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 عرفان وتقدير
اإبالزا ل�سخ�ص االأ�ستاذ العلمة ميكيل دي 

ميكيل دي اإبالزا Mikel de Epalza مدين بالكثري للجامعة اجلزائرية 
ال�صبعينات  يف  تدري�صها  بهياأة  ع�صو  كان  التي  اخل�صو�ص  وجه  على 
وللدرا�صات العربية على العموم. �صخ�صيا كانت يل الفر�صة وال�صرف 
للتعرف عليه من خالل العديد من احللقات الدرا�صية التي كان ينظمها 
دوريا يف �صان كارلو�ص دي ال الرابطة San Carles de la Rapita وندوات 
بجامعة  �صخ�صيا  عليها  ي�صرف  كان  التي  العربية  الدرا�صات  ق�صم 
الرجل  اكت�صفت  العلمية  الندوات  هذه  خالل  ومن   Alicante األيكانتي 
االإن�صاين, واملعلم املبجل والباحث البارع والعامل املتوا�صع, فاأبيت اإال 
اأن اأكون �صمن اأوليائك الذين يعربون عن امتنانهم وعرفانهم الأحد 
اأبرز علماء اال�صت�صراق يف القرن التا�صع ع�صر, من خالل هذه االأعمال 
التكرميية التي يريد خمترب الدرا�صات والبحوث االجتماعية التاريخية 
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العالمة  بها  يكتب  كان  التي  باللغات  تكري�صها  الهجرة  حول حركات 
والدرا�صات  املتو�صطية  التاريخية  للدرا�صات  قدمه  ملا  �صكر  كعربون 
املوري�صكية واالإ�صالمية, و لالإ�صالم من خالل ترجمته للقران الكرمي 
ملا قدمه يل  وملا ال, اعرتفا باجلميل  على وجه اخل�صو�ص, وكذلك, 
�صخ�صيا من خالل اإ�صراكي يف منتدياته الفكرية ذات الطراز العايل 

يف مطلع دربي العلمي.
Pau, �صنة  Mikel de Epalza يف بو )فرن�صا(  ولد ميكيل دي اأبالزا 
تقريبا  عام  قبل  موؤ�صف,  مرور  حلادث  �صحية  ذهب  وقد   ,1938

)مايو 2009( وهو يف عنفوان عطائه الفكري.
طيب  متوا�صع,  لالآخر,  حمب  اإن�صاين  عامل,  اإبالزا  دي  ميكيل 
)العربية  اللغات  متعدد  كلل,  دون  باحث  احلديث,  عذب  املزاج 
وليون,  بر�صلونة  بجامعة  �ص  َدرَّ واال�صبانية(,  والكتالونية  والفرن�صية 
وانتهى  ومدريد  ال�صبعينات(  )يف  تون�ص  ثم  واجلزائر  و وهران 
بجامعة  واالإ�صالمية  املوري�صكية  والدرا�صات  العربية  اللغة  كاأ�صتاذ 

اأملع علماء الدرا�صات االإ�صت�صراقية املغاربية. األيكانتي, كاأحد 
كان مدافعا قويا, بال ملل وال كلل, عن احل�صارة االأندل�صية وبحما�ص 
يف  ال�صيا�صية  الطبقة  طالب  اإذ  العربية.  اللغة  عن  النظري  منقطع 
اإ�صبانيا بالرقي باللغة العربية اإىل مقام اللغات املبجلة بعد الكتالونية 

واال�صبانية باعتبارها جزًءا من تراث اإ�صبانيا العلمي والتاريخي.
دول  احتاد  لفكرة  رائد  حمنك  �صيا�صي  بعد  �صاحب  ميكيل  كان 
البحر املتو�صط, كان ن�صوحا يح�صى باحرتام علماء ال�صرق والغرب 
ورجال ال�صيا�صية, نا�صل طيلة دربه العلمي لتعزيز العالقات الثنائية 

Corrections 01 Ar.indb   12 13/05/2010   10:08:10



13

بني دول �صفتي البحر االأبي�ص املتو�صط, وقد كللت جهوده الن�صالية 
يف  االأبي�ص  البحر  لدول  �صيا�صي  موؤمتر  اأول  اأجنبت  اإذ  بالنجاح 
واقت�صادية  �صيا�صية  منطقة  وخلق  متو�صطي  �صرح  الإن�صاء  بر�صلونة 
مغاربية - اأوروبية, وذلك من خالل �صذب ال�صراع الديني ال�صليبي 
البحر  يف  للتاريخ  العدائية  النظرة  عليه  بنيت  الذي  االإ�صالمي 

اإىل امل�صتقبل امل�صرتك. املتو�صط والتطلع 
التاريخية  �صريتهم  تابع  اأنه  لدرجة  باملوري�صكني  �صغوفا  كان 
اأبحاثه  اأثارهم يف املهجر بعد �صقوط غرناطة من خالل  ب عن  ونقَّ
ال�صغوف,  تون�ص. على هذا  �صيما يف  وال  اإفريقيا  �صمال  امليدانية يف 
�صاء القدر اأن ال ي�صهد ميكيل ن�صر اأخر عمل له, ظهر )بعد وفاته( 
الذي كان قد بذل من خالله  تون�ص "  املوري�صكيون يف  " اإرث   : حول 
�صنوات  �صبع  قبل  هذا  م�صروعه  عن  حدثني  قد  كان  كبريا  جهدا 
�صامل  بناء  تاريخ  لرتويج  جاهدا  كلها  حياته  اأم�صى  لقد  خلت. 
البحر  يف  ال�صلمي  والتعاي�ص  وامل�صيحيني  امل�صلمني  بني  للحوار  يدعو 
على  بنيت  التي  ال�صيا�صية  للحجة  معار�صا  وكان  املتو�صط.  االأبي�ص 
�صغوفا  االإ�صالمي  للمغرب  حمبا  كان  كما  احل�صارات ".  " �صراع 

كمركز  االأندل�ص  عنه  انبثقت  الذي  تاريخه  وثراء  طبيعته  بجمال 
االإن�صانية. للمعرفة  اإ�صعاع 

تلقى ميكيل دي اإبالزا " اجلائزة الوطنية للرتجمة " من خالل ن�صر 
)Alcora, 2003(, وهي اأول ترجمة للقراآن الكرمي اإىل اللغة الكاتالونية, 
قدمنا عر�صا لهذا العمل اجلبار يف دورية )EHSS-ASSR, بال�صوربون, 
ميكيل  اأعرتف  لقد   Jaques Berque برك  جاك  مثل   .)2003 باري�ص, 
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يف  واجهها  �صعوبة  واأكرث  مهمة  اأكرب  هي  الكرمي  القراآن  ترجمة  اأن 
حياته االأكادميية, ذلك الأن " ترجمة القراآن ال تتوقف فقط على اإتقان 
والتاأمل, واحرتام  والكاتالونية, ولكنها تتطلب احلكمة  العربية  اللغة 
من  خم�صة  بالرتجمة  اأحلق  وقد  النبوة. "  تاريخ  وتن�صيط  الذاكرة, 
درا�صاته النظرية يف هذا املجال. ولهذا بلغ عدد �صفحات اأول قراآن 

باللغة الكطاالنية 1400 �صفحة.
منها :  نذكر  كتاب  ال�صتني  قرابة  ميكيل  من�صورات  بلغت  وقد 
 Turmeda ان�صيلم  االأخ   ",)1992( االنكز�صيون  وبعد  قبل  " املغاربة, 
)عبد اهلل ترجمان(, واجلدل بني امل�صلمني وامل�صيحيني يف ")1994(," 
ي�صوع بني اليهود وامل�صيحيني وامل�صلمني ذوي االأ�صول اال�صبانية )من 
ال�صاد�ص اإىل ال�صابع ع�صر قرون( ")جامعة غرناطة, 1999(," القراآن 
البحوث  العديد من  ن�صر  2008(. كما  األيكانتي,  ")جامعة  وترجماته 
يف املجالت املرموقة منها حول" املدجر" )امل�صيحيني الذين يعي�صون 
حتت النفوذ العربي يف االأندل�ص(, وتاريخ املغاربة واالإ�صبان يف �صمال 
اأفريقيا. باالإ�صافة اإىل التدري�ص فقد �صاهم يف العديد من ملتقيات 
الفكر االإ�صالمي باجلزائر كما نظم �صخ�صيا ملتقيات حول "االأربطة 
 ,1995( دوريا  تعقد  كانت  و  اأغلبها  يف  �صركنا  قد  كنا  االإ�صالم"  يف 
 San Carles de la الرابطة  �صان كارلي�ص دي  2000, 2003.( يف   ,1997

Rapita )التي كانت مبثابة ثغور االأندل�ص مع الغرب امل�صيحي( منطقة 

حدودية, يف ذلك الوقت, تف�صل دار االإ�صالم عن دار احلرب( كما 
نظم ميكل العديد من املوؤمترات الدولية كموؤمتر" كارلو�ص اخلام�ص, 
وقد   .)Carlos V los moriscos y el islam( واالإ�صالم "  املرك�صيون 
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�صاهمنا بورقة بعنوان " �صارل اخلام�ص يف الكتابات اجلزائرية ". ويف 
اإطار اأبحاثه امليدانية اأكت�صف ميكل رفقة ماريا خي�صو�ص روبيريا ثالث 

رباطات ب�صرق االأندل�ص تعود اإىل العهد االأموي.
اأي�صا  وهي  روبيريا,  خي�صو�ص  ماريا  من  متزوجا  كان  اإبالزا  دي 
اأ�صتاذة الدرا�صات العربية واالإ�صالمية, توفيت بفعل حزنها ال�صديد, 

�صهرين فقط, بعد رحيله اإىل املوىل االأعظم.

اأ. د. كمال فياليل
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هجرة علماء غري�س وتلم�سان �إىل1 فا�س يف نهاية 
�لقرن �خلام�س ع�سر ومطلع �لقرن �ل�ساد�س ع�سر

اأ. د. كمال فياليل
مدير خمرب الدر�صات واالأبحاث حول حركات الهجرة,

جامعة منتوري ق�صنطينة

املقدمة :
لقد كانت هجرة العلماء ورجال الدين اإىل فا�ص مبكرة وذلك ملا 
كانت حتتله هذه املدينة من مكانة دينية وعلمية مرموقة منذ مطلع 
القرون الو�صطى اإذ كانت م�صتلة لالإ�صراف, منربا للدعوة االإ�صالمية 
وقد  ال�صياحة.  طرق  وملتقى  وال�صاحلني  لالأولياء  كربى  ومزارة 
زادت وترية الهجرة الدينية والعلمية اإىل فا�ص بعد الغزو اال�صباين 
العثمانية  احلمالت  بعد  وتفاقمت  اأوىل  مرحلة  يف  وهران  ل�صواحل 

على تلم�صان يف مطلع القرن ال�صاد�ص ع�صر.
لعبته  الذي  الدور  اإظهار  هذه  حما�صرتنا  خالل  من  و�صنحاول 
الريا�صة  و�صدارة  وال�صوفية  العلمية  الهجرة  احت�صان  يف  فا�ص 

الدينية بعد اأن كانت تلم�صان عا�صمة الزهد والفقه املالكي.
1. احلفناوي �ص. 12
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هجرة علماء غري�ص وتلم�سان اإىل فا�ص يف نهاية القرن اخلام�ص ع�سر ...

يف  فا�ص  اإىل  اجلزائري  الغرب  من  الدينية  الهجرة  بداأت  لقد 
بدافع  حرة  املرحلة  هذه  يف  وكانت  ع�صر  اخلام�ص  القرن  منت�صف 
فا�ص  تلعبه  كانت  ملا  واملجاورة  وال�صياحة  واملبارزة  التعلم  الرغبة يف 
اأو املنقولة بعد اأن بزغ �صم�صها يف  من دور الريادة يف العلوم النقلية 
عهد االأدار�صة وزادت ا�صرقتها يف مطلع القرن اخلام�ص ع�صر. فكان 
فا�ص  اإىل  الزاهد قد هاجر  والويل  ال�صالح  القطب  التازي  اإبراهيم 
وا�صتقر بها قبل غزو االأ�صبان بالد املغرب اإىل اأن تويف بها �صنة 866 
هـ. وهو اإبراهيم بن حممد التازي من بالد الريف نزل بوهران ودر�ص 
بها ثم عاد اإىل تون�ص حيث اأخد عن ال�صيخ عبد اهلل العبدرو�صي وبعد 
اإن حج هاجر اإىل تلم�صان ليالزم ال�صيخ حممد ابن مرزوق فاأجازه. 

