


قضايا تاريخية
ية حممكة تصدر عن اكد�مي لة فصلية أ حمج

ية املعارصة خ �ج الدراسات التار�مي حمخ

 Laboratoire des Etudes Historiques

Contemporaines
)LEHC ( 

العدد الثاين

رمضان  1437هـ /  جوان 2016م



مي
خ سعيدو�خ رص الد�مي زا�رئ 2أ.د/ �خ جامعة الج

ال قنان زا�رئ 2أ.د/ �ج جامعة الج
ي ب�مي مي الز زا�رئ 2أ.د/ حممد العر�ج جامعة الج

ساية  زا�رئ 2أ.د/ بوعزة بورصخ جامعة الج
جامعة وهرانأ.د/ دحو وفغرور

زا�رئ 2أ.د/ حباسمي شاوش جامعة الج

مي 
ة

زا�رئ 2أ.د/ شويتام أرز� جامعة الج

يعةأ.د/ بوطارن مبارك ساتذة بوزر
رئ
املدرسة العليا لل

قوق سامل  زا�رئ 3أ.د/ �ج جامعة الج

ج زا�رئ 3أ.د/ مصط�خ سا�مي جامعة الج
بليت  زا�رئ 1أ.د/ علمي �ة جامعة الج
يلة خ موس �ج يعةد/ �ج ساتذة بوزر

رئ
املدرسة العليا لل

يعةد/ ديب صفية  ساتذة بوزر
رئ
املدرسة العليا لل

يت قاسمي إلياس يعةد/ �خ ساتذة بوزر
رئ
املدرسة العليا لل

يعةد/ دويدة نفيسة ساتذة بوزر
رئ
املدرسة العليا لل

يعةد/ بوعباش مراد  ساتذة بوزر
رئ
املدرسة العليا لل

يعةد/ بية نـجاة ساتذة بوزر
رئ
املدرسة العليا لل

يعةأ / أم�مي يوسف ساتذة بوزر
رئ
املدرسة العليا لل

خ عبد الستار يعةأ / حس�مي ساتذة بوزر
رئ
املدرسة العليا لل

عنوان املراسلة  : 

 93، شارع علمي رملمي 

زا�رئ  يعة   16340، الج  بوزر

اهلاتف  :021.94.18.19 )00213(

)00213( 05.57.59.16.06          

كس :  021.94.18.67 )00213(  الفا

مي لملخ�ج : 
و�خ املوقع االلك�ة

 www.lehc.dz 

: مي لملجلة
و�خ يد االلك�ة ال�ج

 revue_dz@lehc.dz 

اللجنة العملية

ية: اللجنة االستشار

: لة أمانة املج

خ إفنس  أ.د/ مار�ة

 )Martin EVANS(

 )SUSSEX UNIVERSITY( 
ا أنـجل�ة

ن ليتس  أ.د/ أدر�مي

)Adrien LEITES(

جامعة الرسبون 

 )la Sorbonne( فرنسا

مي
بية تونسأ.د/ صاحل العلوا�خ مي علوم ال�ة

خ
خب�مي �

ميأ.د/ ولد الطيب العروسمي  مهعد العامل العر�ج

بباريس فرنسا
خ ط أ.د/ عبد الرح�مي وز�مي امس الر�ج جامعة حممد الخ

بية اململكة املغر
زا�رئ 1أأ.د/ معار جيدل  جامعة الج

يعةأ / أوفة سل� ساتذة بوزر
رئ
املدرسة العليا لل

دور رضا خ يعةأ / �ج ساتذة بوزر
رئ
املدرسة العليا لل

مي لملجلة
خ

� الرئيس الرسرش

أ.د/ عليش لعموري

يعة ساتذة بوزر
رئ
مد�مي املدرسة العليا لل

لة مد�مي املج

ن د/ سعيدي مز�مي

ية  خ �ج الدراسات التار�مي مد�مي حمخ
املعارصة

 رئيس التحر�مي  

  أ. نوار نسيم
غرافيا خ والج قمس التار�مي

التدقيق اللغوي

اء  �ج نة من الخ  لج

التصم�مي والتنفيذ   

ج الكيفان    مي  تبسمي  �ج 03، شارع العر�ج
زا� 16120 الج

كس :  36 02 80 023  اهلاتف /الفا
contact@dartidikelt.com



مجلة قضايا تاريخّية - العدد الثاين
رمضان 1437هـ / جوان 2016م

قضايا تارخيية جملة فصلية أكادميية حمكمة تعىن بنشر املقاالت العلمية واألعمال األكادميية يف جمال الدراسات التارخيية 
احلديثة واملعاصرة، وتشرتط اجمللة على من يرغب بنشر أحباثـه فيها التقييد مبا يلي:

1   - أن يكون املوضوع املطروق متميزا باجلدة واألصالة واملوضوعية واإلثراء املعريف، ومل يسبق نشره من قبل.
2   - تقبل املقاالت باللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية، على أن ال يقل عدد صفحات املقال عن 12 صفحات 

وال يزيد عن 20 صفحة، وأن ال يزيد عدد األشكال والرسوم واملالحق عن 15 باملائة من حجم املقال.
3   - أن تكون الكتابة على ورق  A4)  29.7-21 ( مع مراعاة التقييد بنوع اخلط، فاملقاالت املكتوبة باللغة 
العربية جيب أن تكتب بـ: (Traditionnel Arabic( حجم 16 بالنسبة للمنت وحجم 12 بالنسبة للهامش 
أما املقاالت املكتوبة باللغة األجنبية فيجب أن تكتب بـ: (Roman New Times( حجم 12 بالنسبة 

للمنت وحجم 10 بالنسبة للهامش.
4   - جيب إدراج هوامش املقال على شكل أرقام متسلسلة يف هناية املقال بصيغة أوتوماتيكية.

5   - جيب أن تكون احلواشي (Mise en page - Marges( من كل اجلهات 2.5 سم.
6   - جيب أن يكون املقال سليما من األخطاء اللغوية والنحوية، مع مراعاة عالمات الوقف املتعارف عليها يف 

األسلوب العريب، وضبط الكلمات اليت حتتاج إىل ضبط.
7   - ضرورة اتباع القواعد العلمية املتعارف عليها يف اإلحالة والتوثيق واالعتماد على املصادر واملراجع (لقب واسم 

املؤلف، عنوان املصدر أواملرجع، دار النشر، مكان النشر، سنة النشر، الطبعة، اجلزء، الصفحة(.
8  - يكتب عنوان املقال يف أعلى الصفحة األوىل وسط السطر ويكون بالبنط العريض، وأسفل منه على جهة 
اليسار من العنوان يكتب االسم الكامل لصاحب المقال مسبوقا بدرجتـه العلمية وأسفل منه المؤسسة التي 

ينتمي إليها مع صورة لصاحب المقال بخلفية بيضاء.
9   - يقدم المقال إلى مكتب أمانة المجلة )مخبر الدراسات التاريخية المعاصرة( في نسختين ورقيتين 
وقرص مضغوط قابل للفتح أوبإرساله مرفقا بملخصين باللغة العربية واللغة الفرنسية أواإلنجليزية في حدود 

250 - 300 كلمة وبالسيرة الذاتية لصاحب المقال .
10 - ختضع املقاالت املقدمة للنشر للتحكيم والتقييم من قبل اهليئة العلمية للمجلة، يف حني حيتفظ القائمون على 
اجمللة حبق نشر األعمال املقبولة حسب التوقيت الذي يرونه مناسبا، وعلى هذا األساس تقوم أمانة اجمللة بإخطار 
الباحثني بالقرار النهائي املتعلق بالقبول أوالتعديل، على أن اجمللة غري ملزمة بإبداء األسباب حول الرفض وعدم النشر.

11 - خيطر صاحب املقال برتشيح مقالـه للنشر يف أعداد اجمللة (بعد التحكيم( وفق ضوابط معينة، يف أجل أقصاه 
شهر ابتداء من تاريخ ايداع املقال.

12 - تعطى األولوية يف النشر للمقاالت حسب األسبقية الزمنية للورود إىل أمانة اجمللة، وذلك بعد إجازهتا من 
اهليئة العلمية ووفقا العتبارات علمية وفنية.

13 - ترتيب املواد املنشورة خيضع لضوابط فنية ومطبعية ال عالقة هلا باملستوى العلمي للمقال أومكانة صاحبه 
الوظيفية.

14 - ال تتحمل هيئة التحرير أية مسؤولية عن املوضوعات اليت يتم نشرها يف اجمللة، ويتحمل بالتايل صاحب املقال 
كامل املسؤولية عن كتاباته اليت تنتهك حقوق امللكية الفكرية أوحقوق األخرين.

15 - املواد املرسلة إىل اجمللة ال ترد إىل أصحاهبا سواء نشرت أم مل تنشر.

قواعد النرش:
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رقم اإليداع القانوين:  367 - 2016   



بطاقة تعريف بمخبر الّدرسات الّتاريخية المعاصرة
   

األساتذة  من  عدد  مع  مستفيضة  استشارات  بعد  املعاصرة  التارخيية  الّدراسات  خمرب  إنشاء  فكرة  تبلورت 
املتخّصصني يف  التاريخ احلديث واملعاصر على  مستوى املدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة،   رغبة منا مجيعا يف 
تطوير آليات البحث العلمي اجلاد وفتح آفاق علمية أكادميية  واسعة، باجياد فضاء علمي جيتمع حوله اجلميع 

وعدم االكتفاء بالّتدريس واإلشراف على مذكرات الّتخرج   والّدراسات العليا.... فكان من أمسى أهدافه:

ـــ إعداد دراسات أكادميية متخّصصة يف تاريخ اجلزائر املعاصر تعمر هبا املكتبة التارخيية اجلزائرية.ـ ــ معاجلة قضايا 
تارخيية معاصرة ختّص التاريخ األرويب من خالل تشجيع االستغراب بعد تبّحر الغربيني يف جمال االستشراق . 
فنحن بحاجة إلى مؤرخين جزائريين ضليعين في دراسة التاريخ األروبي وفق نظرة سكان  الظّفة الجنوبية 

للبحر المتوسط .

ـــ  توجيه األساتذة و طلبة الّدراسات العليا حنو دراسة التاريخ األمريكي علما أّن منظومة التكوين اجلامعية 
للتاريخ  بالنسبة  الشأن  تاريخ األمريكيتن وكذا  األمريكي وحّت  التاريخ  نقصا معتربا يف جمال  اجلزائرية تشهد 

اآلسيوي .

أطروحاهتم  حيّضرون  أساتذة  ومصاحبة  ناصيته  امتكلوا  جزائريني  األكادميي ألساتذة  البحث  فضاء  توفري  ـــ 
للدّكتوراه وكذا طلبة الّدراسات العليا بشكل عام.

ـــ تنظيم ملتقيات علمية وطنية وإن أمكن دولية ختّص اجلوانب الّتارخيية واحلضارية بشكل عام للجزائر وتاريخ 
العامل املعاصر باستضافة أساتذة جزائريين وأجانب قصد تبادل الرؤى والوقوف على  حصيلة التجارب العلمية 

واحلصيلة املعرفية ألساتذتنا مقارنة بقرنائهم من العامل العريب االسالمي واألرويب وحّت األمريكي.

ـــ احتضان املخرب ملدارس اّلكتوراه اليّت من شأهنا أن تعمر هبا املدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة  كبقية اجلامعات 
الوطنية واملدارس الوطنية األخرى وتبادل اخلربات باستضافة بعض أساتذهتا املشهود هلم  باالنتاج الفكري واملعريف 

والتخّصص يف جماالت نشاط املخرب .

ـــ إصدار مجلة أكاديمية خاصة بالمخبر، تعىن بالّدراسات التارخيية املعاصرة، هبيئة علمية تتكّون من رؤساء 
فرق البحث وبعض األعضاء املثبتني ملؤهالت علمية يف جمال الّتحرير والنشر واالرتقاء هبا إىل مصاف اجملاّلت 
(العلوم  التارخيية  للّدراسات  ومكّملة  قريبة  ختّصصات  يف  باحثني  أساتذة  بإشراك  دوليا  وحّت  وطنيا  احملكمة 
علوم  الدين،  وأصول  العقدية  الدراسات  النفس،  علم  االجتماع،  علم  االثنولوجيا،  األنثروبواوجيا،  السياسية، 
االعالم واالتصال  وغريها( داخل الوطن وخارجه حبكم عالقات علمية أكادميية جتمعنا بالعديد منهم حبكم 

زياراتنا ملختلف مراكز البحث خارج الوطن.... 
مدير المخبر               د.سعيدي مزيان                                        
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املراسالت:



املنطلق  تشكل  العلمية  واإلصدارات  النشريات  إّن 
الصحيح لإلنتقال من ميدان التلقني النظري إىل التطبيق 
العملي يف جمال البحث والدراسة، وهذا ما يكسبها أمهية 
خاصة، وجيعلها حمور التفاعل العلمي واألداة الفضلى اليت 
توفر للباحث منربا للنشر ووسيلة للتواصل املعريف، فال ميكن 
ألي مؤسسة جامعية وال هيئة أكادميية أن تؤدي واجبها 
بدون جمالت علمية متخصصة. وهذا ما يجعل من مجلة 
»قضايا تاريخية« التي يصدرها مخبر الدراسات التاريخية 
المعاصرة بالمدرسة العليا لألساتذة، فتحا علميا إضافة 
مثرية تثّمن النشاط العلمي وتوفر الظروف لترقية البحث 
بالبحث  للّنهوض  المالئمة  الظروف  وتوفر  التاريخي 

التاريخي.

إّن جتربيت مع »جملة الدراسات التارخيية« مبعهد التاريخ 
-جامعة  اإلنسانية  العلوم  بكلية  »إنسانيات«  وجملة 
بوزريعة-، وتعاملي مع العديد من اجملالت العلمية، تجعلني 
أقّر بأن مجلة »قضايا تاريخية« ما كان لها أن  ترى 
النور  لوال  جهود   ومثابرة  وتضحية مديرها األستاذ  
د. سعيدي مزيان، ومساهمة الباحثين الشباب العاملين 
معه في المخبر؛ وهذا ما يسمح مستقبال هلذه اجمللة العلمية 
أن حتتل مكانة خاصة يف سلم النشريات العلمية يف العلوم 
اإلنسانية يف اجلامعات اجلزائرية وهي بذلك مدعوة ملواصلة 
مهمة جمليت »املربز« مث »الباحث« باملدرسة العليا لألساتذة 
العلوم  جمال  يف  املختلفة  اجلزائرية  اجملالت  باقي  ومواكبة 
اإلنسانية واالجتماعية. خاصة وأّن ما ملسناه يف عددها 

األّول يؤكد أّنا لبنة مباركة يف بناء اجلامعة اجلزائرية.

مادهتا  العلمية وغىن  هبيأهتا  تارخيية«  جملة »قضايا  إّن 
وانضباط أسلوهبا وطريقة إخراجها، هلا من املواصفات ما 
جيعلها تفرض نفسها يف جمال البحث، وتفتح آفاق مستقبل 

واعد للنهوض بالبحث يف العلوم اإلنسانية باملدرسة العليا 
لألساتذة، فهي حبق منصة أكادميية للنشر وجمال تفاعل 
فكري يف حقول البحث التارخيي، يبشر بثمار يانعة قطوفها 

دانية.

وكما أثبتت تجارب إصدار المجالت الجامعية في 
الجزائر، فإن المبادرة الشخصية هي الدافع والمحرك 
والموجه لها، ومرد ذلك ضعف التقاليد العلمية، وثقل 
على  اإلداري  الجانب  وطغيان  اإلدارية،  المعامالت 
مسؤولية  مديرها  يحمل  ما  وهذا  العلمي،  المجال 
المحافظة عليها والسهر على استمرارها واالرتقاء بها 
اإلخراج  بضوابط  وااللتزام  العلمي  المستوى  باحترام 
شكال ومضمونا، وعدم التساهل في نشر البحوث غير 
المؤهلة علميا. وإّن ألظن أن هذه العناصر متوفرة يف هذه 
اجمللة الناشئة بعد أن ملسنا محاس مديرها وعمله الدؤوب 
وطموحه العلمي، فهو قادر بعون اهلل على أن يصل هبا إىل 

مصاف اجملالت العلمية املتميزة.

إّن جملة »قضايا تارخيية« بالتزامها مبستوجبات البحث 
األكادميي وبتفعيل هيأهتا العلمية وبانضباط جلنة حتريرها 
واستقطاهبا للباحثني من الشباب وربط مضمونا بالنشاط 
وطلبة  لألساتذة  العلمي  وباإلسهام  للمخرب  األكادميي 
وحتتل  التارخيي  بالبحث  ترتقي  سوف  العليا،  الدراسات 
مكانا يف مصاف اجملالت اجلامعية احملرتمة اليت تعيد للنشر 

العلمي مكانته ولإلنتاج األكادميي قيمته.

ويف األخري، ال يسعنا إال أن ننأ مدير خمرب الدراسات 
التارخيية املعاصرة باملدرسة العليا لألساتذة األستاذ الباحث 
أسرة  وكذلك  معه  العاملة  واهليئة  مزيان  سعيدي  الدكتور 
املدرسة العليا لألساتذة على هذا اإلجناز العلمي، ووفق اهلل 

اجلميع ملا فيه صالح العباد وخري البالد.

ي
ن سعيدو�ن رص الد�ي أ.د/ �ن

ن ( يوم االثن�ي زا�رئ يعة )الج   بوزر

ر رمضان 1437هـ املوافق ليوم 6 جوان 2016م  �هش
حت

 فا�

تصدير العدد الثّاني من مجّلة قضايا تاريخّية

 بقلم المؤرخ القطب
 األستاذ الدّكتور ناصر الّدين سعيدوني 



كلمة  العدد

احلمد هلل رّب العاملني والصالة و الّسالم على أشرف 
أماّ  أمجعني   وصحبه  آله  وعلى  حممد  سّيدنا  املرسلني 

بعد : 

تارخيية«  »قضايا  جمّلة  من  الثّان  العدد  علينا  يطّل 
الصادرة عن ر الّدراسات التارخيية املعاصرة باملدرسة العليا 
لألساتذة ببوزريعة، واملبارك حبول من اهلل تعاىل ومشيئته، 
بعد ثناء كبري وتشجيع بديع ومباركة ميمونة خبري عميم 
من قبل أساتذة أجالء أعالم وزمالء أخيار وعلى رأسهم  
سعيدون  الدين  ناصر  الدّكتور  األستاذ  القطب  املؤرخ 
بتصدير  فعلنا  ويبارك  العدد  يشاركنا  أن  إالّ  أىب  الّذي 
راق، حوى كلمات معرّبة ذات دالالت مستفيضة جتعلنا 
ننشد املزيد من التألق والتمّيز ، ويف نفس الوقت حتّملنا 
أمانة كبرية هتّز الكواهل الشداد ، هي املسامهة العلمية 
وجه  على  اجلزائرية   األّمة  تاريخ  يف كتابة  األكادميية 
اخلصوص، فمن ال تاريخ له، ال مستقبل له. حظينا هبذا 
الّشرف العميم، كيف وال وهو اخللدون الّرؤية والّنبوي 
) نسبة ملالك بن نيب( الفكر وباديسي اإلهلام . فيكفي 
للّداللة على ذلك قوله يف مضان حبوثه ودراساته الّثرية  
اليت جتاوزت اخلمسني مؤلف قوله : » فالتاريخ ال يتأثّر 
ال  األصيل  فاملؤرّخ   ،.. وسلوك كاتبه  وخربة  بثقافة  إال 
ميكن إالّ أن يكون ابن بيئته ونتاج عصره والّلسان املعرّب 

عن جمتمعه والّضمري احلّي ألمّته والعني الناقدة لواقعه« .

الكتابة  باب  تفتح   تارخيية«   »قضايا  جمّلة  إّن 
قضايا  لدراسة  واملثابرة  واالجتهاد  املتّمرسة  األكادميية 
ومسائل تارخيية من عّدة زوايا ووفق رؤى متعّددة. فهي 
جمّلة تسع مجيع األقالم  وتستنهض مهم مجيع األساتذة 
الفكرية  ملكاهتم  ليربزوا   ، ختصصاهتم  اختالف  على 

ورجاحتهم العقلية .

إّن سعي خمرب الدراسات الّتارخيية املعاصرة الّنبيل يف 
عام  بوجه  املعاصر  التاريخ  وكتابة  الّتعريف  يف  املسامهة 
وتاريخ اجلزائر بوجه خاص ، بطرح قضايا ختّص تاريخ 
التحريرية  والثورة  الفرنسية  االستعمارية  الفرتة  يف  اجلزائر 
أعضاءه  جيعل  املستقلة،  اجلزائرية  الدولة  وبناء  اجلزائرية 
- بداية مبديره - أصحاب رسالة سامية صحيح  ولكّن 

ثقلها كبري كبري .

إّن األمل معقود على كافة األساتذة والباحثني يف إثراء 
اجملّلة وانتقاد حمتوياهتا، حىّت تصل إىل مصاف اجملاّلت 
وطبيعة  الدراسات  نوعية  حيث  من  الرّاقية  األكادميية 
الفاعلة  املشاركة  ولعّل  األّخاذ.  الفين  واإلخراج  األقالم 
مستنري  وفكر حضاري  سّيال   قّلم  أصحاب  ألساتذة 
ونقد بناء ممنهج من داخل الوطن وخارجه، تبنوا اجملّلة 
وهي يف مرحلة الوالدة ، جتلعلنا نستبشر خريا  بالصدى 
الّذي تركته اجملّلة اليّت وصلت بلدان عّدة بفضل وسائط 

االتصال املتطورة يف زمن العوملة الذي حنياه .

وفقنا اهلل ملا حيّبه ويرضاه وشّد أزرنا وبارك فعلنا ورفعه 
مقاما علّيا مبشيئته وعونه .

د. سعيدي مزيان 

  د . سعيدي مزيان 

مدير المجلة 



األستاذ: نوار نسيم
رئيس التحرير

احلمد هلل  على نعمه اليت ال حتصى  والصالة والسالم على 
نبيه املصطفى و على آله وصحبه ،  أما بعد:

بكل فخرو اعتزاز يقّدم خمرب الدراسات التارخيية املعاصرة 
جملة  من  الثان  العدد  -بوزريعة-  لألساتذة  العليا  باملدرسة 
قضايا تارخيية. إصدار جديد من هذه اجمللة الفتية اليت شدت 
منذ تداول عددها األول اهتمام الكثري من الباحثني املتابعني 
النشاط  ميدان  يف  مستجد  ألخبار كل  املراقبني  والدارسني 
 - التارخيية  الدراسات  جمال  يف  األكادميي  والبحث  العلمي 
التشجيعات  واملعاصرة-  حيث كانت  منها  احلديثة  خباصة 
لبذل  أيدينا وحتفزنا  املتابعني واملراقبني تشّد على  من أولئك 
ولكّنها  اجمللة،  هذه  أعداد  قادم  يف  اجلهد  واستفراغ  الوسع 
املبذولة من  تلزمنا مضاعفة اجملهودات  الوقت نفسه،   ، يف 
أجل احلفاظ على املستوى الذي صدر به عددها األول، بل 
والرقي بكّل عدد جديد من ناحية الشكل واملضمون، وهلذا 
جيد القائمون على اجمللة أنفسهم –دائما وأبدا- أمام امتحان 
احملافظة على النوعية النافعة من كل ما تنشره وتقدمه من مواد 
علمية هادفة، واليت سيتحقق طاقم اجمللة هبا ومن خالهلا غاياته 
املرجوة وأغراضه املأمولة من إنشاء وبعث هذا الصرح العلمي 

واملنرب األكادميي.

بتوفيق من اهلل عز وجل وفضل يصدر هذا العدد اجلديد 
من جملة قضايا تارخيية، تلكم اجمللة العلمية األكادميية اليت يأمل 
طاقم العمل هبا ، وهي يف بداية مشوارها العلمي أن تكون 
لسان حال خمرب الدراسات التارخيية املعاصرة، بل واملنرب العلمي 
الذي سيصبح مفخرة املدرسة العليا لألساتذة -إن شاء اهلل- 
بالدراسات  املشتغلني  بتفاعل  إال  يكون  لن  ذلك  أن  على 
التارخيية من أساتذة باحثني وطلبة دارسني وكل السادة القراء 
املهتمني. وعليه فباب املشاركة واملسامهة مفتوح أمام اجلميع 
من كل الراغبني يف نشر أعماهلم العلمية وحبوثهم األكادميية 
فصدور  انتقاداهتم،  وحىت  وتصويباهتم  بتوجهاهتم  واملتقدمني 
القائمني على هذه اجمللة -إن شاء اهلل- واسعة ولن تضيق 

بعون اهلل بتلكم التفاعالت اليت نرجو أن تساهم يف حتسني 
وتطوير هذه اجمللة العلمية.

لقد عاش القائمون على جملة قضايا تارخيية أجواء مفعمة 
باإلجيابية ، وهم يف غمرة التحضري للعدد الثان، صنعتها تلكم 
العبارات التشجيعية وحققتها تلكم املشاعر الودية الداعية يف 
جمملها إىل السعادة القلبية، واليت ناهلا وأحرزها صدور وتداول 
العدد األول. تلكم التشجيعات واملشاعر األخوية اليت تغرس 
يف نفوس املنتسبني ملخرب الدراسات التارخيية املعاصرة العزمية 
العلمي الكبري، والذي رمست  واهلمة للنهوض هبذا التحدي 
معامله وسطرت أهدافه مقرونة مبعامل وأهداف خمرب الدراسات 
الذي ما كان يقوم على قدم  املعاصرة، هذا املخرب  التارخيية 
وساق ويظهر للوجود ويتجسد على أرض الواقع لوال تلكم 
اجلهود اليت بذهلا -وال يزال- الدكتور سعيدي مزيان )مدير 
املخرب(، والذي جنّدد له خالص التمنيات املصحوبة بصادق 

الدعوات بالسداد والتوفيق يف هذا املشروع العلمي الواعد.

قضايا  جمّلة  أعداد  تعاقب  خالل  من  املنشود  األمل  إّن 
تارخيية هو أن تصبح عنوان على حركة البحث العلمي اجلاد 
باملدرسة العليا لألساتذة -بوزريعة، وهذا ما سيؤرّخ لنشاطها، 
ويستدّل على عطائها، ومنها يقتبس املنهج، وتبىن املعرفة. فهي 
فسيلة من جهود متضافرة فيما بينها إليقاظ جذوة البحث 
العلمي لتكون لنا بذرة صادقة، وملن خلفنا شجرة مباركة تأيت 
قق هبا املنفعة وتعم هبا  أكلها كل حني بإذن رهبا مثرة طّيبة، حتحُ

الفائدة.

يف اخلتام نأمل أن يقدم هذا العدد اجلديد اإلضافة املرجوة 
دراسات خمتلفة  طياته من  ما حوته  منه، وذلك من خالل 
وحبوث متنوعة، نأمل منها ونرجو فيها اإلجادة واإلفادة لقراء 
جملتنا الكرام من أساتذة باحثني وطلبة دارسني ومهتمني بالتاريخ 
على العموم وأن يساهم هذا العدد يف االرتقاء بالبحث العلمي 

يف جزائرنا الغالية، واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

قضايا تاريخية :
منبر علمي لألكاديميين
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  الملخّّص:

كان  الذي  السياسي  واالنقسام  الّتمزق  حالة  رغم 
والسابع  السادس  القرنين  في  اإلسالمي  العالم  يعيشه 
أواصر  أن  إال  الميالديين،  والثالث عشر  الهجريين/الثاني 
اإلسالمية  األمصار  تشد  بقيت  الروحية  والوشائج  الثقافة 
مع بعضها البعض ولم يكن بمقدور الصراعات والخالفات 
واالزدهار  التواصل  دون  تحول  أن  والمذهبية  السياسية 

الحضاري والمعرفي بينها.

هجرة  على  الضوء  لتسليط  محاولة  البحث  هذا  إن 
المغاربة واالندلسيين إلى بالد الشام وانخراطهم في الحركة 
رئيسيين:  محورين  إلى  البحث  ُقّسم  وقد  هناك،  الفكرية 
ودوافع  واالندلسيين  بالمغاربة  التعريف  فيه  تّم  األول 
والمبحث  األيوبي،  العصر  في  الشام  بالد  إلى  هجرتهم 
واالندلسيين  المغاربة  نشاطات  استعراض  تّم  وفيه  الثاني 

وإسهاماتهم العلمية التي برزوا فيها.

وقد أصبحت بالد الشام حلقة الوصل وُملتقى قوافل 
ومن  ناحية،  من  االسالمي  المشرق  من  القادمة  التجارة 
أسيا الصغرى والشمال من ناحية ثانية، ومن شبه الجزيرة 
العربية من ناحية ثالثة، ثُّم من مصر من ناحية رابعة، وإذا 
كانت الحروب الصليبية قد عرقلت أحياناً مسيرة القوافل 

د/ شوكت عارف محمد األتروشي
قسم التاريخ، جامعة زاخو – العراق

            د/ درويش يوسف حسن
قسم التاريخ، جامعة دهوك - العراق

مساهمة المغاربة واألندلسيين في الحركة العلمية ببالد الشام
على عهد األّيوبيين ) 567 - 648  هـ /  1171 -   1250م(

من  استهدافها  بسبب  وذلك  وإليه،  الشام  من  التجارية 
قبل الصليبيين وحمالتهم المتالحقة والتي هددت البالد 
من  يمنع  لم  ذلك  أن  إال  الويالت  من  بالكثير  وتسببت 
نشاط الحركة العلمية فيها، ولم تكن بالد الشام في وسط 
تلك الظروف العصيبة بمعزل عن محيطها اإلسالمي حيث 
بقيت أواصر الوحدة الفكرية والدينية تّشدها مع األمصار 
تحول  أن  الزمن  تستطع عوادي  ولم  اأُلخرى،  اإلسالمية 

دون تطور وازدهار المعرفة.

الشام  بالد  إلى  النازحون  المغاربة  من  الكثير  آثر 
البقاء في تلك البالد بسبب ما لقوه من الترحيب والدعم 
السيما من االيوبيين، فعاشوا حياة رغيدة آمنة، وسرعان 
بصمات  لهم  وكانت  الشامي،  المجتمع  في  اندمجوا  ما 
لهم دور مشهود  الميادين، وكان  الكثير من  واضحة في 
في الجهاد ضد الصليبيين ودفع الكثير منهم حياته ثمناً 

لذلك، كما وقع العديد منهم اسرى بيد العدو.

كان للمغاربة دور في الكثير من الميادين العلمية وفي 
الكريم  القران  علوم  تشمل  والتي  الدينية  العلوم  ُمقدمتها 
والفقه، كما  الشريف  النبوي  الحديث  وعلوم  كالقراءات 
واألدب  العربية كالنحو  اللغة  علوم  في  منهم  العديد  برز 
باإلضافة إلى العلوم االجتماعية والعلوم التطبيقية الصرفة 

كالطب والصيدلة.
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quickly integrated into Shami  
community, and have had a 
clear imprint in many fields 
and they have been proven in 
the jihad role against Crusaders 
and pay a lot of them with 
his life for this  as many of 
them signed by the prisoners, 
however, the enemy.

The   Maghrebens    role   
in    many scientific fields, 
particularly the religious 
sciences, which include 
the Koran Sciences 
(kiraats),  science hadith and 
jurisprudence, has emerged as 
many of them in the Arabic 
language  (nahou), literature 
science, as well as social 
science and applied science 
Pure such as medicine and 
pharmacy.

 Abstract:  

This research is an attempt 
to highlight the Maghrebens  
Migration and Andalusians to 
the Levant and  engaging in 
intellectual movement there .

The research is divided into 
two main areas: the first was 
the definition Maghrebens 
and Andalusians and motives 
of their immigration to the 
Levant in the Ayyubid period  
and the second section, and 
it was reviewed Maghrebens 
activities and Andalusians and 
contributions scientific, which 
emerged in them.

Opted many Maghrebens  
displaced to the Levant to stay 
in the country because of what 
Guo welcome and support, 
especially from the Ayyubid, 
Vashoa affluent life safe, and 

◄مقّدمة : 

السياسي  االستقرار  عدم  حالة  من  الرغم  على 
اليت شهدهتا بالد الشام على عهد األيوبيني )567 
بسبب  وذلك  1250م(   - 648هـ/1171   -
املتالحقة  ومحالهتم  الصليبيني  قبل  من  استهدافها 
الويالت  بالكثري من  البالد، وتسببت  واليت هددت 
العلمية  احلركة  نشاط  من  مينع  مل  ذلك  أّن  إال 
الظروف  تلك  الشام يف وسط  فيها  ومل تكن بالد 
العصيبة مبعزل عن حميطها اإلسالمي، حيث بقيت 

أواصر الوحدة الفكرية والدينية تّشدها مع األمصار 
أن  الزمن  عوادي  تستطع  ومل  اأُلخرى،  اإلسالمية 
نُغايل  ال  ولّعلنا  املعرفة،  وازدهار  تطور  دون  حتول 
العامل  أصاب  الذي  السياسي  التفكك  أن  قلنا  إذا 
السلبية -كان  نتائجه  من  بالرغم  أنداك  اإلسالمي 
سبباً يف انطالق وشيوع حركة علمية واسعة انتظمت 
العامل اإلسالمي أنداك، ففي ذلك العصر املُضطرب 
انتشرت الكثري من املراكز الثقافية، ومنت تبعاً لتعدد 
ذلك  أثر  من  وكان  واختالفها،  السياسية  املراكز 
قيام الكثري من الكيانات اليت استقلت عن اخلالفة 
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العباسية، ودعمت احلركة الفكرية، وزخر بالط القادة 
األمصار  تلك  دأبت  إذ  واالدباء،  بالعلماء  واألمراء 
بينها يف تشجيع رجال  فيما  التنافس  املستقلة على 
العلم واألدب، وأجزلوا العطاء هلم بقصد جذب أكرب 
عدد منهم، فكان من نتيجة ذلك أن أّّم العلماء تلك 
العلم  طلب  يف  الرحلة  وكثرت  وقصدوها  األمصار 
فساعد ذلك على ترابط علمي متني نشأ عنه تفاعل 

ثقايف بني تلك األقطار اإلسالمية على تباعدها.
هجرة  على  الضوء  لتسليط  حماولة  والبحث 
يف  واخنراطهم  الشام  بالد  إىل  واالندلسيني  املغاربة 
البحث إىل حمورين  ُقّسم  الفكرية هناك، وقد  احلركة 
رئيسيني: األول مّت فيه التعريف باملغاربة واالندلسيني 
األيويب  العصر  يف  الشام  بالد  إىل  هجرهتم  ودوافع 
املغاربة  نشاطات  استعراض  مّت  وفيه  الثاين  واملبحث 

واالندلسيني وإسهاماهتم العلمية اليت برزوا فيها.

