، اجلزائر، 

، المغرب االسالمي منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج سياسة ونظملقبال موسى:  -50
 م.1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2ط

، نشر مجعية (1984-1887) العالمة الجليل يوسف بن بكير حمو عليكروم أمحد بن محو:  -51
 م.1995األمل للرتبية والثقافة، غرداية، 

، منشورات ادلركز الوطين للدراسات والبحث م1830/1954موسوعة أعالم الجزائر وعة مؤلفني: رلم -52
 م.1954يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب

، الجزائر في التاريخ العهد االسالمي من الفتح إلى بداية العهد العثمانيرلموعة من الباحثني:  -53
 م.1984ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

، دار الوعي، اجلزائر، 2، ط3، ج2، ج1، جمعجم مصطلحات االباضيةرلموعة من الباحثني:  -54
 م.2012

حياة الشيخين الحاج ابراىيم االبريكي، الحاج عمر بن يحي زلمد بن قاسم ناصر بوحجام:  -55
 م.1979، االسبوع الثقايف الثالث، مجعية شباب القدماء )القرارة(، رحمهما اهلل

، 1، طارق بين السلطة التقليدية و االدارة الفرنسية في بداية القرن العشرينالتو مرموري حسن:  -56
 م.2010مطبعة مزوار، اجلزائر، 

، منشورات الفا، 1، تح: ابراىيم حباز، طاضواء على وادي ميزاب ماضيو وحاضرهمفدي زكرياء:  -57
 م.2010اجلزائر، 
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الوطنية للفنون ادلطبعية، اجلزائر، ، تح: مطفي بكري محودة، ادلؤسسة حصص إذاعيةمفدي زكرياء:  -58
 م.2007

، دار ىومو، اجلزائر، م1934-1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية مياسي ابراىيم:  -59
 م.2012

 م.2007، دار ىومة، اجلزائر، م1830/1962مقاربات في تاريخ الجزائر مياسي ابراىيم:  -60
، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، مسجديحلقة العزابة ودورىا في بناء المجتمع الناصر زلمد:  -61

 م.1989
 ، مجعية الرتاث، ادلطبعة العربية، غرداية، د.ت.1، ط1، جديوان أبي اليقظانناصر زلمد:  -62
، د.ط، نشر مجعية الرتاث، ادلؤسسة الوطنية للفنون مفدي زكرياء شاعر النضال والثورةناصر زلمد:  -63

 م.1989ادلطبعية، اجلزائر، 
، د.ط، ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية، إبراىيم اطفيش في جهاده االسالميالشيخ ناصر زلمد:  -64

 م.1991اجلزائر، 
، مؤسسة نويهض 2، طمعجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضرنويهض عادل:  -65

 م.1980الثقافية، لبنان، 
، مكتبة الضامري 3، احللقة الرابعة االباضية يف اجلزائر، طاالباضية في موكب التاريخحيي معمر علي:  -66

 م.2008للنشر والتوزيع، سلطنة عمان، 
 ، دار الغرب االسالمي، د.ت.1، ط1934-1919يوسف مناصرية: احلزب احلر الدستوري التونسي  -67

 أطروحات ورسائل التخرج:   -ح 

، رسالة الكفاءة يف البحث،  م1929إلى 1881الجالية الجزائرية بجهة الكاف من اجلفايل يوسف:  -1
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، تونس، اشراف: الكراي القسنطيين، السنة اجلامعية: 

 م.1992/1993
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، مقدمة لنيل شهادة محمد األمين العمودي ودوره في االصالح من خالل جريدة الدفاعبك زلمد:  -2
ر حفظ اهلل، جامعة احلاج خلضر، باتنة، ادلاجستري يف تاريخ االوراس احلديث، اشراف: بوبك

 م.2008/2009
، أطروحة مقدمة لنيل (1954-1830المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس )بن جابو أمحد:  -3