وا�صتقر بفا�ص زاهدا وعامل بقية اأيام حياته.
واأهم  والغزوات  احلروب  �صببها  ق�صرية  هجرات  كانت  كما 
احلملة  ف�صل  بعد  جاءت  فا�ص  نحو  اجلماعية  الق�صرية  الهجرات 
اإذ رافق ال�صلطان ال�صعدي عند  957 هـ على تلم�صان,  ال�صعدية �صنة 
كانوا  الذين  الت�صوف  العلماء ورجال  اإىل بالده كثريين من  عودته 
�صنة  اأخرى  جماعية  هجرة  حدثت  كما  بتلم�صان1.  تدخله  اأيدوا  قد 
968 هـ على اثر حملة خري الدين على تلم�صان التي اأ�صعلت نار الفتنة 

الفتنة التي حدثت جراء انق�صام علماء تلم�صان بني موؤيد ومعار�ص 
العبادي  احمد  نذكر  هوؤالء  بني  ومن  بال�صعدين  فاأ�صثغاثوا  للرتك 
قدم  اإذ  وفقهائها  �صلطانها  من  بحفاوة  وا�صتقبل  بفا�ص  حل  الذي 

1. ال�صاليل �ص. 147
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كمال فيليل

ال   : وقال  مريحة  اأقامة  يف  باإ�صكانه  واأمر  مثقال  األف  ال�صلطان  له 
ت�صاووه باأحد من الفقهاء فان همته كبرية 1.

اإذ  الغرب  باي  تن�صيب  بعد  الثالثة  الق�صرية  الهجرة  حلت  وقد 
على  الرقابة  ت�صديد  الدينية  �صيا�صتهم  خالل  من  العثمانيني  حاول 
بالعلماء  اأدى  مما  ل�صيا�صتهم  املعار�صني  الت�صوف  ورجال  العلماء 
الكرمي  يقول عبد  الوالية كما  باأدعياء  ولي�ص  واملت�صوفني احلقيقني 

الفقون اإىل النفور والهروب اإىل عوا�صم العلم ومقا�صد احلكمة.
ففر خرية العلماء ورجال الت�صوف اىل فا�ص وكان اأهمهم ال�صيخ 
فاأقفل  االأتراك  جور  من  الكتاين  يقول  ال�صجلما�صي  االأن�صاري 
م�صرعا اإىل احلج ويف طريقه توقف بالقاهرة فاأخذ يف االأزهر عن 
فا�ص  اإىل  عاد  ثم  البكري  الوارث  عبد  بن  واأحمد  الغنيمي  اأحمد 

و�صار فقيها اإىل اأن وافته املنية 2.
هجرة  اأ�صباب  اأهم  هو  اجلزائر  يف  العثمانيني  جور  كان  وقد 
االأعظم,  اجلامع  مفتي  التلم�صاين  للو  فابن  الدين  ورجال  العلماء 
ل�صوء  نتيجة  غري�ص  �صواحي  اإىل  هاجر  فقهائها,  عظماء  من  وهو 
ا�صرت�صائه  اأراد  القائد  اأن  ويذكر  له  العثمانيني  احلكام  معاملة 
بالهدايا اإال اأنه قرر الهجرة. وتقول الرواية اأنه اأم�صك بلحية القائد 
اإىل  يهجر  اأن  واأق�صم  منها  �صعريات  يديه  يف  اأ�صقط  حتى  الرتكي 

1. اأبن ع�صاكر , الدوحة , 106

2. الكتاين, اجلزء الثاين �ص, 363
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اأ�صماء  ي�صتعملون  قوما  ووجد  مع�صكر  اإىل  فاأجته  الن�صارى1.  بالد 
اأعجامية فقال : » هنا ترباأ مييني « 2.

وذكر �صاحب االأ�ص اأن هجرة املغراويني التلم�صانيني لفا�ص بداأت 
ومفتي  قا�صي  العامل  ال�صيخ  فيهم  تقدم  وهران.  االأ�صبان  بدخول 
بها,  اجلماعة  و�صيخ  االأعظم  جامعها  خطيب  علمائها  وعميد  فا�ص 
اأبو عبد اهلل �صيدي حممد بن عبد الرحمن املغراوي. هاجر اإىل فا�ص 
�صنة 958 هـ زمان ال�صلطان اأبي عبد اهلل حممد ال�صريف ال�صعدي3 . 
والتدري�ص  بها  االإفتاء  رئا�صة  ال�صلطان  قلده  بفا�ص,  �صيته  دعا  وملا 
الرحمن  عبد  زيد  اأبي  زمن  �صنني  ثمان  االأندل�ص  بجامع  واخلطابة 
وكان  �صنة.  القرويني ثالث ع�صرة  بجامع  ثم  الدكايل  اإبراهيم  ابن 
واحلديث  والفقه  والبيان  والعقائد  املنطق  يف  ت�صلع  االأئمة,  اإمام 

والتف�صري وغري ذلك, كما كان مرجعا ال ي�صتغنى به يف االإفتاء 4.
يف فا�ص اأخذ عنه ال�صيخ اأبو املحا�صن الفا�صي والزمة كثريا وقراأ 
عليه التف�صري واالأ�صول والفقه, و» الكربى « و» ال�صغرى « لل�صنو�صي. 
قال ابن مرمي : » انه اأخذ اأي�صا عن ال�صيخ االإمام الزاهد اأبي عثمان 
الكفيف, وعن ال�صيخ ال�صنو�صي, وعن ال�صيخ اأبي العبا�ص ابن زكري. 
وكما اأخد ال�صيخ اأبو املحا�صن عنه عقائد التوحيد, وكان ماهرا كما 
�صهد له الي�صيتني وغريه « : اإنه كان من العلماء الرا�صخني يف علوم 

1. اأبو القا�صم �صعد اهلل ,تاريخ اجلزائر1. �ص. 428

2. نف�ص املرجع. �ص. 428

الكتاين ط1 ج1  املنت�صر  بن  علي  فا�ص, حتقيق  اأهل  بيوتات  اأالآ�ص يف  زهرة  3.  الكتاين, 

مطبعة النجاح, 2002 ,�ص. 113.
4. الروداين.
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الدين, وخطيبا بالقرويني, ومفتيا بها 1. وطالت اأيام رئا�صته بفا�ص 
حتى اأ�صن وتوفى �صنة 981 هـ 2.

اأبو  المة  العَّ الفقيه  فا�ص  اإىل  هاجروا  الذين  العلماء  خرية  ومن 
ال�صلجما�صي 3.  االأن�صاري  حممد  بن  الواحد  عبد  بن  علي  احل�صن 
فحج,  اأي�صا  االأتراك  ظلم  من  هروبا  بالده  من  االأربعني  بعد  رحل 
واأحمد  الغنيمي  اأحمد  بها عن  واأخذ  1043 هـ,  �صنة  ودخل م�صر يف 
بن عبد الوارث البكري وعن النور علي االأجهري املاّر ولقيه ال�صيخ 
فوري الدم�صقي يف طريقه اإىل  االإمام عبد القادر بن م�صطفى ال�صَّ

القاهرة, فاأخذ عنه ثم عاد اإىل فا�ص عاملا.
اأخذه  ُجلَّ  وكان  عنهم  فاأخذ  العلماء  خرية  بها  جال�ص  فا�ص  ويف 
احل�صني  علي  بن  اهلّل  عبد  حممد  اأبي  ال�صرف  نخبة  االأ�صتاذ  عن 
ال�صجلما�صي والعامل الويل اأبي عبد اهلل حممد بن اأبي بكر الدالئي 
ري  املقَّ حممد  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبي  الع�صر  وحافظ  ال�صنهاجي, 
التلم�صاين, وبلغ الغاية الق�صوى يف الرواية واملحفوظات ورحل اإىل 

اجلبل االأخ�صر حيث ال�صنو�صي وبقي هناك اإىل اأن وافته املنية.
من الذين هاجروا اإىل املغرب االأق�صى رفقة ال�صلطان ال�صعدي بعد 
ف�صله يف حملته �صد تلم�صان نذكر حممد بن اأحمد التلم�صاين املدعو 
ابن الوقاد التلم�صاين هو اأبو عبد اهلل بن اأحمد, املعروف باإبن الوقاد, 
ولد يف تلم�صان ون�صا بها وتتلمذ علي يد �صيوخها.4, وحل بتارودنت من 

1. ابن مرمي : امل�صدر ال�صابق ,�ص. 261.

2. ابن ع�صكر : امل�صدر ال�صابق, �ص. 104.

3. حممد االفراين املراك�صي, ال�صدر ال�صابق ,�ص. 214.

4. حممد اأبو االأجفان وعثمان بطيخ : املرجع ال�صابق, �ص. 360-359.
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بالد الريف, وويل به ق�صاء اجلماعة حوايل �صتة اأ�صهر, ثم اأعفي لكونه 
ال يعرف الرببرية ثم وجه به اإىل �صجلما�صة قا�صيا خطيبا ومنها اأنتقل 

اإىل مكنا�صة الزيتون وتوىل مهمة الق�صاء واخلطابة بجامع االأندل�ص.
مفتيا  لتارودانت  عاد  ومنها  وفا�ص  مكنا�صة  بني  يتنقل  وظل 
ال�صلطان  اإذ كان  الل�صان  اأول من خطب فيها برباعة  وخطيبا. وهو 
املن�صور يقول فيه : » لي�ص عندنا اأخطب من ابن الوقاد اإال اأن اهلل 

اأختاره لتارودانت واإن مل يكن لكر�صي اخلالفة «.
بن  �صقرون  �صيدي  وعن  التن�صي,  االإمام  عن  اهلل  رحمه  اأخذ 

الوجدي مفتي مراك�ص وعن ابن جالل والب�صيتني وغريهم.
راأيت  له  فقالت  جريانه  من  امراأة  جاءته  اأن  عنه  يذكر  وفيما 
ال�صالم  اإقرائي   : يل  فقال  املنام,  يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي 
يبق  يا فالنة, ومل  نف�صي  اإيل  نعيت   : التلم�صاين, فبكى وقال  لل�صيخ 

اإال اأياما قليلة على قيد احلياة 1.
على  فا�ص  اإىل  خرجوا  الذين  والفقهاء  العلماء  جملة  من  وكان 
اثر احلملة ال�صعدية, حممد بن اأحمد التلم�صاين وهو االإمام الفقيه 
اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد املري ال�صريف التلم�صاين, كان فقيها 

�صاحلا يقوم على الر�صالة بنقل �صائر �صرائحها 2.
اأبي زيد عبد الرحمان وابن  ال�صيخ  اأمثال  اأخد عن �صيوخ كثريون 
اأبي عمران مو�صى بن يو�صف امل�صدايل, واأبي عبد اهلل بن عبد النور 

1. احلفناوي, امل�صدر ال�صابق, �ص. 78.

2. اجلربتي , ج3, �ص. 321.
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واإبراهيم ابن حكم ال�صلوي الكثاين واأبي عثمان �صعيد بن اإبراهيم بن 
علي اخلياط واأبا اإ�صحاق الطيار واأبا عبد اهلل حممد القرموين 1.

وويل بها الفتوى واأح�صن مقامه لرباعة علمه وف�صاحة ل�صانه 2.
تويف حممد بن اأحمد التلم�صاين �صنة ثمانية ع�صر واألف 3.

ومن اأهم علماء تلم�صان الذين خرجوا على اثر احلملة ال�صعدية 
نذكر اي�صا حممد بن �صقرون الوجديجي الذي ولد بتلم�صان )908هـ-
1503م( ون�صاأ فيها, اعتربه �صاحب الدوحة من اأكابر فقهاء املالكية 

يف ع�صره حتى عرف مبالك ال�صغري يف وقته 4.
والبيان,  باالأ�صلني  عارفا  كان  » باأنه   : ال�صلوة  �صاحب  عنه  وقال 
واملنطق والفرائ�ص واحل�صاب, نافذا يف الفروع منطبعا معها يح�صن 

النوازل... طليق الل�صان كثري املعرفة «5.
اهلل  اأطاع  بن  اأحمد  كال�صيخ  عنهم  واأخد  االأكابر  امل�صايخ  لقي 
املقري,  اأحمد  بن  �صعيد  ال�صيخ  على  وتفقه  الربجي  املالك  وال�صيخ 
اأبي العبا�ص ابن زكري الذي اأخد  اإبراهيم ال�صاوي وال�صيخ  وال�صيخ 

عنه علم الكالم 6.
علماء  بني  عمت  التي  الفتنة  بعد  جالل  ابن  مع  فا�ص  اإىل  هاجر 
العثماين, فنال �صرف عظيم عند  967 هـ حول الوجود  تلم�صان �صنة 

1. عبد الرحمان ابن زيدان, ج2, �ص 434.