◄المبحث األول: التعريف 
بالمغاربة واالندلسيين ودوافع 

هجرتهم إلى بالد الشام:

على الرغم من حالة التمزق واالنقسام السياسي 
الذي كان يعيشه العامل اإلسالمي يف القرنني السادس 
امليالديني إال  والسابع اهلجريني/الثاين والثالث عشر 
تشد  بقيت  الروحية  والوشائج  الثقافة  أواصر  أن 
يكن  ومل  البعض،  بعضها  مع  اإلسالمية  األمصار 
واملذهبية  السياسية  واخلالفات  الصراعات  مبقدور 
التواصل واالزدهار احلضاري واملعريف  أن حتول دون 
بينها، ولّعلنا ال نُغايل إذا قلنا أن التفكك السياسي 
أنداك بالرغم من نتائجه السلبية -كان سبباّ يف حركة 
العصر  ذلك  ففي  اإلسالمي-  العامل  عّمت  علمية 
لتعدد  تبعاّ  الثقافية ومنت  املراكز  انتشرت  ضطرب 

ُ
امل

األمر  تعلق  قدر  السياسية واختالفها، وعلى  املراكز 

واحلضاري  السياسي  دورها  برز  فقد  الشام  ببالد 
بعد سقوط اخلالفة الفاطمية يف مصر سنة 567هـ 
عادياّ  انقالبا  جمرد  يكن  مل  والذي  /1171م، 
وحسب، وإمنا كان حدثاّ خطرياّ يف تاريخ املسلمني، 
فبسقوطها أصبحت اخلالفة العباسية اخلالفة الوحيدة 
قّرب  وقد  الروحي،  بالوالء  املسلمون  هلا  يُدين  اليت 
وأصبحت  ومغربه)1(،  اإلسالمي  املشرق  بني  ذلك 
»جنة  متّثل:  األيويب  الدين  صالح  حاضرة  دمشق 
وعروس  املشرق...  املؤنق  حسنه  ومطلع  املشرق، 
املدن«)2(، رحل اليها الكثري من العناصر والطوائف 
اجملتمع  وّضم  اإلسالمي،  العامل  أرجاء  خمُتلف  من 
الشامي بني مكوناته الكثري من املغاربة واألندلسيني 
مّمن انتقلوا إىل تلك البالد بشكل كثيف وتركوا أثار 
والبناء  االجتماعي  الرتكيب  يف  واضحة  بصماهتم 
احلضاري وخاصة فيما يتعلق بالنظم واللغة والعادات 

والتقاليد)3(.
سامهت  عديدة  عوامل  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
يف  لّعل  ديارهم  عن  واالندلسيني  املغاربة  نزُوح  يف 
مقدمتها: أن الظروف السياسية على الساحة املغربية 
يف  بالسلبية  اتسمت  الفرتة  تلك  يف  واالندلسية 
جمموعها، وهو ما ميكن أن نسميه بعوامل )الطرد( 
املغرب  السياسية يف  والتبدالت  االضطرابات  نتيجة 
تطاق  ال  درجة  إىل  األمور  وصلت  واألندلس حىت 
دولة  وقيام  االندلس  يف  الطوائف  دول  بسقوط 
املرابطني )54-485هـ/1092 - 1146م( ومن 
668هـ/1146     -  541( املوحدين  دولة  بعدها 
1270 م(، وقد ترافق مع هذه التبدالت السياسية 
سلبياً  انعكس  ايل  األمر  عقائدي  تبدل  الدول  يف 
على فئة ليست بالقليلة من الناس الذين ّشكلوا طبقة 
الذين  املوحدين  عهد  سيما يف  للحكم ال  معارضة 
واملهدوية  باإلمامة  باعتقادهم  السنة  أهل  خالفوا 
من  ركنا  )اإلمامة(  واعتربوا  الشيعية  الطريقة  على 
أركان الدين، ونتيجة لذلك ظهر يف اجملتمع فئة من 



 قضايا تاريخية   العدد  02  1437 هـ / 2016 م

15
راسات

ّ
البحوث والد

املعارضني ممن كانوا يدينون بالوالء للمرابطني، واليت 
كانت متثل يف جوهرها حركة فقهية مالكية، يضاف 
إىل ذلك أن عوامل االستقرار يف االندلس منذ سقوط 
والبنيان  االسس  هشة  مهزوزة  األموية كانت  الدولة 
الدول  بني  مستمرة  شبه  اليت كانت  احلروب  بفعل 

واملعارضني سواء يف عهد املرابطني أو املوحدين)4(.
كما كانت التأثريات السلبية للعوامل اخلارجية اليت 
حصلت بفعل اهلجمات الصليبية االسبانية املستمرة 
باجتاه املدن االندلسية حىت سقطت معظمها، ومل يبق 
بيد املسلمني يف النصف الثاين من القرن 7هـ/13م 
حتكم  اليت كانت  وضواحيها  غرناطة  مدينة  سوى 
من قبل بين األمحر، مما أدى إىل نزوح الكثريين عن 
بالدهم بعد أن غدا أمر بقائهم يف وطنهم مستحياًل 
نتيجة االجراءات القاسية واملهينة اليت فرضها االسبان 
إجبار  املثال  سبيل  على  ذلك  من  املسلمني،  على 
عن  متّيزهم  ثياهبم  على  اشارة  وضع  على  املسلمني 
غريهم من السكان وانه ال جيوز ملسلم أن يستخدم 
مسيحياً على االطالق ومن ُيالف ها األمر تصادر 
أمالكه، كما فرض عليهم التنصري إىل ما هنالك من 
االجراءات القاسية واجملحفة، مما اضطر الكثري منهم 
إىل اهلجرة اجلماعية إىل البالد االسالمية األخرى يف 

املشرق ال سيما بالد الشام)5(.
يف  جتّسدت  ُأخرى  عوامل  هناك  أن  كما 
اجلذب  )عوامل  إجيابية  عوامل  وهي  الشام،  بالد 
من  الكثري  انسياب  يف  سامهت  واالستقطاب( 
العناصر والطوائف املغربية إىل بالد الشام ومصر منذ 
ال  عليهم كثرياً  اعتمدت  اليت  الفاطمية  الدولة  أيام 

سيما يف اجليش)6(.
الشام  بالد  إىل  مُنهم  أعداد كبرية  نزحت  كما 
منُهم عن حياة رغيدة وأمنة  العصر األيويب حبثاً  يف 
البالد  تلك  شهدته  الذي  النسيب  االستقرار  بسبب 
وُشيوع األمن يف ربُوعها مما أدى إىل تراجع واحنسار 

مع  مُقارنة  الداخلية  واملنافسات  الصراعات  حدة 
ذلك  وانعكس  األيوبيني  جميء  سبقت  اليت  املرحلة 
واليت  والثقافية  االقتصادية  األوضاع  على  إجياباً 
من  الكثري  يف  احلياة  فانتعشت  باالزدهار،  أخذت 
هذا  لتُعيق  الصليبية  احلروب  تكن  ومل  مفاصلها، 
السياسة  بفضل  حد كبري  إىل  ذلك  وجاء  التقدم، 
التطور  تشجيع  يف  االيوبيون  انتهجها  اليت  املستنرية 
للعالقات  رعايتهم  يف  وكذلك  والصناعي،  الزراعي 
التجارية مع املدن االيطالية، واحلفاظ قدر اإلمكان 
بالد  اإلفرنج يف  دويالت  مع  على عالقات سلمية 

الشام)7(.
وقد أصبحت بالد الشام حلقة الوصل وُملتقى 
قوافل التجارة القادمة من املشرق االسالمي من ناحية، 
ومن أسيا الصغرى والشمال من ناحية ثانية ومن شبه 
اجلزيرة العربية من ناحية ثالثة ُثّ من مصر من ناحية 
رابعة، وإذا كانت احلروب الصليبية قد عرقلت أحياناً 
مسرية القوافل التجارية من الشام وإليه، إالّ أهنا من 
ناحية ُأخرى ضاعفت النشاط التجاري وخاصة مع 
البحرية اليت سيطر  املوانئ  الغرب األوريب عن طريق 
ما  وكثرياً  الشام،  بالد  سواحل  يف  الصليبيون  عليها 
والصليبني  املسلمني  يدفع  التجاري  العامل  كان 
الطرفان من  ليتمكن  سواء إىل عقد هدنة أو صلح 
استئناف التجارة دون عائق، وقد أثارت هذه الظاهرة 
من  اجته  الذي  جبري  ابن  األندلسي  الرحالة  دهشة 
قافلة  الصليبية يف  دمشق اإلسالمية إىل مدينة عكا 
كبرية للتجار املسافرين بالسلع فقال: »ومن أعجب 
ما حيدث به نريان الفتنة تشتعل بني الفئتني: مسلمني 
ونصارى، ورمّبا يلتقي اجلمعان ويقع املصاف بينهم 
ورفاق املسلمني والنصارى ختتلف بينهم دون اعرتاض 
دمشق  إىل  مصر  من  القوافل  واختالف  عليهم... 
على بالد االفرنج غري منقطع، واختالف املسلمني 
من دمشق إىل عكا كذلك، وجتار النصارى أيضاً ال 
مينع أحد منهم وال يعرتض، وللنصارى على املسلمني 
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ضريبة يؤدوهنا يف بالدهم وهي من األمنة على غاية، 
يؤدون يف بالد املسلمني على  وجتار النصارى أيضاً 
سلعهم واالتفاق بينهم واالعتدال يف مجيع األحوال 
وأهل احلرب مشتغلون حبرهبم والناس يف عافية والدنيا 
ال  فاألمر  التجار  وال  الرعايا  تعرتض  وال  غلب  ملن 
يُفارقهم يف مجيع األحوال سلماً أو حرباً وشان هذه 
احلديث  يستوف  أن  من  أعجب  ذلك  يف  البالد 

عنه...؟«)8 (.
هو  الديين كان  العامل  فإن  ُأخرى  ناحية  من 
املغاربة  واالندلسيني  الكثري من  لتوجه  حُمركاً  األخر 
إىل بالد الشام بقصد )اجلهاد(، لكوهنا متثل اجلبهة 
تأمينها من اخلطر  اليت سعى املسلمون إىل  الرئيسية 
الصلييب الذي يهددها، وقد سبق للسلطان صالح 
الدين أن استنجد باملوحدين سنة 587هـ/1191م 
عبد  بن  يعقوب  يوسف  أبو  راسل خليفتهم  عندما 
املؤمن )ت 595هـ/1198م(، ورغم أن دعوته مل 
تلق أذاناً صاغية على املستوى الرمسي)9(، فإن صداها 
على املستوى العام الشعيب كان ملحوظاً من خالل 
الدور الذي اضطلع به املغاربة ومشاركتهم املسلمني 
من  ويستشف  االسالمية،  الثغور  عن  الدفاع  يف 
املصادر التاريية وجود االف املغاربة يف بالد الشام 
قدموا اليها للمشاركة يف اجلهاد ضد الصليبني، وقد 
وقع العديد منهم أسرى بيد العدو كالشيخ الصاحل 
أبو احلسن علي بن عبد اهلل بن األندلسي وكان قدم 
من االندلس سنة 621هـ/1224م أسره الصليبيون 
ُثّ جناه اهلل منهم، وسكن دمشق متصدراً لإلقراء)10(.

يف  الكبرية  وجهودهم  املغاربة  لتضحيات  ونظراً 
األيوبيني  واألُمراء  السالطني  فقد حرص  اجملال  هذا 
مل  كما  العدو،  أسر  يف  منهم  وقع  من  فك  على 
يرتدد بعض املسلمون من أهل اليسر والثراء من إنفاق 
ديارهم  عن  املنقطعني  األسرى  هؤالء  لفك  أمواله 
على  ويُعاملون  يستقبلون  القادمون  هؤالء  وأصبح 
عوملوا  ورمبا  الشام،  أهل  إخواهنم  مع  املساواة  قدم 

بعناية واحرتام يف بعض األحيان أكثر من أهل الشام 
ابن جبري  الرحالة  املثال روى  فعلى سبيل  أنفسهم، 
عن السلطان نورالدين حممود زنكي أنه كان قد نذر 
أثناء مرض اصابه تفريق اثين عشر ألف دينار يف فداء 
أرسل يف  مرضه  من  ُشفي  فلما  املغاربة،  من  أسرى 
فدائهم، فسيق فيهم نفر ليسوا من املغاربة، وكانوا من 
محاة من مجلة عمالته، فأمر بصرفهم وإخراج عوض 
أهلوهم  يفكهم  »هؤالء  وقال:  املغاربة،  من  عنهم 

وجرياهنم, واملغاربة ُغرباء ال أهل هلم«)11(.
املسلمني دور يف فك  وجّتار  لألثرياء  كما كان 
مياسري  من  اثنني  جبري  ابن  وذكر  األسرى،  هؤالء 
التجار بدمشق، أحدمها يُعرف بنصر بن قوام، والثاين 
بايب الدر ياقوت موىل العاطفي، كان »... قدرمها 
عند أُمراء املسلمني واالفرجنيني خطري، وقد نّصبهما 
بأمواهلما  املغربيني  األسرى  الفتكاك  وجل  عز  اهلل 
ملا قد  املقصودان هبا،  الوصايا، ألهنما  وأموال ذوي 
اشتهر من أمانتهما وثقتهما وبذهلما أمواهلما يف هذا 
السبيل، فال يكاد مغريب يلص من األسر إالّ على 

أيديهما...«)12(.
توافد  يف  سامهت  اليت  اأُلخرى  الدوافع  ومن 
لقاء  العلم ورغبتهم يف  الرحلة يف طلب  املغاربة هو 
احملطات  من  الشام  وكانت  املشرق،  علماء  كبار 
يف  وجدوا  أن  بعد  هؤالء  عليها  توافد  اليت  الرئيسية 
السيما  بالعلم،  لالشتغال  الصاحلة  البيئة  حواضرها 
األيوبية   السلطة  بدعم  حظيت  اليت  الدينية  العلوم 
من  العلمية  املراكز  من  العديد  أجلها  من  وُشيّدت 

مساجد ومدارس ودور حديث وما إىل ذلك)13(.
الصلييب  باخلطر  املسلمني  إحساس  أن  ويبدو 
قد زاد من اهتمامهم بتلك العلوم لدورها يف شحذ 
اهلمم الطاقات للصمود بوجه العدو)14(، وال شك أن 
كثرة املدارس تدل على االزدهار العلمي، فقد بلغت 
املدارس يف دمشق وحدها يف هذا العصر ما ال يقل 
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عن )مائة( مدرسة منها )ثالثون( مدرسة للمذهب 
احلنفي, ومثلها للشافعية و)مثانية ( للحنابلة و)اثنان( 

للمالكية و)مثانية( للحديث و)أربع( للطب)15(.
ويُذكر أن مدارس ذلك العصر -واملساجد أيضًا- 
يأتون  االستفادة   يف  الراغبني  أمام  مفتوحة  كانت 
إليها ليستمعوا إىل ما يُلقى يف حلقاهتا، وعلى طالب 
العلم أن جيلس يف احللقة اليت يروق له موضوعها بال 
اجلامع  املثال كان يف  فعلى سبيل  قيود،  شروط وال 
األموي الكبري بدمشق حلقات لتدريس الطلبة، وكان 
طلبة  فيها  جيتمع  الغريب  اجلانب  يف  زاوية  للمالكية 
املغاربة وهلم أجراء معلوم وكان يتوىل إدارة اُمورها فقيه 
مالكي مغريب يف أغلب األحيان)16(، وسبق للسلطان 
منها:  كثرية  أوقافاً  هلا  رصد  أن  حممود  الدين  نور 
طاحونتان وسبعة بساتني، ومحام ودكانان، كان هذا 

الوقف يغل يف السنة حنو مخسمائة دينار)17(.
وقد شهد تدفق الوافدين إىل بالد الشام تصاعداً 
مطرداً يف القرن 7هـ/12م، وال شك أن ذلك يعود إىل 
مجلة عوامل يف مقدمتها: األمهية السياسية والفكرية 
الرعاية  البالد، فضاًل عن  تلك  ُتشكلها  اليت كانت 
لطلبة  سيما  ال  للوافدين  األيوبيون  يُوليها  اليت كان 
العلم ورواد احلج منهم خصوصاً، وذلك بتوفري كافة 
مستلزمات الراحة هلم كاملساكن واخلانات اليت يأوون 
إليها، واحلمامات اليت يّستحمون فيها مىت احتاجوا 
إىل ذلك)18(، وكان يف دمشق وحدها ما يقرب من 
صالح  السلطان  هلم  ّنظم  كما  محام()19(،  )مائة 
هبم  ووّكل  منهم،  مرض  من  لعالج  مارستاناً  الدين 
أطباء يتفقدون أحواهلم، ورّتب كذلك ألبناء السبيل 
من املغاربة الطعام يومياً بتعينه خبزتني لكل إنسان يف 
اليوم مهما بلغ عددهم)20 (. فضاًل عن اختاذه لعدد 
من اإلجراءات اأُلخرى، كإلغائه املكوس والضرائب 
اليت كانت جُتىب من احلجيج منذ أيام الفاطميني واليت 
كانت قد أثقلت كواهل الكثري منهم، وكان من ميتنع 

عن دفعها يعّرض نفسه ألشد العقوبات)21(.

ونظراً لتلك الرعاية املتميزة هلم دعا ابن جبري أبناء 
بالقول:  البالد  تلك  إىل  للرحلة  املغاربة  من  جلدته 
هذه  إىل  فلريحل  مغربنا  من  الفالح  شاء  »فمن 
البالد ويتغرب يف طلب العلم فيجد األمور املعينات 
كثرية: فأوهلا فراغ البال من أمر املعيشة -وهو أكرب 
األعوان وأمهها- فإذا كانت اهلمة فقد وجد السبيل 
إىل االجتهاد وال ُعذر للُمّقصر إالّ من يدين بالعجز 
والتسويف فذلك من ال يتوجه هذا اخلطاب إليه وإمنا 
خاطب كل ذي مهة حيول طلب املعيشة بينه وبني 

ُ
امل

العلمي، فهذا املشرق  الطلب  مقصده يف وطنه من 
بابه مفتوح لذلك فادخل أيها اجملتهد بسالم وتغنم 
الفراغ واالنفراد قبل علق األهل واالوالد ويقرع سن 

الندم على زمن التضييع«)22(.
إىل  يتوقون  املغاربة كانوا  أن  سبق  مما  ُيستشف 
لعلو  فيها  واآلداب  العلوم  تلقي  أجل  من  املشرق 
ابن  أكد  وقد  بالدهم  إىل  بالنسبة  العلمية  مكانتها 
االزرق )ت 896هـ/1490م( هذه احلقيقة عندما 
إىل  صراحة  فأشار  واملغرب  املشرق  أهل  بني  قارن 
أن أهل املشرق على اجلملة أرسخ يف صناعة العلم 
حسب  العظيمة  األمصار  ففيها  املغرب،  أهل  من 
رايه اليت هي مبثابة معادن العلم واليت مل ينقطع فيها 
سند التعليم مثل بغداد، والبصرة، والكوفة  ودمشق 
والقاهرة، وإليها كانت الرحلة منذ عهود مبكرة)23(.

الذكر  اآلنف  جبري  ابن  ّنص  من  ويتضح  كما 
املادية كانت حتول يف  الطريق وتكاليفها  أن مشاق 
كثري من األحيان يف رحلة املغاربة ُمنفردين السيما 
ضنك  من  يُعانون  أكثرهم  الذين كان  العلم  طلبة 
العيش)24( لذلك كانوا ينتهزون فرصاً ساحنة للخروج 
احلج  مواسم  يف  خترج  اليت  مجاعية كتلك  قوافل  يف 
على  والتغلب  الرحلة  تكاليف  من  للتقليل  السنوية 
يوجهونه  قد  وما  اأُلخرى،  وأعباءها  الطريق  مشاق 
من خماطر، ورغم أن بالد الشام مل تكن على طريق 
احلج، فإن مواكب احلج السنوية كان هلا أبلغ األثر 
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ومتتني  االفكار،  تالقح  ويف  العلمية،  احلياة  إثراء  يف 
عموماً   اإلسالمية  والبالد  الشام  بالد  بني  الصالت 
وبينها وبني أقاليم املغرب اإلسالمي خصوصاً وكان 
احلج هو القاسم املشرتك لغالبية الوافدين)25(، وكان 
من  ومنهم  حينًا)26(،  مبكة  ويقيم  جياور  بعضهم 
البالد  إىل  احلج  فريضة  أداء  بعد  رحلته  يُتابع  كان 
اليت يرُيدها، وقد اكتظت بالد الشام بالوافدين من 
حواضرها كدمشق  وّشكلت  واألندلسيني,  املغاربة 
وحلب ومحاة مراكز هامة للتبادل الفكري واحلضاري 
إىل  تواجده  فرتة  أثناء  الوافدين  من  الكثري  وانقطع 
العلوم واآلداب اليت كانت مزدهرة فيها، وإىل  تلقي 
منهم كان  البعض  أن  كما  البارزين،  شيوخها  لقاء 
الشام  ببالد  املقدسة  الرغبة يف زيارة األماكن  حتدوه 
كبيت املقدس)27(، وكانوا يف غالبيتهم على املذهـب 
واملالكي  املغريب  أصبح  مصطلحي  لذلك  املالكي، 
مرتادفني يف املصادر، ورمبا ُيشار إىل أحدمها عوضاً 

عن اآلخر)28(. 
وخرياهتا  بطبيعتها  الشام  بالد  استهوت  كما 
املغاربة  من  يسري  غري  عدداً  الزاهرة  وجتارهتا 
واألندلسيني لإلقامة فيها، ومجع بعضهم بني الرغبة 
يف االستحصال املعريف والتقاء كبار الشيوخ  وأداء 
فريضة احلج، فضاًل عن القيام باألعمال التجارية)29( 

وّتويل بعض املناصب)30(.
التاريية  النصوص  استقراء  من خالل  وُيالحظ 
أن اندماج املغاربة يف اجملتمع الشامي كان سريعا نظراً 
ملا متتع به هؤالء الوافدون من السمعة الطيبة، والورع، 
واألمانة، اليت ذاع صيتهم هبا)31(، لذلك كانوا حمل 
وكرمهم  بسماحتهم  عرفوا  الذين  الشاميني،  ترحيب 
املرصودة  اخلدمية  املرافق  وكانت  الغرباء)32(،  مع 
يأخذها  أن  من  »أكثر  وحدها  بدمشق  خلدمتهم 
اإلحصاء«)33( حسب تعبري ابن جبري، ومن ُثّ فال 
الرجوع إىل  البقاء على  الكثري منهم  آثر  عجب أن 

بالده)34(.

وبلغ من اهتمام الشاميني باملغاربة أن وقفوا على 
زويزان  بن  خليل  هبم كمقربة  خاصة  مقابر  موتاهم 
الصوفية  مقابر  من  اجلنوب  إىل  بدمشق  تقع  اليت 
أبو احلسن  الفقيه  الشيخ  الذين دفنوا هبا  وكان أول 
علي املراكشي)35(، واملقربة اليت تُعرف مبقربة »فقراء 
ومن  قاسيون)36(،  جبل  سفح  يف  وتقع  املغاربة«، 
ناحية ُأخرى وجد من أهل دمشق من وقف جزءاً 
من ثروته على فقهاء املغاربة بعد وفاته، مثل الشيخ 
663هـ/1265م(  )ت  الذهيب  اهلل  عبد  بن  أمحد 
 ...« املقدسي:  شامة  أبو  رفيقه  عنه  يقول  الذي 
بقي عندنا ُمّدة عمره وخلف كتباً كثرية، وثروة،  ثّ 
ووقف داره على فقهاء املالكية«، وأوصى هلم بثلث 
فلم  أصول كتبه  من  شيئاً  يقف  أن  وحرضته  ماله  
يفعل )37(، هذا باإلضافة إىل األراضي والبساتني اليت 
ُخّصصت للصرف عليهم منذ أيام حكم نور الدين 
حممود زنكي)38(، وكذلك األمر يف بيت املقدس إذ 
وقفت هلم زاوية يف املسجد األقصى تشبه تلك اليت 
وكانت  بدمشق،  األموي  اجلامع  يف  هلم  ُخّصصت 
الفخرية«)39(  »اخلانقاه  بـ  عرُفت  خانقاه  أيضاً  هلم 
بالقدس  املغاربة  اليت كانت حبارة  واملدرسة األفضلية 
وقفها امللك األفضل علي بن السلطان صالح الدين 
املدينة  على  توافد  أن  بعد  املغاربة)40(،  فقهاء  على 
وقس  واإلقامة)41(،  العلم  ألجل  منهم  أعداد كبرية 
فال عجب  ُثّ  الشامية، ومن  املدن  بقية  على ذلك 
املغاربة  أبناء جلدته من   ابن جبري  الرحالة  إن دعا 
وحتديداً  االسالمي  املشرق  إىل  للرحلة  واألندلسيني 
بالد الشام ومصر اليت وجدت فيها جاليات كبرية بلغ 
تعدادها آالف من خُمتلف الفئات، بعد أن وجدوا يف 
حواضر الشام األرض الصاحلة اليت مُيكن أن حُيققوا 
وخُتّفف  واحلاجة،  العوز  وتقييهم شر  أمنياهتم،  فيها 

عنهم مرارة الشوق والبعد عن الوطن األم)42(.
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◄المبحث الثاني: إسهام المغاربة 
في الحركة العلمية ببالد الشام:

أواًل/ في ميدان العلوم النظرية:

أصابت  اليت  االستقرار  وعدم  القلق  حالة  رغم 
وانشغال  األيويب  العصر  طيلة  واملنطقة  الشام  بالد 
القول  ميكن  فإنه  املقدسة  اجلهاد  حبروب  األيوبيني 
والثقافة  للفكر  إحياء  عصر  العصر كان  ذلك  أن 
ومن  سياسي،  إحياء  عصر  اإلسالمية كما كان 
من  الثقافية  حياهتم  بدأوا  قد  املسلمني  أّن  املعروف 
منطلق العلوم الدينية اليت تشمل علوم القرآن الكرمي 
ألمهيتها  وذلك  والتشريع،  والفقه  احلديث،  وعلوم 
ظهرت  حيث  اإلسالمي،  اجملتمع  حياة  تنظيم  يف 
لذلك  بالتشريع  تتعلق  عملية  إليها ألغراض  احلاجة 
العلوم  أن  فضاًل  هذا  الشرعية)43(،  بالعلوم  مسيت 
الدينية قد اكتسبت أمهية ملحوظة يف العصر األيويب 
األيوبيني  قبل  من  والدعم  بالرعاية  علماؤها  وحظي 
الذين ّشيدوا العديد من املراكز العلمية من مساجد 
أن  ويبدو  ذلك،  إىل  وما  حديث  ودور  ومدارس 
من  زاد  الداهم  الصلييب  باخلطر  املسلمني  إحساس 
اهتمامهم مبثل تلك العلوم لدورها يف حشد طاقات 

األمة اجلهادية.
من  الكثري  يف  مسامهاهتم  للمغاربة  لقد كان 
العلوم  ميدان  يف  نشاطهم  أّن  إال  العلمية  امليادين 
ملا القته هذه  النظرية كان أوسع انتشارا وأعمق أثراً 
العلوم من رعاية واهتمام بالقياس إىل العلوم التطبيقية، 
فقد اشتغل العدد األكرب من املغاربة الذين حلوا ببالد 
الشام يف هذا اجملال، السيما يف ميدان العلوم الدينية 
واليت تشمل علوم القرآن الكرمي كالقراءات والتفسري 
برز  كما  والفقه،  الشريف،  النبوي  احلديث  وعلوم 
واألدب  العربية كالنحو  اللغة  علوم  منهم يف  الكثري 
باإلضافة إىل العلوم االجتماعية: كاجلغرافية والتاريخ 

والفلسفة وعلم االجتماع إىل غري ذلك.
ويف مقدمة العلوم الدينية اليت ساهم فيها املغاربة 
نذكر: )علم القراءات( حيث برز عدد كبري من أئمة 
هذا  يف  إسهاماهتم  هلم  الذين كانت  املغاربة  القراء 
اجملال تدريساً وتأليفا وانتشرت مؤلفات الكثري منهم 
وأصبحت  صيتها  وذاع  اإلسالمي  العامل  أرجاء  يف 
األساس الذي يرجع إليه طالب القراءات، ونقلوا إىل 
بالد الشام عدداً من املؤلفات يف القراءات مل تكن 
القراءات  التيسري يف  قبل ككتاب:  فيها من  معروفة 
السبع« للمقرئ األندلسي الشهري أيب عمرو عثمان 
مدار  والذي كان   ) 444هـ/1052م  )ت  الداين 
ذلك  يف  العلماء  وتعليق  وشرح  ودراسة  نقاش 

العصر)44(.
بالد  إىل  قدموا  الذين  املغاربة  القراء  ومن كبار 
الشام واستطاعوا أن يرتكوا فيها أثراً طيباً: املقرئ أبو 
القاسم بن فرية بن خلف بن أمحد أبو القاسم حممد 
الشاطيب األندلسي )ت 590هـ / 1193م( وكان 
إمام القراء يف عصره وله الباع الطويل يف فن القراءات 
والنحو، وإليه انتهت رئاسة اإلقراء يف بيت املقدس 
وعظم شأنه وبعد صيته وقصده طلبة العلم من خُمتلف 
األقطار. من مؤلفاته كتاب حرز األماين ووجه التهاين 
يف القراءات السبع وهي اختصار لكتاب التيسري يف 
تُعرف  وكانت  الداين،  عمرو  أليب  السبع  القراءات 
القراء عدد  الشاطبية، وهي قصيدة مشهورة بني  بـ: 
بيت شعري، وقد  أبياهتا ثالثة وسبعون ومئة وألف 
القراءات  ُعمدة  القصيدة  أصبحت  فيها حىت  أبدع 
وتدريسها)45(  حبفظها  الناس  وعين  العصر  ذلك  يف 
مدار  ُمهمة كانت  ُأخرى  الشاطيب ُكتباً  ألف  كما 
قصيدة  منها:  العلماء  وتعليق  وشرح  ودراسة  نقاش 
دالية من مخسمائة بيت خّلص فيها مضمون كتاب 
التمهيد البن عبد الرب يف القراءات، وقصيدة ُأخرى 
املقاصد يف  القصائد يف أسىن  أتراب  بعنوان: عقيلة 
أيضاً  وله  بالرائية،  وتُعرف  الشريف  املصحف  رسم 
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رواة  يف  الكنز   أئمة  قراء  من  احلرز  تتمة  كتاب: 
القراءات السبع)46(.

واشتهر الشيخ الوجيه ابراهيم بن يوسف املغريب 
كان  612ه/1215م(  )ت  البوين  بابن  املعروف 
أحد مشايخ القراء املعتربين جبامع دمشق، وكان يؤم 
مبقصورة احلنفية الغربية، وكان فاضاًل ساعياً يف حوائج 

الناس، تويف بدمشق، وكان دفنه يوماً مشهودًا) 47(.
الشيخ  نذكر:  أيضاً  املغاربة  القراء  ومن مشاهري 
زين الدين أبو احلسني حيىي بن عبد املعطي بن عبد 
النور الزواوي املغريب )ت 638هـ /1240م( وكان 
وله  دمشق،  نزل  حمسناً،  شاعراً  النحو،  يف  إماماً 
مؤلفات عديدة يف النحو واللغة، كما ّنظم قصيدة 
الشيخ  املصادر عن  وتروي  السبع)48(،  القراءات  يف 
أبو اسحق ابراهيم بن حممد بن عبد الرمحن األموي 
االشبيلي )ت 654هـ/1256م(، أنه قرأ القراءات 
السبع بغزة سنة 595هـ/1295م على غري واحد من 
الشيوخ، ُثّ تّصدر لإلقراء باملوصل والشام ومصر)49( 
الفاسي)ت  يوسف  بن  بن حسن  الشيخ حممد  أما 
ووصف  حلب  مبدينة  نزل  فقد  656هـ/1258م( 
كونه واسع العلم، كثري احملفوظ بصرياً بعلم القراءات 
اليه  انتهت  باللغة  خبرياً  وشاذها  مشهورها  وعللها 
نذكر:  رئاسة اإلقراء حبلب)50(، ومن املشاهري أيضاً 
عمر  بن  علي  بن  عبدالسالم  حممد  أبو  الدين  زين 
إىل  رحل  الذي  /1282م(  681هـ  )ت  الزواوي 
على  القراءات  فقرأ  617هـ/1220م  سنة  دمشق 
شيخها أيب احلسن السخاوي وباشر مشيخة اإلقراء 
اإلقراء  رئاسة  اليه  وانتهت  الصاحلية  بالرتبة  الكربى 

بالشام وويل قضاء املالكية بدمشق)51(.
كما حظي)علم التفسري( باهتمام عدد من العلماء 
بن  بن حممد  علي  احلسن  أبو  منهم:  نذكر  املغاربة 
موسى االنصاري األندلسي املعروف بابن احلصار )ت 
611هـ/1214م ( قدم مصر وبالد الشام، وّصنف 

كتاباً يف ناسخ القران ومنسوخه)52(  والشيخ حممد 
بن حيىي بن خليل االشبيلي )ت 640هـ/1242م( 
رحل مع أخيه املشرق وكان قد اعتىن بالتفسري وغلب 
عيه ذلك، من مصنفاته: كتاب غوامض التأويل)53( 
التجييب  احلسن  بن  أمحد  بن  علي  الشيخ  وّصنف 
تفسرياً  637هـ/1239م(  )ت  األندلسي  احلرايل 
فصاحة  ذو  وكان  واملتصوفة،  الفالسفة  طريقة  على 
لسان وبيان، أقام مبدينة محاة، وهبا كانت وفاته)54( 
والشيخ حممد بن أمحد األندلسي املعروف بالشريشي 
والتفسري  النحو  يف  برع  685هـ/1286م(،  )ت 
ببغداد  احلديث  ومسع  البالد  من  الكثري  يف  وطاف 
وكان  وأفىت،  ودرس  ومجع  واربل،  وحلب  وبدمشق 
من املتبحرين يف مذهب مالك، وعندما كان بدمشق 

طلب لقضائها فامتنع)55(.
ومن العلوم الدينية اليت ساهم فيها املغاربة نذكر 
كبرياً يف  الذي أخذ حيزاً  العلم  علوم احلديث وهو 
وكان  األيويب،  العصر  خالل  الفكري  التأهيل  جمال 
من مظاهر االهتمام به تدريسه األطفال يف الكتاتيب 
واملساجد)56(، ورغم أن االهتمام بعلم احلديث يعود 
إىل فرتة سابقة للعصر األيويب، إال أّن الشيء اجلديد 
الذي طرأ على الشاميني احنصر يف أهنم مل يعرفوا قبل 
وحّمدثني مؤهلني من أصل  الفرتة حفاظاً كباراً  هذه 
قبل  املغاربة  فقد كان  الشأن،  مغريب عملوا يف هذا 
القرن السادس اهلجري/الثاين عشر امليالدي يأخذون 
إىل  ذلك  بعد  يعودون  ُثّ  الشاميني،  احملدثني  عن 
بلداهنم أما بعد هذه الفرتة فإن الصورة تغريت بشكل 
كبري، وأصبح املغاربة يرتادون بالد الشام بقصد العمل 
الذي كان يعين للبعض الدراسة واحلفظ واملتابعة وقد 
مستويات  أعلى  إىل  يصلوا  أن  منهم  عدد  استطاع 
معلمني  متعددة  أحيان  يف  وغدوا  واألهلية،  العلم 
العلمية  مكانتهم  وظهرت  العلم،  هذا  يف  بارعني 
أو درسوا  ترأسوها  اليت  الشامية  املدارس  بوضوح يف 
األقطار  شىت  من  للمهتمني  مقصداّ  غدوا  حىت  هبا 
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احلصر  ال  املثال  سبيل  على  منهم  نذكر  اإلسالمية 
يللبخت  بن  عبدالعزيز  بن  عيسى  العالمة  احملدث 
بن عيسى املراكشي املغريب )ت 607هـ/1210م( 
وكان عاملاً بكتاب اهلل قراءة وتفسرياً، وحبديث رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكان يقرأ عليه الصحيحان 
النسخ من حفظه)57(، واحملدث  واملوطأ فيصححون 
بن  علي  بن  الرمحن  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو 
حمدث  610هـ/1213م(،  )ت  املرسي  سليمان 
تلمسان، رحل إىل املشرق وحج وطال الغيبة فأكثر 
عن العالمة احملدث أبو طاهر امحد بن حممد السلفي 
تكون  له:  وقال  له  ودعا  576هـ/1180(  )ت 
حمدث املغرب إن شاء اهلل ُثّ استوطن تلمسان وخرج 
وّصنف وعمل معجم لشيوخه يف جملد، ورحل إليه 
ألف  له،  ضابطاً  للحديث  حافظاً  وكان  احملدثون 
الفقر  يف  حديثاً  وأربعني  املواعظ  يف  حديثاً  أربعني 
وفضله وأربعني يف احلب هلل وأربعني يف الصالة على 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتصانيف آخر)58(

ابراهيم بن  أبو بكر حممد بن  الدين  حدث حمي 
ُ
وامل

662ه/1263م(  )ت  الشاطيب  األندلسي  سراقة 
احلديث  دار  توىل  والقاهرة،  ودمشق  حلب  دخل 
احلديث  دار  مشيخة  ويّل  كما  بالقاهرة،  الكاملية 

البهائية حبلب)59(.
على  بعضهم  حاز  كبار  حُمدثني  منهم  وبرز 
بن  عمر  اخلطاب  أبو  احلافظ  مثل:  احلافظ  لقب 
)ت  الكليب  دحية  بن  أمحد  بن  علي  بن  احلسن 
633هـ/1235م(، وكان من أعيان العلماء ومشاهري 
الفضالء ُمتقناً لعلم احلديث وما يتعلق به اشتغل ببالد 
املغرب ُثّ رحل إىل الشام ُثّ منها إىل العراق واجتاز 
املعظم  ملكها  فوجد  604هـ/1207م  سنة  اربل 
له  فعمل  النبوي  باملولد  يعتين  الدين كوكربي  مظفر 
فأجازه  بنفسه  عليه  وقراءه  املنري  السراج  كتاب: 
ألف دينار)60(، كما كان امللك الكامل مقباًل عليه 
الكاملية  احلديث  دار  مشيخة  باشر  من  أول  وهو 

أبو  واحلافظ  621هـ/1224م)61(،  سنة  بالقاهرة 
عبد اهلل حممد بن يوسف الربزايل األندلسي االشبيلي 
)ت 636هـ/1238م( رحل إىل املشرق يف طلب 
فلوس  مبسجد  سنني كثرية  بدمشق  أقام  احلديث، 
تويف  إىل محاة  فلما رجع  إىل حلب  سافر  ُثّ  وغريه 
ابراهيم بن  هبا سنة 637هـ/1239م)62(، واحلافظ 
668هـ/1269م(  )ت  األندلسي  املرادي  عيس 
ألفاظه  وكان بارعاً يف علم احلديث وعلومه وحتقيق 
ال سيما الصحيحان)63(، واحلافظ أمحد بن فرج بن 
أمحد االشبيلي )ت 699هـ/1299م(، نزيل دمشق 
وكانت له حلقة اقراء يف جامع دمشق يقرأ فيه فنون 

احلديث)64(.
ويف جمال الفقه برز عدد من املغاربة نذكر منهم: 
األندلسي )ت  اهلل  بن عبد  أبو حممد جامع  الفقيه 
602هـ/1205م(، تّوىل القضاء بدمشق مدة وهبا 
عبد  أيب حممد  بن  غالب  والفقيه  وفاته)65(،  كانت 
الطرابلسي )ت 608هـ/1211م( اخلالق بن أسد 