شهادة الدكتورا يف التاريخ احلديث وادلعاصر، اشراف الدكتور: يوسف مناصرية، جامعة تلمسان، 
 م.2010-2011

مذكرة مقدمة لنيل  (،1939-1919الجزائرية العربية بين الحربين )العالقات بن رابح سليمان:  -4
شهادة ادلاجستري يف التاريخ احلديث وادلعاصر، إشراف صاحل فركوس، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 

2007-2008. 
، رسالة لنيل درجة (1870-1830التعليم في الجزائر إبان االحتالل الفرنسي )بن شوش زلمد:  -5

التاريخ احلديث وادلعاصر، اشراف: بن يوسف تلمساين، جامعة بن يوسف بن خدة/ ادلاجستري يف 
 م.2007/2008اجلزائر، 

، 1902/1962القضايا الوطنية والعربية االسالمية من منظور اعالم مزاب بن عمر احلاج موسى:  -6
حباسي، جامعة  رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا يف التاريخ احلديث وادلعاصر، اشراف الدكتور: شاوش

 م.2007/2008اجلزائر، 
م )مزاب 19المؤسسة التنصيرية في الصحراء الجزائرية في نهاية القرن حاج ازلمد حاج ابراىيم:  -7

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف التاريخ احلديث وادلعاصر، اشراف الدكتورة: واالىقار نموذجا(
 م.2012-2011سم اجلامعي:، ادلو 2فاطمة الزىراء قشي، جامعة قسنطينة

المنهج الدعوي لإلمام المغيلي من خالل الرسائل التي بعثها للملوك واألمراء حاج امحد نور الدين:  -8
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف الشريعة االسالمية، اشراف الدكتور: مولود سعادة، والعلماء

 م.2010/2011جامعة باتنة، 
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توفيق المدني ودوره في الحياة السياسية والثقافية في تونس أحمد خليفي عبد القادر:  -9
، رسالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف التاريخ احلديث وادلعاصر، اشراف (1983-1899والجزائر)

 .2007-2006الدكتور: عبد الكرمي بوصفصاف، جامعة منتوري قسنطينة، 
ب احلديث، اشراف: العريب دحو، جامعة باتنة، ، دكتورا دولة يف األدأبو اليقظان ونثرهزغينة زلمد:  -10

 م.1998-1999
م وتأثيرىا 1947-1918االوضاع االجتماعية واالقتصادية في منطقة وادي سوف زقب عثمان:  -11

، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف التاريخ احلديث وادلعاصر، جامعة على العالقات مع تونس وليبيا
 م.2005/2006باتنة، اشراف: يوسف مناصرية، 

م 1954-1934الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري شايب قدادرة:  -12
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتورا الدولة يف التاريخ احلديث وادلعاصر، اشراف الدكتور: دراسة مقارنة

 م.2006/2007قسنطينة،  -عبد الرحيم سكفايل، جامعة منتوري
، رسالة مقدمة لنيل 1962-1956ريون بتونس ودورىم في الثورة الالجئون الجزائعسول صاحل:  -13

-2008شهادة ادلاجستري يف التاريخ احلديث، إشراف: يوسف مناصرية، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
 م.2009

-1888مجتمع وادي سوف من االحتالل الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية غنابزية علي:  -14
ة الدكتورا يف التاريخ احلديث وادلعاصر، اشراف: عمر بن خروف، ، رسالة مقدمة لنيل شهادم1954

 م.2008/2009جامعة اجلزائر، 
، اطروحة لنيل اقليم توات خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالديينفرج زلمود فرج:  -15

 الدكتورا يف التاريخ.
، رسالة لنيل شهادة م1954-1908جامع الزيتونة والحركة االصالحية في الجزائر فالحي رابح:  -16