2. حممد اأبو االجفان , �ص. 356.

3. ابن مرمي . �ص. 254.

4. العبا�ص بن ابراهيم ال�صماليل, ج5, �ص. 171.

5. حممد بن ع�صكر , �ص 106

6. ابن ميمون , �ص. 71.
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العلم  ورئا�صة  الفتوى  وقلده  حممد,  بن  اهلل  عبد  ال�صعدي  االأمري 
مبراك�ص. وكان يح�صر جمل�صه اأعيان وفقهاء واالأمري ال�صعدي بنف�صه 1.
ممن  كان  التلم�صاين  ال�صريف  بن  اأحمد  بن  احلاج  بن  حممد 

رافقوا االأمري ال�صعدي 2.
عن  اأخد  العلوم  مبختلف  عاملا  فقيها  كان  الن�صاأة,  تلم�صاين  وهو 
الكثريين اأمثال حممد بن اأحمد بن مليح ال�صراج وال�صيخ حممد بن 
اأبي بكر احلرار االأن�صاري, وال�صيخ حممد بن عبد اهلل ابن �صماك 
حممد  وال�صيخ  املراك�صي  العكاري  حممد  بن  حممد  وال�صيخ  العاملي 

بن عبد اخلالق ال�صرقي.
تاآليف  له  العلوم,  جميع  يف  م�صتبحرا  التلم�صاين  حممد  كان 

وت�صانيف من نظم ونرت يف الت�صوف 3.
اأحمد املري  : » هو حممد احلاج بن  ذكره �صاحب االأعالم قائال 
التلم�صاين, من اأولياء اهلل ال�صاحلني, وخريته العارفني,عاملا عامال 
كل  يف  الطويل  اليد  له  ورعا,  متق�صفا  زهدا  فقيها  مت�صوفا,  متفننا 
فن فكان ذا لفظ بليغ, وقلم بارعا رفيع, اأخذ ذلك عن م�صايخ جمة, 
واجازه يف ذلك غري واحد, منهم, العالمة �صيدي عبد القادر الفا�صي 
والت�صوف,واأوائل  واحلديث,  واالأحياء  التف�صري,  عنه  �صمع  الذي  ن 
الكتب ال�صتة, ومنهم �صيدي حممد بن �صعيد املرغيثي واأخد اأخد اإرادة 

واأنت�صاب عن العارف الكبري �صيدي حممد بن ابراهيم التاملي.

1. العبا�ص بن ابراهيم ال�صماليل, �ص. 172.

2. الكتاين حممد جعفر ج4 , �ص. 142.

3. العبا�ص بن اإبراهيم ال�صماليل : االأعالم امل�صدر ال�صابق ج5, �ص. 357.
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ال�صعدية  احلملة  رافقوا  الذين  الفقهاء  جملة  مع  فا�ص  دخل 
فاأح�صن ا�صتقباله ومقامه اإذ ويل اخلطابة يف اجلامع ومنح له بيتا 

لالإقامة. جميال 
التزود  ق�صد  مراك�ص  اإىل  رحل  ثم  �صنوات  خم�صة  فا�ص  يف  ظل 
املريي  اأوالد  عائلة  حل  من  اأول  وكان  واأفتى  بها  بالعلم,فدر�ص 
�صريح  له  واأقيم  989 هـ  �صنة  تويف  اأين  مراك�ص  ثم  بفا�ص  ال�صرفاء 

اأ�صبح مزار للتربك 1.
وقد ا�صتمرت الهجرة اإىل بالد املغرب خا�صة يف عهد ح�صن با�صا 
للحكم  املوالني  الذي نقم كثريا على بع�ص علماء اجلزائر من غري 
العثماين ال�صئ الذي دفع بالبع�ص منهم اإىل الهجرة. اأمثال ابن تكوك.
هو ال�صارف بن اجلياليل بن تكوك من بلد م�صتغامن, ن�صاأ وتعلم 
بها كان فقيها عاملا مت�صرعا يف خمتلف العلوم النقلية خا�صة منها 

النقلية.
قراأ كبار م�صايخ اجلزائر منهم الفقيه ابن حمزة, واحلاج حممد 
ابن اأبي �صيف والعالمة ال�صيد عبد اهلل بن العيدوين, الفحلي, وعبد 
اهلل بن اخلطاب املجاهدي وال�صيخ اأبو عبد اهلل اليح�صابي, وال�صيخ 

اأبو اخلري اجلزائري.
قيل عن ابن تكوك اأنه اأول من ن�صر الطريقة ال�صنو�صية باجلزائر 
بها معهدا  واأ�ص�ص  ال�صنو�صي,  ال�صيخ حممد بن علي  باعتباره قريب 
تن�صد  كانت  املعهد  هذا  اإدارته,ويف  يتوارثون  اأبناءه  وظل  لذلك, 

الغوثية. ق�صائد 
1. الكتاين حممد جعفر , �ص. 337.
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االأق�صى  املغرب  اإىل  اجلزائر  من  تكوك  بن  ال�صارف  هاجر 
علي  بن  حممد  وقريبه  �صيخه  فيها  هاجر  التي  الظروف  نف�ص  يف 
ال�صنو�صي,فبعد اأن قتل البا�صا ح�صني �صيخه ابن القندوز التوجيني, 
غادر اجلزائر واجته اإىل املغرب االق�صى بعدما رثى �صيخه املقتول 

قائال :1
مريد ال�صيخ املعزوارحم �صيخي بالقندوز
بركت بيت اهلل تعيانيا رب عذب ح�صن
يـدا ازجر علينا االأعداءبالن�صر تبت 
الفانيةما يعرفو�ص الردا الدنيا  اأ�صحاب 
االإخال�ص الفالق مع اخلنا�صوب�صورة 
الو�صاو�ص فال يقرب ليا 1اأمنعني من 

الهجرة بحثا عن املناظرة
وكان من العلماء املغوليني يف العلم من يهاجر من بحثا عن املباراة 
ولد   )1832  : 1228 هـ  )1150 هـ  النا�صري  را�ص  اأبو  مثل  واملناظرة 
اأبوه انتقل اإىل مع�صكر لدرا�صة  بني جبل كر�صوط وهونت. بعد وفاة 
على  فدر�ص  مازونة  مدينة  اإىل  رحل  ومنها  واحلديث,  واللغة  الفقه 
وكانت هجرته  ولفظا  معنى  وفهمه  وحفظه  خليل  فقهائها خمت�صر 
وكرث  مازونة  يل  ذكر  » وملا  يقول  اإذ  بعلمائها  ل�صغوفه  مازونة  اإىل 

اإليها « 2. اأ�صياخها �صافرت  جمال�صها وقريحة 

1. الرا�صدي : امل�صدر ال�صابق, �ص. 51.

2. حممد بن اأحمد ابي را�ص النا�صر : عجائب االأ�صفار, امل�صدر ال�صابق, �ص. 20.
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بن  م�صطفى  ال�صيخ  منهم  كبار  فقهاء  على  در�ص  مازونة,  ويف 
يون�ص,كما  بن  م�صطفى  وال�صيخ  اإبراهيم  بن  حممد  وال�صيخ  هني 
يد  على  وال�صهادات  والق�صاء  البدايل  ال�صيخ  على  الفرائ�ص  قراأ 

ال�صيخ حممد بن عبد القادر 1.
مع�صكر  يف  الرا�صدية  اأمام  امل�صريف  ال�صيخ  ر�صحه  اإجازته  وبعد 
بايات  جعل  الرا�صدية  منرب  اعتالئه  التدري�ص.  يف  خليفته  ليكون 

الغرب اجلزائري, يخ�صونه بعناية واحرتام كبريين 2.
ال�صيخ  على  النوزال  فدر�ص  تون�ص  من  رحلته  م�صوار  بداأ  وقد 
القا�صي �صيدي حممد بن قا�صم املحجوب, ومل يكتف بدرا�صة فقه 
املالكية بل اهتم بفقه املذاهب االأخرى على يد �صيوخ تون�ص فوا�صل 
هجرته اإىل م�صر واحلجاز 3. اأما الت�صوف فقد در�صه على يد علماء 
االفتخار يف  ديباجة  �صاحب «  املازوين  يحي  بن  مو�صى  مثل  مازونة 
اهلل  عبد  واأبي  القلعي  ال�صباغ  وال�صيخ  واالأخيار «  االأولياء  مناقب 
املغوفل, ويف تون�ص نهل علم الطريقة من ال�صيخ عبد اهلل ال�صنو�صي 

املغربي 4.
وم�صر  واحلجاز  ال�صام  فزار  مرتني  امل�صرق  اإىل  اأبورا�ص  هاجر 
والتقى بعلمائها يف القاهرة واالإ�صكندرية ومكة واملدينة, ثم عاد اإىل 
وتون�ص,  فا�ص  يف  البلدين  علماء  وا�صتقبله  وتون�ص  االأق�صى  املغرب 

1. حممد بن الطيب القادري, �ص. 116.

2. حممد بن اأحمد اأبي راأ�ص النا�صري ,عجائب االأ�صفار ,امل�صدر ال�صاب اأحمد بن حممد 

)ابن القا�صي( : امل�صدر ال�صابق, �ص. 184. ق, �ص. 20.
3. حممد بن اأحمد ابي را�ص النا�صر, �ص. 24.

4. حممد بن اأبي را�ص : منته, امل�صدر ال�صابق, �ص. 150.
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هجرة علماء غري�ص وتلم�سان اإىل فا�ص يف نهاية القرن اخلام�ص ع�سر ...

ومل تكن رحلته اإىل هذه الديار هذه املرة للتح�صيل بل للمناظرة يف 
اأي�صا. الدينية  والق�صايا  العلمية  امل�صائل 

فاملناظرات العلمية كان الغر�ص منها يف نظر اأبي را�ص التاأكيد على 
تون�ص  » ففي   : ال�صاأن  نباهته وتفوقه يف علوم ع�صره فيقول يف هذا 
اجتمعت بعلمائها واأجلة فقهائها فتذاكرنا وتناظرنا وترافعنا... يف 
العلماء  كبار  بها  » لقيت  القاهرة  ويف  الدقيقة... «,  الفنون  جميع 
ذكري  فارتفع  جمة  م�صائل  يف  وتذاكرنا  فتناظرنا  املعرفة  اأهل  من 
ت�صعة  وهم  الوهابية  علماء  » لقيت  احلجاز  ويف  فخري... «,  واأزداد 
اأكابر اأف�صلهم ال�صيخ علي فوقع يل معه مناظرة واعرتا�صات واأ�صئلة 
واأجوبة فائقة ودالئل قاطعات واأحاديث مروية عن اأكابر االأئمة, ثم 
تناظرنا بعد �صالة الع�صر قبالة احلجر يف �صالة الع�صر وقراءة دليل 
اخلريات والت�صبيح بال�صبحة وم�صاهد ال�صادات... ودوي الكرامات, 
فرجعوا عن البع�ص بعد اال�صتدالل بالن�صو�ص العظيمة العميقة « 1.

ويف فا�ص » اأح�صر العلماء االأعيان و�صيخهم حافظ الع�صر ال�صيد 
ال�صيخ  النبيه  الفقيه  ولقيت  املناظرة  مو�صوعات  كريان  بن  الطيب 
حممد بن بني�ص بحثت معه يف تف�صري بن عطية... «, يف كل احلاالت 

كان هوؤالء العلماء ي�صهدون له بتفوقه و�صعة حفظه 2.
اأما عن هجرته اإىل خارج البالد, فيبدو اأن ال�صهرة العلمية التي 
بلغها ال�صيخ اأبورا�ص قد جلبت له من جهة اأخرى مناف�صة املناف�صني 
لدى  بهم  وو�صايتهم  �صورته  من  الت�صويه  لدرجة  احل�صد  بهم  وبلغ 

1. حممد بن اأحمد ابي را�ص النا�صر, �ص. 49.

2. حممد بن اأبي را�ص, �ص. 150.
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فا�صتاء  1796 م,  1211 هـ-  عام  من�صبه  من  فعزل  االأتراك,  الوالة 
لهذه املعاملة وعاد ثانية اإىل املغرب االأق�صى وحل بفا�ص 1.