ووعظ  ودّرس  ّصنف  بدمشق،  بزازاً  يعمل  وكان 
والشيخ  الشرقية)66(،  املقصورة  يف  بالناس  وأّم 
)ت  املغريب  عبداهلل  بن  علوش  علي  الدين  برهان 
والفروع  باألصول  عاملاً  وكان  617هـ/1220م( 
عبداهلل  أبو  والفقيه  بدمشق)67(،  املالكية  امام  وكان 
627هـ/1229م(  )ت  السبيت  ابراهيم  بن  حممد 
اشتغل بعلم األصول، وكان عارفاً به ، وسكن دمشق 
جملد  مئة  يبلغ  الكثري  خبطه  وكتب  مات،  أن  إىل 
خارجاً عن األجزاء، وويل مسجد اجلوزة بدمشق)68( 
والشيخ حيىي بن عبدالرمحن بن عبداملنعم املغريب)ت 
668هـ/1269م(، وكان فقيهاً فاضاًل زاهداً عابداً 
اخلالفيات  يف  وكتاباً  األنيقة  الروضة  صنف كتاب 
والعامل  بغرناطة)69(،  تويف  حنيفة  وأيب  الشافعي  بني 
اجملتهد أبو حممد بن أيب الربكات الصديف الطرابلسي 
)ت 684هـ/1285م(، أحد املشايخ الكبار، رحل 
إىل احلج  ولقي األفاضل عز الدين بن عبد السالم 
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وغريه، وكان له علم بالفقه وأصول الفقه والدين وكان 
جيلس لإلقراء فقرأ عليه الفنون الثالثة: الفقه وأصوله 
وأصول الدين، وكان مقدماً للفتية يف إفريقية )تونس(

 .)70(

أما يف جمال )علوم اللغة العربية( فقد كان للمغاربة 
والصرف  النحو  علم  يف  وخباصة  البارز،  دورهم 
أمثاهلم  عن  شاناً  يقلون  ال  أقطاباً  فيه  الذي كانوا 
من علماء احلديث، الذين أتينا على ذكرهم، وظهر 
خدمة  يف  األثر  بالغ  هلم  عظام كان  حنويون  منهم 
علم النحو واملهتمني به، واستطاع كثريون منهم أن 
يف  املضمار  هذا  يف  التدريس  ملهمة  جبدارة  يّتصدوا 
أضفى  مما  ومساجدها،  الشام  مدارس  من  العديد 
على بعضهم الشهرة، وذلك من خالل املؤلفات اليت 
أبو  الشيخ  املثال:  ّخلفوها، نذكر منهم على سبيل 
موسى عيسى بن عبد العزيز بن عيسى املراكشي )ت 
607هـ/1210م(، وكان إماماً يف علم النحو كثري 
مصر  دخل  وشائكه،  وغريبه  دقائقه  على  االطالع 
وقرا على العالمة النحوي أيب حممد عبد اهلل بن بري 
)ت 582هـ/1186م( ونقل عنه شيئاً يف مقدمته 
قانون اجلزويل وهي يف غاية اإلجياز مع  اليت أمساها 
النحو مل يسبق إىل  االشتمال على شيء كثري من 
مثلها وانتفع به خلق كثري يف النحو، وكان إذا ُسئل 
عن هذه املقدمة: أمن تصنيفك هي؟ قال: ال إهنا 
وعلي  حيفظها)71(،  بري كان  ابن  على  حبوثي  نتاج 
بن حممد بن علي نظام الدين أبو احلسن بن خروف 
609هـ/1212م(، حضر  النحوي )ت  االندلسي 
بعدة  النحو  أقرا  النحو،  يف  بارعاً  اشبيلية وكان  من 
بالد وأقام حبلب من مصنفاته: شرح سيبويه وشرح 

اجلمل وكتاب يف الفرائض وتويف بإشبيلية)72(.
حيىي  الدين  زين  أيضاً:  الُنحاة  مشاهري  ومن 
)ت  املغريب  الزواوي  النور  عبد  بن  املعطي  عبد  بن 
628ه/1230م(، ووصف كونه أحد ائمة عصره 
يف النحو واللغة، كما كان شاعراً حمسناً، لقّبه الذهيب 

طويال  زمناً  دمشق  سكن  النحوين«)73(  شيخ  بــ: 
السيوطي  واشتغل عليه خلق كثري وانتفعوا به، ذكر 
النحو  يف  والقوانني  العقود  منها:  مؤلفاته  من  عدداً 
يف  السراج  ابن  ُأصول  على  حواشي  على  وكتاب 
أبيات  وشرح  النحو  يف  اجلمل  شرح  وكتاب  النحو 
يف  وقصيدة  خطب  ديوان  وكتاب  نظم  سيبويه 
القراءات السبع ونظم كتاب الصحاح للجوهري  يف 
اللغة  ومل يكمل، وّنظم كتاب اجلمهرة البن دريد يف 
املثلث)74(  وله كتاب  العروض  يف  وّنظم كتاباً  اللغة 
وكان قد حظي برعاية امللك الكامل حممد بن امللك 
العادل وانتقل بناء على دعوته إىل مصر الذي قرر 
العربية  لتدريس  العاص  بن  عمرو  جبامع  الّتصدر  له 
وخّصص له راتباً جمزياً على ذلك، وكان يعتمد عليه 
يف املسائل النحوية   وعند وفاته حضر مراسيم تشييعه 
والصالة عليه)75(  والنحوي حممد بن عبد اهلل بن أيب 
655هـ/1257م(  االندلسي )ت  السلمي  الفضل 
كان من االئمة الفضالء يف احلديث، وعلوم القران 
وترك  واللغة،  والنحو  واالصلني  واخلالف  والفقه 
علم  الكلية يف  الضوابط  منها:  النحو  مصنفات يف 
العربية تويف بني العريش وغزة وهو متوجه إىل دمشق 
بن  حيىي  بن  بكر  وأبو  655هـ/1255م)76(،  سنة 
عبداهلل املالقي النحوي )ت 657هـ/1257م(، قرأ 
وشرح  سيبويه  شرح  ّصنف  فيه  بارعاً  وكان  النحو  

إيضاح الفارسي وشرح ملع ابن جين)77(.
النحوي  مالك  بن  حممد  أيضاً:  املشاهري  ومن 
)ت 672هـ/1273م( وكان من كبار حناة األندلس 
الذين رحلوا إىل الشام ، وكان مهه أن ينبغ يف اللغة 
شهرته  سيبويه  ينازع  وكاد  أراد  ما  له  وكان  والنحو 
حيث صار يُضرب به املثل يف معرفته بدقائق النحو 
فيما  التحري  مع  اللغة  وغريب  الصرف  وغوامض 
انطالقا من مسعة علمه  النحاة  بشيخ  ولّقب  ينقله، 

واطالعه وخربته الواسعة يف هذا العلم)78(.
وال تنحصر أمهيته بصفته شخصية حنوية مرموقة 
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صاحب  أنه كان  يف  وتتجسد  تنحصر  ما  بقدر 
إىل  بعد رحيله  لزمن طويل  اخللود  هلا  مدرسة كتب 
خّلفوه  الذين  النحويني  مجيع  أن  إىل  وصلت  درجة 
من املغاربة والشاميني مل يتمكنوا من التأليف واالنتاج 
من  بأن كثري  األمر  وتوقف  جياريه.  الذي  بالشكل 
النحويني على شرح مؤلفاته، وهذا إن ّدل  مشاهري 
على شيء، فإمنا يدل على املستوى الرفيع الذي بلغه 
بالد  تعرف  مل  ورمّبا  النحو،  حقل  يف  مالك   ابن 
مالك  االسالمية كابن  العصور  طوال  حنوياً  الشام 
النحوي، من ناحية سعة علمه واطالعه أو من ناحية 
النحو  علم  جماهيل  يف  تبحث  اليت  الكثرية  مؤلفاته 
نذكر  مؤلفاً  عشرين  من  أكثر  بلغت  واليت  وقواعده 
منها: الكافية الشافية، وهي منظومة شعرية يف النحو 
وضع  كما  للكافية،  شرح  وهي  والوافية  والصرف 
أيضاً  وتُعرف  األلفية  اخلالصة  دعاه  للكافية  خمتصراً 
بـ: ألفية ابن مالك وتضم أبواباً وفصواًل كثرية أوهلا 
باب الكالم وما يتألف  منه وأخرها باب اإلدغام. 
تقي  البنه  ألفها  األسدية  قدمة 

ُ
امل أيضاً:  أثاره  ومن 

الفوائد  أيضاً:  وله  باألسد  املعروف  حممد  الدين 
وتكيل  الفوائد  وتسهيل  البخاري  مشكل  واعراب 
الالفظ وعمدة احلافظ واملنهاج وهو  املقاصد وعدة 
شرح املقدمة اجلزولية واملوجز فيما يهمز وما ال يهمز 

وغريها من املصنفات)79(.
وألف يف علم الصرف مؤلفات منها: اخلالصة أو 
األلفية وهي أرجوزة يف ألف بيت اختصر فيها الكافية 
وقد ظفرت بعناية العلماء فوضعوا عليها الشروح أو 
الصرف  علم  لدراسة  أساساً  وأصبحت  احلواشي 
خمتصر  أيضاً  وله  مالك،  ابن  ألفية  باسم  واشتهرت 
يف التصريف دعاه ضروري التصريف قام بشرحه يف 
كتاب أخر مسّاه إجياز التعريف يف علم التصريف)80(.

ومن املشاهري أيضاً: حممد بن عمر بن عبد اهلل 
املراكشي األربلي املولد، األديب، كان فقيهاً فاضاًل 
واللغة ودّرس  بالنحو  النظم واملعرفة  له  شاعراً  وأديباً 

بدمشق، ولد بأربل 602هـ/1205م ومات بدمشق 
سنة 676هـ/1277م)81(.

كما ساهم بعض املغاربة يف جمال التدوين التاريي 
األندلسي  الرحالة  منهم:  نذكر  الرحالت  وأدب 
614هـ/  )ت  الكناين  جبري  بن  حممد  احلسني  أبو 
1217م(، رحل إىل املشرق اكثر من مرة كان آخرها 
متنقاًل  حياته  بقية  وأمضى  601هـ/1204م  سنة 
املنية  وافته  أن  إىل  ومصر  الشام  ومدن  احلجاز  بني 
األوىل  رحلته  ابن جبري  دّون  وقد  باإلسكندرية)82(، 
اتفاقات  عن  باألخبار  تذكرة  عنوان  يف كتاب محل 
األسفار ذكر فيه كل ما مّر به من مدن، وما شاهده 
من عجائب البلدان واألحوال السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية، كما عين عناية خاصة بوصف النواحي 
اليت  الصعوبات  وذكر  واملشاهد،  واملساجد  الدينية 
احلروب  عن  احلديث  يغفل  ومل  أسفاره،  واجهته يف 
بالسلطان صالح  االعجاب  الصليبية، وكان شديد 

الدين كثري املدح له)83(.
وال شك أن لرحلة ابن جبري مكانة مرموقة بني 
املصادر اجلغرافية والتاريية لذلك العصر فقد متكن 
املؤلف بقوة املالحظة اليت يتمتع هبا وبأسلوبه األديب 
التعبري  وسهولة  واحليوية  بالرصانة  ميتاز  الذي  الرفيع 
من تصوير حياة عصره يف الكثري من النواحي، وهي 
بني  مادهتا  يف  مزجت  اليت  املؤلفات  من  كغريها 

اجلغرافية والتاريخ واألدب.

ثانيَا/ في ميدان العلوم التطبيقية:

ساهم املغاربة يف بعض العلوم التطبيقية كالطب 
وكذلك  العلم،  هذا  بتدريس  قيامهم  خالل  من 
وممارستهم  مسامهاهتم  عن  فضاًل  فيه،  التصنيف 
العملية له، وكان عملهم يف الغالب يقوم على أساس 
الكهانة  أعمال  عن  واالبتعاد  واملشاهدة  التجربة 
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اخلاطئة  االعتقادات  من  وغريها  والسحر  والتنجيم 
اليت شابت صناعة الطب لفرتة طويلة خلت)84( وكان 
نظري  منهج  منهجني:  على  جيري  الطب  تدريس 
يشمل على دراسة األمراض وكيفية عالجها، ومنهج 
عملي تطبيقي يشمل التدريب والتمرين على كيفية 
املعاجلة حيث جيتمع مبوجبه طالب الطب حول رئيس 
األطباء ليشاهدوا طرق الفحص ووصف العالج)85( 
العصر  ذلك  يف  بالطب  االهتمام  ان  القول  وميكن 
كان له ما يربره لكثرة عمليات اجلهاد واحلاجة امللحة 
لألطباء إلسعاف املصابني يف عمليات القتال، كما 
أن مهنة الطب أيام اجلهاد تعد جهادا يف سبيل اهلل ال 
تقل شرف ممارسته عن القتال يف ساحة املعركة لذلك 
كثر املشتغلون به. وحظي أصحاهبا مبكانة اجتماعية 
مرموقة لدى العامة واخلاصة وكثريا ما حرص ممارسوها 

على تعليمها ألبنائهم)86(.
للطب  األيوبيني  رعاية  فإن  ُأخرى  جهة  من 
الشام  بالد  إىل  للتوجه  املغاربة  من  بالكثري  دفعت 
أبو  فعل  هنائي كما  بشكل  فيها  لالستقرار  ومصر 
)ت  األندلسي  القرطيب  ميمون  بن  موسى  عمران 
ولد  يهودية،  عائلة  من  وهو  605هـ/1208( 
الفلسفية  العلوم  من  الكثري  وقرأ  نشأ  وهبا  بقرطبة 
والرياضية والطب، ث خرج مع أهله إىل املشرق ونزل 
صالح  خدمة  يف  ودخل  يهودها،  بني  بالفسطاط 
مؤلفات  وترك  األفضل علي،  ابنه  بعده  الدين ومن 
عديدة منها: املختصرات وهي تلخيص الكتب الستة 
عشر جلالينوس وله شرح أبقراط وفصول موسى يف 
والتحرز  السموم  وكتاب  األفضلية،  والرسالة  الطب 

من األدوية ومقالة يف البواسري وعالجها)87(.
وحققوا  الصيدلة  جمال  يف  آخرون  برز  كما 
من  العقاقري  استخراج  ميدان  يف  مهمة  إجنازات 
ومعاجلتها  تركيبها  كيفية  بيان  وكذلك  مصادرها، 
حتويلها  لغرض  الكيماوية  الطرق  منها  خمتلفة  بطرق 
من حال إىل آخر مبا حيدث فيها من تفاعالت وفق 

نسب ثابتة)88(.
علم  من  يتجزأ  الصيدلة جزءا ال  علم  وملا كان 
الطب فقد واكب تقدمه النهضة الطبية اليت شهدهتا 
البارز  مصر يف العصر األيويب، وكان لألطباء الدور 
تركيبها  يتم  ما  وكثريا  وحتضريها،  األدوية  صناعة  يف 
يف أماكن خاصة معدة هلذا الغرض، ومن أهم تلك 
تضم صيدليات  اليت كانت  البيمارستانات  األماكن 

ملحقة هبا)89(.
أبو  الطبيب  العقاقري:  بتحضري  اشتهروا  وممن 
جعفر عمر بن البذوخ املغريب )ت 575هـ/1197م( 
ووصف كونه خبرياً مبعرفة األدوية وتركيبها، وله حسن 
نظر يف االطالع على األمراض ومداواهتا وله دكان 
عطر جيلس فيه ويعاجل من يأيت إليه ويستوصف منه 
سائر  »من  يصفها  مركبة  أدوية  بتحضري  يقوم  كما 
الناس  وينتفع  يبيع  ذلك  وغري  واألقراص  املعاجني 

منه«)90(.
األندلسي )ت  الطبيب أمحد بن حممد  واشتهر 
637هـ/1239م( بلقب النبايت العشاب)91( ملعرفته 
بالنبات، وتذكر املصادر أنه رحل إىل بالد  الواسعة 
كثرية يف املشرق واملغرب وكان دافعه يف الرحلة هو 
ذلك  يف  وله  الطبيعية،  بيئاهتا  يف  النباتات  دراسة 
تصانيف عديدة منها: الرحلة النباتية وشرح حشائش 

ديسقوريدس وأدوية جالينوس)92(.
الدين  ضياء  النبايت  الطبيب  ذكر  يفوتنا  وال 
البيطار  بابن  املعروف  األندلسي  أمحد  بن  اهلل  عبد 
صيادلة  أشهر  من  وهو  646هـ/1248م(  )ت 
النباتات  معرفة  انتهت  وإليه  7هـ/13م  القرن 
على  أمسائه  ونعت  نباته  ومواضع  واختباره  وحتقيقه 
فزار  بالرحلة زمانا طويال  اشتغل  اختالفها وتنوعها  ، 
مجع  يف  رغبة  ومصر  املغرب  يف  وجتول  الروم،  بالد 
احلشائش والنباتات ودراستها دراسة علمية، ودخل 
الكامل  امللك  وكان  مبصر،  األيوبيني  خدمة  يف 
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به  يثق  )635-615هـ/1237-1218م( 
ويعتمد عليه يف املسائل الطبية واألدوية وجعله رئيساً 
على سائر العشابني مبصر، كما كان حظياً متقدماً 

عند امللك الصاحل جنم الدين أيوب)93(.
وقد عرف ابن البيطار الكثري من النباتات ذات 
أشهر  قبله، ومن  أحد  يعرفها  اليت مل  الطبية  األمهية 
صنفه  واألغذية  األدوية  ملفردات  اجلامع  مؤلفاته: 
للملك الصاحل جنم الدين، وحيتوي على شىت األدوية 
وما قام به املؤلف من اختبارات وجتارب يف تركيبها 
وهو من أجل كتب األدوية وأمجعها        مساه باجلامع 
املفردات  الدواء والغذاء  واملراد من  لكونه مجع بني 
قام  وقد  الرتكيب)94(،  قبل  العقاقري  من  واحدة  كل 
بتصنيفه بعد دراسات طويلة  ورحلة مضنية يف بالد 
واعتمد يف  والشام،  واملغرب واألندلس ومصر  الروم 
مجع مادته على أكثر من مئة ومخسني من أمهات 
حصيلة  إليها  أضاف  ث  قبله  صنفت  اليت  الكتب 
ومخسمئة  ألف  حنو  فيه  ووصف  ومشاهداته  جتارية 
نوع من األدوية املختلفة بني نبايت ومعدين وحيواين 
منها ثالمثئة نوع جديد مل يتناوهلا كتاب يف الصيدلة 

من قبل)95(.
املنهج  على  تأليفه  يف  البيطار  ابن  واعتمد 
لذلك  واملشاهدة،  التجربة  على  يقوم  الذي  العلمي 
قام  دراسة  ألوسع  ناضجة  »مثرة  بأنه  البعض  عده 
هبا املسلمون يف ميدان الصيدلة وعلم النبات«)96(. 
واعترب أساساً ومصدرا لغريه من املؤلفات اليت وضعت 
املفردة من  األدوية  املعتمد يف  مثل كتاب  بعد  فيما 
رسول  بن  عمر  بن  يوسف  املظفر  امللك  تصنيف 

الغساين )ت 694هـ/1294م()97(.
نذكر كتاب  البيطار األخرى  ابن  ومن مؤلفات 
واألوهام  اخللل  من  املنهاج  يف  مبا  واألعالم  اإلبانة 
األدوية  يف  واملغين  ديسقوريدس  أدوية كتاب  وشرح 
املفردة ويلي اجلامع من حيث أمهيته وشهرته وتناول 

به  ينتفع  خمتصرة كي  بطريقة  األعضاء  عالج  فيه 
األطباء)98(.

◄أهم االستنتاجات:

هذا  يف  الواردة  التاريية  املعطيات  إىل  استنادا 
البحث ميكن الوصول إىل نتائج عديدة أمهها:

العامل  التفكك السياسي الذي عاىن منه  إّن   -
اهلجريني/ والسابع  السادس  القرنني  يف  اإلسالمي 

السلبية  نتائجه  رغم  امليالديني  عشر  والثالث  الثاين 
مل يكن عائقاً امام استمرار احلركة العلمية، وتواصل 
الثقايف  املستوى  على  بينها  فيما  اإلسالمية  البالد 
وكانت التحديات اخلارجية كالغزو الصلييب يف مقدمة 
العوامل اليت سامهت يف وحدة العامل االسالمي على 
كما  مضى.  وقت  أي  من  اكثر  الفكري  املستوى 
أن سقوط اخلالفة الفاطمية سنة  567هـ/1171م 
فبسقوطها  املسلمني،  تاريخ  يف  خطرياً  حدثاً  كان 
اصبحت اخلالفة العباسية اخلالفة الوحيدة اليت يدين 
هلا املسلمون بالوالء الروحي، ومن ثّ ساهم ذلك يف 
قوة التفاعل والتواصل احلضاري بني املشرق اإلسالمي 

ومغربه .
- كان لربوز بالد الشام على املستوى السياسي 
ألن  يربره  ما  له  االيويب  العصر  خالل  واحلضاري 
مع  املباشرة  املواجهة  ميدان  أصبحت  البالد  تلك 
العدو الصلييب، وإليها اجتهت أنظار ساسة املسلمني 
وعامتهم، فارحتل إليها الكثري من العلماء واجملاهدون 
ليدافعوا عن املقدسات اإلسالمية بسيوفهم واقالمهم، 
الدين  صالح  السلطان  حاضرة  دمشق  وأصبحت 
االيويب متثل على حد تعبري الرحالة املغريب ابن جبري 

جنة املشرق وعروس املدن اإلسالمية آنذاك.
- شّكل املغاربة واألندلسيون أحد اهم شرائح 
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كبرية  بأعداد  إليها  نزحوا  بعدما  الشامي  اجملتمع 
اليت  واألخطار  السياسية  الظروف  أجربهتم  أن  بعد 
جمموعها  يف  بالسلبية  اتسمت  واليت  هبم،  احدقت 
النزوح عن بالدهم. فضاًل  الكثري من سكاهنا على 
عن دور العامل الديين املتمثل باجلهاد، حيث كانت 
الرئيسية اليت سعى املسلمون إىل  بالد الشام اجلبهة 
تأمينها من اخلطر الصلييب الذي كان يتهددها، وقد 
سبق للسلطان صالح الدين أن استنجد باملوحدين، 
كما ال ننسى ان بالد الشام تقع يف طريق احلج إىل 
الديار املقدسة باحلجاز توافد اليها سنوياً الكثري من 

املغاربة يف طريق رحلتهم إىل اداء فريضة احلج .
- آثّر الكثري من املغاربة النازحون إىل بالد الشام 
الرتحيب  من  لقوه  ما  بسبب  البالد  تلك  يف  البقاء 
رغيدة  حياة  فعاشوا  االيوبيني،  من  السيما  والدعم 
آمنة، وسرعان ما اندجموا يف اجملتمع الشامي، وكانت 
هلم بصمات واضحة يف الكثري من امليادين، وكان هلم 
الكثري  الصليبيني ودفع  اجلهاد ضد  دور مشهود يف 
منهم حياته مثناً لذلك، كما وقع العديد منهم اسرى 

بيد العدو.
- كان للمغاربة دور يف الكثري من امليادين العلمية 
ويف ُمقدمتها العلوم الدينية واليت تشمل علوم القران 
الشريف  النبوي  احلديث  وعلوم  الكرمي كالقراءات 
والفقه، كما برز العديد منهم يف علوم اللغة العربية 
االجتماعية  العلوم  إىل  باإلضافة  واألدب،  كالنحو 

والعلوم التطبيقية الصرفة كالطب والصيدلة.

◄الهوامش:
الدين األيويب بطل وحدة  )1( سيدة امساعيل كاشف، صالح 
الكتب  عامل  اهلل،  سبيل  يف  اجلهاد  وبطل  االسالمي  الصف 

)بريوت: 1986(، ص 41. 

الكناين  جبري  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  حممد  احلسني  أبو   )2(
اللبناين  الكتاب  ابن جبري، دار  )ت 614هـ/1217م(، رحلة 

)بريوت: د/ت(، ص 183.

بالد  يف  االسالمي  »اجملتمع  عاشور،  عبدالفتاح  سعيد   )3(
الشام يف عصر احلروب الصليبية« حبث يف وقائع املؤمتر الدويل 
لتاريخ بالد الشام املنعقد يف اجلامعة االردنية )عمان: 1974( 

ص220.

)4( للمزيد ينظر: علي بن حممد ابن فرحون، الديباج املذهب يف 
معرفة اعيان املذهب، ط1، )مصر: 1351هـ(،ج2، ص ص 
240، 321؛ علي أمحد، االندلسيون واملغاربة يف بالد الشام 
)دمشق:  والنشر  والرتمجة  للدراسات  طالس  دار  مطبعة  ط1، 

1989(، ص ص 85 - 86.

)5( علي أمحد، املرجع نفسه، ص ص 85 - 86.

)6( أبو يعلى محزة بن القالنسي )ت 555هـ/1160م(، ذيل 
تاريخ دمشق، حتقيق آمدروز، مطبعة االباء اليسوعيني )بريوت: 

1908(، ص302.

)7( هامتلون ا. رجب، صالح الدين األيويب دراسات يف التاريخ 
للدراسات  العربية  املؤسسة  ايبش،  يوسف  ترمجة  االسالمي، 

والنشر )بريوت: 1973(، ص 204.

)8( رحلة ابن جبري، ص 201.

)9(  شهاب الدين عبد الرمحن أبو شامة )ت 665هـ/1266م(
تراجم رجال القرنني السادس والسابع اهلجريني املعروف بالذيل 
دار  العطار احلسيين،  السيد عزت  بنشره،  الروضتني، عين  على 

اجليل )بريوت: 1974(، ص 16.

)10( ابو شامة، الذيل على الروضتني،  ص186.

 )11( رحلة ابن جبري، ص  52.

)12( املصدر نفسه،  ص 200.

 )13( املصدر نفسه، ص 53. 

)14(  انتوين ويست، احلروب الصليبية، ترمجة. شكري حممود 
ندمي، شركة النرباس للنشر والتوزيع )بغداد: 1967(، ص175.

)ت  الشيزري  نصر  بن  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد   )15(
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حتقيق  امللوك،  سياسة  يف  املسلوك  املنهج  589هـ/1193م(، 
)الزرقاء:1987(، ص65  املنار  مكتبة  املوسى،  اهلل  عبد  علي 

)احملقق(.

)16( ابن جبري ، املصدر السابق، ص 52.

)17( ابن جبري ، املصدر نفسه، ص 199.

)18( املصدر نفسه، ص46.

)19( املصدر نفسه، ص 202. 

)20( املصدر نفسه، ص 46.

)21( وكان مقدار هذه الضريبة بالدينار املصري حنو سبعة دنانري 
ونصف، وتعادل مخسة عشر دينارا مغربية او ما كانت تسمى 
)باملؤمنية( على كل شخص ينظر: ابن جبري، املصدر نفسه  ص 

ص 55، 304.

)22( املصدر نفسه، ص 200.

)ت  االزرق  ابن  علي  بن  حممد  اهلل  عبد  ابو   )23(
896هـ/1490م(، بدائع السلك يف طبائع امللك، حتقيق حممد 
ج2/  د/ت(،  )تونس:  للكتاب  العربية  الدار  الكرمي،  عبد  بن 

.817

)24( ابن جبري ،املصدر السابق،  ص 44.

)25( ابن جبري، املصدر نفسه.

)ت  املنذري  القوي  عبد  بن  العظيم  عبد  الدين  زكي   )26(
بشار عواد  النقلة، حتقيق  لوفيات  التكملة  656هـ/1258م(، 
معروف، مؤسسة الرسالة )بريوت: 1988(، ج 309/2؛ ابو 

شامة،  الذيل، ص ص 170، 186.

)27( املنذري، املصدر السابق، ج3/ 560؛ ابو شامة، الذيل  
ص7.

978هـ/1570م(  )ت  النعيمي  حممد  بن  القادر  عبد   )28(
)بريوت:  العلمية  الكتب  دار  املدارس،  تاريخ  يف  الدارس 

1990(، ج/ 35.

)29( املنذري ، املصدر السابق، ج413/2، ج416/2 عبد 
إشارة  743هـ/1342م(،  )ت  اليماين  اجمليد  عبد  بن  الباقي 
التعيني يف تراجم النحاة واللغويني، حتقيق عبد اجمليد دياب، مركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية )الرياض: 1986( 

ص295. 

)30( ابو شامة، الذيل، ص 7.

)31( املنذري، املصدر السابق، ج358/3، ج470/3؛ ابو 
شامة، الذيل، ص162.

)32( ابن جبري ، املصدر السابق، 174، ص200.

)33( ابن جبري ، املصدر نفسه، ص199.

)34( املنذري، املصدر السابق، جـ2/ 343،جـ3/ 602؛ ابو 
شامة، الذيل، ص ص 168، 170، 186.

النعيمي  ص153؛  الروضتني،  على  الذيل  شامة،  ابو   )35(
املصدر السابق، ج2/ 5.   

)36( ابو شامة، الذيل، ص 173.

)37(  ابو شامة، املصدر نفسه، ص 235. 

)38( ابن جبري ، املصدر السابق، ص 199.

928هـ/1521م(  )ت  العليمي  الدين  جمري  اليمن  أبو   )39(
العلوم      حبر  حممد  تقدمي  واخلليل،  القدس  بتاريخ  اجلليل  االنس 

املطبعة احليدرية )النجف: 1968(، ج2/ 580. 

)40( العليمي، املصدر نفسه، ج2/ 46.

)41( عبداجلليل حسن عبد املهدي، املدارس يف بيت املقدس 
يف العصرين االيويب واململوكي دورها يف احلركة الفكرية       مكتبة 

االقصى )عمان: 1981(، ج133/1.

)42(  ينظر رحلة ابن جبري، ص 200.

)43( عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون )ت 808هـ/1405م( 
املقدمة، دار الفكر )بريوت: 1988 (، ص551.

833هـ/  )ت  اجلزري  ابن  حممد  اخلري  ابو  الدين  )44( مشس 
العلمية  الكتب  دار  القراء،  طبقات  يف  النهاية  غاية   ،)1429
)بريوت: 1980(، ج2/ 23؛ خليفة، كشف الظنون، ج1/ 

.502

ابن  208؛   -207 ج1/  السابق،  املصدر  املنذري،   )45(
اجلزري املصدر السابق، ج22/2.

)46( ابن اجلزري، املصدر السابق، ج23/2.

السابق  ،املصدر  اجلزري  ابن  الذيل، ص7؛  شامة،  ابو   )47(
ج2/ 20- 21.

)48( أبو شامة، املصدر السابق، ص 91.  

)ت  السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل   )49(
911هـ/1505م(، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة دار 

املعرفة، دار املعرفة )بريوت: د/ت(، ص 416.

أبو  25؛   ،24  /1 جـ  السابق،  املصدر  اجلزري،  ابن   )50(
الفالح عبد احلي ابن العماد احلنبلي )ت 1089هـ/1678م(، 
العلمية  الكتب  دار  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات 
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)بريوت: د/ت(، ج5/ 264.

)51( ابن اجلزري، املصدر السابق، ج2/ 122.

)52( ابن اجلزري، املصدر نفسه، ج1/ 386. 

)53( املنذري، املصدر السابق ، ج2/ 309- 310.

)ت  الداوودي  أمحد  بن  علي  بن  حممد  الدين  مشس   )54(
العلمية  الكتب  دار  املفسرين،  طبقات  945هـ/1538م(، 

)بريوت: د/ت(، ج2/ 268.

)ت  الذهيب  عثمان  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  مشس   )55(
املشاهري  ووفيات  االسالم  تاريخ  748هـ/1347م(، 
واالعالم، حتقيق عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب 

)بريوت:1997(، ص 316. 

 115  ،109  ،70 مج1/  السابق،  املصدر  املنذري،   )56(
مج2/ 6، 28، 82، مج3/ 173، 208، 579.

)57( املنذري، املصدر نفسه، ج165/2.

11هـ/17م(  القرن  يف  )ت  االدنوي  حممد  بن  امحد   )58(
طبقات املفسرين، حتقيق سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة العلوم 

واحلكم )املدينة املنورة: 1997(، ج2/ 28. 

)ت  الذهيب  عثمان  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  مشس   )59(
عواد  بشار  حتقيق  النبالء،  أعالم  سري  748هـ/1347م(، 
)بريوت:  الرسالة،  مؤسسة  السرحان،  هالل  وحمي  معروف 

1998( ج22/ 24- 25.

املصدر  العماد،  ابن  230؛   ص  الذيل،  شامة،  ابو   )60(
السابق، ج5/ 310- 31,

بن  امحد  العباس  ابو  142؛  ص  الذيل،  شامة،  ابو    )61(
عبد اهلل الغربيين )ت 704هـ/ 1304م(، عنوان الدراية فيمن 
عرف ببجاية من العلماء يف املائة السابعة، حتقيق عادل نويهض 

)بريوت: 1969(، ص ص 269- 272.

)62( ابو شامة، الذيل، ص 168.

)63( تاج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي السبكي )ت 
771هـ/1369م(، طبقات الشافعية الكربى، حتقيق عبد الفتاح 
العربية  الكتب  احياء  دار  الطناحي،  حممد  وحممود  احللو  حممد 

)القاهرة: 1970(، ج8/ 122.

)64(السبكي،  طبقات الشافعية، ج8/ 26- 29؛ االسنوي 
املصدر السابق، ج2/ 143.

)65( املنذري، املصدر السابق، ج2/ 91؛ السبكي، املصدر 
السابق، ج5/ 53.

)66( املنذري، املصدر السابق، ج2/ 237.

)67( ابو شامة، الذيل، ص121.

)68( املنذري، املصدر السابق، جـ3/ 267 .

)69( السبكي، املصدر السابق، جـ8/ 400.

)70( الغربيين، املصدر السابق، ص110-109. 

)71( الذهيب، سري اعالم النبالء، ج21/ 497؛ أبو العباس 
كتاب  809هـ/1406م(،  )ت  قنفذ  ابن  حسن  بن  أمحد 
اجلديدة  اآلفاق  دار  نويهض، منشورات  الوفيات  حتقيق عادل 

)بريوت: 1983(، ص ص 307، 308 .

)72( السيوطي، املصدر السابق، ص 354.

)73( الذهيب، دول االسالم، حتقيق فهم حممد شلتوت وحممد 
)القاهرة:  للكتاب  العامة  املصرية  اهليئة  ابراهيم،  مصطفى 

1974(، ج2/ 134.

)74( ينظر:  بغية، ص 416.

)75( املنذري ، املصدر السابق، جـ 3/ 293، ابو شامة الذيل 
ص 160، السيوطي، املصدر السابق ، ص 416.  

اليونيين  حممد  بن  موسى  الفتح  أبو  الدين  قطب   )76(
)ت:726هـ/1325م(، ذيل مرآة الزمان،) حيدر اباد الدكن: 
1954(،  جـ 1/ 76- 77، اليماين ، املصدر السابق، ص 

.319

)77( السيوطي، املصدر السابق، ص 207.

فوات  764هـ/1362م(،  الكتيب )ت  )78( حممد بن شاكر 
صادر  دار  عباس،  احسان  حتقيق  عليها،  والذيل  الوفيات 
)بريوت: 1973(، ج2/ 407، 408؛ ابن اجلزري، املصدر 

السابق ج2/ 180.

)79( الكتيب، املصدر السابق، ج3/ 408؛ ابن اجلزري املصدر 
نفسه، ج2/ 180- 181.

بروكلمان  ص332؛ كارل  السابق،  املصدر  قنفذ،  ابن   )80(
املعارف  دار  النجار،  احلليم  عبد  ترمجة  العريب،  األدب  تاريخ 

)القاهرة: 1969(، ج5/ 294.

)81( السيوطي، املصدر السابق، ص15. 

)82( املنذري، املصدر السابق، ج407/2؛ ابن اجلزري املصدر 
السابق، ج60/2 . 

)83( ابن جبري، املصدر السابق، ص ص 45، 46، 47، 50  
.86 ،81 ،69 ،60 ،55 ،52
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)84( سعيد عبد الفتاح عاشور وسعد زغلول عبد احلميد وأمحد 
العربية   االسالمية  احلضارة  تاريخ  يف  دراسات  العبادي،  خمتار 

منشورات ذات السالسل )الكويت: 1986(، ص121.

)85( حكمت جنيب عبدالرمحن، دراسات يف تاريخ العلوم عند 
العرب )بغداد: 1977(، ص43.

)86( ابن أيب أصيبعة امحد بن القاسم )ت 668هـ/1269م( 
الثقافة   دار  نزار رضا،  االطباء، حتقيق  االنباء يف طبقات  عيون 
ط2 )بريوت: 1979(، ص ص 580، 583، 585 586، 

.675 ،600 ،590 ،589

)87( ابن أيب أصيبعة، املصدر نفسه، ص583؛ مجال الدين 
الرواة  أنباه  646هـ/1248م(،  )ت  القفطي  يوسف  بن  علي 
ابراهيم، مطبعة دار  الفضل  أبو  النحاة، حتقيق حممد  أنباه  على 

الكتب املصرية )القاهرة: 1950(، ص ص317، 319.

األدوية  تركيب  وطرق  ومكاييلهم  األطباء  أوزان  عن   )88(
يوسف )ت  بن  بن أمحد  اهلل حممد  أبو عبد  اخلوارزمي،  ينظر: 
)القاهرة:  الشرق  مطبعة  العلوم،  مفاتيح  387هـ/997م(، 

1342هـ (، ص ص105ـ106.

)89( ابن جبري، املصدر السابق، ص52.

)90( ابن أيب أصيبعة، املصدر السابق، ص628.

سري  الذهيب،  ج531/3؛  السابق،  املصدر  املنذري،   )91(
أعالم النبالء، ج58/23.