قسنطينة،  -ادلاجستري يف التاريخ احلديث وادلعاصر، اشراف: عبد الكرمي بوصفصاف، جامعة منتوري
 م.2007-2008
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-1920االمام إبراىيم بيوض رائد الحركة اإلصالحية في الجنوب الجزائري )قرقب عيسى:  -17
اف: ابراىيم فخار، جامعة قسنطينة، ، حبث دكتوراه الدولة يف التاريخ احلديث وادلعاصر، اشر (1981
 م.1995-1996

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة (1939ـ1900ىجرة الجزائريين من االوراس إلى فرنسا )قليل مليكة:  -18
 .2008/2009ادلاجستري، اشراف الدكتورة دلياء بوقريوة، جامعة باتنة، 

، م1954-1920وميزاب بين سنتي  الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبانقوبع عبد القادر:  -19
-2007مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف التاريخ ادلعاصر، اشراف: مولود عودير، جامعة اجلزائر، 

 م.2008
جماعة بني ميزاب وتفاعالتها االقتصادية واالجتماعية بمدينة الجزائر اواخر العهد وقاد زلمد:  -20

دمة لنيل شهادة ادلاجستري يف التاريخ ، مذكرة مقم(1830-م1700ىـ/1246-ىـ 1112العثماني )
 م.2009/2010احلديث، اشراف الدكتورة: فلة موساوي القشاعي، جامعة اجلزائر، 

21- hagui Jamal: les algériens originaires du sud dans la ville de 
tunis pendant l'époque colonial (1881-1956) (mozabites, 
souafas, ouarglias), mémoire DEA, université de manouba, 
année universitaire 2003-2004. 

 المجالت والدوريات:   -ط 

، "إصالح ذات البين وتجربة المجتمع الميزابي اإلباضي في الجزائر"أبو بكر صاحل بن عبد اهلل:  -1
 م.2013م، ادلطبعة العربية، غرداية، 2013، اوت 17، العددرللة احلياة

، العدد الثاين، اجمللد السابع عشر، جويلية، رللة عامل الفكر"، واسطورة العودة الهجرةأبوزيد أمحد: " -2
 م، الكويت.1986اوت، سبتمرب

آثار النهضة العلمية التونسية في فكر الحركة اإلصالحية بوادي "الشيخ باحلاج قاسم بن أمحد:  -3
 الرتاث، ادلطبعة العربية.م، مجعية 2007، أكتوبر 11، ع:رللة احلياة، "ميزاب خالل القرن العشرين
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، ع: رللة احلياة، "نشاط الميزابيين في الصحافة الوطنية التونسية"الشيخ باحلاج قاسم بن أمحد:  -4
 م.2005م، مجعية الرتاث، ادلطبعة العربية، غرداية، 2005، أكتوبر 09

الفرنسي موقف سكان وادي مزاب من التجنيد االجباري في الجيش "بن بامحد ناصر باحلاج:  -5
 ، نشر مجعية الرتاث، ادلطبعة العربية، غرداية.11، العددرللة احلياة، "(1925-1912)مابين 

، السنة احلادية عشر، 61، العدد رللة الثقافة، "الصفرية منذ ظهورىا إلى انقراضها"بن عمرية زلمد:  -6
 .1981فرباير  -يناير

ومشاكلها واألخطار المحدقة بإسالمها  في اروبا وخاصة فرنسا الجالية الجزائرية"تركي رابح:  -7
 م.1986جوان -، اجلزائر، ماي93، العددرللة الثقافة، "وعروبتها

أبو اسحاق اطفيش الجزائري محققا كتاب " المالحن" البن دريد محودة مصطفى بن احلاج بكري: " -8
اطفيش خلدمة م، مجعية الشيخ أيب اسحاق 2011، العدد: األول، نوفمرب رللة ادلنهاج"، أنموذجا

 الرتاث، غرداية.
، أوت 17، ع:رللة احلياة، "البعثة العلمية بتونس: أىداف وعوائق"محودة مصطفى بن احلاج بكري:  -9