االأتراك  �صار  الدينية  ل�صبغتها  ونظرا  الدرقاوي  ثورة  فبعد 
املوالون  حتى  التهم  هذه  من  ينج  ,مل  الدين  رجال  جميع  يخ�صون 
منا�صبه  من  عزل  الذي  النا�صري  راأ�ص  اأبي  غرار  على  لالأتراك 
�صماه «  بكتاب  الثورة  هذه  خ�ص  وقد  والق�صاء,  كاالإفتاء  الر�صمية 
هذه  من  اأ�صباه  ما  اإىل  فيه  اأ�صار  درقاوة «  فتنة  يف  ال�صقاوة  درء 
بررة  اأتقياء  فيها  نكن  واأن مل  درقاوة  فتنة  » ثم عمتنا  قائال  الثورة 
من  والباليات  النكبات  اأوا�صر  علينا  فات�صلت  فجرة...  اأقوياء  وال 
اخلوف واجلوع والروع... وا�صتمر عليها الن�صيان حتى ن�صجت عليها 

الهجران... « 2. عناكب 

2. الرحلة الدينية من واإىل ق�سنطينة :
لقد كانت ق�صنطينة منارة للعلم بزغت اأنوارها بعلمائها يف التاريخ 
امليالديني  ع�صر  وال�صابع  ع�صر  ال�صاد�ص  القرنني  يف  خا�صة  احلديث 
فا�صتقطبت العلماء من املغرب وامل�صرق كما كانت حمطة كبرية لركب 
احلج يوؤمها العلماء للدرا�صة والتدري�ص من كل ناحية و�صوب. فكانت 
واأم هاين وغريها  الفقون  والزهد كعائلة  بالعلم  ا�صتهرت  بيتات  بها 
واالإفتاء.  التدري�ص  �صئون  التي حملت على عاتقا  الدينية  العائلة  من 

1. حممد املهدي بن علي �صعيب, �ص. 201.

2. حممد بن اأحمد ابي را�ص النا�صري, �ص. 61.
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هجرة علماء غري�ص وتلم�سان اإىل فا�ص يف نهاية القرن اخلام�ص ع�سر ...

وتردد علماء تون�ص واملغرب على هذه املدينة وكذلك زيارات امل�صارقة 
زادها مكانة علمية بني حوا�صر العلم يف املغرب االو�صط.

عن  )بحثا  وطريقية  علمية  ق�صنطينة  من  الهجرة  كانت  كما 
الفكون  فجد  جهادية,  واأحيانا  طقو�صية  اأو  واأحيانا(  الطريقة 
تون�ص  اإىل  هاجر  اأنه  الرواية  تقول  الهداية «  �صور 1  » من  �صاحب 
941 هـ  �صنة  ذلك  وكان  �صارلكان  ا�صبانيا  ملك  �صد  اجلهاد  قا�صدا 
اأنه نفي وقتل يف الزيتونة وهو يدر�ص بها. وعن  بينما يذكر البع�ص 
احلاج  العبا�ص  اأبو  اأن  الهداية.  من�صور  �صاحب  يذكر  العلماء  نفي 
تقلد  ق�صنطينة  حاظرة  واأعيان  وجهاء  من  كان  الق�صنطيني,  اأحمد 
االأعظم وهي من  وكالة اجلامع  فتقدم  ق�صنطينة,  منا�صب يف  عدة 
اخلطط النبيهة يف احلا�صرة 2. وملا �صاقت به االأمور وو�صي به اإىل 
�صلطة االأتراك,خرج متطوعا اإىل احلج ومل يزل على عفته واأمانته 
فتويف هناك,وملا و�صل خرب وفاته 1235 هـ- 1819م, قام ابنه مقامه 
بالن�صبة ملحمد  كان احلال  االأعظم. كذلك  الوكالة على اجلامع  يف 
الزواوي نزيل ق�صنطينة يف عهد عبد الكرمي الفقون اجلد الذي عزم 
عن الرحيل اإىل احلجاز بعد اأن قال : » اإن املوؤمن قد يفر من ار�ص 
يظل  وهكذا  االأول  من  اأعظم  ظلمها  اأن  ي�صمع  ار�ص  اإىل  ظلم  فيها 

متنقال بني الطرقات اإىل اأن يدركه املوت وهو على تلك احلال « 3.

1. من�صور الهدايا. �ص. 39.

2. عبد الكرمي لفقون, �ص. 53.

3. من�صور الهداية, �ص. 64.
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�لّتنقل �لقبلي يف بالد �ملغرب خالل �لقرن 
�ل�ساد�س �لهجري - �لثاين ع�سر �مليالدي

د. يو�صف العابد
اأ�صتاذ التاريخ الو�صيط بجامعة االأمري عبد القادر

ق�صنطينة - اجلزائر

تقدمي :
اإّن احلراك املجتمعي احل�صري والّريفي �صفة مالزمة للمجتمعات 
الب�صرية واأّي حماولة لتعطيل هذا احلراك �صتوؤدي حتمًا اإىل اأزمات 
اجتماعية حاّدة مع االإ�صارة اإىل اأّن طبيعة احلركة االجتماعية تاأخذ 

دالالت معّينة وموؤ�ّصرات وا�صحة تعرب عن حالة املجتمع وتطّلعاته.
اإّن بالد املغرب عرفت حراكًا قبلّيًا متتالّيًا ما يكاد مدى احلراك 
االأّول يهداأ حّتى تظهر موؤ�صرات جديدة تنّبئ بحراك يتهّياأ وكّل تلك 
العربية  اأم  االأر�ص  �صاحبة  الرببرّية  منها  �صواء  القبلّية  الّتحركات 

الطارئة اإىل بالد املغرب.
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اعتمادًا  امل�صالح  برتاكم  ر  تتح�صّ كانت  القبلّية  الّتحركات  هذه 
مرحلة  االإ�صالمي  الفتح  فرتة  يف  حدث  كما  القبيلة  عن�صر  على 
بناء  نهاية  اأّي  55 هـ  اإىل  20 هـ  �صنة  من  املغرب  لبالد  اال�صتك�صاف 
تتكّون  بداأت  الّتي  الّتحالفات  القبلي �صفة  الّتنقل  اأخذ  ثّم  القريوان 
منذ نهاية القرن االأّول الهجري اإىل اأن ك�صفت عن نف�صها من خالل 

ثورة م�صرية املطغري �صنة 122 هـ )1(.
املجاالت  و�صم  حّيازة  على  مبني  القبلي  الّتنقل  بقي  لقد 
والروؤى  الّدينية  املذاهب  تقاطع  اأ�صا�ص  بع�صها على  اإىل  اجلغرافية 
من  لكّل  اجلغرايف  املجال  يف  التقاطع  هذا  ويتج�ّصد  ال�ّصيا�صية 
الدولتني االأغلبّية )184-296( والعبيدّية )280هـ - 358( وغريها... 
حّل  اأن  اإىل  املجتمعي  واحلراك  القبلي  الّتنقل  هذا  ا�صتمرار  مع 
عرفت  حيث  امليالدي  ع�صر  احلادي  الهجري )3(.  اخلام�ص  القرن 
تفريغ  يف  ت�صبب  النطاق  وا�صع  وجمتمعّيًا  قبلّيًا  حراكًا  املغرب  بالد 
جماالت جغرافّية وملء جماالت اأخرى على م�صتوى املغرب االأق�صى 

واالأو�صط وكذلك االأدنى.

***
الثاين  الهجري  ال�صاد�ص  القرن  خالل  املغرب  بالد  عرفت  لقد 
ع�صر امليالدي اأكرب واأ�صع تنقل قبلي واأ�صرع حراك جمتمعي ح�صري 
اأّولها  اإىل عّدة عوامل متداخلة  وال�ّصبب يف ذلك يعود  اأو ريفي  كان 
يتج�ّصد يف ممار�صات نظام احلكم العربي الوافد على �صكان املغرب 
والعربّية  الرببرية  القبائل  بني  والتدافع  راع  ال�صّ وثانيها  الرببر 
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ح�صاب  على  �صهلية  جغرافية  ملجاالت  واحلّيازة  ال�ّصبق  ب�صبب 
املجاالت اجلبلّية وثالثها الّتدافع ال�ّصيا�صي املبطن باملذهبّية الّدينّية 
ويبقى الّتدّخل امل�ّصرقي واالأندل�صي اأحد االأ�صباب الرئي�صّية يف عدم 

االجتماعّية. االأو�صاع  ا�صتقرار 
حتريك  لبداية  )515هـ/1120م(  �صنة  باملّوحدين  دفع  ذلك  كّل 
اأ�صا�ص  على  احلراك  وتخّطي  الّدولة  تاأ�صي�ص  نحو  املغربي  املجتمع 

قبلي اأو مذهبي.

الّتنقل القبلي خلل القرن ال�ّساد�ص الهجري الثاين ع�سر امليلدي 
القرن  خالل  القبلية  والّتحالفات  القبائل  حتّركات  تركت  لقد 
جنوب  حراء  ال�صّ م�صتوى  فعلى  كبريًا  فراغًا  الهجري  اخلام�ص 
قبيلة  تعمره  كانت  الّذي  اجلغرايف  املجال  بقي  االأق�صى  املغرب 
املراكز  يف  احلياة  اأف�صد  الّذي  االأمر  موح�صًا  ال�صحراء  �صنهاجة 
اأودغ�صت )3(,  مدينة  اإىل  املوؤّدية  الّتجارّية  امل�صالك  وجّمد  الّتجارية 
و�صجلما�صة وديار ملطة. وباملقابل تغرّيت اأ�صاليب احلراك املجتمعي 
رافق �صعود  االأق�صى وذلك مبا  املغرب  والّريفي يف بالد  احل�صري 

ال�صحراء. �صنهاجة  قبيلة 
بفعل  وذلك  بعد  الو�صع  ي�صتقّر  فلم  االأدنى  املغرب  م�صتوى  وعلى 
اأن�صطة العبيديني وحماوالتهم تغيري االأو�صاع ال�ّصيا�صّية واالقت�صادّية 
كانت  فقد  االأو�صط  املغرب  بالد  اأّما  املغرب.  بالد  م�صتوى  على 
وهم  ال�ّصرق  نحو  الغرب  جهة  من  املتوّجهني  طموحات  تالقي  اأر�ص 
الغرب  نحو  ال�ّصرق  من  املتوّجهني  العبدين  طموح  مع  ال�صنهاجيني 
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وكثريًا ما كانت ُت�صّفى احل�صابات ال�ّصيا�صّية واملذهبّية على بالد اأر�ص 
املغرب االأو�صط. االأمر الّذي �صاهم يف تنّقالت قبلية ع�صوائية حُتّركها 
االقت�صادي  العامل  جذب  على  زيادة  وال�ّصيا�صّية  الّدينّية  الّتوجهات 
حياة  نحو  وتطّلعوا  احل�صاري  لل�صكان  املعريف  امل�صتوى  ارتفع  حيث 
الظروف  يوّفر  ال�ّصمال  اأّن  اعتقادهم  كان  �صّك  غري  ومن  اأف�صل. 
لتحقيق ذلك الّتطّلع لكنها وجدت مقاومة �صديدة اأبدتها قبيلة زناتة 
امل�صتوطنة فقد دارت معركة كبرية بني زناتة و �صنهاجة �صنة )447هـ/ 

1055م( انهزمت زناتة على اإثرها وتوّزعت ع�صائرها)4(.