تاريخ  الذهيب،  ج531/3؛  السابق،  املصدر  املنذري،   )92(
اإلسالم، ص ص298، 299.

)93( ابن أيب أصيبعة، املصدر السابق ، ص602؛ ابن العماد  
املصدر السابق، جـ234/5.

)ت  القسطنطيين  خليفة  حاجي  اهلل  عبد  بن  مصطفى   )94(
الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف  1067هـ/1656م(، 

والفنون، دار الفكر )بريوت:1994(، ج453/1.

عند  العلوم  تاريخ  يف  اجلامع  مرحبا،  الرمحن  عبد  حممد   )95(
العرب، منشورات عويدات )بريوت: 1988(، ص306.

)96( مجهرة من املستشرقني بإشراف سري توماس آرنولد، تراث 
االسالم، ط5 )أربيل: 2000(، ج485/2.

اليت حكمت ما بني  باليمن  الرسولية  الدولة  )97(  من ملوك 
)626ـ803هـ/1228ـ1400م(.

)98( ابن أيب أصيبعة، املصدر السابق، ص602. 
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الدرر  من خالل كتابه:  وذلك  النوازل،  بفقه  خاصة  عناية  أولوا  الذين  الفقهاء  من  المازوني  يحيى  زكريا  أبو  يعّد 
المكنونة في نوازل مازونة، وقد احتوى هذا الكتاب على ثروة علمية وفقهية مهمة، رصدت لنا الحركة التاريخية للفترة 
التي عاصرها المؤلف، وهي فترة القرن التاسع الهجري، وجمع كثيراً من النوازل التي وقعت في عصره، وخاصة أنه كان 

متقلداً لمنصب القضاء.

رصد النوازل التي تتعلق بفقه القضايا السياسية واالجتماعية التي عاصرها أبو زكريا المازوني في عصره.

Abstract : 

The Abu Zakaria Yahya Almazzoni scholars who give special 
attention  to  the jurisprudence of the fikh ennaouazils, and 
through his book: pearls are enshrined in the naouazils of  
Mazouna.

This book contains the scientific and doctrinal task of wealth, 
we spotted us the historical movement of the period in which 
grapes etc author, a period of the ninth century, and collect a lot 
of the chaos that occurred in his time, and especially as it was 
judge.  Monitoring of calamity that relate to the jurisprudence 
of the political and social issues that grapes  Abu  Zakaria  
Almazzoni in his time.

نوازل الفقه االجتماعي والّسياسي بالمغرب اإلسالمي
)الّدرر المكنونة أنموذجاً(

د/ عمر أنور الزبداني
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - قطر

الملّخص : 
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◄مقّدمة:

السبق  بفضل  املالكية  الفقهية  املدرسة  ُعرفت 
التطور  جملاراهتا  النوازل  فقه  يف  التأليف  جمال  يف 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي، وهو فقه يعتمد 
هو  فيما  اخلوض  دون  واقع،  هو  ما  على  اإلجابة 
متوقع؛ وهذا جرياً على عادة اإلمام مالك رمحه اهلل 
من عدم جوابه عن األسئلة الفقهية، إن مل تكن قد 

وقعت. 
مبسائل  ومغرباً  املالكية مشرقاً  فقهاء  اهتم  ولقد 
ظروف  حبسب  كل  فيها،  والكتابة  الفقهية  النوازل 
وأقبل  املؤلفات،  فتنوعت  زمانه،  وأوضاع  مكانه 
شهد  حني  يف  وتدريسًا)1(.  تقعيداً  عليها  العلماء 
على  األوسط  واملغرب  عموماً،  اإلسالمي  املغرب 
وجه اخلصوص على مر العصور حركة علمية زاخرة 
يف جماالت العلوم عامة واالختصاصات كافة، وأجنب 
وتدل  الكثري.  الكبار  والعلماء  الفحول  الفقهاء  من 
الثروة الفقهية والعلمية لفقهاء املغرب األوسط بوضوح 
على نبوغهم العلمي، وعطائهم الفقهي، وحتررهم من 
ربقة التقليد، واحلرص على مرياثهم الثقايف والعلمي.

وكان أبو زكريا حيىي املازوين من الذين أولوا عناية 
خاصة بفقه النوازل، وذلك من خالل كتابه: الدرر 
املكنونة يف نوازل مازونة، وقد احتوى هذا الكتاب 
احلركة  لنا  رصدت  مهمة،  وفقهية  علمية  ثروة  على 
التارخيية للفرتة اليت عاصرها املؤلف، وهي فرتة القرن 
التاسع اهلجري، ومجع كثرياً من النوازل اليت وقعت يف 
عصره، وخاصة أنه كان متقلداً ملنصب القضاء، وهو 
منصب خطري، يقف القائم عليه واملشتغل به على 

قضايا اجملتمع ما ال يقف عليه غريه.
يهدف هذا البحث إىل رصد النوازل اليت تتعلق 
عاصرها  اليت  واالجتماعية  السياسية  القضايا  بفقه 
حترير  يف  توسلُت  وقد  عصره.  يف  املازوين  زكريا  أبو 

واختذْت  والتتبع.  الرصد  مبنهج  الورقة  هذه  موضوع 
الورقة مسارها َوْفق العناوين الفرعية التالية:

أواًل: التعريف مبؤلف كتاب الدرر املكنونة.
للقرن  واالجتماعية  السياسية  املالمح  ثانياً: 

التاسع اهلجري.
االجتماع  بفقه  املتعلقة  الفقهية  النوازل  ثالثاً: 

َ دوَّنه املازوين. والسياسة َوْفقاً ملمِ

أواًل: التعريف بمؤلف كتاب الدرر 
المكنونة

ُتمع الكتب اليت ترمجت حلياة أيب حيىي املازوين 
على أن امسه حيىي بن أيب عمران موسى بن عيسى 
بن حيىي املغيلي املازوين، الفقيه العالمة، توىل قضاء 
مازونة. أخذ عن األئمة؛ كابن مرزوق احلفيد وقاسم 
جنب  وغريهم.  العباس،  وابن  زاغو،  وابن  العقباين، 
وبرع، وألف نوازله املشهورة يف فتاوى املتأخرين من 
وغريهم  وتلمسان،  واجلزائر،  وجباية،  تونس،  أهل 
ومنها استمد الونشريسي مع نوازل الُبزيل، وأضاف 

لذلك ما تيسر له من أهل فاس، واألندلس)2(.
ترمجة  يف  اجلياليل  الرمحن  عبد  الشيخ  وذكر 
إمام  فكان  مازونة،  بلده  قضاء  توىل  أنه  املازوين، 
احملققني، ومرجع أهل الشورى يف األحكام الشرعية 
وغريها، معتمداً مذهب مالك، حاماًل لواءه باملغرب 
يف عصره، مطلعاً على دقائق املسائل، وفتاوى العلماء 

فيها.
ونسبة املازوين إىل قبيلة َمغيلة، وهي قبيلة بربرية 
وموطنها جبل وانشريس من عمل تاهرت وباملغرب 

مما يلي بالد تامسنا، وَمغمِيل اسم رجل.
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مدينة يف  وهي  مازونة)3(،  إىل  نسبة  و)املازوين( 
جبال الظهرة بني وادي شلف والبحر املتوسط  وهي 
تابعة حالياً لوالية غيلزان. ويُنسب إىل تلمسان ألنه 

قضى هبا ودفن فيها.
وييَُعدُّ املازوين تلمساين املشيخة والطلب، فجميع 
من أخذ عنهم العلم والفقه هم من علماء تلمسان 
عدا والده الفقيه أبا عمران، فهو مل ينقل فيما رجعنا 
علماء  عن  إال  مباشرة  »الدرر«  يف  فتاويه  من  إليه 

تلمسان.

من أهم مشايخه: 

عيسى  بن  موسى  عمران  أبو  الفقيه  والده   -
املغيلي املازوين، وصفه الونشريسي بأنه »علم األعالم  
وحامل راية اإلسالم، القاضي احلسيب األصل املعلم 

احلافظ املشاور اهلُمام، واملسند الرَّومِايَة«.
- أبو الفضل، قاسم العقباين )854هي(  قاضي 
اجلماعة بتلمسان، بلغ درجة االجتهاد، وله اختيارات 
خارجة عن املذهب، توىل القضاء والتدريس بتلمسان 
شيخ  ومفيدي  »شيخي  نفسه:  املازوين  عنه  قال 
واملباين  بالقواعد  العارف  األعالم   علم  اإلسالم، 

سيدي أبو الفضل قاسم العقباين«)4(.
قال يف حقه  )842هي(،  احلفيد  ابن مرزوق   -
تلميذه املازوين: »شيخي اإلمام احلافظ، بقية النظار 
الغريبة  والفوائد  العجيبة،  التواليف  ذي  واجملتهدين، 
مستويفمِ املطالمِب والتحقيق، سيدي أبو عبد اهلل حممد 

بن مرزوق«)5(.
املازوين  )871هي(، وصفه  العباس  بن  - حممد 
الناس  بقية  املتفنن،  احلافظ  اإلمام  »شيخي  بقوله: 
سيدي أبو عبد اهلل بن العباس«)6(، وهو من أكابر 

علماء تلمسان، وأكب أئمة وقته هبا.
القلصادي  قال  )845هي(  زاغو  بن  أمحد    ■

وأفصحهم...  بالتفسري  وقته  الناس يف  »أعلم  عنه: 
ذي سبق يف احلديث واألصول واملنطق، وقدم راسخة 

يف التصوف، مع الذوق السليم والفهم املستقيم«.
َشذَّايل )866هي(، له 

َ
■  حممد بن أيب القاسم امل

فتاوى نقلها عنه املازوين والونشريسي، وله اختصار 
لكتاب »البيان« البن رشد، وغري ذلك.

■  أبو حفص عمر  القلشاين )847هي( قاضي 
اجلماعة بتونس.

تويف  البجائي،  علي  بن  منصور  علي  أبو    ■
بعد )850هي(، نقل عنه املازوين وصاحب »املعيار« 

مجلة من الفتاوى.
وصفه  احلليب،  حممد  بن  علي  احلسن  أبو    ■
املازوين بي »صاحبنا«)7(. له فتاوى نقل منها املازوين 

والونشريسي.
■  عبد احلق بن علي اجلزائري، نقل عنه املازوين 

والونشريسي.
التلمساين  الشريف  محو  اهلل  عبد  أبو    ■
)833هي(، نقل عنه املاوزين يف مواضع من »نوازله«.

قال  التلمساين  القيسي  يوسف  بن  حممد    ■
املازوين  وصفه  بالثغري،  »ُعرف  االبتهاج:  نيل  يف 
بالشيخ الفقيه اإلمام العالمة األديب األريب الكاتب 

أيب عبد اهلل«)8(.
هذا وجند املازوين قد سأل علماء عن فتاوى، مل 
يثبت أهنم دخلوا تلمسان، أو استقروا هبا، مما يشري 
إىل احتمال أن يكون قد سافر إليهم، وأخذ عنهم 

العلم والفقه مباشرة، أو باملراسلة معهم، منهم:
يقول  )841هي(،  الُبزيل  القاسم  أبو    ■
البزيل عن  بلقاسم  املازوين: »سألت اإلمام سيدي 
أخوين ورثا داراً من أبيهما، فانتزعها منهما غاصب 
دخل  أنه  يثبت  مل  الُبزيل  واإلمام  وأخرجهما«)9(، 

تلمسان أو مازونة.
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فقيه  بأنه  املازوين  عمر، وصفه  بن  موسى    ■
اجلزائر، قال: »وسألت أيضاً سيدي موسى بن عمر 

فقيه اجلزائر«)10(.
■  قاضي اجلماعة بتونس الفقيه عمر بن عمر 
القشاين )847هي(، وهذا تونسي مل يدخل تلمسان 

وقد ورد سؤال املازوين له يف »الدرر«.
)874هي(  التونسي  الزلديوي  أمحد  الفقيه    ■
نقل عنه املازوين يف مسائل األنكحة، قال: »وسألت 
الفقيه الزلديوي عما وقع ألئمتنا من ذكر احلقائق اليت 

تصدر من اخلاطب للمعتدة«)11(.
■  الفقيه حممد بن قاسم التونسي، قال املازوين: 
»وأجابين عن املسألة املذكورة الفقيه سيدي حممد بن 

قاسم من فقهاء تونس«)12(. 
الرتاجم من  فلم تذكر كتب  املازوين  أما تالميذ 
الونشريسي  أن  تذكره  ما  وكل  املازوين،  عن  أخذ 
صاحب »املعيار« كان من الذين أخذوا العلم عن 
املازوين، وضمن »معياره« العديد من فتاوى املازوين 
اليت ضمنها كتابه »الدرر املكنونة«، قال الونشريسي 
يف وصف شيخه املازوين: »شيخنا ومفيدنا، ومالذنا، 

وسيدنا، وموالنا، وبركة بالدنا...«)13(.
هذا، وقد ذكر الونشريسي أن السلطان املتوكل 
على اهلل أبا ثابت ابن أيب زيان )890هي(، استدعى 
بتلمسان، وجعله  املازوين إىل بالطه  أبا زكريا  الفقيه 
مفيده، ومعلمه، قال: »حني أورد هذا الشيخ املذكور 
حضرته العلية، وجعله أحد مشيخته األعالم املشاور 
بابه يعظه ويفيد، ويبدئ  املنصور، وعلى  له بقصره 

ويعيد«)14(.    
واملستفاد من كتب الرتاجم اليت ترمجت للمازوين 
أنه مل يرتك من الكتب إال كتابه الدرر املكنونة. وقد 
وصف الونشريسي كتاب »الدرر« بقوله: »فإين ملا 
طالعت هذا السِّفر الثاين... املرتجم بالدرر املكنونة 

من نوازل مازونة... وأجلت النواظر يف حسن أصوله 
وترتيب فصوله، ألفيته يف البيان والتهبل به أرقى يف 
الرتب وأعلى املنازل... قد أحرز فضلها، ومجع فرعها 
وأصلها... شحنه صاحبه -أعلى اهلل مثوبته- بكل 
والفتوى، وكل حقيقة  القضاء  بديعة من علم  نكتة 
ودقيقة متس إليها احلاجة، وتعم هبا البلوى، وحشد 

عيون مالكية املغرب واملشرق«)15(.
وقال أيضاً: »ولو علم املوىل -نصره اهلل وأيده- 
طلبة  على  ملنَّ  وقيده،  الديوان  هذا  الشيخ مجع  أن 
باستنساخه، وأَخصَُّه على عادته  العلم  الفقه ومجلة 
على  وفرقه  أحسن،  هي  باليت  للمسلمني  النظر  يف 

احلاضر والباد، والرائح والعاد«)16(.
التفرغ  عن  شغله  للقضاء  املازوين  تفرغ  ولعل 
للتأليف، حيث كان شغل القضاء يستنفد منه أكثر 
الوقت، ما حال بينه وبني التفرغ للتأليف والتدوين. 
هذا، وُتْممِع الكتب اليت ترمجت حلياة أيب زكريا 
املازوين أن وفاته كانت سنة )883هي(، وكانت وفاته 

بتلمسان رمحه اهلل، وقبه هبا مشهور)17(.  
   

ثانياً: المالمح السياسية 
واالجتماعية للقرن التاسع الهجري:

واالجتماعية  السياسية  األوضاع  أن  ليس خيفى 
لعصر ما ولبيئة معينة هلا انعكاس مباشر على التأليف 
العلمي والتدوين الفقهي، واملازوين ليس استثناء من 
السياسية  األوضاع  انعكست  فقد  القاعدة،  هذه 
نوازل  من  دونه  ما  على  عاصرها  اليت  واالجتماعية 
وفتاوى، بل األقرب إىل الصواب أن يقال: إن النوازل 
تعكس  إمنا  املكنونة«  »الدرر  املازوين يف  دوهنا  اليت 
عصره  يف  سائدة  اليت كانت  األوضاع  عام  بشكل 
الوضع  لبيان  يلي  فيما  أسعى  فإنين سوف  مث  ومن 
السياسي الذي عاصره املازوين، مث أنتقل لبيان الوضع 
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االجتماعي.

◄الوضع السياسي في عصر 
المازوني

الوضع  اهلل  سعد  القاسم  أبو  الدكتور  أمجل 
حيىي  أن  »رغم  بقوله:  املازوين  عهد  إبان  السياسي 
نوازل  يف  املكنونة  »الدرر  يؤلف كتابه  مل  املازوين 
فإنه ضمنه من  سياسيًّا،  يكون كتاباً  لكي  مازونة« 
والنوازل ما يكشف  الفقهاء  العصر، وفتاوى  قضايا 
عن احلياة السياسية واالقتصادية يف الغرب اجلزائري 
قد  املازوين  وكان  الزيانية،  الدولة  ضعف  وخصوصاً 
عاش يف ظل ثالثة ملوك من هذه الدولة... وشهد 
واليت  الزيانيني،  ضد  املتكررة  احلفصيني  هجمات 

وصلت إىل تلمسان«)18(. 
بالد  شهدت  املوحدية،  الدولة  سقوط  فبعد 
بين  دولة  دويالت:  ثالث  نشأة  اإلسالمي  املغرب 
حفص بتونس، ودولة بين مرين باملغرب، ودولة بين 

عبد الواد أو الزيانيني بتلمسان.
ولقد عرفت بالد املغرب األوسط )اجلزائر( أكثر 
الغارات  إثر  سياسية  واضطرابات  فتناً  جاراهتا  من 
عليها، فقلَّ األمن، وعمَّ اخلوف؛ وسادت الفوضى 
نتيجة هجمات احلفصيني عليها شرقاً، واملرينني غرباً.

اخلالفة  خيدمون  كانوا  الواد،  عبد  بين  إن  مث 
املوحدية؛ ومن مَثَّ مل يعرتف احلفصيون بشرعية الدولة 
احلكم  ورثة  أنفسهم  يعتبون  ألهنم كانوا  الزَّيَّانية؛ 
احلروب  لذلك كثرت  املوحدون؛  يباشره  الذي كان 

بني املغربني األوسط واألدىن.
وقد دامت دولة بين زيَّان حوايل سبع وعشرين 
)637هي(  سنة  من  سنة،   )327( مائة  وثالث 
أهنا  الدولة  هذه  مزية  وكانت  )956هي(،  سنة  إىل 

زيَّان  بنو  اشتهر  وقد  اجلزائر.  بالد  معظم  حكمت 
املغرب  قاعدة  كوهنا كانت  إليهم؛  تلمسان  بنسبة 
األوسط؛ إذ يُعرف بنو زيان يف خمتلف كتب التاريخ 
التوسعية  السمة  برزت  وقد  تلمسان.  ملوك  بأهنم 
من خالله حروهبا  وذلك  الزيانية،  للدولة  العسكرية 
اليت شنتها على الدولة املرينية يف املغرب وعلى الدولة 

احلفصية يف تونس.
كما أثر الصراع الداخلي بني أفراد األسرة الزيانية 
على قوة الدولة، وفقدان نفوذها على البالد، خاصة 
أمراء  بني  اخلالف  فيها  دبَّ  اليت  الشرقية  املنطقة 
األسرة الزيانية، واالستعانة باخلصوم واألعداء للقضاء 
على أفراد العائلة، فكانت الدولة الزيانية تعيش فيما 
يشبه احلرب األهلية، وأصبحت الدولة تعيش حالة 

من الفوضى والصراع والتشرذم.
الذي  الدكتور حسني مؤنس: »إن األمر  يقول 
أن  هو  الواد  عبد  بين  تاريخ  يف  النظر  يستوقف 
جهدهم األكب كان منصرفاً إىل احملافظة على كياهنم 
وسط حشد من األعداء كانوا حييطون هبم من كل 
جانب فقد كانت تلمسان مطمعاً لكل جرياهنا ألهنا 
كانت بلداً زاهراً؛ نظراً ملوقعه اجلغرايف، وكذلك كان 
أكب أسواق السالح الوارد من أوربا عن طريق مماليك 
إسبانيا النصرانية، مث من اجلمهوريات اإليطالية وموانئ 

فرنسا اجلنوبية«)19(.
وقد تواىل على حكم الدولة الزيانية تسعة 

ملوك:
أيب محو  بن  الثاين  حممد  زيان  أبو  األول:   ♦
بنشاط  عصره  »امتاز  )796هي(،  الثاين  موسى 
ففد  األدب،  سوق  ورواج  التأليف،  يف  العلماء 
عت املصنفات الكثرية اليت نرى أمساءها مبثوثة يف  ُوضمِ
الفهارس، واألثبات، وكتب الرتاجم والطبقات لعلماء 
اجلزائر«)20(. مث تنكرت بنو مرين أليب زيَّان فغزا أخوه 
أبو حممد عبد اهلل بن أيب محو تلمسان واحتلها سنة 
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)801هي(، وفرَّ أبو زيان، وقُتل ومحمَِل رأسه إىل فاس 
سنة )805هي(.

♦ الثاين: أبو حممد عبد اهلل األول )801هي(  
عنابة  على  اإلفرنج  هجوم  املسلمون  رد  عصره  يف 
سنة )801هي(. مث أغار بنو مرين على تلمسان سنة 
)804هي( فاحتلوها وأسروا السلطان أبا حممد ونصَّبوا 
مكانه أخاه أبا عبد اهلل حممد، املعروف بابن خولة.

♦ الثالث: أبو عبد اهلل حممد الثالث الواثق باهلل 
بالعلم  شغوفاً  الدماء،  عن  عفيفاً  كان  )804هي(، 
والفن، عاماًل على تنشيط العلماء، فعاش الناس معه 
واملشاغبات  الثورية  احلوادث  رغم  وهناء،  رخاء  يف 
السياسية واملشكل املستحدثة. وتويف سنة )813هي(.

♦ الرابع: عبد الرمحن بن حممد الثالث بن خولة 
)813هي(، خلعه عمه السعيد يف جيش عرمرم أحاط 

بقصره، وألزمه التنازل عن امللك سنة )814هي(.

♦ اخلامس: السعيد بن أيب محو موسى الثاين 
اخلزانة  أصيبت  كرمياً،  جواداً  ملكاً  كان  )814هي( 
يف أيامه بأزمة مالية، فَعَمَد إىل فرض غرامات على 
الرعية، ما أحدث اضطراباً بني الناس، فحمل املرينيون 
عليه بإثارة أخيه األمري أيب مالك عبد الواحد بن أيب 

محو الثاين حملاربته.

أيب  بن  الواحد  عبد  مالك  أبو  السادس:   ♦
بالشجاعة  اشتهر  )418هي(،  الثاين  موسى  محو 
واحلزم والسجايا ونشر الثقافة، والسهر على مصاحل 
الرعية، وقام باسرتجاع كل ما كان  الدولة وإصالح 
بيد احلفصيني من بالد اجلزائر الشرقية، وتوسع حنو 
تلمسان  املرينيني وتدخالهتم يف  فاس، وكسر شوكة 
لوالده، جعل مهه  فعندما تسلم مقاليد األمور خلفاً 
مرين  دولة  على  لسيطرته  وكان  قوي،  جيش  بناء 
وزحفه شرقاً َوْقٌع كبري عند احلفصيني، فكانت بينهم 
فارس  أيب  السلطان  بانتصار  انتهت  معارك، ووقائع 

)827هي(  سنة  ودخوهلا  تلمسان،  على  احلفصي 
ونصَّب عليها حممد بن احلمرة بن تاشفني.

أيب  بن  الرابع  حممد  اهلل  عبد  أبو  السابع:   ♦
الثاين )827هي(، رفض دعوة احلفصيني ملا  تاشفني 
لك، وأعلن استقالل الدولة الزيانية عن 

ُ
متكن من امل

حممد  اهلل  عبد  أبو  وخرج  املغرب.  دول  من  غريها 
الدعاية  نشر  يف  فأخذ  منهزماً،  تلمسان  من  الرابع 
لنفسه بني العرب والببر، وأخذ منهم البيعة، وزحف 
حنو تلمسان، ففتحها سنة )833هي(، وقتل عمه أبا 
مالك، مث فاجأه السلطان احلفصي، فأسره، ونصَّب 

مكانه عمه أبا العباس أمحد.

باهلل  املعتصم  أمحد  العباس  أبو  الثامن:   ♦
)834هي(، املشهور بلقب العاقل ابن السلطان أيب 
محو موسى الثاين، واله احلفصيون، مث رفض عهدهم 
سنة )837هي(، فتحرك لقتاله أبو فارس احلفصي إال 
أنه مات قبل أن يصل إليه. نشر العدل بني الرعية 
على  وتغلب  البنيان.  وإقامة  العلم،  نشر  وسعى يف 
األمري أمحد بن الناصر الذي ثار عليه عام )850هي(.

♦ التاسع: أبو ثابت حممد اخلامس املتوكل على 
اهلل بن أيب زيان )866هي(، كان شهماً، وحَّد الرعية 
حوله، وغزا مدن اإلسبان والطليان انتقاماً للمسلمني 
حيىي  الفقيه  استقدم  الذي  وهو  واألندلس.  بصقلية 
ومشاروه  بالطه  مفيت  وجعله  تلمسان،  إىل  املازوين 

فيما يعرض له من األمور، وذلك سنة )871هي(.
سنة  احلفصيني  بيعة  ثابت  أبو  السلطان  رفض 
)868هي(، فحاصره احلفصيون، واستسلم هلم وكتب 
بيعته للسلطان احلفصي، وبقي على عرشه حىت مات 

سنة )890هي(. 
ومما جيدر ذكره يف هذا السياق أنه مع ابتداء سنة 
)856هي( ابتدأت اهلجرة من األندلس إىل الشمال 
اإلفريقي؛ نظراً لطغيان اإلسبان، واعتداءاهتم املتكررة 
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على املسلمني. وحترك عامل التعصب النصراين، ما 
دفع اإلسبان والبتغاليون إىل االستيالء على املغرب 
اإلسالمي وتقسيمه بينهم، وذلك بعد انعقاد مؤمتر 
احلرب  وحتولت  )898هي(،  سنة  سيالس  طورد 
املقدسة من أرض األندلس إىل أرض املغرب، ومتكن 
البتغاليون من االستيالء على جزء كبري من ساحل 

املغرب اإلسالمي)21(.

◄الوضع االجتماعي في عصر 
المازوني:

املغرب  شهدها  اليت  السياسية  األوضاع  إن 
سلباً  أثرت  قد  ومازونة،  تلمسان  وخاصة  األوسط 
الوجود  إىل  وظهرت  االجتماعية،  الناس  حياة  على 
مشكالت  مواجهة  عن  واالبتعاد  االنزواء  ظاهرة 
على  واالنطواء  والتصوف،  الزهد  والرغبة يف  احلياة، 

النفس وعدم االصطدام مع احلكام واألمراء.
القرن  علماء  من  بتتبع وضع كثري  ذلك  يتضح 
السلطان  من  ينفرون  الذين كانوا  اهلجري،  التاسع 
ومن كل من دار يف فلكه، ورتع حول محاه ويشتغلون 
بالعلم وتدريسه، وتصحيح عقيدة الناس وفقاً للباهني 
االحنرافات  بأقالمهم  جياهدون  فكانوا  الصحيحة، 

اليت انتشرت يف عصرهم وجمتمعهم.
وصفاً  والنوازل  الفتاوى  كتب  تضمنت  وقد 
دقيقاً لألوضاع االجتماعية اليت كان يعيشها اجملتمع 
اجلزائري يف خمتلف القرون، خاصة إذا طالعنا كتاب 

»نوازل« املازوين و«فتاوى« الونشريسي.
ونوازل  العلماء  فتاوى  اليت مجعت  الدواوين  إن 
الطارئة  لظروفه  حيتاجه  مبا  املفيت  أمدت  الناس، 
مبادة غزيرة  التارخيي  والدرس  العلمي  البحث  وأثرت 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  األوضاع  عن 
التاريخ وعلماء  باحثو  يهتم هبا  أن  ينبغي  والعلمية، 

االجتماع وغريهم.
مشاكل  ثناياها  يف  تصف  املازوين  ونوازل 
سياسية واجتماعية خطرية كان جمتمع القرن التاسع 
اهلجري يعاين منها؛ كاللصوصية، والظلم، والغصب 
حممد  احلافظ  فهذا  السالح...؛  وهتريب  والضرار، 
الفقيه حيىي  فيها  بن مرزوق يصف يف رسالة جييب 
املازوين عن سؤال بعث به هذا األخري حول ما آل 
أيها  »جوزيتم  فيقول:  األوسط،  املغرب  حال  إليه 
البحر الزخار، وبقية العلماء النظار يف تلك األوضاع 
تلك  خللت  فيها،  مثلكم  وجود  ولوال  واألقطار، 
الديار، وصارت إىل ما صارت إليه جهاتنا كالَقَفار 
هذا  يف  فإنه  االجتهاد،  غاية  فيه  أنتم  فيما  فجدوا 
حرَّكت  وقد  االجتهاد،  أفضل  من  الزمان خصوصاً 
أحباثكم منا قرائح جامدة، وأيقظت من سكرة النوم 
والكسل مهماً راقدة، وقالت: أبقي يف هذه الدنيا من 
له هذه الفوائد عائدة، أعانكم اهلل على ما أوالكم 

وحفظكم وتوالكم«)22(.
الفضل  أبا  املازوين شيخه  فيه  يسأل  ويف سؤال 
بالدنا  أن  تعرف  سيدي!  »يا  فيه:  يقول  العقباين، 
ما  فيها  اإلنسان  يطلب  والغصوبات،  الباطل  كثرية 
ال جيب عليه، وحيبس فيه فيلجئه احلال إىل معاملة 
يف سلع يدفعها للظامل يكف هبا عن نفسه، مث إذا 
طلبه معاملة يف السلعة بثمنها يدعي القهر يف ذلك 
والضغط، فهل يل يا سيدي أن أتقلد احلكم بالشاذ 
الغرم ملا يف هذا من  يف هذه املسألة، وأوجب عليه 

املصلحة العامة ألهل املوضع«)23(.
السنوسي  يوسف  بن  حممد  الشيخ  لنا  ويصف 
)895هي( يف كتبه كثرياً من األوضاع االجتماعية اليت 
كانت سائدة إبان القرن التاسع اهلجري، فمن مجلة 
زماننا  )العقائد( يف  احلرز  قوله: »إن هذا  يذكره  ما 
ليس مبأمون؛ إذ ال إتقان فيه للعقائد، ولو بالتقليد... 
أما اإلماء والعبيد فال ييُْقَصُدون بتعليم أصاًل، وكأهنم 
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عند ُمالكهم حيوان هبيمي، ال تكليف عليهم، وهلذا 
يتعاطى  ممن  يف كثري  العقائد  من  بكثري  اجلهل  تد 
العلم من أهل زماننا، فكيف بالعامة، فكيف بالنساء 
البادية  والصبيان، فكيف باإلماء والعبيد، وأما أهل 
عن  تسأل  فال  العلم،  مطلق  مساع  عن  بيَُعَد  ومن 
جامدة  الزمان  هذا  أهل  أكثر  أذهان  وتد  حاهلم. 
إذا  يعين،  ال  ملا  أبداً  مائلة  للفهم،  االنقياد  صعبة 
ُنصحت مل تقبل، وإن ُعلَِّمت مل تتعلم، وإن فيُهِّمت 
تفلَّت منها فهمها، وإن بقي شيء بطرت، وجعلته 
سلماً للدنيا، ولصحبة الظلمة والتقرب إليهم، إال من 

عصمه اهلل بفضله، وما أندر وجوده اليوم.
أمره يف  هول  الذي  هو  الزمان  فهذا  وباجلملة، 
أن  وخافوا  الصاحل،  السلف  منه  األحاديث، وحذر 
حنن  وها  دينهم،  وقوة  علمهم،  غزارة  على  يدركوه 

أدركناه مع شدة ضعفنا علماً ودينًا«)24(.
»أما  عصره:  يف  البدع  انتشار  مصوراً  قال  مث 
البدع كالشعرة  أهل  بني  فيها  فالسُّنَّة  هذه  أزمنتنا 
اليوم  جياهد  مل  فمن  األسود،  الثور  يف  البيضاء 
الراسخني  العلماء  العلم، وأخذه من  نفسه يف تعلم 
لقائهم، سيما يف  وأعز  اليوم وجودهم،  أندر  -وما 
البدع  من  أنواع  على  مات  )العقائد(-  العلم  هذا 
اليوم  الناس  والكفريات وهو ال يشعر، وأكثر عامة 
يف  بل  املطابق،  التقليدي  االعتقاد  درجة  يف  ليس 
درجة االعتقاد الفاسد واجلهل املركب، وما ذاك إال 
العاملني  الساعة الكبى، وقلة  لقرب هجوم أشراط 
أبناء  وكثرة  الفطنيني،  الصادقني  املتعلمني  وانعدام 

الدنيا املعجبني بآرائهم الضالني املضلني«)25(.
»والكل  فيقول:  وأهله،  جمتمعه  حال  يصور  مث 
الزمان الذي قلَّ خريه واستسعر، وكثر شره  يف هذا 
واستيسر، ُمَصدَُّقون فيما يدعون، إذ املصيبة يف زماننا 
هذا قد متكنت من القلوب حىت امتنعت من حسن 
تراكمت  ملا  واالنتفاع؛  الفهم  االستماع، فضاًل عن 

عليها من ظلمات الفنت وران الذنوب، وأغرب شيء 
يف هذا الزمان وأصعبه، اجتماع ذكاء فهم مع حسن 
نية، وسعي فيما يعين، وهجر للعوائد اليت قادت إىل 
الغالب حبب  اليوم مبتلى يف  الذكي  بلية، وإمنا  كل 

الدنيا والسعي هلا، وعدم االهتبال باآلخرة«)26(.
وهو بعد ذلك يدعو إىل اعتزال الناس، وهجران 
اجملتمع الفاسد، فيقول: »فكيف لو رأوا زماننا هذا 
وما  املستعان-  سبحانه  -واهلل  التاسع  القرن  أواخر 
الوقت  هذا  شرور  من  الواصفون  يصف  أن  عسى 
وشرور أهله، وقد أغىن فيه عن اخلب العمِيان، والواجب 
فيه قطعاً ملن أراد النجاة بعد حتصيل ما لزم من العلم 
يعتزل الناس مجلة، ويكون جليس بيته، ويبكي على 
الغريق، لعل اهلل سبحانه خيرق  نفسه، ويدعو دعاء 
له العادة، وحيفظه من هذه الفنت املرتاكمة يف نفسه 

ودينه إىل أن يرحتل عن هذه الدنيا مبوته«)27(.
ويؤكد هذا املنحى أيضاً بقوله: »لكن مثل هذا 
وأكثر منه ال ُيستغرب يف هذا الزمان الذي حنن فيه 
املعروف  صار  الذي  التاسع-  القرن  أواخر  -وهو 
احلق  معرفة  فيه  وتعذر  معروفاً،  واملنكر  منكراً،  فيه 
الراقع   على  ا  جدًّ فيه  اخلرق  واتسع  أهله،  لندور 
ومالزمة  بالسكوت  التحصن  إال  للعاقل  يبق  فلم 
أن  ولوال  القوت،  بأدىن  املعاش  يف  والرضا  البيوت، 
الذي  الزمان،  هذا  يف  يتفضل  يزل  مل  سبحانه  اهلل 
الشر فيه منكشف عريان، على نادر من الناس بأن 
يشرح صدورهم لفهم احلق، ومتييزه عن الباطل، وينور 
قلوهبم حبسن النية وحب اخلري وأهله، وعدم إصغائهم 
النور إىل عذل كل  لقلوهبم من  اقتناص ما الح  يف 
زماننا هذا  العلم يف  إبداء  إن  أقول:  لكنت  عاذل، 

حيرم بالكلية«)28(.
وقال أيضاً: »وما أحوج كثرياً من متفقهة زماننا 
يعنيهم  مبا  واالشتغال  دينهم،  أصول  تعليمهم  إىل 
عن كثري مما ال يعنيهم، فكيف بعوامِّهم، لكن أين 
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احلق، وأين أهله، وأين من يقبله؟ على تقدير وجوده 
نادراً، فمن ظفر مبعرفة احلق يف هذا الزمان، مث ُوفِّق 
تعاىل غاية ُجهده  اهلل  فليكثر من شكر  به،  للعمل 
َوْلييَُعدَّ ذلك من خوارق العادة يف هذا الزمان، واهلل 

املستعان«)29(.

ثالثاً: النوازل الفقهية المتعلقة بفقه 
االجتماع والسياسة َوْفقاً ِلَم دوَّنه 

المازوني:

السياسي  الوضع  من  شيء  لنا  تبني  وقد  أما 
يلي  فيما  أنقل  فإنين  املازوين،  لعصر  واالجتماعي 
مجلة من النوازل املتعلقة بالفقه السياسي واالجتماعي 
مستفادة من كتاب »الدرر املكنونة يف نوازل مازونة« 
الفقه  نوازل  بذكر  وأبدأ  املازوين،  حيىي  زكريا  أليب 

السياسي، مث أثين بذكر نوازل الفقه االجتماعي:

نوازل الفقه السياسي:
سئل بعض فقهاء بالدنا وهو الفقيه أبو العباس 
أمحد املريض عن »قتال مجاعة يف املغرب من العرب 
أو  آالف  عشرة  قدر  وراجلها  فارسها  بني  ما  تبلغ 
تزيد، ليس هلم حرفة إال شن الغارات وقطع الطرقات 
أمواهلم  وانتهاب  دمائهم،  وسفك  املساكني،  على 
قهراً  وثيباً  بغري حق، ويأخذون ُحَرَم اإلسالم أبكاراً 
أحكام  أن  مع  وغلبة؛ هذا دأب سلفهم وخلفهم، 
السلطان أو نائبه ال تناهلم، بل َضُعَف من مقاومتهم 
فضاًل عن ردعهم، بل إمنا يداريهم باألعطية واإلنعام 
وقطع  فيها،  أعماهلم  ونصب  رعيته،  بالد  ببعض 
نظر عمال السلطان عن النظر يف جنايتها، وفصل 
بأنه جهاد  بقتاهلم، وصرحنا  فأمرناهم  أحكامها... 
فاجتمع الناس على قتاهلم، فهزمهم اهلل، وقُتل منهم 
خلق كثري، فأنكر ذلك علينا بعض املنتسبني للعلم 

هبذه البالد بل كلهم«.