 ادلطبعة العربية، غرداية.م، نشر مجعية الرتاث، 2013
، "دور االحتالل االستيطاني في سياسة فرنسا في الجزائر وفي تنظيم المستعمرة": أمحدشقرون  -10

 م.2008، السداسي االول 17، العددادلصادررللة 
رللة ، "(1900/1930السياسة الفرنسية في الجزائر وردود الفعل الوطنية مابين )": أمحد مريوش -11

 م2009، السداسي الثاين 20، العددادلصادر
رللة ، القيم اإلسالمية في نظام التعليم بوادي ميزاب " معهد الحياة نموذجا""ناصر زلمد صاحل:  -12

 م، نشر مجعية الرتاث، ادلطبعة العربية، اجلزائر.1998، جانفي 01، ع:احلياة
13- Amal N. Ghazal: "TENSIONS OF NATIONOMISM : THE 

MZABI STUDENT MISSIONS IN TUNIS AND THE 
POLITICS OF ANTICOLONIALISM", int. J. Middle East 
Studies, 47, 2015 
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14- Marty: " les algériens à tunis", revue I.B.LA, N43, et N44, 
tunis, 11éme année, 3éme et 4éme trimestre 1948. 

 المحاضرات والمدونات:   -ي 

الصالت الثقافية بين إباضية الجزائر وتونس واإلباضية بها في نهاية القرن بن بامحد ناصر باحلاج:  -1
اجلنوب الشرقي اجلزائري وتونس، جامعة ، ادللتقى الدويل حول التواصل بني م20م وبداية القرن 19

 م.2013نوفمرب  11-10الوادي، يومي 
، ادللتقى الدويل حول التواصل بني أسباب تركيز الرحلة العلمية الجزائرية على تونسبن حراث علي:  -2

 م.2013نوفمرب  11-10اجلنوب الشرقي اجلزائري وتونس، جامعة الوادي، يومي 
، االيام الدراسية من الشيخ عمي سعيد بين سكان جربة ووادي ميزابالعالقة طالي ابراىيم زلمد:  -3

 بن علي اجلريب إىل الشيخ محو بن موسى عمي سعيد، زلاضرة مرقونة، مؤسسة الشيخ عمي سعيد.
، دراسات وحبوث ادللتقى الوطين االول التوسع االستعماري في الجنوب الجزائريمياسي ابراىيم:  -4

ر، ادلركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة اول حول فصل الصحراء عن اجلزائ
 م، دار القصبة، اجلزائر.1954نوفمرب

ادللتقى الدويل ، وضعية الجالية الميزابية بتونس خالل فترة الحماية الفرنسية عليهاىواري سلتار:  -5
 م.2013نوفمرب  11-10حول التواصل بني اجلنوب الشرقي اجلزائري وتونس، جامعة الوادي، يومي 

 أعمال غير منشورة:   -ك 

 ، حبث غري منشور )مخ(.فصول في تاريخ الجزائر المعاصربلغيث زلمد األمني:  -1
 ، حبث غري منشور.قراءة في كراريس مصاريف البعثة المزابية إلى تونسخواجة عبد العزيز:  -2
اكتوبر  7منشورة، بين يزقن يوم داود عمر بن باحلاج: قراءة لعينة من أعداد الوفاق، زلاضرة غري  -3

 م.2011

 



 
 

 الفهارس
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 عالمفهرس األ

 .421 ابراهيم بن بابا بوعروة>

 .411، 411، ;;، 9;، 8:، 41، 41 ابراهيم بيوض>

 .:2 ابراهيم افندي>

 .2;، 84، 81، 21 إبراهيم بن بيحمان>

 .42، 41 ابن خلدون>

 .91 ابن عريب>

 .91 ابن منظور>

 .11 ابن زعمون>

 .412، 84 ابو يعقوب بن يوسف بن عدون>

، 442، 444، 441، 411، 412، 411، ;;، 2:، 81، :1، 21، ;4، 42 أبو اليقظان>
421 ،424 ،421 ،421 ،421 ،411 ،411 ،411 ،418 ،411 ،414 ،412 ،411 ،
411 ،418 ،412 ،411 