ا�صتعدادها  �صنهاجة  وا�صلت  ودينية  اأمنية  لدواعي  واعتبارًا 
حيث تدَعم حجمها بان�صمام قبائل اأخرى اإليها مثل جزولة, وملتونة 
ال�ّصو�ص  بالد  احتالل  من  ال�ّصمال  نحو  مها  َتَقدُّ مّكنها  وم�صوفة,وقد 
من  زاد  الذي  االأمر  اأخرى  وتفريغ  جديدة,  قبائل  و�صّم  االأق�صى 
عا�صمة  وتارودانت  وما�صة  جزولة  بالد  على  �صيطرتها  جمال  �صعة 
املنطقة, وقد مّهد هذا التمكني اإىل االإ�صتيالء على مدينة اأغمات ذات 

االإ�صرتاتيجية التجارية املهّمة وكان ذلك �صنة)449هـ/ 1057م( )5(.
ال�صرقي  ال�صمال  نحو  ال�صنهاجية  القبائل  حتركت  ذلك  بعد  ثم 
قتال  بعد  وما جاورها  تادال  االأق�صى فحازت مدينة  ال�ّصو�ص  الإقليم 
ومطماطة)6(,  وهّوارة  َيفرن  بني  قبيلة  وبطون  ع�صائر  �صد  عنيف 
اإ�صرتاتيجيًا  موقعًا  يعترب  الذي  االإقليم  تفريغ  اإىل  اأّدى  الذي  االأمر 
ميّكن من ال�صيطرة على بقية االأقاليم املحيطة به, فهو ميثل القلب 
لقبيلة  االأ�صلي  املوطن  هو  تام�صّنة  واإقليم  البالد)7(.  لهذه  بالّن�صبة 
نحو  ال�صنهاجي  التقّدم  وجه  يف  وقفت  الّتي  امل�صمودّية  برغواطة 
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ال�ّصمال وا�صتبكت معهم يف مواقع عديدة ومالحم �صديدة مات فيها 
خلق كثري, وا�صت�صهد يف اإحداها �صاحب الّدعوة املرابطية عبد اهلل 
ونظرًا  )451هـ/1059م( )8(,  عام  من  االأّول  جمادى  يف  يا�صني  بن 
ح�صارهم  ووا�صلوا  قّوتهم  املرابطون  دّعم  االإقليم  هذا  الأهمّية 
جهد  وبعد  معهم )9(.  حتالف  ومن  الربغواطية  للعنا�صر  وقتالهم 
قتلهم  يف  واأ�صرفوا  برغواطة.  هزمية  من  املرابطون  متّكن  م�صني 
والقفار  الفيايف  الربغواطيون يف  وتفّرق  االإقليم,  وت�صريدهم خارج 
واأ�صبح املجال اجلغرايف الإقليم تام�صنة فارغًا من �صكانه, م�صتقباًل 
م�صاكل  يطرح  الّذي  االأمر  حراء,  ال�صّ ت�صكن  كانت  اأخرى  لقبائل 

عمرانية جديدة.
بناء  يف  يفكرون  جعلهم  الربغواطني  على  املرابطني  انت�صار  اإّن 
بنائها  يف  �ُصرع  حيث  مراك�ص  فكانت  االإقليم  من  قريبة  مدينة 
اإىل  تا�صفني  بن  يو�صف  توّجه  ومنها  عام)454هـ/1062م( )10(, 
االأو�صاع  وترتيب  املنطقة,  على  نفوذه  لب�صط  ثانية  مّرة  تام�صنة 
ا�صتعدادًا ملوا�صلة الّزحف نحو اإقليم فا�ص وجبال قبائل غمارة. وّت 
لهم ذلك ابتداء من �صنة)455هـ/1067م( حيث عمد املرابطون اإىل 
تتبع قبائل غمارة ومطاردتهم اإىل جهات اأبعد من احلدود ال�ّصرقية 
الريف  بالد  وجميع  ملوية  بالد  على  ا�صتولوا  وهكذا  ورغة  لبالد 

و وهران ثّم تلم�صان وجبال الون�صري�ص.
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بربر املغرب االأدنى واالأو�سط :
تلكاتة )11(  �صنهاجة  قبيلة  من  واأن�صب  اأف�صل  الُعَبْيِدّيون  يجد  مل 
الأجل احلفاظ على نفوذهم ومذهبهم يف بالد املغرب بعد رحيلهم 

اإىل م�صر )12(.
وكانت قبائل تلكاتة قد ا�صتوطنت املغرب االأدنى وبع�ص االأجزاء 
وع�صائر  اأفخاذ  انت�صار  مع  هذا  االأو�صط,  املغرب  من  ال�ّصرقية 
�صنهاجية يف جهات متفّرقة من بالد املغرب عاّمة نذكر منها قبيلة 
يوة )13( ومندلة وه�صكورة )14( وبنو عمران )15( وبني حميد )16( وقبيلة  َبطِّ
املدية )17( هذه االأفخاذ الّتي األفت العي�ص بجانب قيائل بربرّية كبرية 
لم والّتعاي�ص وقد امتّدت اأرا�صيها من  قد امتازت بجنوحها اإىل ال�صِّ

امل�صيلة اإىل جزائر بني مزغنة )18( واملدية.
ول�صنهاجة تلكاتة انت�صار يف املغرب االأق�صى حيث اّتخذت بع�ص 
االأفخاذ املجال اجلغرايف و�صيلة الأمنها واإطارًا الإقامتها ومنط حياتها 
وامتنع بع�صها عن الّتعامل مع ال�ّصلطة احلاكمة مثلما فعلت �صنهاجة 
الفالحة  واحرتفوا  درعة )19(  نهر  �صفتي  على  ا�صتوطنت  الّتي  الِعزِّ 
واحلياكة وامتنعت عن دفع ال�صرائب )20(, يف حني ا�صتوطنت بع�ص 
القبائل ال�صنهاجية بالقرب من املدن ونزلت اإىل ال�ّصهول والب�صائط, 
ودفع  ال�ّصلطة احلاكمة متجاوبة مع دعوتها لال�صتنفار  وتقربت من 
يقيمون  اأكرثهم  وكان  ل,  الذُّ ب�صنهاجة  ُعرفت  لذلك  ال�صرائب 
اأزمور )21( هذه القبائل ال�صنهاجية كانت عاماًل  بالقرب من مدينة 
من  املنطلقة  التو�صعية  حتركاته  اأثناء  ال�ّصمال  ل�صنهاجة  م�صاعدًا 
باالإ�صارة  واجلدير  واالأق�صى  االأو�صط  املغربيني  نحو  اإفريقية  بالد 
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بلدان  ل�صكان  تاريخيًا  منعطفًا  فعاًل  �صّكلت  قد  تلكاتة  �صنهاجة  اأّن 
املعامل  وا�صح  �صيا�صي  نظام  واإقامة  جت�صيد  يف  ذلك  متّثل  املغرب 
يدير اأن�صطته الرببر اأنف�صهم وي�صعون لتحقيق وحدة �صيا�صية تب�صط 
الّذي  ال�ّصيا�صي  الّنظام  بناء  من  ابتداء  املغرب  بالد  على  نفوذها 
اأر�ص املغرب  تاأ�صي�صه على  اإليه حّماد بن بلكني حيث �صرع يف  عمد 
ال�صنهاجيون  وبداأ  هـ/1004م( )22(  �صنة)395  من  ابتداء  االأو�صط 
يف بناء املدن وهو اجلانب الّذي يعرّب عن امل�صتوى احل�صاري الّذي 
ال�ّصهول  يف  ال�ّصكان  جتّمع  اأن  فبعد  ال�ّصمال  �صنهاجة  قبائل  بلغته 
فقد  الّتجارّية,  االأ�صواق  وترتيب  الّطرق,  �صّق  يف  �صرعوا  والب�صائط 
اإليها  احلياة  اأعادوا  الّتي  املدن  ومن  والقالع,  احل�صون  ترميم  ّت 
بالّن�صبة  نف�صه  وال�ّصاأن  ندرومة )24(  ومدينة  َدّل�ص )23(  مدينة  نذكر 
وبجاية )468 هـ/1076م(,  �صنة )400ـ/1008م( )25(.  املدّية  ملدينتي 
يّت�صح  وهكذا  واأ�صري )26(  �صنة)399 هـ/1007م(  مزغنة  بني  وجزائر 
الدولة  م�صتوى  اإىل  وانتقلوا  القبلي  الطرح  فعاًل  تخطوا  الرببر  اأّن 
الّذي �صيتعّزز الحقًا مع ظهور �صنهاجة اجلنوب ثّم املوّحدين, وهذا 
دليل وا�صح على الّتحوالت الفكرية واالجتماعية الّتي عرفها الرببر 

يف بالد املغرب)27(.

اإمتام الوحدة ال�ّسيا�سّية :
كانت قبيلة م�صمودة الرببرية الربان�صية )28(. قد ا�صتوطنت بالد 
جماالته  يف  م�صاكنها  وانت�صرت  مبكر,  وقت  منذ  االأق�صى  املغرب 
مب�صمودة  ال�ّصمالية  القبائل  عرفت  وقد  ال�ّصمال,  اإىل  اجلنوب  من 
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ال�ّصمال )29(, يف حني عرفت القبائل الّتي ا�صتوطنت اجلهة اجلنوبية 
غمارة  قبيلة  تتزّعمها  ال�ّصمال  فم�صمودة  اجلنوب )30(  مب�صمودة 
–جبل  با�صمها  ت�صمى  الّذي  للجبل  الغربي  اجلزء  ا�صتوطنت  الّتي 
طنجة )31(.  و�صواحي  مدينة  يف  ع�صائرها  بع�ص  واأقامت  غمارة- 
�صهل  امل�صمودية  حاحة )32(  قبيلة  عّمرت  حني  يف  الريف,  وبالد 
رقعة  امتّدت  الّتي  ملطة )33(  بطون  ا�صتقّرت  �صماله  واإىل  ال�ّصو�ص, 
م�صاكنهم نحو اجلنوب لتالم�ص حدود �صنهاجة اجلنوب, اأّما دكالة 
ووادي  الربيع  اأّم  وادي  فقد حازت مناطق على �صفاف  امل�صمودية 
تان�صفيت وعلى غرار ذلك, ا�صتعادت بقايا قبيلة برغواطة )34( اإقليم 
وهو  فا�ص  ململكة  التابع  االأدنى  ال�ّصو�ص  ببالد  يعرف  الّذي  تام�صنة 
فتعرف  اجلنوب  م�صمودة  اأّما  الربيع  اأّم  ووادي  الرباط  بني  يقع 
واأفخاذ  بطون  ومواقع  به.  ا�صتيطانها  مّدة  لطول  درن  جبل  بقبائل 
هذه القبائل متجاورة. وم�صتقّرة ال�صتغالها بفالحة االأر�ص واحلرف 
ناعية, زيادة على ن�صاطها الّتجاري, وترتفع كثافتهم يف مناطق  ال�صّ
ال�ّصو�ص االأق�صى وناحية مراك�ص واأغمات متخّذة املعاقل واحل�صون 
والع�صائر  االأفخاذ  هذه  بني  من  نذكر  ل�صكانهم  مقّرات  والق�صور 
ا�صتوطنت جنوب غرب مراك�ص وبجوار كدِميوة)36(,  الّتي  تينملل )35( 
وهنتاننة )37(, هرغة )38( ووريكة )39( وعلى �صواعد هذه القبائل قامت 
دولت املوحدين )524هـ/1130م( الّتي جاءت نتيجة لدعوة دينية قام 
املهدي )485هـ/1092م- امللقب  تومرت  بن  اأبو عبد اهلل حممد  بها 
اأّت  حيث  �صنة)515هـ/1120م(  من  ابتداء  524هـ/1129م( )40(. 

غفرية  جموع  ا�صتقطاب  من  ومتّكن  املغرب,  مبدن  ودعوته  طوافه 
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اأغلبهم من قبيلة م�صمودة وهذا دليل على بقاء ومتانة  من الرببر 
اأُنُتزَع  الّتي  القبائلية  البطون  ونفور  الن�صرة  يف  القبلية  الع�صبية 

منها الوالء بالقّوة )41(.
بعد ا�صتجابة القبائل لدعوة حممد بن تومرت انتقل اإىل مرحلة 
اأيدي  ب�صط الّنفوذ بالقّوة وانتزاع االأرا�صي الّريفية واحل�صرية من 

امل�صمودية )42(. للقبائل  ومنحها  ال�صنهاجيني 
لقد �صكنت قبائل مغراوة ومكنا�صة مدينة مراك�ص بعد ح�صارها 
اخل�صوع  يف  املرابطية  املدن  بقية  وتوالت  ال�ّصكان  من  وتفريغها 
ل�صلطة الّدولة املوحدية, غري اأّن القبائل الّريفية احتفظت باأريافها 
مراك�ص  العا�صمة  وعرفت  تومرت )43(.  بن  املهدي  بايعت  اأن  بعد 
بها  قام  ا�صتيطان  عمليات  املوحدي  الع�صر  خالل  املدن  وبع�ص 
الزناتية  كومية  قبيل  دعا  عندما  علي  بن  املوؤمن  عبد  اخلليفة  اأّواًل 
واأر�صكول  تلم�صان  من  القريبة  بندرومة  قدمي  زمن  منذ  امل�صتوطنة 
واأ�صكنهم يف اأحياء خا�صة مبدينة مراك�ص عا�صمة الدولة املوحدية 

�صنة)556هـ/1161م( )44(.
ال�ّصيا�صية  الّتوازنات  اإطار  يف  القبلية  الهجرات  هذه  مثل  َتدخل 
الّتي توقف طموحات ال�صيوخ املوحدين امل�صامدة ال�ّصاعية لال�صتئثار 
يف  دور  الهجرات  ولهذه  الدولة,  �صيا�صة  وتوجيه  العليا  باملنا�صب 
تهذيب وتخفيف حّد الع�صبية القبلية واالحتكام اإىل القانون العام, 
حققت  قد  اأخرى  اإىل  منطقة  من  القبائل  تهجري  م�صاألة  اأّن  وبدو 
بع�ص اأهدافها بدليل اأّن اخللفاء املوحدين قد ا�صتح�صنوها وعمدوا 