قتال  ما ذكرمت من  فأجاب: »احلمد هلل، مجيع 
هؤالء وجهادهم واإلشارة لثواب جماهدهتم ورجحانه 
على جهاد الكفار غري مبديني قتال املسلمني حق 
ذُكمَِر  ما  وكذلك  خمالفته،  ملسلم  ينبغي  ال  صحيح، 
واإلجهاز  هروهبم  واتباعهم يف  أمواهلم  استباحة  من 
عليهم، ال يشك يف ذلك إال مغرق يف اجلهل، أو 
معاند يف احلق؛ وذلك عندي كفر منه؛ ألنه منكر ملا 
ُعلمَِم من الدين ضرورة، وإن كان يعلم أن هؤالء البغاة 
فوا به، فقد أمجعت الصحابة على حقيقة  على ما ُوصمِ
بوجوب  عنه  اهلل  رضي  بكر  أيب  لقول  عمر  رجوع 
املسؤول  هؤالء  بصفة  فكيف  الزكاة،  مانعي  قتال 

عنهم«)30(.
وسئل أيضاً: »عن رجل حترك الناس لغزو بالد 
العدو وحماصرته يف حصنه، وأراد هذا الرجل التوجه 
ضروريات«.  يف  إليها  الحتياجه  بزوجته؛  معهم 
مع  سافر  بامرأته  املتوجه  هذا  »إن كان  فأجاب: 
جيش تؤَمن السالمة معه غالباً، فله ذلك؛ فقد كان 
خيرجن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  زمن  يف  النساء 
وإن كان  حبر،  أو  بر  يف  ذلك  كان  وسواء  للغزو، 
هبا  خيرج  فال  العطب،  معه  يؤَمن  ال  قلياًل،  اجليش 
خيفة أن حتصل بيد العدو، وال خفاء مبا ينشأ عن 

ذلك«)31(.
»مراتب  يف  حزم  ابن  قول  عن  أيضاً  وسئل 
عدو كافر  نزل  لو  أنه  على  »واتفقوا  اإلمجاع«: 
فالن  مال  تعطونا  مل  إن  وقالوا:  املسلمني،  بساحة 
خيف  ولو  ذلك،  يعطوا  أن  حيل  مل  استأصلناكم، 
مبا  املسألة  هذه  عن  وأجاب  اإلسالم«.  استئصال 
حاصله: أنه ال جيوز إعطاؤهم ما طلبوه من املال إال 
خلوف االستئصال، وقد أفىت ابن رشد يف القتل أنه 
ال جيوز، وإن خيف االستئصال، فكذلك املال)32(.

قال املازوين: »وسئل بعض الفقهاء عن الكفار 
ينعقد بينهم وبني األئمة املسلمني عهد وصلح، هل 
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يلزم ذلك َمن مل يصاحلهم ويعاهدهم من املسلمني 
للحديث: )جيري على املسلمني أدناهم()33(؛ فإنه قد 
إفريقية  أهل  وحيارهبم  ومصر،  الشام  أهل  يعاهدهم 
املسلمني  على  جيمِري  »إمنا  فأجاب:  واألندلس؟«. 
أدناهم، إذا كان إمام املسلمني واحداً وأمرهم واحد 
لزم  احلرب،  أهل  أجار  من  يكون  فحينئذ  جمتمع، 
قتلهم  عن  الكف  يف  املسلمني  سائر  ذلك  جواره 

وسبيهم؛ وأما مع تفرق فال«)34(.
قال املازوين: »وسألت شيخنا اإلمام أبا الفضل 
فأبت  يزوجها،  أن  أبوها  عزم  ثيب  عن  العقباين 
وفرَّت... فقام بعض املرابطني من أهل الدوار وقالوا: 
فدمهوا  معه،  املقام  لنا  حيل  ال  عظيم،  منكر  هذا 

خيامهم«)35(.
وسئل قاضي اجلماعة بتونس عيسى الغبيين عن 
»قرية هبا مجاعة، فامتنع بعضهم من إقامة اجلماعة 
فهل  أوالدهم،  لقراءة  املؤدب  وأْجر  املسجد،  وبناء 
املساجد  تعطيل  عدمه  يف  إذ  ذلك؟  على  جُيبون 
وإقامة السنة، وتضييع القرآن أو ال؟ فإن قلتم جببهم 
ومل جيدوا من يؤم هبم، فهل جُيبون على أجرة اإلمام 
وتوزع على رؤوسهم أم ال؟«. فأجاب: »احلمد هلل 
جبهم  وكذلك  واجب،  املسجد  بناء  على  جبهم 
على مؤدب ألوالدهم، وأما جبهم على إجارة اإلمام 
فكان شيخنا رمحه اهلل يُفيت به، إذا كانوا ال حيسنون 
القراءة، وال أحكام الصالة، وُعدمَِم من يصلي هبم إال 
بإجارة، وتوزع اإلجارة عليهم، وتبقى الكراهة يف حق 
اإلمام أو أشد منها؛ ألن اإلمامة حينئذ تتعني عليه«.

الصالة  هلل،  »احلمد  العقباين:  شيخنا  وأجاب 
عماد الدين، وخري ما أقامته مجاعة املسلمني؛ فاآليب 
إىل  ييَُردُّ  فيها،  مسجد  ال  قرية  يف  املسجد  بناء  من 
ما دعاه إليه اجلم الغفري، وكذا من امتنع من األجرة 
إقامة  إذا كان يؤدي إىل تعطيل  ال ُيرتك إىل ذلك، 
اجلماعة يف تلك القرية، لكن إن كان يوجد من يؤم 

هبم بال أجرة، مل جيبوا حينئذ عليها؛ إذ اإلمام بغري 
أجر أفضل وأكمل«)36(.

وسئل اإلمام عيسى الغبيين عن »أهل مسجد 
الصالة  فيه  تعاد  الصلوات،  جلميع  راتب  إمام  له 
بل  فيه،  وسامح  ذلك،  أباح  من  رأينا  فإنا  مرات، 
بذلك أهل مسجده، وأراد  به حىت دان  يأمر  صار 
بعض عوام الناس أن يتمذهب بذلك، ويفعله يف غري 
ذلك املسجد، فزجره قاضي القرية، وتكلم يف ذلك 
مع اإلذن فيه، واستظهر عليه بأقوال املالكية فصار 
ينحو للحديث املروي يف ذلك: )من يتصدق على 
هذا()37(. ومبا فعله أشهب وأصبغ، حيث قال له: 
ائتم يب وتباعد مين، حيث أتيا ملسجد قد صلى أهله 
عني  قضية  صحته  فرض  على  احلديث  له:  فقلت 
والعمل خيالفه، وفمِْعل أشهب وقوله ألصبغ حجة يف 
أتأمر هبذا؟«.  تباعد مين، وأنت  املنع؛ حيث قال: 
فأجاب: »احلمد هلل، أما إعادة الصالة يف مسجد 
منه،  املنع  مالك  فمذهب  مرتني،  راتب  إمام  له 
مالك  بغري مذهب  إقليمنا  بالفتوى يف  الباب  وفتح 
واحلارث  سحنون  فعله  الذي  هو  وهذا  يسوغ؛  ال 
ومنعا  املخالفني،  َلقمِ  حمِ مجيع  فرَّقا  القضاء،  وليا  ملا 
الفتوى بغري مذهب مالك، فيجب على احلاكم املنع 
عن  هنيه  بعد  حاله  حبسب  به  املفيت  وتأديب  منه، 

ذلك«)38(. 
عن  بالدنا  فقهاء  بعض  »سئل  املازوين:  قال 
إذا أسروا، وقد كانوا  أهل احلرب ونسائهم،  أطفال 
الذكور  حكم  حكمهم  هل  مع كبارهم،  حياربون 
احلجارة  إال محل  منهم  يكن  مل  إن  وكيف  الكبار؟ 
ملقاتلتهم؟«. فأجاب: »اعلم أن النهي قد ورد عن 
قتال األطفال، والنساء هنياً مطلقاً، مل خيص به حالة 
بدقيق  ذلك  يف  علماؤنا  َتَصرَّف  لكن  حالة،  من 
لقتالنا  الصنفني  هذين  من  برز  من  فقالوا:  نظرهم، 
فلنا  عصاه...  أو  بسالحه،  راكباً  أو  راجاًل  ودفعنا 
ألدى  وقتالنا،  وتركناهم  نفعل،  مل  لو  ألنا  مقاتلته؛ 
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لقتلنا مع استطاعتنا على كفهم«)39(. 
قدَّم  قرية  »قاضي  عن  العقباين  شيخنا  وسئل 
فكان  مساجدها،  بأحد  لإلمامة  طلبتها  من  رجاًل 
يؤم به مرة، مث إنه أخَّر نفسه عن ذلك حشمة من 
بذلك  وعلم  مكانه،  يؤم  الشيخ  هذا  فكان  شيخه 
وكمَِب  إعياء  فداخله  يؤم،  مدة  فبقي  فأقره،  القاضي 
للرجل  فوجه  للقاضي،  األمر  فرُفع  اإلمامة،  فرتك 
األول وأمره أن يعود لإلمامة؛ ملا بان من عذر شيخه 
فأىب ذلك من ينظر إليه من أهل احلرمة، وقدموا غريه 
فهل اإلمامة ملن قدمه القاضي، أو ملن قدَّمه غريه ممن 
ذُكمِر؟ وهل تصح إمامة هذا إذا ُعلمَِم أن القاضي قدَّم 

غريه؟«.
فأجاب: »احلمد هلل، اإلمامة مع ما ذََكرت ملن 
قدَّمه القاضي؛ إذ النظر يف هذا وأمثاله له، وال والية 
ملن قدَّمه الذي كانت له اإلمامة قبل، مث تعذرت منه 
إذ ال تولية له، ولو كان املكان فارغاً من الوايل فكيف 
القاضي، وال حيل ألحد أن  وفيه إمامه الذي قدَّمه 
من  جرأة  وذلك  تولية،  له  ليس  َمن  بتقدمي  يتقدم 
وسقوط  حيل  ال  فيما  الوقوع  من  فيه  ُجْرَحة  فاعله 

املروءة«)40(.
واضح أن ما تقدم من النوازل واألجوبة عنها إمنا 
أمنها  على  يعمل  الذي  الدولة،  بفقه سياسة  يتعلق 
متنع  اليت  اإلجراءات  باختاذ  وذلك  رعاياها؛  وأمن 
التعدي على رعايا الدولة، وحتفظ مصاحلهم الدينية 
تندرج حتت  اليت  النوازل  بعض  مثة  وكان  والدنيوية. 
الشرعية، وهو باب فقهي واسع   السياسة  باب فقه 
أن  فلإلمام  واألحكام،  املسائل  من  عليه كثري  تبىن 
ُيشرِّع من األحكام ما يرى فيه مصلحة عامة، بشرط 

أن ال يصادم ما ُيشرِّعه نصاً معتباً.

نوازل الفقه االجتماعي:

قال املازين: سألت عن قول ابن عبد السالم عند 
قول ابن احلاجب: »ولو كانت بيده حُمَرَّميَّة، قال: مث 
تمَِر يف مخسة منها فصارت عشرين، ومل يدرمِ: أهي 
يَّة أو الرجبية)41(، زكى حلول األخرية، ولو أََمَر  َُحرَّممِ

امل
يزكي حلول األوىل للزم زكاته قبل حوله؛ إذ من احملتمل 
بن  أمحد  شيخنا  فأجابين  األخرية«.  هي  تكون  أن 
زاغو مبا نصه: »احلمد هلل، اجلواب عن املسألة: أن 
الزكاة ال تب يف األموال احلولية إال عند تيقن دخول 
وأما حول  الثانية،  عند حلول  إال  يقني  احلول، وال 
األوىل فال يقني عنده، إال أن يكون بقي من األول 
املشهورة:  القاعدة  إىل  اجلواب  هذا  ومرجع  شيء. 
املشروط  يف  الشك  يوجب  الشرط  يف  الشك  أن 
الشك يف وجوب  يوجب  احلول  حلول  فالشك يف 
مينع  فإنه  الوقت،  دخول  وذلك كالشك يف  الزكاة، 

من الدخول يف الصالة«)42(.
قال املازوين: »ُسئل بعض فقهاء بلدنا عن رجل 
هرب بامرأة رجل، فخال هبا، فحملت منه مث طلقت 
يف  اهلل  ذكر  العدة كما  من  الزىن  محل  وضع  بعد 
كتابه«. فأجاب ما نصه: »إن الذي عليه أهل العلم 
املخاطب  أن  فتواهم  على  واملعتمد  هبم،  املقتدى 
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﴾ )الطالق، اآلية: 4(، ذات األزواج؛ ألن  ُهنَّ
َ
َحْمل

يف اآلية )إذا طلقتم النساء( )الطالق اآلية: 1(، وال 
يُطلَّق إال ذوات العصم الثابتات، وال يقع الشرع إال 

على الغالب، دون الشاذ النادر«)43(.    
قال املازوين: »وسألت شيخنا ابا الفضل العقباين 
عن البدل رأساً من التمر برأسني من القمح، فيأيت 
الرجل بقدح، أو صحفة، أو برمة، أو غري ذلك من 
املكيال اجملهول، فيعطيه به رأسني قمحاً، ويأخذ به 
رأساً متراً، فهل مُينع هذا؛ ألنه بيع مبكيال جمهول، أو 
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جيوز؛ ألن هذا مما يُتساهل فيه  إذ املقصود إمنا هو 
بيع  أجازوا  وقد  غرر،  فال  مثلني  واحد  مثل  إعطاء 
أذرع من ثوب بذراع فالن مع كونه جمهول بالنسبة 
للذراع املتعارف عليه، وبيع حفنة بدرهم«. فأجابين: 
اجملهول  املكيال  من  السائل  ذكره  ما  هلل،  »احلمد 
معاوضة  غري  يف  مانعاً  ويكون  البيع،  يف  يقدح  إمنا 
املماثلة، كمعاوضة املثلي بالنقود، أو العروض، وأما 
املثلي مبثله، أو مثليه، فليس من ذلك؛ إذ ال جهل 
يف ذلك، وال خيشى أحد املتعاوضني فيه من الغنب 
ولذلك نرى أهل األندر)44( يقتسمون الزرع املشرتك 
أن  يف  عاقل  يرتاب  وال  املقدار،  جمهولة  بصحيفة 

الشريك الذي له مثن يأخذ صحفة من مثان«)45(.
قال املازوين: »وسئل الشيخ أبو عزيز عن مجاعة 
اشرتوا هبيمة للذبح، ويوزعون حلمها على أسهم فبعد 
الشراء قوَّموا اجللد والدوارة)46( قبل الذبح بثمن كذا 
يذحبوهنا  مث  األسهم،  عدد  على  يقسمون  بقي  فما 
ويقتسمون حلمها بالتحري، ويأخذ كل منهم سهمه 
بالقرعة، هل جيوز هذا أم ال؟«. فأجاب: »إن كان 
هؤالء الذين يقوِّمون اجللد والدوارة تقومياً فيما بينهم 
الدوارة  وخروج  الذبح،  بعد  منهم  ألحد  إلزام  بغري 
من أراد أخذها، ال شيء عليهم يف ذلك التقومي وال 
يضرهم، وأما القسمة بالقرعة فال توز يف التحري وال 

يف املكيل«)47(.
يصلي  »عمن  عيسى  بن  أمحد  سيدي  وسئل 
احملارم  عن  بصره  يَغضُّ  ال  من  خلف  عمره  طول 
وهو ُمصرٌّ على ذلك، وال حيجب زوجته، وساحمها 
يف ذلك ويف اخلروج والتحدث مع األجانب، وغري 
ذلك، هل تلزم املأموم اإلعادة أم ال؟ وهل يُفرَّق بني 
العاملمِ مبا كان عليه اإلمام وغريه أم ال؟«. فأجاب: 
»ال تلزمه اإلعادة إال يف الوقت، سواء كان عالمِماً مبا 
كان عليه اإلمام أم ال، وقد قيل: تلزمه اإلعادة أبداً. 

وباألول أقول«)48(.

حبضور  له  حُيَْكُم  هل  »األجري،  عن  وسئل 
املساجد؟«.  يف  الصلوات  سائر  اجلمعةوحضور 
فأجاب: »له أن حيضر اجلمعة، كانت إجارته يوماً 
ر  ْسَتأجمِ

ُ
امل على  بذلك  ويُقضى  شهراً،  أو  أياماً،  أو 

يف  الصلوات  سائر  حبضور  عليه  حُيَْكُم  وكذلك 
إذا  اجلمعة  إمنا حيضر  املزين:  ابن  وقال  املساجد... 
كانت اإلجارة شهراً فأكثر، وأما اليومان وشبههما 

فال«)49(.
وسئل اإلمام احلافظ ابن مرزوق عن قول املازري: 
»وأما اخلائف من القتل، إن شهد اجلمعة فإن التأخري 
يقل:  ومل  له«،  »مباح  قوله:  انظروا  له...«،  مباح 
الناس  اختلف  فأجاب: »احلمد هلل   هو واجب«. 
ْكَره 

ُ
يف اإلكراه على فعل احملرم مما ليس بقتل غري امل

ْكَره فعُله 
ُ
من معصوم وال حرمة وال زىن، هل يسع امل

إن ُخوِّف بالقتل، أو ال يسعه فعله، ويصب للقتل؟ 
أنه ال يسعه فعل ما استثنينا باإلكراه،  واتفقوا على 
كما اتفقوا على أنه يسعه القول من الكفر فما دونه 

باإلكراه«.
»وقال  »النوادر«:  يف  األقوال  من  ذكر  ومما 
األوزاعي: وإن أمر األسري سيده أن يسقيه مخراً قال: 
ال يفعل، وإن قُتمَِل. وقال سحنون: بل يسعه إن خاف 
القتل، أو قطع جارحة له، قيل له: فأي ذلك أفضل؟ 
قال يسعه إن خاف القتل، أو خاف شيئاً خيشى منه 
املوت، وإال فال، مث رجع فقال مثل قول األوزاعي«. 
مث قال بعد هذا: »قال سحنون: إذا مل يفعل ما ُأكره 
عليه من شرب اخلمر، أو أكل اخلنزير حىت قُتمَِل وسعه 
ذلك، وكان مأجوراً  كالكفر، والقذف ُيكره عليه«. 

ونُقل عنه أنه قال: »إمنا اإلكراه يف القول«)50(.
اهلل  عبد  أيب  بن  اهلل  عبد  سيدي  الفقيه  وسئل 
الشريف التلمساين عن »قوم مجعوا زكاهتم لشخص 
غائب، ليس هو يف وطنهم، وغيبُته يف طلب العلم 
الزكاة  تلك  ذلك، هل تزئهم  أشد حاجة يف  وهو 
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أم ال؟ وعلى اإلجزاء فهل يبيعوهنا ويصرفون له مثنها 
أم ال؟«. فأجاب: »احلمد هلل، إن كان أشد حاجة 
جاز إعطاء الزكاة إياه، وال يبيعوهنا إال بوكالته«)51(. 
ممن  »رجل  عن  األشهب  علي  سيدي  وسئل 
له غري كساء، وهي  يُعلم  ال  العلم،  بطلب  يشتغل 
وهو  تنقص،  أو  ذهباً  دنانري  الثالثة  حنو  قيمة  من 
من  يستحق  فهل  النكاح،  إىل  حاجته  تتأكد  ممن 
الزكاة ملا ذكرنا أم ال؟«. فأجاب: »احلمد هلل، يأخذ 
املذكور من الزكاة التصافه بالفقر املوجب؛ كوهنا من 

أصنافها«)52(.
وسئل أيضاً عن »فقري سافر ألجل احلاجة اليت 
حلقته، وعليه دين كثري، ومل خُيلِّف لزوجته شيئاً، وال 
يعرف أحد: هل هو حيٌّ، أو ميت، فلحق الزوجة 
أم  الزكاة  من  هلا  يُعَطى  هل  ضرر كبري،  ذلك  من 
فأجاب:  مااًل؟«.  وال  هلا كفياًل  ترك  يكن  ومل  ال؟ 

»يعطاها إذا كانت على احلالة املذكورة«)53(.
عن  الوغليسي  الرمحن  عبد  سيدي  وسئل 
»مرابطني يتقدمون على أصحاهبم، فييَُعدُّون ما جيب 
عليهم من الزكاة أو قطع األرض للرجل املذكور أو 
شبهه، إما ثالثني ذهباً أو أربعني، أو أقل، أو أكثر 
ويرتك هلم ما ييَُنوبيُُهم من ذلك، وال يفضُّونه بعد ذلك 
بينهم على قدر ما ييَُنوبيُُهم الغين منهم والفقري، فهل 
جيوز هلم التمسك بذلك، أم ييَُفضُّونه على أصحاهبم  
أو كيف يعمل؟«. فأجاب: »احلمد هلل وحده، قد 
فمنيزلة هؤالء  أن ذلك ال حيل، وأنه مظلمة،  ذكرنا 
فيما  القبائل  أشياخ  منيزلة  يتوسطون يف ذلك  الذين 
على  إعانة  وذلك  يقبضونه،  وما  ذلك  من  يتولون 
الظلم. أما الزكاة فمن أعطاها طوعاً لغري من يصرفها 
تعاىل يف كتابه، فهي مل  بيَّنها اهلل  اليت  يف مصارفها 
أدائها، وإال طولب هبا  فليعمل على  ذمته،  تزل يف 
يوم احلساب، ومن قبضها من الوالة جباً، ومل يفرقها 

يف حملها فهي يف ذمة من قبضها«)54(.

»عنده  عمن  عيسى  بن  أمحد  سيدي  وسئل 
باعه  لو  ما  املمتلكات  من  واألرض وغريمها  املاشية 
يقصده  ممن  لكنه  أزيد،  أو  عام،  فيه كفاية  لكان 
عرضه  ُمزِّق  تبخَّل  وإن  أحد،  يعذره  وال  الُضيَّاف، 
يأخذ الزكاة وُيصادمِر هبا عن عرضه يف إطعام الُضيَّاف 
وما بيده من املاشية واألرض وغريها، مل يزل مدََّخراً 
لغري العام الذي هو فيه، مل ميسَّ منه شيئاً، وإذا مل 
جيد من يعطيه زكاة رجع لبيع ذلك، وهو على هذه 
الذمة مبا ذُكمِر  احلالة مدة عمره، وهو غري مستغرق 
فهل جيوز ملن يعتقد أنه من أهل الفضل أكل طعامه 
الزكاة على احلالة  وهل توز مبايعته فيما يأخذ من 
على  دام  إن  وشهادته،  إمامته  توز  وهل  املذكورة، 
يُؤكل  ال  ذُكمَِر،  مبا  ُوصمِف  »من  فأجاب:  ذلك؟«. 
طعامه، وال توز إمامته، وال شهادته ما دام متصفاً 
منه صحة  وُعلمِم  اهلل،  إىل  وأناب  تاب  فإن  بذلك، 
ذلك، جازت شهادته وإمامته، وأما معاملته فجائزة 

إن كانت بالنقد من غري حماباة، وإال مل َتُْز«)55(.
له عنها   َغَناء  وسئل عمن »عنده كتب فقه ال 
»إن كانت  فأجاب:  ال؟«.  أم  الزكاة  يأخذ  هل 
مل  وإن  جداً،  ولو كثرت كتبه  فيأخذها  قابلية،  فيه 
تكن فيه قابلية، فال يُعَطى منها شيئاً إال أن تكون 
كتبه على قدر فهمه خاصة، فتلغى«. قال البيُْرُزيل: 
»وهذا كله على القول جبواز بيعها، وعلى املنع فهي 
كالعدم. وعلى مذهب »املدونة« من الكراهة، فقال 
تباع  وال  الزكاة،  أخذ  من  متنعه  فال  املغاربة:  بعض 
على   ُ جُيْبمِ ال  والشرع  مكروه،  ألنه  الدين؛  يف  عليه 

مكروه«)56(.
يطلب  بلد  على  »القادم  عن  بعضهم  وسئل 
الزكاة، هل يعطى كما يعطى فقراء البلد، أو خيتص 
هبا أهل البلد؟«. فأجاب: »أهل بلدهم هم الذين 
ييُْعَطون«. قال البيُْرُزيل: »كان أكثر من لقيناه يقول: 
ييُْعَطون كأهل البلد. وبعضهم يفرق بني أن يقيم أربعة 
أيام فأكثر، فييُْعَطى، واملختار ال ييُْعَطى، وجُيْرمِيها على 
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مسألة: إذا ُحبمَِس على مرضى قرطبة، هل يُعطى منها 
من قام أربعة أيام فأكثر أم ال؟ وخُيَرَّج فيها من الكالم 
ما يف تلك. والصواب اإلعطاء مطلقاً؛ ألنه إما من 
بنص  حق  له  واحد  وكل  السبيل،  ابن  أو  أهلها، 
ملسو هيلع هللا ىلص: »خذها  بقوله  الشيخ اجمليب  التنيزيل. واحتج 
واألحاديث  فقرائهم«)57(،   يف  وُردَّها  أغنيائهم  من 
تقتضي اخلصوصية، فيكون من باب ختصيص العموم 

خبب اآلحاد وفيه خالف«)58(.
واألجوبة  النوازل  من  تقدم  ما  أن  خاف  غري 
عنها إمنا يتعلق بفقه اجملتمع، ذلك الفقه الذي ُيشرِّع 
للمجتمع من األحكام كل ما حيقق مصاحله الدينية 
والدنيوية، ويدفع عنه كل ما يهدده من مفاسد واقعة 
واالستقرار  والرخاء  األمن  يسود  حبيث  متوقعة،  أو 

جوانب اجملتمع كافة.

◄الخاتمة:

بن  حيىي  زكريا  أيب  بالشيخ  الورقة  هذه  عرَّفت 
جانبيه  من  فيه  عاش  الذي  والعصر  املازوين  موسى 
من  مجلة  الورقة  ورصدت  والسياسي،  االجتماعي 
النوازل واألجوبة عنها املتعلقة بكال اجلانبني وَخَلَصت 

الورقة إىل تسجيل النتائج التالية:
1(- تُعدُّ كتب النوازل مصدراً مهمًّا للدراسات 
السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والتارخيية؛ ملا 
تتضمنه من نقل واقعي للواقع السياسي، واالجتماعي 

واالقتصادي، والعلمي.
االجتماعي  احلراك  وليد  النوازل  فقه  يعدُّ   -)2

والسياسي، واالقتصادي، والعلمي.
النوازل  يتناول  واقعي،  فقه  النوازل  فقه   -)3
الواقعة وينأى بنفسه عن املسائل املتوقعة واملفرتضة، 

فهو فقه ملا هو واقع، وليس فقهاً ملا هو متوقع.
نوازل  يف  املكنونة  »الدرر  تضمن كتاب   -)4

االجتماعية  األوضاع  عن  غزيرة  مادة  مازونة« 
أن  ينبغي  مادة  وهي  واالقتصادية،  والسياسية، 
التاريخ، وعلماء االجتماع، وفقهاء  باحثو  يهتم هبا 

السياسة الشرعية.
احلياة  »نوازله«  خالل  من  املازوين  رصد   -)5
وما  اهلجري-  التاسع  -القرن  عصره  يف  السائدة 
احلياة  أيضاً  ورصد  سياسية،  تقلبات  من  فيه  جرى 
الظلم  قضايا  من  شهدته  وما  لعصره  االجتماعية 
على  األمن  واضطراب  واللصوصية،  والغصب، 
يف  الزيَّانية  الدولة  ضعف  جراء  املستويات كافة؛ 
أفراد اجملتمع  تلمسان، وغياب مؤسساهتا، ما جعل 
يتوجهون إىل القضاة وأهل الفتوى هنا وهناك للنظر 
من  عليهم  طرأ  ما  حكم  يف  والبت  قضاياهم،  يف 

نوازل)59(.
6(- أن فتاوى النوازل كانت ُتشرِّع للناس من 
األحكام الفقهية ما حيقق مصاحلهم الدينية والدنيوية 
ويدفع عنهم ما هو واقع من املفاسد أو ما هو متوقع 
واالستقرار  األمن  من  حالة  يف  الناس  يعيش  حبيث 

سواء يف ذلك الفرد، أم اجملتمع  أم الدولة.
هذا، ومما يُوصى به يف هذا الصدد توجيه الباحثني 
لالستفادة من نوازل املازوين يف دراساهتم االجتماعية 
والسياسية، واالقتصادية. والعمل على إنشاء مراكز 
بدراستها  وتقوم  النوازل،  جبمع ُكُتبمِ  ختتص  حبثية، 
واستثمارها يف اجملاالت البحثية. ومما يُوصى به أيضاً 
العمل على حتقيق كتب النوازل، ووضعها بني أيدي 

الباحثني لالستفادة منها، وبناء الدراسات عليها.
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◄الهوامش:
يف  )النوازل  عزوز،  بن  القادر  عبد  اخلصوص:  هبذا  يُنظر   )1(
الغرب اإلسالمي قراءة يف كتايب املعيار والدرر املكنونة(، أعمال 
امللتقى الوطين اخلامس للمذهب املالكي، فقه النوازل يف الغرب 
دفلى  عني  والية  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزارة  اإلسالمي، 
أفريل  1430هي/16-14  اآلخر  ربيع   20-18 الثقافة،  دار 

2009م، ص599.

)2( يُنظر: تاريخ اجلزائر العام: 277/2، نقاًل عن حمقق كتاب 
الدرر املكنونة: 90/1.

من  بالقرب  باملغرب  »مازونة  املعطار«:  »الروض  يف  قال   )3(
مستغامن، وهي على ستة أميال من البحر، وهي مدينة بني أجبل، 
فيه لسوقها  يوم جيتمع  وهلا مزارع وبساتني وأسواق عامرة، وهلا 
والعسل  والسمن،  واأللبان  الفواكه  من  بضروب  الببر  أصناف 
هبا كثري، وهي من أحسن البالد صفة وأكثرها فواكه وخصبًا«. 

يُنظر: املرجع املذكور: 522-521/1.

)4( الدرر املكنونة: 200/1.

)5( السابق: 200/1.

)6( السابق: 200/1.

)7( الدرر املكنونة: 708/2.

)8( نيل االبتهاج: 483.

)9( الدرر املكنونة، مسائل البيوع، نقاًل عن حمقق كتاب الدرر: 
.109/1

حمقق  عن  نقاًل  األنكحة،  مسائل  املكنونة،  الدرر   )10(
مسائل  املكنونة،  الدرر   )11(µµµµ.109/1 الدرر:  كتاب 

األنكحة، نقاًل عن حمقق كتاب الدرر: 110/1.

حمقق كتاب  عن  نقاًل  الطالق،  مسائل  املكنونة،  الدرر   )12(
الدرر: 110/1.

)13( تقريظ الونشريسي للدرر املكنونة، نقاًل عن حمقق كتاب 
الدرر: 105/1.

)14( السابق: 107/1.

)15( السابق: 111/1.

)16( السابق: 111/1.

حمقق كتاب  ما كتبه  على  املازوين  ترمجة  يف  اعتمدُت   )17(
»الدرر املكنونة« مع التصرف ومراعاة االختصار. يُنظر املرجع 
637؛  االبتهاج:  نيل  أيضاً:  ويُنظر   .114-89/1 املذكور: 

شجرة النور الزكية: 383/1؛ األعالم: 175/8؛ معجم أعالم 
اجلزائر: 281/1.

)18( تاريخ اجلزائر الثقايف: 42/1-43، نقاًل عن مقدمة حمقق 
الدرر املكنونة: 49/1.

)19( تاريخ املغرب وحضارته: 124-125، نقاًل عن مقدمة 
حمقق الدرر املكنونة: 54/1.

)20( تاريخ اجلزائر العام: 193/2، نقاًل عن مقدمة حمقق الدرر 
املكنونة: 55/1.

املازوين  عصر  يف  السياسي  اجلانب  حترير  يف  اعتمدت   )21(
املكنونة« يف مقدمة حتقيقه:  ما كتبه حمقق كتاب »الدرر  على 
يف  دورها  العصور:  عب  تلمسان  أيضاً:  ويُنظر   .62-49/1
سياسة وحضارة اجلزائر: حممد بن عمرو الطمار: 213-209.

مقدمة حمقق  نقاًل عن  الطالق،  املكنونة: مسائل  الدرر   )22(
الدرر املكنونة: 83/1.

)23( الدرر املكنونة: مسائل البيوع، نقاًل عن مقدمة حمقق الدرر 
املكنونة: 83/1.

)24( شرح الكبى: لوحة 7/أ؛ شرح الوسطى: 213، نقاًل عن 
مقدمة حمقق الدرر املكنونة: 84/1.

)25(  املرجع نفسه: لوحة 8/ب، نقاًل عن مقدمة حمقق الدرر 
املكنونة: 84/1.

)26( شرح الوسطى: 17، نقاًل عن مقدمة حمقق الدرر املكنونة: 
.85/1

)27( املرجع نفسه: 19، نقاًل عن مقدمة حمقق الدرر املكنونة: 
.85/1

املكنونة:  الدرر  حمقق  مقدمة  عن  نقاًل   ،22 السابق:   )28(
.86-85/1

املكنونة:  الدرر  حمقق  مقدمة  عن  نقاًل   ،65 السابق:   )29(
.86/1

اجلهاد،  مسائل   ،109-108 املكنونة:  الدرر  )30( خمطوط 
ويُنظر مقدمة حمقق الدرر املكنونة: 62/1.

)31( خمطوط الدرر املكنونة: مسائل اجلهاد.

)32(  املصدر السابق.

)33( احلديث يف »الصحيحني« بلفظ )ذمة املسلمني واحدة 
يسعى هبا أدناهم(.

)34( خمطوط الدرر املكنونة: مسائل اجلهاد.
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الدرر  حمقق  مقدمة  عن  نقاًل  البيوع،  مسائل  السابق:   )35(
املكنونة: 62/1.

)36( الدرر املكنونة: 552/2، 553.

ومتام   .)3427( رقم  »املصنف«،  يف  الرزاق  عبد  رواه   )37(
احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى رجاًل يصلي وحده، 

فقال: )من يتصدق على هذا فيصلي معه(.

)38( الدرر املكنونة: 582-580/2.

)39( خمطوط الدرر املكنونة: مسائل اجلهاد. ويُنظر: أيب عبد 
الرمحن األخضر األخضري، )مدرسة مازونة منوذجاً لالتباع احملمود 
للمذهب  اخلامس  الوطين  امللتقى  أعمال  املشروع(،  واالتباع 
املالكي، فقه النوازل يف الغرب اإلسالمي، وزارة الشؤون الدينية 
واألوقاف، والية عني دفلى، دار الثقافة، 18-20 ربيع اآلخر 

1430هي/14-16 أفريل 2009م، ص89.

)40( الدرر املكنونة: 583-582/2.

مائتا  دينار ومعه  مائة  املسألة: شخص عليه دين  )41( صورة 
دينار، وابتداء حول إحدامها احملرم، وابتداء حول األخرى رجب، 
املائة  وزكى  دينه،  يف  الرجبية  املائة  جعل  الثاين  احملرم  جاء  فإذا 
الرجبية  وهي  الثانية  املائة  يزكي  وال  احملرمية،  وهي  فقط،  األوىل 
عند حوهلا؛ لتعلق الدين هبا هذا هو املشهور. ينظر: شرح خمتصر 

خليل للخرشي: 205/2.

)42( تُنظر املسألة بتمامها يف الدرر املكنونة: 702/2، 710. 
ويُنظر أيضاً: أبو عبد الرمحن األخضر األخضري، )مدرسة مازونة 
منوذجاً لالتباع احملمود واالتباع املشروع(، أعمال امللتقى الوطين 
اخلامس للمذهب املالكي، فقه النوازل يف الغرب اإلسالمي، وزارة 
الشؤون الدينية واألوقاف، والية عني دفلى، دار الثقافة، 18-

20/ربيع اآلخر/1430هي-14-2009/4/16م، ص83.

األخضر  الرمحن  عبد  أيب  عن  نقاًل  املكنونة،  الدرر   )43(
واالتباع  احملمود  لالتباع  منوذجاً  مازونة  )مدرسة  األخضري، 
املشروع(، أعمال امللتقى الوطين اخلامس للمذهب املالكي، فقه 
النوازل يف الغرب اإلسالمي، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، والية 
عني دفلى، دار الثقافة، 18-20 ربيع اآلخر 1430هي/14-

16 أفريل 2009م، ص84.