 .91 ابو العباس بن سعيد الدرجيين>

 ، 21، 21 ابو يعقوب يوسف بن حممد ادلصعيب>

 .24 أبو عمار عبد الكايف>

 .412، 1;، 99، 98، 81، 82، 84، 81ـ، 21 األفضلي> أيب زكرياء حيي

 .44 ايب بالل بن مرداس>

 .;41، 414 أيب القاسم الشايب>

 .:4 أيب جعفر ادلنصور>

 .;4، :4 أيب اخلطاب عبد األعلى ادلعافري>
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 .:4 أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية>

 .11 أمحد بن بابا عيسى>

 .419، 411، 1:، 41 أمحد توفيق ادلدين>

 .21، 22األخوة بربروس> 

 .418، 9; األمري خالد>

 ، 14، 11 األمري عبد القادر>

 .11 احلاج داود بن حممد اميين>

 .81 احلاج يوسف بن محو>

 .91 اجلزري>

 .:2 الداي حسني >

 .12، 14، 11 الشريف بن عبد اهلل>

 .421 الشاذيل ادلورايل>

 .418 العقيد عمريوش>

 .91 الفريوزابادي>

 .419 بن عاشور>الفاضل 

، 1:، 1:، 88، 81، 81، 82، 18، 11، 12، :2، 42، 44احممد بن يوسف بن عيسى اطفيش>
;2 ،;1 ،;1 ،;9 ،;; ،412 ،442 ،44: ،411. 

 .21 ادلنصور بن ناصر>

 .91 ادليورقي>

 .12 الناصر بن شهرة>

 .11 اوغستان برنار>



 فهرس األعالم.................................................................................................
 

688 
 

 .1;، 19 با عبد الرمحن الكرثي>

 .82باحلاج بن كاسي> 

 .22 حبيو بن موسى العطفاوي>

 .441، 411، 9;بكري العنق> 

 .21 بكري بن حممد بن بكري ادلليكي>

 بن داود العطفاوي>

 .41 بيري روفو>

 .12 بيليسيه>

 .11 بوعمامة>

 .414، 8: بوجناح سليمان>

 .41 حسان بن نعمان>

 .21 حسني باشا>

 .21 حسن باشا>

 .411، 1: حسن قاليت>

 .48 حنظلة بن صفوان>

 .11 محو بن حيي يدر>

 .84 محو واحلاج اليزقين>

 .1; محدان خوجة>

 .:4، 49، 48 جابر بن زيد>

 .94 جونار>
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 .94 دايفيد سيلي>

 .:2 دي بولينياك>

 .;2 دي بورمون>

 .11 دوفريين> دوالتور

 .;9 دوباراي>

 .;9، 18، 11، 14 راندون>

 .414، 411، 412، 414 رمضان محود>

 .19 سعيد>زكرياء زكري بن 

 .44 زكرياء حيي بن أيب بكر>

 .:4، 49 سلمة بن سعد>

 .414، 411، 418، 411، 441، ;;، 81 سليمان الباروين>

 .11 سيدي السعدي>

 .82سليمان بن عيسى> 

 .:2 سيمون بفايفر>

 .11سليمان بن داود العطفاوي> 

 .9; شكيب ارسالن>

 ، ;41، 412، :41، 419 صاحل خريف>

 .421 صاحل لعلي>

 .412، 411، 421 صاحل الثميين>

 .411، 411، 442 صاحل بن باعلي>
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Résumé 