اإىل نقل القبائل من االأرياف واالأطراف اإىل احلوا�صر الكربى )45(.
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امل�صمودية  القبائل  جّل  على  واحد  اأثر  ال�ّصيا�صة  لهذه  كان  لقد 
تعاون  ح�صل  اإذ  مراك�ص  وخا�صة  الكربى  احلوا�صر  ت�صكن  الّتي 
م�صتوى  على  اأّما  الرببرية,  القبائل  خمتلف  بني  وتفاعل  واندماج 
بفعل  الفالحي  املجال  وتاأثر  ال�ّصكانية  الكثافة  خّففت  فقد  االأرياف 
والزناتيني  كالهالليني  اأخرى  قبائل  طرف  من  فو�صويا  ا�صتغالله 

الّذين اأُبعدوا من اأوطانهم بفعل احلروب )46(.
قد  والّريفي  امل�صتويني احل�صري  على  القبلية  الّتحّركات  اإّن هذه 
اأتاح  الّذي  االأمر  املناطق,  على هذه  املوحدية  الدولة  نفوذ  اأ�صعفت 

الفر�صة اأمام حماولة عودة الّنظام القبلي واالأحالف من جديد.
ويبدو اأّن هذه املرحلة �صملت حّتى بع�ص القبائل البرتية الرببرية, 
ومن ذلك ما ح�صل اإزاء قبيلة فطنا�صة الّتي كانت لها حروث ومزارع 

بجنوب اإفريقية فعمد امل�صامدة اإىل ترحيلها ق�صرًا )47(.
اأّما القبائل العربية قد �صاهمت يف حتريك املجتمعيني احل�صري 
بعد  ما  اإىل  املغرب  بالد  يف  العرب  ا�صتقرار  بداية  وتعود  والّريفي 
نافع  بن  عقبة  بناها  الّتي  باإفريقية  القريوان  مدينة  تاأ�صي�ص 
حيث  55-هـ/670م675-م( )48(.  االأوىل)50هـ واليته  اأثناء  الفهري 
وقد  ِفهر, غّفار وغريهم.  قبيلة  بينها  قبائل عربية من  بها  اأقامت 
القبائل,  هذه  اأ�صماء  والطرق  واملحالت  ال�ّصاحات  بع�ص  حملت 
احلمالت  ا�صتمّرت  لقد  االأن�صار )49(  و�صاحة  القر�صيني  رحبة  مثل 
الّدعاة  انتقال  مع  باملوازاة  املغرب  بالد  على  العربية  الع�صكرية 
يّد مو�صى  تامًا على  املغرب  ّت فتح بالد  اأن  اإىل  جماعات وفرادى 
الهجرات  بداأت  حيث  95-هـ/705م714-م( )50(  ن�صري )86هـ بن 

Corrections 01 Ar.indb   40 13/05/2010   10:08:13



41

يو�سف العابد

العربية تاأخذ اأ�صكااًل و�صفات اأخرى تراوحت بني الهجرة الّدعوية 
واالجتماعية. وال�ّصيا�صّية 

بيئات  ت�صكيل  عن  املختلفة  العربية  الهجرات  تلك  اأ�صفرت  لقد 
اجتماعية عربية على اأر�ص بالد املغرب, وقد انت�صرت قبائل عربية 
يف جماالت حمّددة من برقة, ثّم تقدمت نحو طرابل�ص وما جاورها 

متخذًة احل�صون والقالع القدمية مقّرات لالإقامة بها )51(.
ا�صتوطنت  حيث  اجلنوب  نحو  اأخرى  عربية  قبائل  اجّتهت  بينما 
من  الكثري  وعّلل  وزويلة )52(,  برقة  بني  متقّطعة  جغرافية  جماالت 
اأوجدته  الّذي  الّتجاري  بالّن�صاط  املجاالت  هذه  تعمري  املوؤرخني 
امل�صالك الّتجارية الرابطة بني بالد ال�صودان وهذه املناطق, فكانت 
مدينة قف�صة و�صواحيها من ن�صيب قبائل بني عوف من بني �صليم 
وحتولت ع�صائر من ربيعة اإىل جماالت جّمانة )53(, والنت�صرت اأفخاذ 
وع�صائر قبيلة ق�صاعة وقري�ص يف مدينة �صطفورة واملن�صتري اأّما بنو 
اأخرى  عربية  قبائل  وانحازت  باجة )54(  مدينة  اإىل  فتوجهوا  ها�صم 
نحو الثغور ال�ّصاحلية مثل عرب بني متيم الّذين ا�صتقروا يف تون�ص, 
واأكرثهم  بلزمة )55(  يف  الفاحتني  العرب  اأعقاب  بع�ص  ا�صتقر  كما 
من قبيلة قي�ص ومع مرور الوقت تقّدمت قبائل عربية نحو جماالت 
ق�صنطينة  مدينة  باأطراف  مرورًا  و�صطيف  وب�صكرة  وباد�ص  َتُهودا 

الّتي ا�صتوطنتها قبيلة بني �صليم العربية )56(. وميلة 
ومن جهة اأخرى توجهت جمموعات من االأ�صر العربية اإىل املدن 
كما  التجاري  الن�صاط  بغر�ص ممار�صة  على حماور جتارية  الواقعة 
عرفت  وهكذا  وبونة.  تاهرت,  القريوان,  ملدينة  بالّن�صبة  ال�ّصاأن  هو 
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بالد املغرب خالل القرون االأربعة االأوىل ازدهارًا وا�صحًا يف ميدان 
ال�صهول  كافة  يف  الفالحية  امل�صاحات  تنت�صر  كانت  حيث  الفالحة 
من  عديدة  م�صاتل  وظهرت  ال�ّصقايات,  نظام  وانت�صر  ال�صرقية, 
والقطن  قاب�ص,  يف  ال�صناعات  وظهرت  العمران.  وتطور  الّنباتات, 

يف جهة امل�صيلة واحل�صنة )57(.
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د. العربي القلي
رئي�ص فرقة بحث مبخرب حركات الهجرة,

اأ�صتاذ تعليم عايل بق�صم االجنليزية

على  حتث  كانت  التي  ال�صماوية  االأديان  بني  من  االإ�صالم  كان 
اقتناء العلم مهما كان م�صدره وذلك ابتغاء التقدم والرقي باأفراد 
املجتمع, وقد كان هذا �صاأنه يف �صاأن الرحلة حيث دعا علماء امل�صلمني 
اإىل القيام بالرتحال والتنقل من مكان اإىل اآخر طلبا للعلم وحماولة 

معرفة اأحوال االأمم املا�صية واحلا�صرة لقد قال تعاىل
» قل �سريوا يف الأر�ض ثم اأنظروا كيف كان عاقبة املكذبني « 1

نذكر  االإ�صالم  اإليها  دعا  التي  للرحلة  الثمينة  الهداف  بني  ومن 
التقرب من اهلل عز وجل ويف هذا ال�صياق قال تعاىل : » ومن يخرج 
اأجره  وقع  فقد  املوت  يدركه  ثم  ور�صوله  اهلل  اإىل  مهاجرا  بيته  من 

على اهلل «
1. �صورة االأنعام االآية 2
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هل يف الرحلة فوائد ؟
�صخ�صيات  بها  قامت  التي  الرحالت  من  للعديد  الدار�ص  اإن 
تاريخية هامة يف العديد من االأوطان واالأقوام تت�صح له اأنهم جنوا من 
هذه الرحالت فوائد جمة عادت بالنفع عليهم وعلى اأقوامهم وحتى 
يلي : الفوائد نذكر ما  نزلوا فيها ومن بني هذه  التي  االأوطان  على 
اأن يعلم عن  اإن من بني املكا�صب الهامة التي يجدها الراحل هو 
قبل  يعلمها من  يكن  اأ�صياء مل  زيارتها  ب�صاأن  هو  التي  االأوطان  تلك 
االأوطان  تلك  ميثلون  الذين  والعلماء  العلم  برجال  الحتكاكه  وذلك 
» اإن   : قاله  حيث  ال�صهرية  مقدمته  يف  خلدون  بن  اأكده  ما  وهذا 
الرحلة يف طلب العلم ولقاء االأ�صاتذة مزيد كمال يف التعلم « وجاء 
يف ختام قول » فالرحلة ال بد منها يف العلم الكت�صاب الفوائد بلقاء 

امل�صايخ والتلقي عن الرجال «
على  كال�صرب  عالية  اأخالقا  بها  يقوم  الذي  تعلم  الرحلة  اإن  كما 
امل�صاق وعلى خمتلف االأتعاب البدنية وبقية االآالم النف�صية. كما اإن 
الراحل يف تنقله من موقع اإىل اآخر يتمكن من مالقاة رجال يختلفون 
ياأخذ منهم  الثقافة ويف رباطة اجلاأ�ص, فعندما يحتك بهم  عنه يف 
من مكارم اأخالقهم ويريد اأن يقتاد بهم كي يتعلم عليهم ويكون هو 

بدوره قدوة يف وطنه عندما يعود اإليه.

مباذا ميتاز كل من الرحلة والراحل ؟
ومن بني امليزات التي ميتاز بها الراحل اأنه يحاول قدر ما �صتطاع 
حما�صنه,  يذكر  اأن  يحاول  كاأن  فيه,  ينزل  الذي  البلد  ين�صف  اأن 
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يلقاه منهم من موؤان�صة وغبطة 1 وهذا  ملا  اأهلها  بال�صكر على  ويثني 
ما ورد عن تاج الدين ال�صرخ�صي عندما نزل ببالد املغرب االأق�صى 
اإذ ما اإن �صمع بو�صوله امللك يعقوب بن يو�صف بن عبد املوؤمن حتى 
بالدنا  » اإين   : قائال  باداره  عليه  اإن دخل  وما  اإىل بالطه  ا�صتدعاه 

من بالدك ال�صامية «
فاأجابه ال�صرخ�صي : » بالدكم ح�صنة اأنيقة ولكن فيها عيب واحد « 

فقال امللك : » ما هو ؟ «
فقال : » اأنها بحق تن�صي االأوطان «

مباذا ميتاز الرحال الغربي ؟
نادرين,  واإقدام  ب�صجاعة  ميتازون  الغربيني  الراحلني  معظم  اإن 
اإذ ما اإن ارمتت اأعينهم على خمتلف البحار واملحيطات حتى بداأوا 

يحملون مبا ع�صاهم �صيجدون وراءها.
الذي قاموا  العظماء  بالرجال  االإن�صاين زاخر ومليء  التاريخ  اإن 
القرن  يف  بولو  مباركو  ابتدءا  باأ�صره  العامل  حول  عظيمة  برحالت 

الثاين والثالث ع�صر
عن  نتج  وما  الرحالة  هوؤالء  اكت�صاف  وعظمة  فخامة  ورغم 
اكت�صاف هوؤالء الرحالة وما نتج عن اكت�صاف االأمريكيتني وخمتلف 
�صبه  تغيريات  من  والهادئ  االأطلنطي  املحيط  يف  الواقعة  اجلزر 
1.  عن حما�صر لل�صيخ حممد خل�صر ح�صني �صيخ جامع االأزهر وهي موجودة حاليا باملجمع 

1357 هـ. ون�صرت يف جملة املجتمع يف  العربي بدم�صق يف جمادى االآخرة عام  العلمي 
اجلزء ال�صابع والثامن من املجلد اخلام�ص ع�صر.
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جذرية بالن�صبة للعامل باأ�صره اإال اأن هوؤالء الرحالة مل يكونوا اإطالقا 
املكت�صفني 1. اأنبل 

وال�صوؤال هنا هو هل توجد عالقة وطيدة بني النبل و�صائر االأهداف 
التي كان ي�صعى هوؤالء املكت�صفني حتقيقها ؟ رغم ما يتعر�صون اإليه 

من خماطر واأهوال خالل ترحالهم ؟
جتارية  كانت  الدوافع  هذه  اأغلب  اأن  هنا  القول  ميكن  ولالإجابة 
ا�صتعمارية بحتة  اإىل دوافع  انقلبت  اأن  لبثت  البداية ت ما  بحتة يف 
اأرا�صيه  اإحتالل  ق�صد  وقبائل  �صعوب  حمق  اإىل  اأ�صا�صا  ترمي 
منه  يجعلوا  كي  االأم  الوطن  اإىل  وجلبها  خرياتها  وامت�صا�ص 
ومتنعهم  ال�صعوب  تذل  كي  البحار  جتوب  بحرية  وقوة  اإمرباطورية 

من التقدم االقت�صادي والعلمي.
قاما  دي  وفا�صكو   Magellan ماجالن  رحالت  من  كل  كانت  لهذا 
Vasco Da Gamma وكر�صتوف كولومب Christophe Colombe 2 مبثابة 

ثم  الكت�صاف  والربتغال  اإ�صبانيا  من  كل  ا�صتعملتها  حربة  راأ�ص 
واجلنوبية  ال�صمالية  اأمريكا  يف  الهندية  القبائل  على  االنق�صا�ص 
املعادن  على  واال�صتيالء  ح�صارتهم  لطم�ص  االآ�صيوية  و  واالإفريقية 

اإ�صبانيا والربتغال النف�صية وجلبها فيما يعد اإىل 
وهذا ما قام به القائد اال�صباين كورتاز Cortez يف اأوا�صط املك�صيك 
باأكملها  هندية  قبائل  على  نهائيا  الق�صاء  ثم  بالتنكيل  قام  حيث 

1. نف�صه , �ص 3.