هؤالء  تقول:  إليها  نسبت  إذا  بالشام،  قرية  )األندر(   )44(
أندريّون. قال األزهري: »األندر قرية بالشام فيها كروم، ومجعها 
األندرين«، وقيل: إن األندر بلغة أهل الشام هو البيدر، فكأن 
هذا املوضع كان ذا بيادر، والبيادر هي قباب األطعمة. يُنظر: 

معجم البلدان: 261/1.

)45( الدرر املكنونة، نقاًل عن عبد القادر بن عزوز، )النوازل 
املكنونة(،  والدرر  املعيار  يف كتايب  قراءة  اإلسالمي  الغرب  يف 

النوازل  فقه  املالكي،  للمذهب  اخلامس  الوطين  امللتقى  أعمال 
يف الغرب اإلسالمي، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، والية عني 
اآلخر/1430هي-14- 18-20/ربيع  الثقافة،  دار  دفلى، 

2009/4/16م، ص602.

)46( هي األحشاء.

)47( الدرر املكنونة، نقاًل عن عبد القادر بن عزوز، )النوازل يف 
الغرب اإلسالمي قراءة يف كتايب املعيار والدرر املكنونة(، أعمال 
امللتقى الوطين اخلامس للمذهب املالكي، فقه النوازل يف الغرب 
دفلى،  عني  والية  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزارة  اإلسالمي، 
أفريل  1430هي/16-14  اآلخر  ربيع   20-18 الثقافة،  دار 

2009م، ص608.

)48( الدرر املكنونة: 586/2.

)49( السابق: 650/2.

)50( تُنظر املسألة بتمامها يف الدرر املكنونة: 667-664/2.

)51( السابق: 711/2.

)52( السابق: 712-711/2.

)53( السابق: 715/2.

)54( السابق: 721-720/2.

)55( السابق: 722/2.

)56( السابق: 741/2.

)57( رواه البخاري يف كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة، رقم 
إىل  الدعاء  باب:  اإلميان،  يف كتاب  مسلم  ورواه   ،)1395(

الشهادتني وشرائع اإلسالم، رقم )29(.

)58( الدرر املكنونة: 742/2، 743.

)59( يُنظر يف هذا الصدد: عبد القادر بن عزوز، )النوازل يف 
الغرب اإلسالمي قراءة يف كتايب املعيار والدرر املكنونة(، أعمال 
امللتقى الوطين اخلامس للمذهب املالكي، فقه النوازل يف الغرب 
دفلى،  عني  والية  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزارة  اإلسالمي، 
أفريل  1430هي/16-14  اآلخر  ربيع   20-18 الثقافة،  دار 

2009م، ص605، 607، 610.
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الوقف الـّذري أو األهلي في مدينة الجزائر خالل القرن الثامن 
عشرتحليل عينة أرشيفية من سلسلة المحاكم الشرعية

األستاذة: صليحة بوزيد
المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة - الجزائر

الملّخص : 
كان الوقف يمثل بشكل عام وجه من أوجه الصدقات 
المختلفة التي يحث عليها الدين اإلسالمي، وتعتبر مؤسسة 
األوقاف أهم مورد مالي لبناء المدارس والمساجد، فهذه 
الخيرية  المشاريع  من  العديد   في  أسهمت  المؤسسة 
إلقاء  إلى  الدراسة  من هذه خالل  وعليه سعينا  اإلسالمية 
الضوء على جوانب من مجتمع مدينة الجزائر خالل القرن 
لنا  صور  والذي  األوقاف  عقود  من  انطالقا  عشر  الثامن 

صورة عن األسرة التي كانت المحرك الفعال للمجتمع.

إن جواز عدم إتباع المذهب المالكي في الوقف كان 
له أثره البالغ في إقبال الناس على التحبيس بشكل ملفت 
ايجابية  ظاهرة  لمسنا  بل  الحنفي،  للمذهب  وفقا  لالنتباه 
في  سجلنا  فقد  المذهبين  بين  التعايش   ذلك  وهو  جدا 
العديد من الوثائق من حبس في المحكمة المالكية ولكن 
من  به  بأس  ال  عدد  سجلنا  الحنفي، كما  للمذهب  وفقا 
األعظم  الجامع  لفائدة  أمالكهم  حبسوا  عثمانية  أسماء 
الذي يتمتع بمكانة مرموقة لدى مجتمع مدينة الجزائر وهو 

جامع مالكي.

مجتمعات  غرار  على  الجزائر  مدينة  مجتمع  كان 
اجتماعية  شرائح  شكلته  قد  األخرى  الجزائرية  المدن 
في  إمكانيات  من  لديها  بما  مختلفة ساهمت كل جماعة 
أمالك  الوقف سواء كانت  في  تسخيرها  تم  والتي  الوقف 

كبيرة أو صغيرة القيمة.

نفس  إلى  دائما  ينتمون  المالك كانوا  بعض  الحظنا 
الحياة  على  تأثير  أكثر  وبتالي كانت  االجتماعية  الفئات 
لم  األسرة  داخل  اإلقبال  أيضا  لمحنا  االجتماعية، كما 
يقتصر على فرد دون أخر وإنما شمل األفراد جميعا ولم 
يكن ذلك اإلقبال يحدث فردي فقط وإنما بشكل جماعي 

كأن يكون بين الزوجين أو األوالد مثال.

لقد كان الوقف يحقق جملة من األهداف منها نقل 
وفقا  يريدونها  التي  بالصيغة  األسرة  أفراد  إلى  األمالك 
للواقف  المعقب حيث كان  الوقف  يسمى  الذي  للشكل 
حرية التصرف في حرمان البعض من أفراد األسرة أو حتى 
أفراد آخرين من خارج األسرة، وكانت  بإدخال  أو  كلها، 
هذه الحرية متصلة بالمذهب الحنفي الذي يقر جملة من 

التسهيالت منها انتفاع صاحب الوقف مدة حياته.

التي  العامة  وعليه فالوقف هو مرآة عاكسة للظروف 
يعيشها المجتمع بشكل عام و األسرة بشكل خاص عالوة 
داخل  االجتماعية  العالقات  عليها  تبنى  التي  القيم  على 
األسرة أو خارجها من خالل معرفة المستحقين من الوقف، 
ولهذا استخدم الوقف لحصر انتقال الملكية داخل األسرة 
األمالك  األقارب وفي ذلك حماية  لصالح  ومنع خروجها 

األسرية وضمان ديمومتها ألفراد األسرة.

ذكر  ما  منها  مختلفة  بإشكال  ينتفعون  حيث كانوا 
في الميراث للذكر مثل حظ األنثيين. وفي حاالت أخرى 

◄ ◄◄
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تساوى األبناء واإلناث في االنتفاع  وعليه فان االستراتيجية 
المنتهجة إزاء األوالد كانت بعيدة على اإلطار الشرعي في 
لنا حرص  يتبين  الوثائق  تلك  إلى  فبالرجوع  الوثائق  أغلب 
إبقاء استغالل وقفها وهذا بحصر  العديد من األسر على 
االنتفاع لصالح الذكور دون اإلناث حتى ال يخرج الملك 
عن اإلطار العائلي عن طريق أوالد البنات، ولهذا نستطيع 
القول بان الوقف استخدم كأداة للتهرب من الميراث الذي 

يمنح للمرأة حقوقها المنصوص عليها شرعا.

كما لحظنا ظاهرة المفاضلة في التحبيس بين الذكر 
واألنثى تمت بطريقة غير مضبوطة في أغلب األحيان، ثم 
إن المفاضلة بين األوالد تعتبر من الظواهر االجتماعية التي 
الدينية من جهة  العرفي من جهة والخلفية  التأثير  لنا  تبرز 

أخرى.

ونشير أن بعض اآلباء حاولوا من خالل الوقف من أن 
لبعضهم  إلى أن يكون آثارا  الفقر  أمنا ألبنائهم من  يكون 

من  الكثير  في  الوقف  ولهذا كان  األخر،  للبعض  وظلما 
لها  تلك  خاصة  األسرة  داخل  للنزاعات  محل  األحيان 

نصيب من الميراث.

قد يكون هدف الواقف من التحبيس هو حماية  أفراد 
أو تخوف  الورثة  لبعض  الغير صائب  التصرف  األسرة من 
من ذلك، بل حرص على إبقاء أمالكه لفترة طويلة كضمان 
لهم يسترزقون منه إلى األبد و يمكن استخلص هذه النية 
من خالل عدم تحديد المنتفعين من الوقف، إذن الوقف 
الميراث.  نوعا خاص تختلف عن  انشأ حقوقا من  الذري 
إذ ال يمكن لورثة الواقف االنتفاع إال وفقا إلرادة الواقف.

به  ينتفع  الوقف  فقد كان  الديني  الجانب  في  أما 
إلى  حتى  امتدت  بل  وخارجها،  األسرة  داخل  من  الناس 
نالوا  الذين  والمدينة  مكة  فقراء  رعاية  مثل  البالد  خــارج 
القسط األوفر من عوائد الوقف كما تقرها جميع األبحاث 

والدراسات.

 Résumé

Nul  n’ignore la place qu’a 
occupée l’institution du waqf ou 
ḥabus  dans le monde musulman 
en général, dans son économie, sa 
société, voire sa vie politique et 
culturelle.

Nous possédons suffisamment 
d’actes de waqfs pour pouvoir non 
seulement nous faire d’eux une idée 
assez large, mais aussi pour envisager 
d’utiliser les renseignements qu’ils 
fournissent au bénéfice de l’histoire 
économico-sociale générale. 

L’institution a en fait été souvent 
utilisée pour tourner dans la mesure 
du possible les dispositions de la loi 
successorale musulmane en faveur 
des filles. la grande majorité des 
fondations envisagées excluent de 

leur bénéfice, sinon les filles elles-
mêmes du fondateur, du moins 
leur postérité, le réservant à la 
postérité des fils, le waqf ait en fait 
été utilisé tout de suite dans le sens 
d’un renforcement de la famille 
patriarcale, au-delà ou à l’encontre 
des prescriptions de la Loi coranique.

Il est utile de dire, que le waqf a 
pu être utilisé comme une garantie 
contre les confiscations et, plus 
anciennement et usuellement, contre 
la misère, pour les descendants du 
fondateur, par la prohibition des 
partages et aliénations. Il ne paraît 
pas douteux que ce sentiment, on l’a 
vu plus haut, existe dès les premiers 
temps, et l’on sait plus largement 
combien leurs propres souvenirs 
sensibilisaient à ce besoin le Prophète 
lui-même et ses premiers adeptes.
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◄مقّدمة : 

حتاول الدراسة  رصد عينة أرشيفية ختص سلسلة 
بئر  الوطين  الشرعية احملفوظة مبركز األرشيف  احملاكم 
خادم باجلزائر العاصمة الغرض منها حتليل املعطيات 
القرن  العثمانية وحتديدا  الفتـرة  الوثائق يف  الواردة يف 
االستنتاجات  من  جبملة  للخروج  عشر  الثامن 

للموضوع حمل الدراسة.
يف  مؤثر  الوقف كعامل  موضوع  دراسة  وارتأينا 
جماالت عدة خاصة اجلانب االجتماعي واالقتصادي 
سبقت  وشرائع  نظم  عرفته  قدمي  نظام  أنه  كما 
أحكامه يف  بعض  عريقة وجاءت  دول  اإلسالم يف 
أصله  فأقر  اإلسـالم  جاء  مث  وشرائعهم،  معتقداهتم 
مع  توافقه  تكفل  بطريقة  ونظمه  بوجـوده  واعرتف 

قواعد املرياث ومقاصد الشريعة.
اهلل  إىل  القرىب  حتقيق  إىل  الوقف  يهدف  وهو 
حبسه  أو  معني  مال  برصد  وذلك  وتعاىل  سبحانه 
يف  ريعه  صرف  لغرض  ذلك  ويكون  التصرف  عن 
وأمهها جهات  نفسه  الواقف  اليت حيددها  األغراض 
الرب وأعمال اخلري من إنشاء املساجد وعمارهتا وإقامة 
ورعاية  االجتماعية  بالرعاية  تتكفل  اليت  املؤسسات 
طلبة العلم ونشر الدين والتعريف بالعقيدة اإلسالمية 
يف املساجد وتعيني املقيمني عليها من أئمة وخطباء 
وتالوة  والذكر  والعلم  بالصالة  وعمارهتا  ومؤذنني 

القرآن.
وعليه ظل هذا النظام أكثر من أربعة عشر قرنا 
من الزمن ومازال إىل يومنا هذا، كان خالهلا الوقف 
مصدراً للخري على جهات الرب املختلفة، ووقى الكثري 
من البيوت واألسر شر نكبات الدهر وحافظ على 

كياهنا.
التساؤالت  من  مجلة  صياغة  متت  هذا  ألجل 

 )Corpus( سنتطرق إليها بالتحليل اعتمادا على عينة
حرصنا على رصد معظم الوثائق املشتملة على الوقف 
عشر،  الثامن  القرن  اجلزائر خالل  مدينة  يف  الذري 
املوجودة على مستوى مركز األرشيف الوطين، حيث 
تبعنا منهج وأسلوب يف بناء هذه املدونة عن طريق 
البحث املنهجي من خالل عملية اجلرد اليت قمنا هبا 
على مستوى األرشيف الوطين، مث وقع اختيارنا على 
العلب التالية: )3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 
  37 - 32 - 27 - 26 - 20 - 18 - 13
- 45 - 47 - 48 - 54 - 122( وهذا ما 
شكل لدينا مدونة من العقود عددها مائتان وأربعة 

ومخسون عقداً اتسمت بالثراء والتنوع.
ومما ال شك فيه أن للوقف الذري طبيعة معينة 
وشروط وأحكام شرعية، فما هي هذه األحكام؟ وما 
هي الدالالت االجتماعية واالقتصادية لعملية الوقف 
باختيار  أمالكه  وقف  للواقف  خيول  كما  الذري؟ 
أشخاص الذين يريد أن ينتقل إليهم أمالكه عكس 
املرياث احملدد يف شرعية وعليه قد يكون املنتفعون من 

األسرة  مثل األبناء أو من خارجها كاملعتق.
وقد  بشكل كبري  احملبسة  األمالك  تنوعت  كما 
اجتماعية  فئات  من  تتكون  أسر  تستغلها  كانت 
متباينة املكانة والنفوذ، فما نوع امللكيات اليت كانت 
حتبس؟ وما مكانة هذه العائالت واألسر اليت كانت 
حيدد  الذي  هو  الواقف  أن  ومبا  أمالكها؟  حتبس 

األشخاص املنتفعني بالوقف فمن هم املنتفعون؟
أخرى  تساؤالت  طرح  إىل  احلديث  جيرنا  كما 
تتمحور أساسا حول معرفة االسرتاتيجية املتوخاة من 
أجل  من  هل كانت  الذري،  الوقف  عملية  خالل 
احملافظة على اإلرث والرتابط األسري؟ آم أهنا كانت 
وسيلة للحفاظ على اإلرث يف نسل الذكر وإقصاء 
قد  اإلسالمي  الشرع  أن  وخباصة  االنتفاع  من  املرآة 
وسيلة  أهنا كانت  أو  التملك؟  يف  احلق  هلا  منح 
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للحفاظ على األمالك من الضياع واملصادرة؟
وقبل حتليل هذه العينة ال بد من تعريف الوقف 
ألمهيته الدينية واالقتصادية واالجتماعية وحىت الثقافية 
اإلسالمي  العامل  جل  على  بل  اجلزائر  مدينة  على 

والدولة العثمانية يف الفرتة احلديثة حتديداً.
الرب  وأعمال  الصدقات1  أنواع  من  نوع  الوقف 
يرد نص  أنه مل  الشرع ومع  عليها  اليت حث  واخلري 
هناك  أن  إال  الوقف  عن  اهلل  الكتاب  يف  صريح 
آيات كثرية حتث على فعل اخلري والتعاون على البـر 
 

َّ
ٍ ُيَوف

�يرْ
َ

وا ِمنرْ خ
ُ
ِفق نرْ

ُ
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َ
ف

ُروِم﴾5. كما قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص   حرْ َ اِئِل َوالرْ ِللسَّ

يف حديث رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه: »إذا مات 
ابن أدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له« والصدقة اجلارية 

الوقف من أهم صورها6.
جواز  على  السلف  علماء  مجهور  اتفق  وهلذا 
الوقف وصحته استدالاًل باآلثار اليت رويناها أنفا فقد 
الرسول صلى  أن  األوقاف  اخلصاف يف كتابه  ذكر 
الصحابة  وأن  سبعة  حبوسا  حبس  وسلم  عليه  اهلل 

والتابعني هلم ما يقرب عن اثنني وعشرين وقفا7.
يطلق  كما  احلبس،  به  ويراد  يطلق  لغة  الوقف 
ويراد به املنع، فأما الوقف مبعىن احلبس فهو مصدر 
ويقال  حبسته.  أي  وقفاً  الشيء  وقفت  قولك  من 
وقفت الدابة تقف َوْقفاً ووقوفا سكنت أي جعلتها 
اهلل  سبيل  يف  حبستها  َوْقفاً  الدار  ووقـَْفُت  حمبوسة، 

واجلمع أوقاف مثل ثوب وأثواب.
أما يف االصطالح فللوقف تعريفات متعددة  فقد 
عرفه اإلمام أبو زهرة بأنه قطع التصرف يف رقبة العني 

اخلري  جلهة  املنفعة  صرف  و  هبا  االنتفاع  يدوم  اليت 
اخلريي  الوقف  أن جيئ يف صورة  ذلك  ويستوي يف 

أو األهلي8.
حبس  هو  الوقف  أن  القول  ميكن  ذلك  وعلى 
العني عن ملك الواقف أو على ملك اهلل تعاىل وهذا 
يعين أن حيبس شخص ما بعض أمواله أو كلها عن 
التداول فان يوقفها فال ميلكها أحد بأي سبب من 
ينتفع بريعها وما تدره  الناقلة للملك وإمنا  األسباب 
من أموال فقط على الوجوه اليت حيددها الواقف دون 
امتالك العني وتسبيل املنفعة وذلك لتحقيق وجه من 
وجوه الرب واخلري اليت أرادها الواقف وأراد هلا االستمرار 

يف حياته وبعد مماته ابتغاء مرضاة اهلل9.
إن فكرة حبس العني عن التمليك والتملك فكرةُّ 
الرومان  عند  ُعرفت  القدامى، كما  املصريون  عرفها 
فكرة تشبهها، أما اجلرمان فعندهم ما له تشابه قريب 

بالوقف يف أصل الفكرة واهليكل.
أهنا  على  يدل  ما  القدمية  مصر  تاريخ  ففي 
بعض  يف  اختالف  مع  فعاًل  الفكرة  هبذه  عملت 
النظم فكانت اإلقطاعيات ترصد على اآلهلة واملعابد 
واملقابر لتصرف غلتها على إصالحها وإقامة الشعائر 
كانوا  هبذا  وهم  وُخدامها  كهنتها  على  واإلنفاق 
يقصدون فعل اخلري والتقرب إىل آهلتهم حىت يضمنوا 
املصري  باملتحف  ويوجد  سعيدة.  آخرة  ألنفسهم 
بعض اللوحات ومن أقدمها اللوحة رقم 72 )دليل 
ماسبريو(10 وهبا بعض النقوش املتضمنة وقف عقار 
على بعض الكهنة يف اآلسرة الرابعة، كما أن التاريخ 
حيدثنا عن رمسيس الثاين الذي منح معبد أبيدوس 
أمالكاً واسعًة وأجريت الطقوس الواسعة لنقل ملكية 
الرعايا  أمام مجع كبري من  املعبد  إىل  العقارات  هذه 
فيه  أنَّ  إال  الدقيق،  باملعىن  وقفا  يكن  مل  وإن  وهذا 
يف  مصر  أن  ويبدو  بل  الوقف  مضامني  من  الكثري 
التمليك  عن  األعيان  حبس  عرفت  األخرية  املرحلة 



 قضايا تاريخية   العدد  02  1437 هـ / 2016 م

50
راسات

ّ
البحوث والد

والتملك وجعل ريعها مرصودا على األسرة واألوالد.
ومن بعدهم على أوالدهم ينـتفعون بغلتها دون 
يثبت  أن ميلك أحدهم التصـرف يف  أعياهنا تصرفاً 
إدارة هذه  للغري ملكية عليها، كما كانوا يشرتطون 
النظام  وهذا  طبقة  من كل  األكرب  لالبن  االحباس 
أشبه ما يكون بنظام الوقف الذري والريع هنا يصرف 

للمستحقني من أقرباء الواقف11.
مع  تشابه  فيها  تصرفات  للرومان  كما كان 
الفقه  يف  معروفة  اليت كانت  القواعد  ضمن  الوقف 
حتويه  وما  معابد  من  املقدسة  األشياء  )إن  الروماين 
ومنقولة حتبس عن  ثابتة  وأشياء  أدوات وآالت  من 
التداول وال ميكن ألحد أن يستبد هبا أو يستأثر هبا 
أراضي  عدة  ترصد  وكانت  إله(12  حقوق  من  ألهنا 
فسيحة األرجاء رحبة احلدود على اآلهلة واملعابد يف 
حماًل  األراضي  تلك  تكون  ال  حبيث  القدمي  املغرب 
االصطالح  يف  يعرف  ما  وهو  التملكي  للتصرف 
احلديث للفقه اإلسالمي بالوقف اخلريي، كما عرف 
من  الوقف  إن  املسيحية كذلك.  األمم  يف  الوقف 
زماناً  وعمومه  شيوعه  يالحظ  قد  التارخيية  الناحية 
الوقف  مشروع  إن  قيل  حىت  بعيد  حد  إىل  ومكاناً 
يرجع إىل ما قبل اإلسالم، وفلسفة الشيوع هي أن 
الوقف يف حد ذاته يعود إىل فكرة إنسانية تستهدف 
معاجلة حاجات بشرية وحتقق معىن التضامن الغريزي 

يف اإلنسان13.
استغلتها  شاسعة  أراضي  املعابد  امتلكت  وقد 
وقد كان  كثيـرة،  أرباحاً  عليها  وَدرَّت  اآلهلة  باسم 
تلك  فيها حاصـالت  للمـعابد خمازن عديدة خزنت 
األراضي وما أعطته من غالت وما يقدم إىل املعابد 
املعابد  إدارات  وتقوم  عينية  وضرائب  بذور  من 

بتصريف هذا احلاصل ببيعه وتوزيعه على املوظفني.
على  اجلـاهلي  العهد  يف  الشـرائع  شددت  لقد 
من  األحباس  ومحاية  حرمة  على  احملـافظة  وجوب 

أراضي وحـيوانات وعدم االعتداء عليها وهددت من 
يتجاسر على مال األرباب بعقوبـة تنزل به منها أو 
بغضـبة اآلهلة عليه، ومبصري سيء يلحق به فضاًل عن 
العقوبة اليت تنزهلا املعابد به قد تصل إىل حد القتل.

وقيل أن أول ما عرف من األوقاف قبل اإلسالم 
يف العصر اجلاهلي وقف الكعبة املشرفة ذلك البيت 
إليه من  الناس  املباركة ويقبل  للناس مبكة  الذي بين 
أهدى  وقد  العبادة  عند  إليه  ويثوبون  صوب  كل 
ساسان بن بابك من ملوك الفرس للكعبة غزالني من 
ابن خلدون  ذهب وجواهر وسيوفاً حسب ما ذكر 

يف مقدمته14.
أبو  أسعد  عليها  ووقف  الكعبة  من كسا  وأول 
كرب ملك محري وذلك قبل اهلجرة بقرنني، فقد كان 
وهلم  شديدة  مراعاة  األمور  هذه  يراعون  اجلاهليون 
قدمياً  موروثة  تقاليد  إىل  ترجع  وأحكام  قواعـد  فيها 
وحافظوا عليها وظلوا حيافظون إىل أن منعها اإلسالم 
هي  الدينية  احلياة  بني  ومن  بالوقف15.  واستبدلت 
تقرباً  متنح  اليت كانت  والنذور  والقرابني  الصلوات 

آلهلتهم وما إىل ذلك16.
الدينية  بالصبغة  اإلقرار  مت  اإلسـالم  مبجيء 
املشـروعة للوقف وأصبـح نظاماً قائماً بذاته، ووضعت 
أحكامه املنضبطة والدقيقة يف إطار الشريعة اإلسالمية 

القائمة بالدرجة األوىل على العدالة االجتماعية.
إن أول وقف ديين يف اإلسـالم هو مسـجد قـباء 
الذي أسسه النبـي عليه الصالة والسالم حني قدومه 
ضيافة  يف  وهو  يدخلها  أن  قبل  املدينة  إىل  مهاجراً 
كلثوم بن اهلدم شيخ بين عمرو بن عوف، مث املسجد 
النبوي يف املدينة دار اهلجرة بناه النيب صلى اهلل عليه 
وسلم يف السنة األوىل للهجرة عند مربك ناقته ملا قدم 

مهاجراً من مكة إىل املدينة.
يف  ُعرف  اخلريية  املستغالت  من  وقف  وأول 
اإلسالم وقف النيب وهو سبعة حوائط باملدينة كانت 
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لرجل يهودي امسه خمرييق وكان حمباً ودوداً للنيب وقاتل 
أي  أصْبُت  إْن  أحد وأوصى  املسلمني يف غزوة  مع 
وقد  تعاىل.  اهلل  ملرضاة  يضعها  حملمد  فأموايل  قتلت 
قتل يوم أحد وهو على يهو ديته وقبض الرسول تلك 

احلوائط السبعة فتصدق هبا أي وقفها17.
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حديقة نفيسة امسها بريحاء فأتى إىل النيب فقال: يا 
تعاىل  الذي مبكان كذا وكذا هلل  رسول اهلل حائطي 
ولو استطعت أن ُأسِّرُه ما أعلنته فقال الرسول اجعله 
يف قرابتك، فجعلها وقفا على حسان بن ثابت وآيب 

بن كعب.
من  خبيرب  خنيل  أرض  اخلطاب  بن  لعمر  وكان 
أجود العقار فجاء إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص يستشريه فيما يعمل 
يا رسول اهلل إن يب  الرب عند اهلل فقال:  هبا إلحراز 
أرضاً خبيرب مل أصب مااًل قط أنفس منه فما تأمرين؟ 
فقال عليه الصالة والسالم: إن شئت َحبسَّت أصلها 
وتصدقت بثمرهتا20. فجعلها عمر ال تباع وال توهب 
الفقراء واملساكني وابن  وال تورث وتصدق هبا على 
السبيل وجعل الوالية على وقفه هذا لنفسه فإذا تويف 
األكابر  إىل  املؤمنني، مث  أم  بنت عمر  فإىل حفصة 

من آل عمر.
لوقفه هذا إال يف خالفته  ومل يكتب عمر كتاباً 
بن اخلطاب  ملا كتب عمر  اهلل:  بن عبد  قال جابر 
صدقته دعا نفراً من املهـاجرين واألنصار، فأحضـرهم 

ذلك وأشهدهم عليه.
عمر  وقف  بعد  الصحابة  أوقاف  تتابعت  وقد 
فروى يف كتب السنة واآلثار أن عثمان بن عفان21 
رضي اهلل عنه تصدق من أمواله على حنو صدقة عمر 
فقد روى أنه ملا كتب صدقتُه شهد عليه علي بن آيب 
توىل كتابته، وكان يف  الذي  زيد  بن  وأسامة  طالب 
هذا الكتاب بعد البسملة، هذا ما تصدق به عثمان 

بن عفان يف حياته أرضاً ال تشرتى أصلها أبداً وال 
توهب وال تورث وحبس علي ابن آيب طالب أرضاً 

بينبع22.
ووقف أيضاً من الصحابة معاذ بن جبـل وزيد بن 
ثابت وعائشة أم املؤمنني وأختها أمساء بنت آيب بكر 
الوليد وسعد بن آيب وقاص. كما وقف  وخالد بن 
العوام ُدوره على أوالده ال تباع وال تورث  الزبري بن 
وال توهب وشرط أن املطلقة من بناته أن تسكن غري 
مضرة وال ُمقرهبا فإذا استغنت بزوج فليس هلا حق23.

وكان الوقف أول عهده يسمى الصدقة وحبساً 
أن  يتضح  هنا  ومن  وانتشر  الوقـف  اسم  ُحـدث  مث 
أعم وأوسع مما  تناول غرضاً  الوقف يف اإلسالم قد 
قبله، فلم يبق مقصوراً  السالفة  كان عليه يف األمم 
على أماكن العبادة ووسائلها بل ابتغى به منذ عصر 
الرسول عليه الصالة والسالم مقاصـد اخلري يف اجملتمـع 
وبذلك توسع النطاق يف املال املوقوف بتوسع الغرض 

يف الوقف.
ويف العهد األموي والعباسي شاع الوقف ومل يعد 
واملساكني  الفقراء  جهة  إىل  الصرف  على  مقتصراً 
بل تعدى ذلك إىل تأسيس دور العلم وإنفاقه على 
طالهبا والقائمني عليها من مدرسني وغريهم وإنشـاء 

املـساجد واملالجـئ واملكتبات24.
وقد شهدت يف هذه املرحلة توسـعاً يف األوقاف 
ظهور  إىل  أدى  ما  وهذا  عليـه  الناس  إقبـال  بسب 
احلاجة إىل تنظيم الوقف من جانب الدولة واعتباره 
يصبح  اليت  والفاعلة  العاملة  املؤسسات  إحدى 

اإلشراف عليها ضرورة اجتماعية واقتصادية.
خالل  من  تدار  نشأهتا  إبان  األوقاف  وكانت 
احلياة  يولوهنم علـيها، ولكن تطور  مـن  أو  أصحاهبا 
قيام أجهزة معينة  يف اجملتمعات اإلسالمية استدعى 
القضائية  السلطة  وكانت  األوقاف  على  لإلشراف 
عواصم  يف  األوقاف  على  اإلشراف  تتوىل  اليت  هي 
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والة  حملاسبة  نظم  ونشأت  الدولة  وحواضر  اخلالفة 
الوقف ونظاره محايًة للوقف من التبديد ورعايًة حلقوق 
املوقوف عليهم سواء كانوا جهات معنوية كاملساجد 

أو أفراد من الذرية أو من غريهم.
ففي العهد األموي كثرت األوقاف مبصر والشام 
وغريمها من البالد املفتوحة بسب ما أغدقه اهلل على 
املسلمني بعد الفتوحات اإلسالمية، فتوفرت لديهم 
األمـوال والدور واحلوانيت، كما امتـلك الكثري منهم 
املـزارع واحلدائـق وُيسرت هلم سبل الوقف. وملا كان 
عهد هشام بن عبد امللك25 صارت لألوقاف إدارة 
خاصة مبصر وأول من فعل ذلك ثوبة بن منر26 قاضي 
مصر إذ ُجعلت األحباس يف أيدي أهلها ويف أيدي 
فلما توىل توبة قال: ما أرى مرجع هذه  األوصياء، 
الفقراء واملساكني فأرى أن أضع  الصدقات إال إىل 
يدي عليها حفظاً هلا من الضياع والتوارث، ومل ميت 
بقية  عن  مستقل  ديوان  لألوقاف  صار  حىت  ثوبة 
الدواوين27 مشرف عليها القاضي وقد أمر يف بداية 
األمر بتسجيل األوقاف يف سجل خاص لكي حيمى 
مصاحل املستحقني فيها ويعترب هذا الديوان أول تنظيم 

لألوقاف يف اإلسالم28.
وقد كانت األوقاف يف مصر خاصة تقتصر على 
املنازل، ولكن األمر مل يستمر على ذلك بل اجته إىل 
وقف األراضي والبساتني، واتسع هذا األمر يف العهد 
العباسي، حيث كان يف العهد العباسي إدارة للوقف 
اإلشراف  به  أنيط  الوقف  صدر  بـ:  يسمى  ورئيساً 
على إدارهتا وتعيني األعوان ملساعدته على النظر يف 

قضاياه.
ويف عهد املماليك كثرة األحباس بشكل ملحوظ 
لألوقاف  جيعل  أن  يف  سبباً  مما كان  نطاقها  واتسع 
ثالثة دواوين، ديوان أوقاف املساجد وديوان أوقاف 

احلرمني الشريفني وديوان لألوقاف األهلية29.