Le mouvement de l'immigration vers la Tunisie est considéré des plus importants 
phénomènes qu'a connu les deux régions depuis plusieurs périodes de temps,    et 
peut-être le plus important est la période qui a dominé la présence coloniale pour 
les deux pays, il était de ces relations dans de nombreux aspects différents touché 
les aspects politiques, intellectuelles, culturelles, sociales et économiques, afin que 
la Tunisie et malgré la présence coloniale sur mais il était dans un état de liberté 
politique et intellectuelle contrairement à ce qui était le cas en Algérie, où il y 
avait l'oppression, l'injustice et l'arbitraire dans le droit des Algériens qui ont 
touché tous les domaines. le colonialisme français a combattu les  Algériens dans 
leur religion, leur langue et leur identité et même leur argent et de leur terre et de 
leur dignité, ce qui a forcé les Algériens  de vivre la pauvreté dans leur patrie et de 
penser à quitter le pays et chercher un endroit où ils trouvent un moyen de liberté 
et de vie décent qui lui manquait dans leur patrie.   

Le pays le plus proche pour eux en termes de frontière 

Le pays le plus proche de lui en termes de frontières géographiques, d'identité de 
la religion, la langue, les coutumes et les traditions, était la tunisie où il a cherché 
refuge pour échapper à l'oppression et l'humiliation qui a été connu dans son pays 

La Tunisie a adopté les immigrés algériens 

les deux peuples  sont fusionnés en communication intellectuelle, scientifique et 
politique et la présence algerienne se prolonge dans la vie la lutte tunisienne 

Les Algériens ont émigré au pays tunisien dans des différentes régions, et peut-être 
le plus importantes sont les zones frontalières où qui étaient près de la frontière 
algéro-tunisienne, et parmi les plus importants des  point de départ des migrations 
nous trouver la zone de oued M'zab qui était un domaine important pour la 
migration vers la Tunisie, et dans le contexte du travail et le commerce qui  était 
en vogue entre eux, ou dans le contexte de la recherche de la connaissance dans la 



Mosquée Zitouna et nous constatons que les Mouzabites dans leurs habitudes et 
coutumes ne considèrent pas l'homme, un homme moins séjourné loin de la 
famille et des proches, donc nous les trouvons migrent et quittent leur lieu de 
résidence, certains d'entre eux migrent migration interne dans les différentes 
régions du pays, et certains d'entre eux choisir la migration externe, et dans ce 
choix la Tunisie a été la destination préférée. 

L'immigration des mouzabites est des plus importantes migrations algériennes à la 
tunisie en vue de l'héritage de profondes répercussions sur divers aspects de la vie 
tunisienne politique et intellectuelle, En outre, la période allant du début de la 
protection à la Tunisie en 1881 jusqu'à l'indépendance en 1956, le mouvement 
d'une migration sans précédent de missions scientifiques et des étudiants 

mouzabites voler vers les métropoles tunisiennes, En plus des changements 
politiques et sociaux imprévus sur le tunisie et l'Algérie       française coloniale en 
raison des effets de l'attaque et des inconvénients. à cause de les influences et les 
inconvénients impérialistes français. 

Parmi les résultats les plus importants de cette étude, nous trouvons: 

Les dépôts historiques et religieux qui étaient entre les deux régions depuis les 
époques historiques lointaines, l'Association a fait un relations solides, surtout 
quand il vient à l'île tunisienne de Djerba et la région de djirid tunisienne Qui sont 
parmi les régions de la presence des ibadites au pays du Maghreb. . 

les mouzabites ont choisi de contribuer à la lutte au sein du mouvement national 
tunisien, et  combattre parce qu'ils croient que le succès de l'affaire tunisienne est 
le succès de l'affaire des mouzabites , parce que les deux étaient dans le système de 
protection française, et si les Tunisiens obtiennent  leurs droits est une victoire 
pour les demandes les Mouzabites aussi. 

Les Mouzabites ont participé le secteur de la presse tunisienne et ont contribué 
une énorme quantité d'articles, d'études et de poèmes, à travers les différentes 



étapes de leur présence là-bas .Les journaux tunisiens ont été une sortie et une 
plate-forme intellectuellement et moralement pour les étudiants et personnalités 
Mouzabites stationnés en Tunisie. 