2. انظر كاتب )كري�صتوف كولومب( اأحد كتب �صل�صلة عباقرة خالدون.
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االإمرباطورية  اأطراف  ومد  و�صماال  جنوبا  هجوماته  من  و�صع  ثم 
اال�صبانية يف اأمريكا ال�صمالية واجلنوبية اإىل اأق�صى حد ممكن.

قام  التي  الهامة  االأحداث  لهذه  ال�صريع  اال�صتعرا�ص  هذا  بعد 
ميكن  ال  اأنه  القول  ميكن  اأوربيون  رحالة  اإحداثها  يف  ت�صبب  اأو  بها 
بالنبيلة  اال�صتك�صافات  هذه  مثل  ن�صف  اأن  االأحوال  من  حال  باأي 
يكن  مل  وغريه  كوملبو�ص  كر�صتوف  هدف  الأن  نتائجها,  بلغت  مهما 
ملجرد اال�صتك�صاف العلمي اأو ال�صعي لن�صر ر�صالة اإن�صانية بني اأفراد 
اإكت�صاف  هو  الهدف  كان  بل  ال�صابق  يف  جمهولة  كانت  جمتمعات 

وا�صتعمار ثم اإذالل ال�صعوب اأينما وجدت على �صطح هذا الكوكب
وينطبق هذا القول على االأغلبية ال�صاحقة من الرحالة االأروبيون 
غري اأنه ميكننا اأن ن�صتثني منهم رحالة ومكت�صف قدمي كانت حتدوه 
ال�صرق  باجتاه  عظيمة  مبغامرات  القيام  اإىل  وتدفعه  نبيلة  اأهداف 

ال�صاحر وهذا الرحالة يدعى األك�صندر املقدوين 1.
يف بداية االأمر قرر هذا القائد ال�صجاع اأن يزحف بجيو�صه باجتاه 
االأ�صقاع الواقعة �صرق اليونان حتى و�صل بالد الهند بعد اإن اجتاز 
كامل بالد فار�ص وكان هدفه وا�صحا منذ البداية اأال وهو ا�صتك�صاف 
وجعل بلدان الغرب يعرفون اأكرث عن هذه االأم�صار املجهولة بعد اأن 

كانوا ي�صمعون عنها فقط من خالل اخلرافات واالأ�صاطري.
االأر�ص كلها مت�صاوية  اإىل جعل �صعوب  ي�صعى جاهدا  اأي�صا  وكان 
حيث  من  بينهم  فيما  يختلفون  اأنهم  رغم  اآخر  على  �صعب  ي�صود  ال 

اللون واجلن�ص وم�صتوى الثقافة وما �صابه ذلك.
1. اأنظر كتاب االأك�صندر )االأكرب( اأحد كتب �صل�صلة )عباقرة خلدون(
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لهذا ال�صبب ات�صعت االإمرباطورية التي اأ�ص�صها حتى اإنه مل ي�صتطع 
اأن يحقق ال�صيطرة االإدارية الفعلية ملختلف مناطقها وذلك ل�ص�صاعة 
له  ي�صهد  التاريخ  وبقي  األك�صندر  توفى  االأخري  ويف  اأطرافها  وترامي 

بعظمة اإجنازاته.
ال�صهري  املغربي  الرحالة  ينتمي  �صنف  اأي  اإىل  هو  هنا  وال�صوؤال 
يف  الطامعني  الرحالة  من  االأول  لل�صنف  ينتمي  اأهو  ؟  بطوطة  بن 
الذي  الثاين  ال�صنف  اإىل  اأم  واإذاللها  ال�صعوب  خريات  امت�صا�ص 

كان يرمي اإىل حتقيق اأهداف علمية واإن�صانة حمظة ؟
اإن الدار�ص ملذكرات ابن بطوطة التي كتبها عند عودته اإىل وطنه 
والتي قطع  بها  قام  التي  رحلته  كثرية يف  م�صاق  تكبد  اأنه  له  يت�صح 
التي  الوحيدة  و�صيلته  اأن  من  بالرغم  ميل  األف  �صتني  حوايل  فيها 

اعتمدها يف التنقل كانت اأ�صا�صا اجلمل اأو القدمني.
يف االأول كان بن بطوطة طواقا لليوم الذي يبداأ فيه رحلته نحو بيت 
اهلل احلرام اأوال ثم يتقدم فيها بعد نحو ال�صرق ال�صاحر املليء بالكثري 
انطلقت  الرئي�صي  ال�صبب  لهذا  ا�صتك�صافها.  يجب  التي  االأ�صرار  من 
القافلة االأوىل التي كانت ب�صحبة بن بطوطة من مدينة طنجة التابعة 

ملقاطعة مراك�ص يف الثاين من �صهر رجب �صنة 725 هجري.

ق�سنطينة يف 
االأرا�صي  دخولها  عند  للقافلة  حمطة  اأول  تلم�صان  مدينة  وكانت 
مدينة  ودخلت  �صرقا  اجتهت  ثم  الغربية  اجلهة  من  اجلزائرية 
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ق�صنطينة 1  بطوطة  بن  لدخول  وكان  الغربية.  اجلهة  من  ق�صنطينة 
التاريخية  املدينة  هذه  ومواطني  حكام  نفو�ص  يف  الطيب  اأثره 
ال�صهرية, اإذ كانت الفرتة التي ق�صاها يف هذه املدينة منا�صبة �صانحة 
اإىل  اجلدد  الوافدين  مع  االأحاديث  ويتبادل  يلتقي  باأن  له  �صمحت 
املدينة من خمتلف اأ�صقاع اإفريقية وباقي مناطق املغرب االإ�صالمي 
�صائال اإياهم ومدونا كل املعلومات التي يتلقاها عن جتارة اأوطانهم 

اأرا�صيهم. وطريقة عي�صهم وكيفية فالحة 
خمتلف  بني  و�صل  همزة  الفرتة  تلك  يف  ق�صنطينة  كانت  لقد 

القوافل االآتية من غرب, �صرق وجنوب القارة االإفريقية.
الهائل  للعدد  ونظرا  املدينة  لهذه  اال�صرتاتيجي  للموقع  ونظرا 
الو�صعية  هذه  بطوطة  بن  ا�صتغل  فقد  املدينة,  على  يفد  كان  الذي 
الذين جاوؤوا �صمن  االأ�صخا�ص  ويدون عادات خمتلف  يدر�ص  واأخذ 

هذه القوافل.
الزمن يف ق�صنطينة وا�صلت  اأن ق�صى بن بطوطة فرتة من  وبعد 
القافلة اجتاهها نحو ال�صرق واأ�صبح عدد اأفرادها يتزايد كلما مرت 
باإحدى املدن الهامة يف كل من تون�ص واجلزائر وكان عدد احلجاج 
عن  بحثا  قوافل  يف  ي�صريوا  اأن  يف�صلون  وكانوا  با�صتمرار  يتزايد 
االأمن والطماأنينة وتفاديا لهجمات قطاع الطرق والل�صو�ص وخالل 
بن بطوطة مبثابة  يعتربون  امل�صافرون  بق�صنطينة كان  تواجده  فرتة 
كلهم  كانوا  ولهذا  به  يعتد  اأن  يجب  الذي  والديني  الروحي  الزعيم 

1.  انظر كتاب �صن يل الذي ترجم جزءا كبريا من كتاب ابن بطوطة يف �صنة 1820م واأطلق 

the Ibn batuta travels عليه ا�صم اأ�صفار ابن بطوطة
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بكل  فيها  راأيه  يبدي  اأن  ويريدون  احلياتية  م�صاكلهم  يف  ي�صتفتونه 
و�صوح خا�صة فيما يتعلق باأمور الدين و الفقه االإ�صالمي.

وعلى اإثر الن�صاطات املتزايدة لنب بطوطة يف ق�صنطينة ذاع �صيته 
يف املدينة.

والثقافية  الدينية  قدراته  على  املدينة  حاكم  تعرف  اأن  وبعد 
واالجتماعية, ا�صتدعاه اإىل بالطه كي ياأخذ راأيه يف بع�ص امل�صكالت 

الفقهية الهامة والتي كان فقهاء الذين يختلفون فيها.
حد  به  وذهب  اإكرام  اأميا  واأكرمه  املدينة  حاكم  به  اهتم  لهذا 

اإ�صناده بع�ص املنح املالية.
رحلته  باأن  الق�صنطيني  للحاكم  بطوطة  بن  اأكد  االأثناء  هذه  ويف 
هذه لن تقت�صر فقط على الذهاب اإىل االأرا�صي املقد�صة بل �صيتعدى 
هذا اإىل الكثري من اأ�صقاع العامل بغية اإيجاد ميكانيزمات للتعريف 
البعيدة  االأم�صار  بينه وبني هذه  واإيجاد �صالت  االإ�صالمي  باملغرب 
املوجودة يف اآ�صيا واإفريقيا وحماولة ن�صر الدين االإ�صالمي م�صتعمال 

االإقناع كو�صيلة فعالة وال التهديد والوعيد.
اأن  بعد  بطوطة  بن  توديع  على  بنف�صه  املدينة  حاكم  اأ�صرف  وقد 

قام بتزويد القافلة مبا حتتاج اإليه من نف�ص ونفي�ص

يف االإ�سكندرية :
وبعد اأن قطع كامل ال�صحراء الليبية وال�صحراء الغربية امل�صرية, 
وقد  ال�صاحرة,  االإ�صكندرية  مدينة  بطوطة  بن  قافلة  اأخريا  دخلت 
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اأن يخلدوا اإىل الراحة ولو  نال من رجاله تعب كبري, فاأراد اجلميع 
لفرتة زمنية ق�صرية, اإال اأن بن بطوطة مل ي�صيع وقته فاأنطلق يجوب 
�صكانها  عن  الكثري  يعرف  اأن  حماوال  وعر�صا  طوال  املدينة  اأنحاء 

وعن طريقة عي�صهم كي يقوم بتدوينها يف مذكراته.
املدينة  اأطنب يف و�صف جمال  قد  اأنه  والدار�ص ملذكرته يالحظ 
ال�صواري  بعمود  اإعجاب  اأميا  واأعجب  الرومانية  واآثارها  وحما�صنها 

الذي مزال موجودا باالإ�صكندرية حتى وقتنا احلا�صر.

يف القـاهرة :
معنى  ذهبية  فرتة  يف  جاءت  القاهرة  اإىل  بطوطة  بن  زيارة  اإن 
هذا اأنه يف هذه املرحلة متكن القائد الفذ �صالح الدين االأيوبي 1 من 
االلتفاف على جيو�ص ال�صلبني يف �صهل حطني وقام باقتحام مدينة 
اأوربا قاطبة واأجرب  القد�ص يف اأكرب عملية ع�صكرية اعرتفت له بها 
قائد ال�صلبيني �صارل قلب االأ�صد Hoert of the lion على اال�صت�صالم 

وت�صليمه مفاتيح املدينة له.
وبعد هذه الكارثة املوجعة التي حلت بال�صلبيني عادوا من حيث 

اأتوا مطاطئي الروؤو�ص يجرون اأذيال اخليبة.
امل�صري  ال�صعب  �صعور  دون  اأن  بطوطة  بن  به  قام  ما  اأول  وكان 
العربية  ال�صعوب  وباقي  م�صر  حققته  الذي  العظيم  االإجناز  بهذا 

املجاورة اإىل فل�صطني.
1.  اأنظر كتاب �صالح الدين االأيوبي يف �صل�صلة عباقرة خالدون ت�صدر يف املكتب العاملي 

بريوت.
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اأهل هذه املدينة على  القاهرة و�صف بن بطوطة  واإثر وجوده يف 
اأنهم اأنا�ص ميالون اإىل املرح والطرب ولكنهم مع ذلك اأنا�ص يكدون 

ق�صد احل�صول على لقمة العي�ص اليومية.
الذي  العظيم  النيل  انتباه بن بطوطة نهر  االأثناء, لفت  ويف هذه 
وقد  االإفريقية  القارة  قلب  من  اإليها  قادما  تراب م�صر  كامل  ي�صق 
ال�صا�صعة  للم�صاحات  نظرا  باليم  القراآن  يف  ي�صمى  النيل  نهر  كان 
اجلنوب  من  ين�صاب  بحر  كاأنه  اإذ  م�صر,  اأرا�صي  من  يغطيها  التي 

ال�صمال. باجتاه 
على  عرج  نهايتها  على  للقاهرة  بطوطة  بن  زيارة  قاربت  وملا 
االأهرامات وقام بالتجوال فيها �صائال عن بع�ص االأ�صرار التي كانت 
حتيط بكيفية بنائها وما كانت حتويه داخلها من اأ�صرار حول كيفية 

دفن الفراعنة وثرواتهم الهائلة التي ال تقا�ص باأي ثمن.
كجامع  التاريخية  امل�صاجد  بع�ص  ذلك  بعد  بطوطة  بن  زار  كما 
�صلى  الر�صول  ببيت  عالقة  لها  كانت  التي  االأ�صرحة  وبع�ص  الزهر 

اهلل عليه و�صلم.