معظم  يف  السلطة  مقاليد  العثمانيون  توىل  وملا 
البالد اإلسالمية اتسع نطاق الوقف إلقبال السالطني 
له  وصارت  الوقف،  على  الدولة  يف  األمور  ووالة 
فصدرت  عليه  باإلشراف  تعين  إدارية  تنظيمات 
تعليمات متعددة لتنظيم شـؤونه وكيفية إدارته والزال 
الكثري من هذه األنظمة معمواًل هبا يف سوريا والعراق 

واألردن إىل يومنا هذا30.
العثماين  العهد  يف  صدرت  اليت  األنظمة  من 
نظام إدارة األوقاف الصادر يف 19 مجادى األولـى 
وسبل  األوقـاف  سجالت  نظم  الذي  1280هـ 
ملن  اجلديد  األوقاف  مدير  حماسبة  وكيفية  توثـيقها 
اخلريية  العقارات  على  املباين  وإنشاء  وتعمري  سبقه 
وكيف يتم حتصيل حاصالت الوقف وغري ذلك من 

األحكام املنظمة ألعماله31.
بالغاً  اهتمامـاً  باألوقاف  العثمانيون  اهتم  وقد 
حىت  أهدافه  وكثرت  أغراضه  عصرهم  يف  فتـعددت 
بناء  على  تسـاعد  اليت  األعمال  من  الكثري  مشل 
عامة  خدمات  من  إليه  حيتاج  وما  وتكافله  اجملـتمع 
كبناء احلصون والقالع وتسليح اجليوش ومن ذلك 
السبيل  عابري  على  والعيون  الرباطات  وقف  أيضا 
وعلى طلبة العلم وغري ذلك من املقاصد احلسنة اليت 
كان هلا األثر األكرب يف توفري الكثري من املتطلبات 
حلياة الناس ومتكني املسلمني من االتصال ببعضهم 
والثقافية، حىت أعجب  العلمية  احلركة  البعض ودفع 
بأعماهلم كثري من غري املسلمـني وعلى رأسهم السائح 
دولوير الذي نشره سنة 1654م يف كتابه ما يلي: مل 
تنحصر خريات املسلمني يف األحياء فقط بل امتدت 
إىل األموات32 وشجعت الدولة العثمانية إقامة بيوت 
الضيافة اليت يستفيد منها كل إنسان، مهما كان دينـه 
يأتيها حسب حاجته  من  لكل  اخلدمة  فيها  وتقدم 
األتراك على جوانب  أيام، وينشئ بعض  ملدة ثالثة 

الطرق العيون اجلارية لسقاية املسافرين33.
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شامـل  تنظيم  لوضع  حمـاولة  النظام  هذا  وكان 
هذه  ولكن  والقانونية  اإلدارية  الناحيتني  من  للوقف 
التنظيمات قد أهنت فرتة استقالل العلماء ومواقفهم 
القانون  هذا  بعد  وأصبحوا  الوقف،  إزاء  الناصحة 
األول  مجادى   19 ويف  احلكومة،  لدى  موظفني 
سنة 1287هـ صدر نظام أخر يبني أنواع األراضي 
الوقفية  املستغالت  ومعامالت  العثمانية  الدولة  يف 
البعض منها  فيه أحكام وتقسيمات الزال  وجاءت 
موجودا يف تشريعات الدول العربية منها سوريا ولبنان 

والعراق .34
كثرية  الوقف  على  اإلقبال  مظاهر  كانت 
مل  اليت  الواقفة  األطراف  تعددت  كما  ومتعددة، 
تقتصر على فرد دون أخر وإمنا كان يشمل األفراد 
مجيعا وعلى اختالف مستوياهتم االجتماعية، احلاكم 
واحملكوم، العامل واألمّي العسكري، الفقري الغين، من 
فردي  اإلقبال  ذلك  يكن  واناثا، ومل  اجلنسني ذكورا 
وإمنا بشكل مجاعي، كأن يكون بني زوجني أو بني 

األوالد.
منفردة   خباصية  امتاز  الذري  الوقف  فان  وعليه 
نقل  وسائل  أحد  يعترب  األسرية،  امللكية  يف  متثلت 
امللكية بني أفراد األسرة الواحدة وبشكل خاص من 
النسل  امتداد  على  األبناء  وأبناء  األبناء  إىل  اآلباء 
اليت  األشخاص  حيدد  الذي  هو  الواقف  أن  حيث 
هؤالء  يكون  فقد  وهلذا  األمالك،  إليهم  تنتقل 
عكس  خارجها  أو  األسرة  داخل  من  األشخاص 
ألحكام  وفقـا  فيه  األمالك  تعود  الذي  املرياث35 

حمددة شرعا يف الكتاب والسنة.
وعليه فان امللكية مل تكن تنتقل بواسطة الوقف 
طبيعة  حسب  خمتلفة  بأشكال  وإمنا  واحد،  بشكل 

العالقات االجتماعية بني األفراد واألسر.
وهلذا سنكتشف من خالل الوقف واقعا اجتماعيا 
يعكس لنا صورة عن اجملتمع بني أفراد األسرة الواحدة 

يف مدينة اجلـزائر، لتوسيـع هذه الصورة وإبراز الوقائع 
إظهار  سنحاول  األسرية  األمالك  انتقال  حول 
األمالك حبسب  هذه  انتقال  لعملية  خمتلفة  أشكال 
درجة االستفادة أو احلرمان اللذين حيددمها الواقف. 
االستفادة  من  حرم  الذي  ومن  املستفيد  فمن كان 

سواء كان من داخل األسرة أو خارجها؟

◄المذهب المختار: )الوقف حسب 
المذهب(

انتشار الوقف يف مدينة اجلزائر انتشارا واسعا يف 
التوجه  فيه  امتزج  خمتلفة  وبأشكال  احلديثة  العصور 
وقفيته  عليه  يعقد  أن  احملبس  يريد  الذي  املذهيب 
وكانا املذهبني األساسيني يف مدينة اجلزائر يف العهد 
تزامن  الذي  واحلنفي  املالكي  املذهب  مها  العثماين 

وجوده مع التواجد العثماين يف اجلزائر.
ومع أن كال املذهبني جييزان الوقف إال أن هناك 
الوقف  خيص  فيما  خاصة  بينهما  جوهري  اختلف 
جييزه  وال  احلنفي،  املذهب  جييزه  الذي  النفس  على 
املذهب املالكـي الذي يرى أن من الشروط املؤسسة 
للوقف هو ختلي الواقف عن ملكيته للوقف، إضافة 

إىل اقتصار االنتفاع على األوالد فقط.
الوقف على  يريد  الذي  الشخص  فان  مثة  ومن 
وترد  احلنفي  املذهب  على  عقده  إبرام  عليه  نفسه 
يف  مقلدا  الوثائق  يف  ذلك  على  الصرحية  العبارات 

ذلك مذهب اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان.
وملا كان أغلب الناس جيدون مبتغاهم يف الوقف 
باالنتفاع  هلم  يسمح  ألنه  احلنفي  املذهب  على 
بوقفيتهم مدة حياهتم وهذا من بني التسهيـالت اليت 
االنتفاع  للواقف  حيق  حيث  احلنفي  املذهـب  أقرهـا 
عدم  جواز  فان  وعليه  وورثته،  وأهله  حياته  مدة 
البالغ  أثره  له  الوقف كان  املالكي يف  املذهب  إتباع 
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يف جعل الكثري من الناس يقبلون على الوقـف وفقا 
حتدث  إذن كانت  العقود  فإبرام  احلنفي،  للمذهب 
بني األسر احلنفية كما هو الشأن عند األسر املالكية 
العلماء حيث الحظنا يف  يفعله حىت  ما كان  وهو 
املبارك مفيت  بن  العامل سيدي حممد  بن  حالة أمحد 
املالكية يف أواخر 1193هـ حيث أوقف مجيع الدار 
الكائنة حبومة كوشة علي مقلدا يف ذلك بعض األئمة 

كاإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان36.
الواقف  أقدم  العقود   بعض  يف  الحظناه  وما 
على طلب فتاوى من العلماء باجمللس العلمي إلقامة 
الوقف فلدينا حاالت كثرية، منها نذكر على سبيل 
املثال وقفية احلاج املعتمر أيب عبد اهلل السيد حممد بن 
ينتفع بغلة  التحبيس على نفسه  سليمان الذي أراد 
على  احلبس  يكون  وفاته  بعد  مث  حياته  مدة  وذلك 
مالكي  املذكور  الرجل  أن  واحلالة  تناسلوا،  ما  عقبه 
احلنفي  املذهب  على  ذلك  له  يسوغ  فهل  املذهب 

وكان اجلواب أنه يسوغ له ما رامه من التحبيس37.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح ملاذا استخدم 
من  الواقف  اطمئنان  أجل  من  األسلوب؟ هل  هذا 

الناحية النفسية والدينية أم العتبارات أخرى؟
يف احلقيقة وثائق الوقف ال جتيب على مثل هذه 
اطمئنان  هو  ذلك  من  الغاية  أن  ونعتقد  األسئلة، 
الواقف من الناحية الدينية علما أن الغاية من الوقف 
ابتغاء ملرضاة اهلل، كما حملنا شكال أخر اختاره  هو 
الواقف وهو الوقف على أفراد األسرة مباشرة خاصة 
عند بعض األسر املالكية اليت كانت ترى حرجا يف 
الوقف على النفس فعلى سبيل املثال للحصر وقف 
حممد بن الكواش مجيع الدار حبارة أجنان على بناته 
وأمهم  وعائشة  وأمنة  نفوسة  وهي  اآلن  املوجودات 
بقية  له  يتزايد  وما  الرمحن  عبد  بنت  طيطومة  الولية 

عمره ذلك للذكر مثل حظ األنثيني38.
وجتدر اإلشارة إىل مالحظة هامة متثلت يف حالة 

التعايش املذهيب بني املذهب احلنفي الذي اعتمدته 
السلطة املركزية يف الباب العايل وتوىل قضايا السياسة 
الشرعية واملذهب املالكي الذي توىل الشؤون احمللية. 
الدراسات  حسب  املذهيب  التعايش  هذا  ونؤكد 
الكثري  أن  األرشيف  يف  األوقاف  لوثائق  الوثائقية 
املالكيني وضعوا أوقافهم حسب  من سكان اجلزائر 
من  احلنفي  املذهب  يتيحه  ملا  نظرا  احلنفي  املذهب 

مرونة وديناميكية39.
املذهبني  بني  والتعايش  التوافق  ظاهرة  إن  بل 
لعبت  جدا  اجيابية  ظاهرة  واملالكي كانت  احلنفي 
دورا جوهريا يف تشجيـع الناس على الوقف وما يدل 
على هذا التوافق والتعايش بني املذهبني تلك الظاهرة 
من  وهم  عثمانية  أمساء  بوجود  والقاضية  سجلناها 
لصاحل  أمالكهم  بتحبيس  قاموا  عندما  األحناف40 
مالكي  جامع  وهو  اجلزائر  مبدينة  األعظم  اجلامع 
ولكن ما يتمتع به هذا اجلامع من هيبة ومكانة يف 
اجملتمع اجلزائري جعل العثمانيني يولوه اهتماما بالغا. 
ويكفى أن نطلع على الدراسة اليت قام هبا التميمي 
حتت عنوان: من أجل كتابة تاريخ اجلامع األعظم يف 

مدينة اجلزائر حىت نلمح ذلك التعايش والتوافق.
له  كانت  والتشريعي  املذهيب  التباين  هذا 
وإدارهتا.  الوقفية  املؤسسات  نشأة  على  انعكاساته 
الوقف  باب  يف  أيضا  االختالف  مسائل  أهم  ومن 
)باملفهوم احلنفي( واحلبس )باملفهوم املالكي( شروط 
الوقف وكيفيته، وأيضا فيما خيص قضايا االستبدال.

عقب  بإقصاء  احلنفي  املذهب  يسمح  حيث 
النسل األول41 وهبذا حيفظ األمالك يف  البنات من 
األسرة الواحدة وحترم بذلك املرأة من االنتفاع خاصة 
عندما خترج من العائلة عند زواجها. كما قال الشاعر 

عمرو بن كلثوم: 
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بنو�ف بنو أبنائنا وبناتنا

عد �ب
أ
                وبنوهن أبناء الرجال ال

إن املرونة اليت امتاز هبا املذهب احلنفي شجعت 
الناس على التحبيس، فالواقف يستطيع إنشاء الوقف 
من خالل عبارة بسيطة كأن يقول وقفت هلل تعاىل 
ملكي هذا ورفعت يد احليازة عنه، بينما ترى املالكية 
احلالة  هذه  ويف  والقبول،  احلوز  الوقف  لصحة  يلزم 

يستطيع الواقف فقدان وقفيته42.

في  الواردة  والبنود  ◄الشروط 
الوثائق:

إن املصطلحات الواردة يف عقود األوقاف حتتاج 
منا توضيحها وتفسري معانيها وهلذا سنحاول التعريف 
هبا لتوضيح الطريقة املتابعة النتقال الوقف يف إطار 
العائلة وخارجها ومن الصيغ الواردة يف وثائق الوقف 

نذكر:
أو  الذكر  يف  متحققة  وهي  الوالدة  من  الولد: 
األنثى فنقول ولدي وولد ولدي املستحق الوقف كل 
من كان موجودا وقف الوقف من أوالد الواقف لصلبه 
ففي هذه احلالة يدخل أوالد األوالد، والراجح عند 
املالكية أنه ال يتناول من أوالد األوالد سوى الذكور 
فإذا  الولد  الولد وولد  الوقف على  أما  اإلناث  دون 
ذكر الواقف أكثر من درجتني بان قال على ولدي 
وولد ولدي وولد ولدي استحق كل من ذرية الواقف 

سواء كان ذكرا أم أنثا من أبناء الذكور أو اإلناث.
يف  جنده  ما  األوالد  لفظ  الستخدام  وكنموذج 
وقفية علي أغا الشريف مجاعة االصباحيية الذي وقف 
ابتداء على نفسه مث على األوالد املوجودين اآلن وما 
يتزايد له الذكر واألنثى يف ذلك سواء مث على أوالدهم 

وأوالد أوالدهم ما تناسلوا43.

الذكر  يقصد هبا  األوالد44:  من  سيولد  ومن 
واألنثى اللذين سيولدون بعد إنشاء الوقف إن قدر 

اهلل بذلك.

وتعين  النسل  تعين  العقب  عبارة  إن  العقب: 
أيضا يف اللغة ولد الرجل وأوالده الباقون بعده، حيث 
أبناء  ختص  وهي  األب  بوفاة  إال  العقب  يصح  ال 
األبناء دون البنات إال أنه عند انقراض أبناء األبناء 

يسمح بدخول أوالد البنات45.
عقيب  أو  نسلي  على  وقفت  الواقف  قال  فلو 
يشمل باالتفاق الذكور دون اإلناث إال بتصريح أو 
بقرينة من الواقف كان يقول ويدخل يف ذلك أوالد 

البنات يف لفظ العقب.
الوقف  حول  الوثائق  تذكرها  عديدة  حاالت 
لصاحل العقب، ومن مت فان حرمن أوالد البنات من 
الوقف يعد من األمور البعيدة عن القواعد الشرعية 

خاصة تلك املتعلقة باملرياث.
إذن عقب الرجل ولده الذكور واإلناث، وولد بنيه 
أهّنم ال يسّمون عقب إال  من الذكور واإلناث، إالّ 
بعد وفاته أما الذرّيّة أصلها الّصغار من األوالد مهما 
التعارف  يف  معاً  والكبار  الّصغار  على  ويقع  نزلوا، 
الذرّيّة خالف  البنات يف  أوالد  وللفقهاء يف دخول 
احلنفّية والشافعية وأبو بكر وابن حامد من  فذهب 
احلنابلة إىل أنّه يدخل أوالد البنات يف الوقف على 
ألّن  األوالد،  أوالد  أو  العقب  أو  الّنسل  أو  الذرّيّة 
فيدخلون  حقيقة،  أوالد  وأوالدهّن  أوالده،  البنات 
صّحة  على  دّل  وقد  هلم،  الّلفظ  لتناول  الوقف  يف 
وَب 
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تعاىل  الّله  ذكر  وكذلك  ذرّيّته،  من  فجعله  البنت، 
قّصة عيسى وإبراهيم وموسى وإمساعيل وإدريس. مثّ 
فَ  �ي ِبّيِ

النَّ َن  ّمِ م  ِ
رْ �ي
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يف  دخل  البنات  تعاىل  الّله  حّرم  ا 
ّ
ومل البنات،  أبناء 

الّتحرمي بناهتّن ال يدخل األبناء مع وجود اآلباء: تعين 
العبارة  هذه  مكانه  االبن  يأخذ  األب  يتوىف  عندما 

تتدرج عادة إلقصاء املرأة يف هناية املطاف.
ال تدخل الطبقة السفلى مع وجود الطبقة العليا: 
يعين ينتقل احلق متعاقـباً أو متتابعاً درجة بدرجة حيت 
أن   )Isabelle Grangeaud( قرانقوا  ايزابيل  قالت 
الطبقة العليا تستخدم عادة بطريقة خاصة من أجل 

إقصاء عقب البنات بطريقة جزئية أو كلية46.
طريق  عن  األمالك  انتقال  الواقفون  اختار 
الوثائق  من  كبرياً  بأن جزءاً  ونلمس ذلك  الطبقات 
اجملتمع  يف  استخدمت  الطريقة  هذه   ٪  71 بنسبة 
التونسي حسب ما أورده هنية، حيث اعتمد الواقفون 
على هذه الطريقة بنسبة47 98,7 ٪ وهذا يعين أن 
الواقفني اهتموا بشؤون اآلسـرة واحلفـاظ على اإلرث 

األسـري أكثر من االهتمام بالفرد يف حد ذاته.
يف  هو  من  فينتقل  عقب  بدون  احد  مات  إذا 
 )les collatéraux(48درجته: ويقصد بذلك األقارب
من  القريب  من  األقرب  احملبس  من  األقرب  وهم 
األهل، ويدخل فيه كل ذي رحم للواقف حيث يرى 
أبو حنيفة أن قرابته وأرحامه وأنسابه كل ما يناسبه 

إىل أقصى أب له يف اإلسالم.
فعندما يتعرض النسل إىل الزوال ينتقل امللك إىل 
األقرب للمحبس، إن هذا البديل يف الوقف حيافظ 
الوثائق  يف  وترد  الزوال  من  األسرية  األمالك  على 

بالعبارة التالية: ومن مات عن عقبه ترك نصيبه لعقبه 
ومن تويف من غري عقب فريجع ملن عداه يف درجته49.

وقد وردت هذه  الصيغة يف الوثائق فعلى سبيل 
املثال حتبيس الولية نفيسة بنت مصطفى اجلالطجي 
على  اهلل  عبد  سيدي  حوانيت  قرب  الدويرة  مجيع 
نفسها مدة حياهتا مث بعد وفاهتا يرجـع على ولديها 
املوجودين اآلن أنصافا بينهما واعتدااًل ال مزية لواحد 
منهما على األخر وعلى أعقاهبم وأعقاب أعقاهبم ال 
تدخل الطبقة السفلى مع وجود العليا ومن مات عن 
ذرية فلذريته ومن مل خيلف ذرية رجع نصيبه ملن هو 

يف درجته50. 

◄األهداف والغايات:

امتداد الوقف يف األسرة الواحدة: )احملافظة على 
إىل  طبقة  من  انتقاله  الوقف  بامتداد  نعين  اإلرث( 
الواقـف  حيدده  الذي  للمرجع  يصـل  أن  إىل  أخرى 

وكان يتم بالشكل التايل:
للذكر مثل حظ األنثيني وهو يشمل كل الورثة 
ذكورا وإناثا وفقا للشرع كما هو يف املرياث متاما وال 
أوالد  يشمل  وإمنا  األبناء  األوالد  على  فقط  يقتصر 
وتسعني  مثاين  رصدنا  فقد  العينة  وحسب  البنات 
حالة وقف متت على هذا األساس أي بنسبة 39% 
الذي  باشا  إبراهيم  وقفية  ذلك جند  على  وكنموذج 
ترجع  وفاته  وبعد  نفسه  على  حوش  نصف  أوقف 
مثل حظ  للذكر  له  يتزايد  إبراهيم  وحسن وما  إىل 

األنثيني51.
أما الشكل الثاين فهو يسوي بني الذكر واألنثى 
واألنثى  الذكر  بـ:  الوثـائق  يف  ترد  واليت  االنتقال  يف 
سواء52  فعلى سبيل املثال ما ورد يف وقفية مصطفى 
سباط  قرب  الكاينة  الدار  مجيع  وقف  الذي  باشا 
أوالده  على  مث  بذلك  ينتفع  نفسه  على  احلوت 
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املوجودين إبراهيم وحممد وعائشة وعلى ما يتزايد له 
الذكر واألنثى يف ذلك سواء53 وقد كان لتلك الصيغة 

اعتبار كبري داخل األسرة بني األبناء والبنات.
ومخسني  وأربعة  مائتني  أصـل  من  فاّن  وهلذا 
عقدا جند مائة وتسع وعشرين حالة وقف على هذا 
وهي  العقود  جممل  من   52% بنسبة  أي  األساس 
نسبة معتربة إذ قورنت بنسبة السابقة الذكر،  كما أن 
تلك الصيغة كان هلا تأثري مادي باعتبارها تسوي بني 
البنـت وأخيها يف امللك، بل جسدت صورة تفاضـل 
اإلناث على الذكور يف االستحـقاق وتربز لنا منوذجا 
مما  أن  إال  املتميزة.  هي  األنثى  فيه  تظهر  معاكسا 
من  الكثري  القاعدة كانت يف  أن هذه  فيه  ال شك 

األحيان ما تسبب يف حدوث نزاعات بني األخوة.
أما الشكل األخري فهو يشمل أوالد الذكور دون 
أوالد البنات، ويف حاالت أخرى تقص البنت يف حد 
ذاهتا وميكن استخلص ذلك من خالل وقفية حممد 
مسوس  بين  يف  الرقعة  مجيع  وقف  الذي  عالل  بن 
ينتفع بغلة ذلك مث بعد وفاته على أوالده املوجودين 
عمره  بقية  له  يتزايد  وما  وأمحد  وحممد  عالل  هم 
ومرمي  زهرا  املوجودات وهن  بناته  دون  فقط  الذكور 

ونفوسة54.
تعين  اليت  العقب  لفظ  املستخدمة  الصيغ  ومن 
يوقف األب  فقد  بعده55  الباقون  الرجل وولده  ولد 
أوالد  بعد ذلك  وإناثا مث  أوالده ذكورا  أمالكه على 
أبنائه فقط ذكورا دون أوالد بناته وهكذا يف كل طبقة 
ما استمر النسل وهذا ما جنده يف العديد من الوثائق 

كحالة حممد باش سايس بدار اإلمارة56.
البنات  أوالد  حرمان  جييز  ال  الشرع  أن  ورغم 
أيب  أجازه  ولكن  الصلب  ألهنم كأوالد  الوقف  من 
غري  األخرى  األسرة  أبناء  البنات  أوالد  ألن  حنيفة 
أسرة الواقف ومما يؤكد القول بدخـول أوالد البنات ما 
أخرجه البخاري ومسلم عن أيب موسى األشعري قال 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )ابن أخت القوم منهم(.
كما ذكر العالمة أمحد الدردير يف الشرح الصغري 
ذكر احلافد يعين ولد البنت فيدخل األوالد وأوالدهم 
ذكورا وإناثا يف الوقف، الن أوالد البنات يدخل يف 
تعاىل  اهلل  الن  والعقب  والنسل  الذرية  على  الوقف 
األب كما  إىل  الذرية  لفظ  البنات يف  أوالد  ينسب 
له إسحاق ويعقوب كال هدينا  قال تعاىل: )ووهبنا 
تعاىل  اهلل  فذكر  وعيسى(57،  وحيىي  وزكريا  قبل  من 
عيسى عليه السالم من ذرية نوح وإبراهيم وهو ابن 

حفيدهتما مرمي عليها السالم58.
اإلرث كانت  على  احملافظة  أن  الحظنا  كما   
النساء  عند  منه  الرجال  عند  خاصة  الغالبة  السمة 
وكانت األمالك خيص به االبن أكثر من البنت وهلذا 
يف  حقها  من  املرأة  حلرمات  الوقف كأداة  استخدم 

اإلرث.
األسرية  العالقات  أن  األخري  نستنتج يف  وعليه 
كان هلا صلة مع انتقال األمالك فكيف نفسر إذن 
يقسم  بان  وتكون  الوقت  يف  األوالد  بني  التمييز 
على  البداية  فيكون يف  أكثر  أو  فئتني  على  األوالد 
بالرتتيب حسب  أخرى  فئة  إىل  ينتقل  مث  منهم  فئة 
ما حيدده الواقف، حبيث ال ينتقل احلبس إىل إحدى 
الفئات إال بعد انقراض الفئة املرتبة قبلها. هذا الشكل 
من الوقف الذي مييز فيه بني األوالد ذكورا كانوا أم 
إناثا داخل األسرة الواحدة مل جند له مربرات دفعت 
الواقف لتخذ مثل هذه املمارسات، ولكن هذا النوع 
من التمييز قد خلق شقاق يف األسرة ونزاعات كانت 

تنتهي يف الغالب يف اجمللس العلمي.
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ضمان  و  األسرة  أفراد  ◄حماية 
ترابطها:

تعد محاية امللكية أحد مظاهر األمن االجتماعي، 
تلك احلماية ليس هلا مظهر واحد فقط وإمنا مظاهر 
متعددة يف مدينة اجلزائر حيث تربز هذه احلماية يف 
حمافظة الواقف على أمالك العقب واأليتام خوفا من 
يف  التصرف  على  قادر  غري  يكون  أو  حقه  ضياع 
امللك وهبذا حيفظ األموال هلم ومن العبارات الواردة 
ومن سيولد له إن قدر اهلل بذلك أو أن يقول الصغري 
يف حجره، كما هو احلال يف وقفية احلاج حممد أغا 
الصباحيية الذي حبس جنة على نفسه مث من بعده 

على ولده يوسف الصغري يف جحره59.
أفراد  حىت  ليشمل  احلماية  نطاق  اتسع  لكن 
ونقصد  أجنبية  عناصر  تعد  واليت  األسرة  من خارج 
من  الغالب  يف  يكونوا  والذين  املكفولني  فئات  هبا 
األيتام كما قد يكون هؤالء املكفولني من األسرة أو 
خارجها وقد ورد ذكرهم يف العقود بلفظ املكفول أو 

املكفولة وفئة العبيد.
لقد الحظنا أن الكفالة مسة اختذها الرجل كما 
اختذهتا املرأة، فقد رصدنا حالتني وقف لصاحل النساء 
هلذه الفئة منها وقفية ميونة بنت إبراهيم الشريف، أما 
أمهها  أربعة حاالت  فقد رصدنا  الرجال  فيما خيص 

وقفية قاسم بن أمحد البابوجي.

◄حرمان أفراد األسرة و تشتيتها:

ونقصد بذلك حرمان بعض من أفراد األسرة من 
من  بعضاً  احلرمان  هذا  يشمل  وقد  الواقف  طرف 
بأن جيعل  ذلك  ويتم  االنتفاع  من  أو زوجته  أوالده 
الوقف على نفسه مدة حياته مث جيعلها يف أشخاص 

آخرين من غري أفراد األسرة.
وملسنا ذلك يف بعض عقود تأسيس األوقاف هذا 
االجنشاري  على  وقفية  املثال  سبيل  فعلى  احلرمان. 
اخلياط الذي أوقف على نفسه مث على مربيته مث على  

ذريته60.
ومل يقتصر هذا احلرمان على الرجال فقط فحىت 
النساء مارسنا هذا النوع من اإلقصاء ففي وقفية ميونة 
مث  نفسها  على  حبست  اليت  الشريف  إبراهيم  بنت 

على مربيتها مث ذريتها وذرية ذريتها61.
وقد بينت لنا )grangeaud( مثال على ذلك يف 
وقفية صاحل باي الذي وقف سنة 1785م لصاحل 
وسي  بلقامسي  سي  وولديه  الصاغي  مبارك  السيد 
من  بالرغم  علم.  ذات  أسرة  إىل  تنتمي  وهي  امحد 
أن صاحل باي كان له أوالد ولكن فالعادة الواقف ال 
يربر أفعاله يف الوثائق وهذا ما جيعل التساؤالت يف 
الكثري من األحيان حمض افرتاض62 واألغرب يف ذلك 
أننا الحظنا نوع من التمييز بني أوالد الواقف نفسه 

وتكون بان تقسم األوالد إىل فئتني أو أكثر.

◄الخوف من المصادرة والضياع:

من الواضح أن الواقف سخر لنقل امللكية داخل 
األسرة بالطريقة اليت يريدها الواقف من جهة ووسيلة 
للعمل  املوجهة  عوائده  خالل  من  اجملتمع  خلدمة 
اخلريي. والذي شد انتباهنا يشكل كبري هو قيام بعض 
األشخاص من وقف مجيع أمالكهم العديدة واملتنوعة 
الدار،  وفق  الذي  بلكباشي  عثمان  حال  هو  كما 
الغاية منه  الفرن، احلانوت63. فهل هذا العمل كان 
ِبرَّ 

رْ
وا ال

ُ
َنال

َ
ن ت

َ
نيل الرب من اهلل إتباعا لقوله تعاىل: ﴿ل

﴾64 لقد الحظنا أن اخلوف  َ
ون ِحبُّ

ُ
ا ت وا ِممَّ

ُ
نِفق

ُ
ٰى ت َحتَّ

أمالكهم  لوقف  البعض  دفع  واملصادرة  الضياع  من 
إذن كيف نفسر وقف مجيع األمالك، وكيف نفسر 
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أيضا تاريخ شراء العقارات وتاريخ وقفها هي نفسها 
وكان الواقف يرى أن الوقف هي احلالة الطبيعية اليت 
جيب أن  تكون عليها األمالك، برغم من أن الوقف 
حيفظ  انه  إال  ملكه  يف  التصرف  من  الواقف  يقيد 
األمالك العقارية لكوهنا ال تباع وال توهب وال ميكن 

االستحواذ عليها.
وهلذا بقيت هذه األمالك يف مأمن من تعسفات 
وجتاوزات احلكام، وعليه أحصينا سبعة وثالثني حالة 
عقدت  العقود كلها  جممل  من   15% أي  شراء 
وقفيتها يف تاريخ االبتياع كما هو احلال امحد وكيل 
احلرج الذي ابتاع يف 1153هـ الدار الكائنة حبوانيت 

سيدي عبد اهلل والذي وقفها يف نفس السنة65.

تفسري  يستبعد  فانه  املعطيات  ذلك  على  وبناء 
اإلقبال على الوقف باخلوف من املصادرة اليت كانت 
للفرضية  اجملال  ويفسح  لألمالك،  السلطة  هبا  تقوم 
امللكية داخل  لنقل  الوقف وسيلة  اعتبار  املتمثلة يف 
األسرة، ومن جهة أخرى وسيلة لتسخري امللكية يف 

اخلدمات االجتماعية كما حيث على ذلك الدين.

خمطط عن بعض أحوال انتقال الوقف يف مدينة اجلزائر:

موضوع الوقف
الرقعة

امللك

على نفسه

أحفاد األحفاد 
األحفاد

باستثناء أوالد البنات األولوية ألوالد الذكور
الذكور دون اإلناث

خيلف الولد أباه إذا مات
اإلناث بعد انقراض الذكور

على الألبناء
على الزوجة

ينتقل حقها إىل األوالد إذا 
تزوجت أو توفيت

- الذكر و األنثى سوية 
- من ليس له ذرية يعود نصيبه ملن عداه

- من مات قبل وصول احلبس إليه يقوم 
ذريته مقامه

- باإلسالم
مع  األبناء  يشارك  ال   -

وجود اآلباء
- الطبقة العليا

- حتجب الطبقة السفلى

احملسن:أبو عبد اهلل حممد ترمجان دار اإلمارة

أحفاد األبناء ترمجان دار اإلمارة

الوجهة النهائية فقراء احلرمني الشريفني
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◄الهوامش:
الثواب  هبا  يبتغي  اليت  العطية  الصدقة: مجع صدقات وهي   .1

عند اهلل تعاىل

2. سورة البقرة: ]اآلية:197[

3. سورة البقرة: ]آلية:272[

4. سورة آل عمران: ]اآلية:92[

5. سور الذاريات: ]اآلية 19[

األشراف  السلطان  أوقاف  القحطاين،  راشد  سعد  راشد   .6
شعبان على احلرمني، الرياض ،1994، ص 21

7. اخلصاف ، سبق ذكره، ص 155

العريب،  الفكر  دار  الوقف،  يف  حماضرات  زهرة،  أبو  حممد   .8
القاهرة، 1972، ص7

األشراف  السلطان  أوقاف  القحطاين،  راشد  سعد  راشد   .9
شعبان للحرمني، سبق ذكره ، ص 19

أثار  عامل   )1916  -  1846( )غاستون(:  ماسبريو   .10
الفرنسي  املركز  أسس  الفرعونية،  احلضارة  يف  ختصص  فرنسي 
لآلثار الشرقية يف 1880م يف القاهرة، من أهم أعماله اكتشاف 
العديد من املقابر الفرعونية، وأمهها قرب منفيس األول، نفرتييت، 

ورمسيس الثاين.

والوصايا  اإلرث  نظام  الدين،  حسني-حممد كمال  فراج   .11
واألوقاف يف الفقه اإلسالمي، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 

2002، ص 145

12. Marcel Morand, Etude sur la na-
ture juridique du Habous, typographie 
Adolphe Jourdan, Alger, 1904. p18

13. حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، الوقف يف الفكر اإلسالمي، 
ج1، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 1996،ص 

 .44

كانت أعيان الرومان يوقفون أمالكهم على عشائرهم وأسرهم، 
فكـان يرصد حق االنتفاع به الذكـور واإلناث املعنيني من الوقف، 
فمشروعية الوقف عند الرومان أنه يقوم على حق االنتفاع فقط 

دون حق الرقبة، كما أن املوقوف عليه حمرم عليه بيع أو هبة.

14. بنعبد اهلل، الوقف يف الفكر اإلسالمي، ج1، سبق ذكره، 
ص 94.

التونسية  الدار  املقدمة،  خلدون  ابن  الرمحن  عبد  أيضا  أنظر 

للنشر- املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1984، ص 117.

الوقف  منافع  يرصد  الواقف  كان  اجلاهلي  العهد  يف   .15
للمستحقني من ذريته الذكور فقط على أن تكون إدارة أمالك 

الوقف لألرشد من أوالده و هذا تفاخراً وتباهياً.

16. بنعبد اهلل، سبق ذكره، ص 95.

17. مصطفى أمحد الزرقا، أحكام األوقاف، دار عمار، األردن، 
ط2، ،1998. ص 11.

18. من سورة آل عمران اآلية 92.

التميمي،  القرشي  عثمان  بن  اهلل  عبيد  بن  طلحة  أبو   .19
صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واحد املبشرين باجلنة، 
توىف سنة 63هـ يف موقعة اجلمل أنظر السيوطي، إسعاف املوطأ 
ط،1  بريوت،  اجلديدة،  األفاق  دار  منشورات  املوطأ،  برجال 

،1919، ص907

20. احلديث أخرجه البخاري يف صححه، ج5/ص479. 

املبشرين  الراشدين و  اخلـلفاء  احد  عفان: هو  بن  عثمان   .21
باجلنة، أوقف عثـمان يف عهد الرسول حيث قال النيب: من يشرتي 
بئر رومة فيكون دلوه فيها كدالء املسلمني، فاشرتها عثمان رضي 
اهلل عنه. أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا )3/1021(. أنظر 
تنميته،  إدارته،  تطوره،  اإلسالمي،  الوقف  منذر قحف،  أيضا: 

دار الفكر املعاصر، بريوت،2000،ص32.

اإلسالم  يف  والوقف  الوصية  إمام،  الدين  حممد كمال   .22
املعارف باإلسكندرية، ط1، 1999،  مقاصد وقواعد، منشأة 

ص 202.

)3ج/ص1021(  الوصايا  يف كتابه  البخاري  أخرجه   .24
والبيهقي يف السنن الكربى )ج6/ ص166(

25. الزرقا، أحكام األوقاف، سبق ذكره، ص 14.

26. هشام بن عبد امللك هو أمري املؤمنني ولد يف دمشق سنة 
71هـ بويع اخلالفة بعد وفاة أخيه يزيد سنة 105، تويف 125هـ.

27. هو ثوبة بن اليسع بن الربيع الكندي الكويف احلنفي، أول 
من ادخل املذهب احلنفي إىل مصر، وأول حنفي وىل هبا القضاة 

واستقضى هبا سنة 164هـ وعزل 167. 

الديوان: كلمة فارسية معناها دفرت أو سجل، أطلق هذا   .28
والسجالت،  الدفاتر  هبا  اليت حتتفظ  األماكن  على  االسم جمازاً 
وقد أنشئت الدواوين يف عهد اخللفـاء الراشدين وتعددت أنواعها 

يف العهد األموي والعباسي.

جملة  ومشروعيته،  الوقف  أمهية  الزيد،  أمحد  بن  اهلل  عبد   .29
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البحوث اإلسالمية، العدد 36، 1413هـ  ص36 .                  

30. عبد اهلل بن أمحد الزيد، أمهية الوقف و حكمة مشروعيته 
الوقف، جملة البحوث اإلسالمية، سبق ذكره، ص201-200.

31. كمال الدين إمام، الوصية و الوقف يف اإلسالم مقاصد و 
قواعد، سبق ذكره ، ص 208.                            

 .1280 اآلخرة سنة  19 مجادى  النظام يف  هذا  32. صدر 
ذكره،  سبق  والقانون،  الشـريعة  يف  الوقف  يكن،  زهـدي  أنظر: 

ص 185.     

33. عني السلطان العثماين نظار على األوقاف من العثمانيني 
إىل جانب أوقاف عمارة احلرمني الشريفني بعدما أصبح يتلقب 
بلقب حامي احلرمني الشريفني ونقل وظيفة الناظر على أوقاف 
املذهب  قاضي  يد  إىل  الشافعي  املذهب  القضاة  قاضي  من 
احلنفي، مع إبقاء اإلشراف ومراجعة األوقاف للدفرت دار املوظف 
العثماين املسئول عن الشؤون املالية. أنظر رأفت غنيمي الشيخ يف 
مقال عنوانه: تطور الوقف يف مصر يف العهد العثماين، يف جملة 
إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية، نظمتها رابطة اجلامعات 

اإلسالمية،  ماي 1988، ص 13.

لرفع  األجل  انقضاء  بعد  عظيمة  وسيلة  الوقف  يعترب   .34
أما  الواقف،  جانب  من  هذا  السيئات  عن  والتكفري  الدرجات 
املنافع العائدة على األحياء وعلى اجملتمع بأسره فكثرية وعظيمة 
بالقريب  املسلمني والرب والصلة  التكافل بني  وأمهها حتقيق مبدأ 
والصديق وسد حاجة الفقري، عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه 
أنه قال: مل نر خرياً للميت وال للحي من هذا احلبس املوقوفة، 
أما امليت فيجري أجرها عليه، وأما احلي فتحبس عليه وال توهب 
وال تورث وال يقدر على استهالكها. أنظر: اإلسعاف يف أحكام 

األوقاف لطرابلسي، سبق ذكره، ص 2.

35. عبد اهلل أمحد الزيد، أمهية الوقف وحكمة مشروعيته، نفس 
املقال السابق، ص 213.

36. فراج، نظام اإلرث والوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي، 
سبق ذكره، ص 164.

 املرياث: هو توزيع الرتكة على مستحقيها ويسمى علم الفرائض 
التقدير كقوله  اللغوية  وهو مأخوذ من الفرض الذي من معانيه 
تعاىل: )وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم(. وقد حظي 
املرياث ملنزلة عالية بني أبواب الفقه اإلسالمي ووردت أحاديث 
كثرية يف احلث على تعلمه منها قول الرسول " )تعلموا الفرائض 
وعلموها للناس فإهنا نصف العلم(. ويدخل يف موضوع املواريث 
املتوىف. حيث  مثال  ثلث  يزيد من  توجب حقا ال  اليت  الوصية 
تفصل منه الرتكة قبل بدأ القسمة. انظر كمال محدى. املواريث 

واهلبة والوصية سبق ذكره، ص13.

37 . العلبة13/ 1 وثيقة 45  و أيضا ع/27 2 رقم 5.

38. العلبة )119 -120( رقم 22.

39. العلبة 50 رقم 27

عشر:  الثامن  القرن  يف  اجلزائر  مدينة  أوقاف  منري،  عقيل   .40
احلنفية»،  املساجد  خالل  من  اخلريات  سبل  مؤسسة  أوقاف 
أحباث الندوة العلمية حول: الوقف يف اجلزائر أثناء القرنني الثامن 
عشر والتاسع عشر. دراسات انسانية، 29/30 ماي 2001 

- 2002م، ص121

البالد  بالرغم من املرونة اليت ميتاز هبا املذهب احلنفي يف   .41
املالكي.  املذهب  األخري يف زعزعة مكانة  ينجح هذا  لن  لكن 
وهلذا فمن ضمن الوثائق حمل الدراسة مل جند ولو حالة واحدة 
للوقف على املذهب املالكي. ونلمح هذا بشكل جلي يف أوقاف 
قسنطينة الذي ينتمي اغلبها إىل املذهب املالكي وتشري وثائقهم 
من  وللمزيد  ذلك  أبو حنيفة يف  اإلمام  إليه  ما ذهب  إىل  نصا 
املعلومـات انظر: فاطمـة الزهراء »قسنـطينة املدينـة واجملتمع، رسالة 

دكتوراه دولة يف التاريخ احلديث، تونس، 1999،ص157.

من  املنتفعون  إقصاء  الواقف  حق  احلنفية  املدرسة  تعطي   .42
النساء.  من  خاصة  البعض  وحيرم  البعض  ينتفع  حيث  األوالد 
بينما املالكية تقول بأن كل املنتفعني هلم احلق وإذا أقصيت البنت 
املرأة  بان  القول  أيضا  املالكية  يرفض  باطال كما  الوقف  فيعترب 
عند  احلق هو جائز  االنتفاع هذا  تفقد حقها يف  تتزوج  عندما 

احلنفية. أنظر:

Zeys, Recueil d’actes judiciaires arabes; 
Alger ,1886.p12
Ernest mercier, Le habous ou oukouf 
ses règles et jurisprudence, place de 
gouvernement , Alger 79.
Fernand Dulout, Le Habous, La  maison 
des livres, Alger, 1938 ,p 2728-.

43. Abd el Hamid Hennia, Propriété 
et stratégies sociales à Tunis à l’époque 
moderne, thèse de doctorat, 1995. P 
910911-..