يف بيت املقد�ص
وقبل اأن ي�صل بن بطوطة اإىل عرو�ص امليدان, زار اخلليل وخ�صها 

بو�صف دقيق �صمل م�صاجدها و�صوارعها ومغازلها.
وبعد هذا اجته �صوب مدينة القد�ص واأول ما بداأ به و�صفه امل�صجد 

االأق�صى حيث خ�صه بالعبارات التالية :
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جهاته  يف  كثرية  اأبواب  له   ... االأر�ص,  م�صاجد  اأجمل  من  » هو 
الثالثة. واأما اجلهة القبلية فلها باب واحد وهو الباب الذي يدخل 
االأق�صى  للم�صجد  و�صفه  يف  بطوطة  بن  ذكر  كما  االإمام «  منه 
ال�صخرة التي تتو�صط امل�صجد االأق�صى وهذا ما جاء يف و�صف هذا 

الرحالة ال�صهري :
قامة وحتتها مغراة يف مقار  ارتفاعها نحو  » هي �صخرة �صماء, 

بيت �صغري ارتفاعها نحو قامة اأي�صا «
يف  جال  ثم  القد�ص  مدينة  غادر  االأق�صى  امل�صجد  زيارة  وبعد 
دخلها  حيث  لبنان  اإىل  و�صل  حتى  الغربية  ال�صفة  مدن  خمتلف 

قادما اإليها من اجلنوب واجته �صرقا حيث دخل مدينة دم�صق.
على  وا�صحة  �صورة  اأعطى  طنجة  يف  دونها  التي  مذكراته  ويف 
اأغلب املدن اللبنانية و ال�صورية ويف �صفه ملدينة بعلبك ورد ما يلي:

واجلنات  ال�صريفة  الب�صاتني  بها  حتيط  ح�صنة  مدينة  » اإنها 
املنيعة وتخرتق اأر�صها االأنهار اجلارية وت�صاهي دم�صق يف خرياتها 

املتناهية «.

يف املدينة املنورة
بطوطة  بن  قافلة  اجتهت  ال�صام  مدن  خمتلف  يف  جتواله  وبعد 
اإىل املدينة املنورة حيث كان بن بطوطة ينوي  الو�صول  جنوبا تبغي 
دون  التي  مذكراته  ويف  و�صلم.  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  قرب  زيارة 
فيها هذه اللحظات اخلالدة من حياته و�صف بن بطوطة اأحا�صي�صه 
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اجليا�صة التي اجتاحت قلبه كما جتتاح قلب كل م�صلم يقف على قرب 
الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم وهذه بع�ص من تلك االأحا�صي�ص التي 

و�صفها يف مذكراته :
» لقد حججت اإىل بيت اهلل احلرام وزرت قرب الر�صول اأكرث من 

مرة واحلمد هلل. ويف كل مرة تتملكني وت�صتبد بي نوبة البكاء «.

يف العـراق :
املنورة  املدينة  يف  الزمن  من  ردهة  بطوطة  بن  ق�صى  اأن  بعد 
ومكة املكرمة وبعد اأن اأعجب مبباين مكة والكعبة ال�صريفة واحلجر 
قبور  زار  اأن  وبعد  البي�صاء  ومالب�صهم  مكة  باأهل  فنت  كما  االأ�صود 
زيارة  يبغي  �صماال  تتجه  وجعلها  قافلته  جهز  واالأن�صار  املهاجرين 

بالد دجلة و الفرات.
واأول ما قم بزيارته هو النجف ثم تقدم �صماال وزار مدينة الب�صرة 
اخلالدة ووقف على اأ�صرحة كل من طلحة بن عبيد اهلل ر�صي اهلل 
عنه والزبري بن العوام 1(, وال�صيدة حليمة ال�صعدية مر�صعة ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم كما تقدم بقافلته �صرقا واجتاز مياه �صط 
ثم  الو�صف  اأح�صن  وو�صفها  عبدان  مدينة  اإىل  و�صل  حيث  العرب 
و�صل اإىل مدينة اأ�صفهان ويعدها قرر زيارة �صريار يف فار�ص الغربية 

حيث اأعجب بها اأميا اإعجاب حيث ورد يف مذكراته ما يلي :

دار  عن  ت�صدر  التي  االإ�صالم "  " عظماء  �صل�صلة  يف  علي(  ابن  )العبا�ص  كتاب  1. اأنظر 

)املكتب العاملي( بريوت.
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» لي�ص يف بالد االأر�ص منطقة تداين دم�صق يف ب�صاتينها واأنهارها 
وح�صن �صور �صكانها اإال �صرياز البهجاء «.

ثم قفل بن بطوطة راجعا اإىل بعداد حيث خ�صها بالو�صف االآتي :
ال�صريف  القدر  ذات  االإ�صالم  وح�صارة  ال�صالم  دار  بغداد  » اإن 

والف�صل املنيف وهي مثوى اخللفاء ومقر العلماء «
ويفهم مما تقدم اأن الرحالت التي قام بها بن بطوطة اإىل خمتلف 
اأو يف بالد جند كانت  ال�صام,  الرافدين, يف  واملدن يف بالد  القرى 
وال�صيا�صي  اجلغرايف  اإطارها  وحتديد  و�صفها  اإىل  ترمي  باالأ�صا�ص 
ثم  اكت�صافها  ملجرد  فقط  ولي�ص  والعلمي  التاريخي  واالجتماعي 
احلال  هي  كما  خرياتها  وا�صتغالل  الإذاللها  عليها  االنق�صا�ص 

بالن�صبة للعديد من الراحلني الغربيني.

يف الهند وال�سني واآ�سيا الـو�سطى :
بني  ما  لبالد  والديني  والعلمي  التاريخي  اكت�صافه  اأت  اأن  وبعد 

الرافدين, اجتاز بقافلته بالد فار�ص وو�صل اإىل بالد الهند �صرقا
ويف مذكراته و�صف بن بطوطة العادات والتقاليد العجيبة ل�صكان 

بالد الهند.
وقد ورد يف اإحدى مذكراته ما يلي :

مقتل  بعد  اأنف�صهن  اإحراق  على  الثالث  الن�صوة  » تعاهدت 
اأزواجهن... اأقمن قبل ذلك ثالث اأيام بعد غناء وطرب واأكل و�صرب 

وكاأنهن يودعن الدنيا.
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تركب  وكانت  منهن  واحدة  جاءت  الرابع  اليوم  �صبيحة  ويف 
فر�صا... كما كانت متزينة باأروع زينة يفوح منها العطر ويف ميينها 
اإىل  وكاأنها عرو�ص م�صوقة  تتاأمل فيها وجهها  اإطار ذهبي  لها  مراآة 

» خدر « زوجها احلبيب.
وكنت اأرى النا�ص يحيونها يف حرارة وي�صيح فيها اأحدهم قائال :

- اأبلغي �صالمي اإىل اأمي.
وي�صيح اآخر اأبلغي �صالمي اإىل اأبي

وكانت املراأة جتيب بنعم على كل واحد منهم وقد ارت�صمت على 
ت�صتعجل  وكاأمنا  االأنغام  على  تتمايل  وهي  م�صرقة  ابت�صامة  وجهها 

اللقاء بروح زوجها احلبيب الذي مات وقالت �صاحكة :
» اأحت�صبونني اأخاف منظر النار «

�صاأ�صكرها االآن الأنها �صتو�صلني اإىل زوجي احلبيب.
ثم جمعت يديها اإىل راأ�صها كاأنها ت�صكر النار فعال ورمت بنف�صها 

فيها «
 the وبعد ق�صائه فرتة من الزمن يف الهند عرب م�صائق الهماليا
مذكراته  يف  دون  حيث  ال�صني  بالد  قا�صدا   himalaya mountains

اليدوية  وال�صناعات  الر�صم  يف  ال�صني  فنون  من  �صاهده  ما  بع�ص 
والطبخ وما ا�صتهروا به من احلكم.
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اخلامتة :
اإن الدار�ص ملا تقدم يت�صح له من اأن الرحالت التي قام بها بن 
بطوطة اإىل اأ�صقاع كثرية من العامل تختلف كثريا عن تلك الرحالت 
اأن بن بطوطة  االأوروبيون من ذلك  التي قام بها غريه من الرحالة 
عن  االإطالع  اإىل  اال�صتك�صافات  بهذه  القيام  من  اأ�صا�صا  يرمي  كان 
كثب عما و�صلت اإليه بع�ص احل�صارات يف اأماكن عديدة من العامل 
وحماولة نقل بع�ص اأفكارها ونقل �صورة وا�صحة عن التطور العلمي 
حماولة  ثم  ومن  املغرب  يف  مراك�ص  مدينة  اإىل  اإليه  و�صلت  الذي 
اأنحاء  باقي  يف  ال  وملا  االإ�صالمي  املغرب  اأنحاء  باقي  يف  ن�صرها 
العامل العربي اأي�صا كما اأن بن بطوطة كان يبغي ن�صر تعاليم الدين 
زارها  التي  النائية  االأ�صقاع  من  العديد  يف  ال�صمحة  االإ�صالمي 
واخللقي  الذهني  تخلفها  من  املجتمعات  هذه  من  بع�ص  يخرج  كي 

واالجتماعي.
وكان بن بطوطة يقوم بهذا العمل املجدي عن طريق االإقناع ولي�ص 
امل�صيحيون  املب�صرون  بذلك  قام  كما  والرتهيب  االإرهاب  عن طريق 

فيما بعد يف اأمريكا اجلنوبية.
اأي وقت  اإن هدف بن بطوطة كان بحق هدفا نبيال ومل يكن يف 
واال�صتعمار  اال�صتك�صاف  اأجل  من  بالرحلة  يقوم  االأوقات  من 
القيام  وراء  من  يهدف  كان  كما  باأ�صرها  �صعوب  اإذالل  اأجل  من 
اأن  قرر  الذي  كولومب  ككر�صتوف  اأروبيون  مغامرون  بالرحالت 
الهند  بالد  اإىل  ي�صل  كي  التجار  من  مع جمموعة  بحياته  يجازف 

الغرب. باجتاه 

Corrections 01 Ar.indb   59 13/05/2010   10:08:15



60

الرحلة بني النبل واجل�سع االإن�ساين

 James كوك  وجام�ص   vasco Da Gama دوقا  فا�صكو  بعده  قام  كما 
Cook باكت�صاف قارة اأ�صرتاليا واالآالف املوؤلفة من اجلزر املتناثرة يف 

وكان هدفهم جميعا هو م�صاعدة حكوماتهم على  االأطل�صي  املحيط 
االأرا�صي  هذه  ذهب  على  ت�صتويل  كي  �صا�صعة  اإمرباطوريات  اإن�صاء 

ومن ثم اإذالل وا�صتعمار �صعوبها.
عنان «  » اأبو  ال�صلطان  عهد  يف  طنجة  اإىل  بطوطة  بن  عاد  لقد 
بعد  ذاع  وفد  االأر�ص  اآفاق  يجوب  �صنة   30 من  اأكرث  ق�صى  اأن  بعد 
يكتب  حياته  بقية  وق�صى  املعمورة  اأنحاء  جميع  يف  �صيته  ذلك 
اإياهم  مذكراته وي�صرح للنا�ص الهدف النبيل من رحلته هذه داعيا 
وحكم  و�صلوكات  احل�صارات  من  ويتعلموا  ويتع�صوا  ي�صتفيدوا  اأن 

ال�صعوب التي زارها.
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