44. س.م.ش، العلبة 1/9، رقم 02)3(.

من  شرعي  أمر  وهو  مسلمون  األوالد  يكون  أن  يشرتط   .45
أسس الوقف. انظر: زهدي يكن، الوقف يف الشريعة والقانون، 

دار النهضة العربية، بريوت- لبنان. 1388م، ص-160.

46. Ernest Mercier, Le code du Habous. 
Op.cit, p 55.

47. Isabelle Grangeaud, » Immobiliser 
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son bien, comment et pourquoi ? « in 
Dirassat insania,  2930/mai20012002- , 
Alger. p64. 

48. Abd el Hamid Hennia , Propriété 
et stratégies sociales à Tunis à l’époque 
moderne, thèse de doctorat, Op-cit,. 
p916.

49. القرابة: هي الصلة النسبية بني املورث والوارث بالوالدة وهي 
أقول أسباب املرياث وتشتمل الفروع كاألوالد واألصول كاآلباء 
األرحام كاألخوال  ذوي  وبينهم  واألعمام  واحلواشي كاألخوة 
واألوقاف  الوصايا  السريت،  حممد  الودود  عبد  انظر  واخلاالت. 

واملواريث يف الشريعة اإلسالمية ، سبق ذكره ، ص230 .

50. Fernand Dulout , Le Habous, Op-
cit. p  29. 30.

51. سلسلة حماكم الشرعية العلبة 1/28 رقم 14.

- لقد وجدنا يف كتاب األم للشافعي وثيقة وقف كتبت يف حياته 
تتشـبه يف شروطـها ومصارفها األوقاف  الثـاين والثالث  القرن  يف 
يف القرن الثاين عشر وإن كانت عبـارات األقدمني فيها شيء من 
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خانية القرم في العالقات العثمانية - الّروسية 
 ) 1475 - 1783م (

د/ غسان وليد مصطفى الجوادي
فاكولتي العلوم االنسانية
 جامعة زاخو - العراق

الملّخص : 
جزيرة  شبه  فتح  من  الفاتح  محمد  السلطان  تمّكن 
القرم عام 1475 حيث تمثلت سياسته بتوسيع رقعة الدولة 
العسكري  الجانبين  في  المنطقة  هذه  وألهمية  العثمانية، 
على  عملت  االسود،  البحر  على  ولوقوعها  واالقتصادي 
المنافسة لها ومنهم الجنويين والروس  القوى االخرى  أبعاد 
وكان للقرميين دور بارز في الوقوف مع العثمانيين الذين لم 
ادارة  أبقت  وانما  القرم  في  الحكم  نظام  تغير  في  يتدخلوا 
تجريد  تحاول  ولم  أمرائها  لقب  وهو  خاناتها  بأيدي  البالد 
الفتح  قبل  بها  يتمتعون  التي كانوا  الحقوق  من  القرميين 

 Abstract: 

The Crimea khania in Ottomans 
and Russians relations 1475- 1783

Mohammed el- fateh liberated 
Crimean peninsula in 1475. His 
policy was to extent the Ottoman 
state . Because of its location on the 
Black an dits political and economic 
importance , the Ottoman state pre-
vented other forces to be its competi-
tors over this land like the southern 
and the Russians . the Crimean had 
an important role in supporting the 
Ottomans who did not intervene to 
change the system of government 
in crimea . so they kept the Crimean 

العثماني، وعلى مدى ثالثة قرون عملت روسيا على اضعاف 
النفوذ العثماني وأخيراً تمكنت من احتالل شبه جزيرة القرم 
عام 1783 وتهجير سكانها المسلمين وإحالل المسيحيين 
مكانهم بهدف احداث تغير ديموغرافي فيها لصالح روسيا 
الفوضى  نتيجة  استعادتها  من  العثمانية  الدولة  تتمكن  ولم 
يكتب  لم  التي  المحاوالت  بعض  رغم  تعيشها  التي كانت 

لها النجاح.

  

leader (khans: a title giren to Crimean 
princes) in power . moreover, the ot-
tomans did not deprived the Crimean 
form their rights. Over three centu-
ries , Russia weakend the ottomans 
authority which led finally to occupy 
the crimea peninsula in 1783. Then 
Russia displaced and replaced its 
Muslim people with the Christians to 
have a demographic change for the 
benefit of Russia. The ottomans state 
could not get it back due to the anar-
chy from which it suffered in spite 
of the many unsuccessful attempts to 
get the crimea back.
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◄مقّدمة:

كان من تداعيات سقوط دولة املغول »القبيلة 
امليالدي  عشر  الرابع  القرن  أواخر  يف  الذهبية« 
القبائل  اسرتاخان،  قازان،  إمارات:  إىل  الدولة  متزق 
العظمى، إىل جانب خانات القرم، وكان النزاع بني 
ولعبت  بينهم،  السائدة  الصبغة  هي  القوى  هذه 
بولندا  لتوانيا،  من  وهي كل  أوروبا  شرق  يف  القوى 
بعد دولة روسيا  فيما  إمارة موسكو واليت أصبحت 
دوراً يف إذكاء اخلالفات بينهم، ولكن اخلالفات بني 
هذه القوى الثالث كانت وراء حمدودية اخلطر الذي 

حييق هبذه اإلمارات1.

يف  تعود  الدراسة  موضوع  القرم  خانات  كان 
أصوهلا إىل التتار وتنتسب إىل جنكيز خان2. وكانت 
ممتلكاهتم تشتمل على شبه جزيرة القرم واليت حييط هبا 
البحر األسود من اجلنوب والغرب وحيدها من الشرق 
اخلارطة  (أنظر  أوكرانيا3.  الشمال  ومن  آزوف  حبر 

املرفقة(.4

وفيها عدة إمارات ختضع للخان الكبري مثل آل 
شرين، آل منصور، آل سجد، آل إرغني، آل بارون، 
جنكيز  إىل  أصوهلا  يف  تعود  العائالت  هذه  وكل 
خان5، وتتزعم هذه األطراف أسرة كرياي اليت عملت 
من البداية على استقالل شبه اجلزيرة عن حكم دولة 

املغول6.

ورد  وقد  املسلمني  من  القرم  جزيرة  شبه  وتتار 
اللغة  ويتحدثون  القرميون،  التتار  باسم  ذكرهم 
مناطق شبه جزيرة  من  منطقة  القرمية، وهلم يف كل 
القرم هلجتهم اخلاصة، ولغتهم األدبية قريبة من اللغة 
اهتمامهم كثرياً  القرم  خانات  عن  وعرف  الرتكية7. 
كبار  على  باالعتماد  الشرعية،  األحكام  بتطبيق 
العلماء يف مناصب مهمة كالقضاة والفقهاء لتطبيق 

هذه األحكام8.

ويف اجلانب االقتصادي ُعدت تربية املاشية الرافد 
األساسي للحياة االقتصادية يف القرم من خالل مزاولة 
سكاهنا للرعي يقابله قلة االهتمام بالزراعة، ولذلك 
كانت عمليات اإلغارة من قبل التتار للحصول على 
العبيد وقطعان املاشية، وهنب األموال جزءاً هاماً من 
أسلوب معيشة السكان فيها، وكانت غارات التتار 
تتوجه بشكل مباشر حنو القرى واملدن التابعة إلمارة 
والليتوانية9.  البولندية  األقاليم  حنو  وذلك  موسكو، 
ومن جانب آخر فقد أقام تتار القرم صالت جتارية 

وسياسية مع املماليك يف مصر10.

التتار بالشجاعة إال أهنم مل يكونوا قادرين  متيز 
عليها  يغريون  اليت كانوا  باملناطق  االحتفاظ  على 
الفتقارهم ألسلوب مسك األرض وعدم مهارهتم يف 
إدارهتا، وكان جل تفكريهم هو مجع الغنائم والعيش 
فلم  القرم  مدن  أما  عنها11.  والدفاع  مناطقهم  يف 
تكن بتلك األمهية، ومل تكن متطورة كثرياً، باستثناء 

عاصمة اخلانية هبجة سراي12.

◄أواًل: الفتح العثماني وطبيعة 
العالقة مع القرم:

1/ الفتح العثماني للقرم عام 1475:

»الفاتح«  الثاين  حممد  السلطان  سياسة  متثلت 
)1451-1481م( يف توسيع رقعة الدولة العثمانية 
عثمانية  حبرية  األسود  البحر  جعل  يف  دوره  ومنها 
البحر  أمري  العرش  اعتالئه  فور  أرسل  فقد  ولذلك 
حربية  سفينة  مخسني  وبرفقته  سليمان  أوغلو  بلطة 
إىل سواحل البحر األسود13. هذا التطور يف سياسة 
خماوف  أثار  االجتاه  هذا  يف  ومنوها  العثمانية  الدولة 
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السلطات يف مجهورية جنوة14. الذين كانوا قد أقاموا 
منذ أكثر من قرنني مستعمرات يف شبه جزيرة القرم 
ويف بعض قالعها، وكانت كفة أهم قالعها يف الشرق 
مع  وشكلت  القرم15.  جزيرة  شبه  يف  التتار  ومركز 
جتارية  حمطات  املدن  من  وغريها  ومنكب  آزوف 
تبادلوا من خالهلا التجارة املرحبة مع أوروبا من اخليول 
والرصاص واملنتجات البحرية، إذ كانت تدر عليهم 
أرباحاً وفرية16. فضاًل عن وجود عالقات اقتصادية 

وجتارية مع تتار القرم17.

وكانت جنوة تتدخل يف الشؤون الداخلية خلانية 
القرم ومن ذلك عندما تويف خان القرم حاجي كرياي 
أبناءه على  نزاع بني  1467، ومن مث نشوب  عام 
منكلي كرياي  تويل  عنه  نتج  والذي  السلطة،  تويل 
جنويب كفة  مبساعدة   )1514-1467( للسلطة 
وباملقابل كافأ اخلان اجلديد اجلنويني على مساعدهتم 
له بأن جدد معهم املعاهدات اليت تتيح هلم االستمرار 

يف السيطرة على ميناء كفة18.

ونتيجة الستمرار النزاع بني اخلان منكلي كرياي 
وبني أبناء عمه، وبعد عدة معارك متكن من التغلب 
عليهم، ولكنه يف  الوقت ذاته كان يدرك أن ردة فعل 
أبناء عمه لن تنتهي عند هذا احلد، لذلك استشار 
أركان دولته إلجياد حل هلذه املشكلة، فأشاروا عليه 
بطلب احلماية من السلطان العثماين حممد الفاتح19.

الفرتة،  العثمانية يف هذه  الدولة  وبسبب مكانة 
أن  الفاتح،  السلطان حممد  هبا  قام  اليت  والفتوحات 
اليت  اإلسالمية  الزعامات  قبلة  استانبول  أصبحت 
تعاين من أزمات ومشاكل، ولذلك جاء هذا االتصال 
يف  الداخلية  للخالفات  حد  لوضع  القرم  تتار  من 
القرم، وللحد من النفوذ اجلنوي الذي أصبح املسيطر 
السلطان  فأن  وكذلك  املنطقة20.  اقتصاديات  على 
حممد الفاتح كان يرى أن بقاء قوة مسيحية يف القرم 
من  أراد  وقد  لدولته،  دائم  هتديد  مصدر  سيشكل 

لتمويلها  استانبول  إىل  التجارة  حتويل  أخرى  جهة 
بالغالل واحلبوب واألخشاب21. وعليه أمر السلطان 
حممد الفاتح بتوجيه محلة حبرية كبرية22 إىل شبه جزيرة 
الذي  باشا  أمحد كديك  بقيادة   1475 عام  القرم 
متكن من الوصول إىل ميناء كفة ومن مث االستيالء 
العثمانيون صعوبة كبرية يف فتح بقية  عليه، ومل جيد 
بالد القرم23. إذ أكمل األسطول العثماين مهمته يف 
الشمالية  الضفة  الواقع على  تنا  ميناء  السيطرة على 
من حبر آزوف على دلتا هنر الدون ومت تشييد قلعة 
العثماين  اجليش  من  قوات  وإبقاء  أزاك  يف  عثمانية 

فيها24.

بالد  فتح  نتائج  أهم  أن  نرى  أن  ميكن  لذلك 
القرم تكمن يف سيطرة األسطول العثماين على البحر 
منازع25.  دون  عثمانية  حبرية  أصبح  الذي  األسود 
وبذلك استطاع القضاء على النشاط التجاري اجلنوي 
إحدى  توقفت  ذلك  أثر  وعلى  األسود،  البحر  يف 
طرق اتصال أوروبا مع اهلند والشرق األقصى، وكان 
هذا عاماًل دفع األوروبيني للبحث عن طرق جديدة 
اجلغرافية26.  الكشوف  عصر  يف  اهلند  إىل  للوصول 
وكان من نتائج هذا الفتح احتكاك الدولة العثمانية 
بالدويلة الروسية الناشئة، وبدأ السفراء والتجار الروس 
على  للحصول  العثمانية  العاصمة  إىل  يتوافدون 
حممد  السلطان  إجراءات  أما  جتارية27.  تسهيالت 
منكلي كرياي  إبقاء  متثلت يف  فقد  الداخلية  الفاتح 

خاناً للقرم28.

بعد  العثمانيون  يعتمدها  السياسة كان  وهذه 
قدراً  إال  فيها  حيدثوا  ال  أن  وهو  للبلدان،  فتحهم 
ضئياًل من التغري وكان مثل هذا التصرف بالنسبة هلم 
مبثابة ضمانة للسالم واحلصول على العوائد املنتظمة 

والتزود بالسلع واملنتوجات املتنوعة29.

والدولة  القرم  خان  بني  معاهدة  عقد  ومّت 
العثمانية، وقعها عن الدولة العثمانية السلطان حممد 
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القرم اخلان منكلي كرياي، ومن  الفاتح وعن خانية 
بنودها أن السلطان حر يف تعيني أي شخص خاناً 
على القرم شريطة أن يكون من نسل جنكيز خان، 
باملقابل يسمح السلطان يف أن يذكر أسم اخلان يف 
مساجد القرم بعد اسم السلطان، كما يسمح بنقش 
اسم اخلان بعد اسم السلطان على قطع النقود اليت 
يسكها اخلان، كما أن السلطان يعترب أن الضفاف 
هدية  اجلنويني  من  عليها  استوىل  اليت  للقرم  الشرقية 
له من خان القرم، وهذا يعين أن تبقى اإلمارة حتت 
املعاهدة  تضمنت  العثمانية، كما  العسكرية  الرقابة 
فيما  باجلنود  العثماين  اجليش  بتزويد  القرم  تعهد 
القرم  جيش  ينفذ  وأن  القرم،  من  ذلك  طلبت  إذا 
املهام اليت يكلف هبا وأن ترسل حصة السلطان من 

الغنائم30.

وقد عد فتح شبه جزيرة القرم من أهم فتوحات 
ملوقعها  استانبول،  بعد  الثاين  حممد  السلطان 
عليها  أطلق  ولذلك  املنيعة  وحصوهنا  ثروهتا  ولوفرة 

»القسطنطينية الصغرى«31.

2/ طبيعة العالقة بين الدولة العثمانية 
والقرم:

وقد كثر اجلدل حول طبيعة العالقة اليت ربطت 
خانية القرم بالدولة العثمانية، إذ شكلت القرم جزءاً 
اجلدل  وشكل  العثمانية،  الدولة  تاريخ  من  كبرياً 
هبا،  يتمتع  القرم  خان  اليت كان  االستقاللية  مدى 
سائدة  اليت كانت  السياسية  للتقاليد  وريثاً  باعتباره 
بعد  العثماين  للسلطان  تبعيته  ومدى  السهوب،  يف 
ضم القرم إىل الدولة العثمانية عام 1475م32. وألن 
املسلمني  خليفة  هو  السلطان  وأن  مسلمون  التتار 
الذي  النهج  ينهجوا  أن  التتار  على  أن  يعين  وهذا 
الدين دون املساس باالستقالل  يتماشى من تعاليم 
السياسي واملدين الذي تقرر هلم، وقد أول العثمانيون 

هذه الفقرة بأهنا تعين تعيني السلطان خلان القرم من 
خالل إرسال كتاب التقليد للخان اجلديد وتسميته 

لعلماء الشرع كالقضاة واملفتني33.

ولكن اختيار اخلان وتعينه كان متناغماً يف الوقت 
ذاته مع ارستقراطية القرم يف اختيار شخص من قبل 
الطبقة االرستقراطية القرمية34. أي أن عملية التعيني 
كانت تتم بالتوافق بني اجلانبني دون أن تكون هناك 
الشخص  حول  استانبول  يف  احلكومة  من  معارضة 
الذي مت اختياره من قبل القرميني، ولكن رغم ذلك 
تكن  مل  احلكم  عن  االبعاد  أو  التعيني  عملية  فإن 
بني  داخلية  حرب  إىل  تؤدي  وأحياناً كانت  سهلة 

أعضاء األسرة احلاكمة35.

Zam- زامباور  النمساوي  املستشرق  )ويشري 
عام  منذ  القرم  حكم  خاناً   38 أن  إىل   )baur
1475 وحىت استيالء روسيا على شبه اجلزيرة عام 
ثالثة  أو  ملرتني  اخلانية  توىل  من  ومنهم  1783م 
وتوىل أحدهم وهو سليم كرياي اخلانية ألربع مرات 
وآخرون  بعضهم ألشهر  خمتلفة، وحكم  فرتات  ويف 
وعزل  بعضهم  وقتل  عقود،  ثالثة  حكمهم  جتاوز 
وسنوات  القرم  خانات  بأمساء  قائمة  آخرون36وهذه 

حكمهم.

1 - حاجي كرياي خان )1426-1466م(.

2 - منكلي كرياي خان )1468-1514م(.

3 - حممد كرياي خان )1514-1523م(.

4 - سعادت كرياي خان )1523-1532م(.

5 - صاحب كرياي خان )1532-1552م(.

6 - دولت كرياي خان )1551-1577م(.

-1577( خان  كرياي  حممد  مسيان   -  7
1584م(.
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8 - إسالم كرياي خان )1584-1588م(.

-1588( خان  كرياي  غازي  بورا   -  9
1608م(.

-1608( خان  كرياي  سالمت   -  10
1610م(.

-1610( خان  كرياي  بك  جاين   -  11
1630م(.

-1630( الثاين  خان  حممد كرياي   -  12
1635م(.

-1635( خان  كرياي  عنايت   -  13
1637م(.

-1637( خان  هبادر كرياي  رمزي   -  14
1640م(.

-1640( الرابع  خان  حممد كرياي   -  15
1655م(.

-1655( الثاين  خان  إسالم كرياي   -  16
1665م(.

17 - عادل كرياي خان )1665-1670م(.

18 - سليم كرياي خان )1677-1670-
1684-1691-1692-1699م(.

19 - مراد كرياي خان )1677-1683م(.

-1683( القاين  خان  حاجي كرياي   -  20
1684م(.

21 - سعادت كرياي خان الثاين 1691م.

22 - صفا كرياي خان 1692م.

-1699( الثاين  خان  جولت كرياي   -  23
1702-1707-1713م(.

-1704( الثاين  خان  غازي كرياي   -  24
1707م(.

25 - قبالن كرياي خان )1713-1707-
1716-1730-1736م(.

26 - قرا دولت كرياي خان الثالث )-1716
1717م(.

27 - سعادت كرياي خان الثالث )-1717
1724م(.

1724-( الثاين  خان  منكلي كرياي   -  28
1739-1737-1730م(.

1736-( الثاين  خان  كرياي  فتح   -  29
1737م(.

30 - سالمت كرياي خان القاين )-1739
1743م(.

1743-( الثاين  خان  سليم كرياي   -  31
1748م(.

1748-( خان  كرياي  ارسالن   -  32
1756م(.

33 - حليم كرياي خان )1758-1756م(.

34 - قرمي كرياي خان )1769-1758م(.

1764-( الثالث  خان  سليم كرياي   -  35
1769م(.

الثاين )-1772 37 - صاحب كرياي خان 
1775م(.

1775-  ( الثاين  خان  دولت كرياي   -  38
1774م(.

1777-( خان  كرياي  شاهني   -  39
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1783م(37.

سعادت  اخلان  حكم  منذ  العادة  جرت  وقد 
يتوىل  خان  أي  أن  )1524-1532م(  كرياي 
احلكم عليه إرسال أحد أخوته رهينة إىل استانبول38. 
ويبدو أن ذلك كان مبثابة ضمان الوالء وعدم اإلقدام 

بأي عمل عدائي ضد الدولة العثمانية.

العثمانية ترغب يف ظهور أمراء  ومل تكن الدولة 
أحدهم  حماولة  من  خوفاً  والنفوذ  بالقوة  يتمتعون 
اخلروج أو االستقالل من سلطة الدولة، ولذلك فان 
سياسة الدولة العثمانية متثلت برتك املناطق الداخلية 
حتت إدارة أمراء القرم، بينما كانت األطراف واملناطق 

احلدودية ذات األمهية حتكم باإلدارة املركزية39.

لقرون طويلة  اليت حكمت  أسرة كرياي  وكانت 
تلي األسرة العثمانية نفسها من حيث اهليبة واملكانة 
القرمية  األسرة  حكام  بعض  أن  حىت  السياسية40. 
بشكل  العثمانية  الدولة  سياسة  يف  مهماً  دوراً  لعبوا 
-1644( الثالث  سليم كرياي  أن  حىت  مباشر 

1654م( كان من مصاف مستشاري الدولة لدى 
البالط العثماين يف أمور احلرب والسياسة41، ويتضح 
الدولة  هلا  تعرضت  اليت  األحداث  من خالل  ذلك 
العثمانية أواخر القرن السابع عشر امليالدي واهلزائم 
ملعاهدة  عقدها  وعند  أوروبا،  يف  هلا  تعرضت  اليت 
كارلوفجة 1699م مع النمسا وبولندا وروسيا اليت 
مبقتضاها تنازلت الدولة العثمانية ملناطق واسعة لصاحل 
هذه الدول، إن فقدان هذه املناطق مل يكن أمراً هيناً، 
ولذلك مترد بعض اجلند وأظهرت بعض الفئات مثل 
التجار سخطها على األوضاع، وهنا اجتهت األفكار 
وألول مرة حنو بديل آلل عثمان حيل حملهم يف حكم 
البالد، وهناك من رشح أمراء القرم لذلك وغريها من 

األسر، ولكنها كانت أفكاراً بعيدة عن التنفيذ42.

كرياي  بأسرة  العثمانية  األسرة  ارتبطت  وقد 

بروابط املصاهرة، كما حصل عندما زوج خان القرم 
واألمري  سليم  ياووز  باألمري  أبنتيه  منكلي كرياي 
ولذلك  الفاتح43.  حممد  السلطان  حفيدي  حممد، 
جلأ األمري سليم إىل بالد القرم بعد خالفه مع والده 
بعد  )1481-1512م(  األول  بايزيد  السلطان 
خسارته املعركة عام 1511م، ولكن السلطان التزم 
بالعفو عنه وإعادة إىل والية مسندرية اليت كان حاكماً 

عليها44.

وخالل احلكم العثماين للقرم مل حياول العثمانيون 
قبل  هبا  يتمتعون  القرميون  اليت كان  احلقوق  سلب 
القرم  خانات  استمر  أن  ومنها  العثماين،  الفتح 
للقرم  حكمهم  يف  أمهية  الرموز  بأكثر  باالحتفاظ 
وهو ختم جنكيز خان، وكذلك فقد احتفظوا حبقهم 
باالستمرار يف عالقاهتم الدبلوماسية مع الروس وبولندا 
حىت أواخر القرن السابع عشر45 ومن اجلدير بالذكر 
العالقات  تطوير  يف  أسهمت  العالقات  هذه  أن 
التجارية واالقتصادية بني الدولة العثمانية وروسيا يف 
القرنني اخلامس عشر والسادس عشر امليالديني، وقد 
حصل الروس عام 1497 بوساطة خان القرم على 

امتياز التجارة مع الدولة العثمانية46.

بسك  العثماين  احلكم  ظل  القرميون يف  استمّر 
النقود باسم خانات القرم مع وجود بعض القيود47 
إذ مسحت هلم الدولة يف سك نقودهم الفضية اخلاصة 
اليت حتمل ختم ساللة الكرياي، ولكن مل يسمحوا هلم 
الرمز املطلق للسيادة  الذهبية اليت تعد  النقود  بسك 
املايل  بالنظام  أمسياً  ترتبط  القرم كانت  نقود  أن  إذ 
على  اخلانات  أمساء  فقط  ينقشون  وكانوا  العثماين، 
النقد، دون ذكر أمساء السالطني العثمانيني عليها48.

يف  العثمانية  الدولة  يف  اخلان  مرتبة  وكانت 
مستوى الصدر األعظم يف التشريعات، وحيمل مخسة 
أطواغ49، ويف القرن السادس عشر أصبح يف مستوى 

الوزير وحيمل ثالث أطواغ50.
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وبعد  القرم  خانات  فان  آخر  جانب  ومن 
لبالدهم، توقفوا عن  العثماين  الفتح  مرور قرن على 
املختلفة  والتعابري  السلطان  مثل  صفات  استخدام 
املستخدمة سابقاً للسيادة، ولكنهم أعادوا استخدام 
القرن  من  الثاين  النصف  يف  وخان  سلطان  تعبري 

السادس عشر51، دون أن جند سبباً لذلك.

◄ثانياً : القرم في العالقات 
العثمانية - الروسية 1533-

1774م:

1/  بدايات الصراع الروسي القرمي في 
وراثة أراضي القبيلة الذهبية:

السادس  القرن  ثالثينيات  حىت  روسيا  كانت 
عشر تعد قوة من الدرجة الثانية يف أوروبا الشرقية، ومل 
تكن متثل خطراً على الدولة العثمانية بل كانت هناك 
احلرب  ولكن  أسلفنا،  بينهما كما  جتارية  عالقات 
أحقية  حول  والروس  القرم  خانية  بني  اندلعت  اليت 
الذهبية يف  القبيلة  إمارة  أراضي  وراثة  منهم يف  كل 
حوض الفولغا دفعت خبان القرم إىل تنبيه العثمانيني 
إىل هذا اخلطر52، ورافق ذلك صعود إيفان الرهيب 
روسيا  يف  للسلطة   )Ivan The Terrible(
بالتوسع  عهده  ليبدأ  م(    1552  -  1533(
للدولة  الشرقية  احلدود  من  واالقرتاب  اجلنوب  حنو 
العثمانية، وكانت تركستان يف أواسط آسيا متر منها 
جتاره الشرق األقصى يف اهلند والصني لتصل إىل شرق 
الدولة العثمانية أو القرم مشال البحر األسود، وأن من 
يستويل على هذا الطريق يسيطر على التجارة وبالتايل 
السيطرة  من  الروس  ومتكن  للروس،  أمهية  ذو  األمر 
على قازان عام 1552م واسرتاخان عام 1556م 
    1520( القانوين  سليمان  السلطان  يتمكن  ومل 
1566م( من تقدمي العون للتصدي للتوسع الروسي 

يف  هابسبورغ  آل  مع  احلرب  يف  النشغاله  وذلك 
النمسا53. فضاَل عن تفاقم املشكالت الداخلية يف 
الدولة العثمانية، حىت أن التعاون العثماين مع خان 
سيطرت  اليت  املناطق  اسرتجاع  يف  ينجح  مل  القرم 

عليها روسيا54.

متثل  ألهنا  العثمانية  للدولة  القرم  أمهية  وتأيت 
اخلط الدفاعي األول حلدودها الشمالية أمام الروس 
للقيام  منها  تنطلق  كانت  ولذلك  والبولنديني55 
بأعمال عسكرية ضد الروس، هذا فضاًل عن دورها 
يف اجلانب االقتصادي للدولة العثمانية وميكن اإلشارة 
خدمات  من  مثاًل  ميناء كفة  تقدمه  ما كانت  إىل 
والسيما كان هو امليناء الرئيسي للتصدير إىل اجلنوب 
القمح والطحني والسمن والزبدة واجلنب  إليه  ويصل 

والعسل من القرم لَتشحن إىل استانبول56.

الروسية وهبدف مواجهة  التجاوزات  وللحّد من 
اخلطر الروسي ومن مث اسرتجاع املناطق اليت سيطرت 
عليها روسيا، فإن السلطان سليم الثاين )1566-

الفولغا  هنري  بني  تربط  قناة  حبفر  أمر  1574م( 
والدون، ليتمكن األسطول العثماين الوصول إىل حبر 
قزوين، وهيأت الدولة كافة املستلزمات الضرورية من 
املشروع،  هذا  إلجناح  العمل  وأدوات  عاملة  أيدي 
وكان  النهاية57.  حىت  العمل  اكمال  يتم  مل  ولكن 
العثماين  األسطول  حتطم  منها:  أسباب  ذلك  وراء 
حتالف  أمام   1571 عام  البحرية  ليبانتو  معركة  يف 
الروسية  الدعاية  لتأثري  وأيضاً كان  الصليبية،  القوى 
يف  العمل  عن  باالنصراف  وإقناعهم   التتار،  على 

القناة، وقد جنحوا يف ذلك58.

وقد استمرت الدولة العثمانية رغم ما كانت تعانيه 
من مشاكل، ووصول سالطني ضعفاء إىل السلطة يف 
اليت كانت  القوى  القرم ضد  الدفاع عن شبه جزيرة 
السلطان  أفتتح  فقد  مدهنا،  على  السيطرة  حتاول 
إبراهيم )1640-1648م( حروبه اخلارجية بإرسال 
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جيش كبري حملاربة القوزاق عام 1642م الذين احتلوا 
مدينة آزاق يف الشمال الشرقي من حبر آزوف، وقد 

متكن اجليش العثماين من اسرتداد املدينة59.

 2/ سياسة بطرس األكبر وخلفاؤه 
التوسعية في الدولة العثمانية:

أصبحت سياسة روسيا جتاه الدولة العثمانية أكثر 
وضوحاً منذ عهد بطرس األكرب )1689-1725م( 
وظلت الدوافع االقتصادية والسياسية والدينية تدفع 
الدولة  على حساب  مشاريعها60،  تنفيذ  إىل  روسيا 
للبحر  الشمالية  املنطقة  يف  التوسع  وجعل  العثمانية 
وقد كانت  اخلارجية،  يف سياسته  هاماً  األسود ركناً 
يدفع  الزراعي  اإلنتاج  ومنو  االقتصادية  الضرورات 
البحر  مياه  إىل  هبا  يؤدي  منفذ  إلجياد  دفعاً  روسيا 
الدافئة هبدف تصدير بضائعها، وكانت أمهية البحر 
العثمانيني  أن  غري  الروسية،  للتجارة  األسود كبرية 
ممراته  وأغلقوا  فيه  املالحة  من  الروسية  السفن  منعوا 
سلطة  كانت  الوقت  هذا  ويف  أمامها.  بأحكام 
عملوا  الروس  وأن  والسيما  صعبة  مبرحلة  متر  التتار 
القرم  من  منطقة صغرية  تقليصها وحصرها يف  على 
الروس  تبناها  اليت  الطريقة  وكانت  النائية،  واملناطق 
لكي يضمنوا جناحهم وتفوقهم هي تغيري دميوغرافية 
من  أخضعوها  اليت  املناطق  جردوا  فقد  املنطقة، 
املسلمني، واستبدلوا املسيحيني هبم61. ولذلك فقد 
بادر السلطان مصطفى الثاين )1695-1703م( 
مبحاربة ومواجهة الروس، وأجربهم على رفع احلصار 
قوات  واليت كانت   1695 سنة  آزوف  مدينة  عن 
لبالده  منفذاً  األكرب حتاصرها هبدف جعلها  بطرس 

على البحر األسود62.

وتكبد اجليش الروسي خسائر كبرية يف حينها إال 
التايل فرصة حرب  العام  انتهز يف  أن بطرس األكرب 
الدولة العثمانية مع النمسا، وأعاد اهلجوم على آزوف 

ومتكن من السيطرة عليها وبذلك ووصل الروس إىل 
وهذا  عثمانية،  حبرية  أن كانت  بعد  األسود  البحر 
شكل خطراً يف هذه اجلبهة على الدولة العثمانية63.

ونتيجة للصراع املستمر للدولة العثمانية مع كل 
احلروب  من  لسلسلة  وخوضها  وروسيا  النمسا  من 
1699م  يف  معاهدة كارلوفتز  بتوقيع  انتهت  واليت 
يف  جاء  وقد  وهولندا  بريطانيا  من  وساطة كل  بعد 
أحد بنودها تنازل الدولة العثمانية عن مدينة آزوف 
لروسيا، وبذلك حققت روسيا هدفها حبصوهلا على 
منفذ على البحر األسود للتدخل يف أمور  الشرق64.

خان  دولت كرياي  القرم  خان  دور  ظهر  وهنا 
الثاين  كارل  السويد  وملك  )1707-1713م( 
الدولة  حتريض  يف  )1697-1718م(  عشر 
مبوجب  أراضي  من  فقدته  ما  السرتجاع  العثمانية 
العثمانية خلوص  الدولة  واستعدت  معاهدة كارلوفتز 
احلرب بعد فشل الوصول إىل اتفاق جديد بينهما65 
األعظم  الصدر  بقيادة  العثماين  اجليش  حقق  وقد 
على  انتصاراً  )1710-1711م(  باشا  حممد 
بقيادة  والذي كان  1711م  عام  الروسي  اجليش 
على  الطرفان  أتفق  ذلك  أثر  وعلى  األكرب،  بطرس 
توقيع معاهدة فلكزن يف نفس العام، وتنازلت روسيا 

مبوجبها مدينة آزوف للدولة العثمانية66.

ولكن الروس مل يلتزموا بتنفيذ هذه املعاهدة بل 
عسكرياً  بآزوف  احمليطة  املناطق  تطوير  يف  سارت 
واقتصادياً، مما دفع السلطان أمحد الثالث )1703-

ولكن  1712م  عام  احلرب  الستئناف  1730م( 
تدخل بريطانيا وفرنسا حسم اخلالف بعقد معاهدة 
معاهد  باسم  1713م  عام  الدولتني  بني  جديدة 
األراضي  عن كافة  روسيا  مبوجبها  تنازلت  أدرنة، 
مقابل  الشمايل  األسود  البحر  شاطئ  على  الواقعة 
القرم سنوياً، على  ما كانت تدفعه من جزية ألمراء 
قوافلها  على  االعتداء  بعدم  القرم  سكان  يلتزم  أن 
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التجارية67.

احلجج  عن  البحث   يف  روسيا  تتوقف  مل 
ورأت  العثمانية،  الدولة  ضد  نشاطها  الستئناف 
العثمانية عام  الدولة  احلرب على  إعالن  الفرصة يف 
استخدموا  القرم  تتار  أن  حجتها  وكانت  1736م 
الدولة  بقواهتم إىل أراضي  للمرور والوصول  أراضيها 
اجليش  لقتال  العثماين  للجيش  واالنضمام  العثمانية 
أراضيها  على  جتاوزاً  األمر  هذا  وعدَّت  الصفوي، 
ومناطق  آزوف  ميناء  على  االستيالء  من  ومتكنت 
احلرب  هذه  يف  روسيا  النمسا  وساندت  أخرى، 
للحصول على بعض املكاسب ولكن اجليش العثماين 
متكن بقيادة الصدر األعظم حكيم أوغلي علي باشا 

من إحراز النصر على اجليش النمساوي68.

النمسا  اضطرت  االنتصارات  هذه  أثر  وعلى 
الصلح ووافقت روسيا على االشرتاك يف  إىل طلب 
عنها  ونتج  العثمانية  الدولة  مع  الصلح  مفاوضات 
توقيع معاهدة بلغراد عام 1739م ومن بنودها فيما 
آزوف  ميناء  على  روسيا  حصول  هو  القرم  خيص 
وتعهدت هبدم قالعه والسماح للدولة العثمانية ببناء 
قلعة بالقرب من آزوف وعدم السماح لروسيا ببناء 
أسطول هلا يف البحر األسود على أن ميارس الرعايا 
البحر على سفن  التجاري يف هذا  الروس نشاطهم 
املفعول  سارية  املعاهدة  هذه  استمرت  وقد  أجنبية 
ملدة تزيد على ربع قرن، أرست خالهلا العالقات بني 

الدولة العثمانية وروسيا69.

الثانية عرش روسيا )1762- وباعتالء كاترينا 
1789م( بدأت روسيا من جديد تطبيق سياستها 
التوسعية يف أوروبا وكانت بولونيا هي املدخل واليت 
تبقى  حىت  العثمانية  بالدولة  استنجدت  ما  سرعان 
بولونيا حاجزاً أمام روسيا حنو الدولة العثمانية، وأوعز 
الباب العايل إىل خان القرم كرمي كرياي )1764-

1769م( أن يفتح جبهة حملاربة الروس من أراضيه، 

إىل  اضطرهم  حىت  لروسيا  املوالني  القوزاق  فهاجم 
الدولة  على  عدواناً  ذلك  َوَعَد  بالدهم،  مهامجة 
1768م  عام  احلرب  أعلنت  وبذلك  العثمانية 
مع  روسيا  عمرهتا  اليت  املناطق  القرن  خان  وهاجم 
أن املعاهدات بني الدولتني تقضي على روسيا برتك 
هذه املناطق بدون اعمار لتكون فاصاًل بني أمالك 
ملنع  اعمارها  على  أقدمت  روسيا  ولكن  الدولتني 
وصول املساعدات من خان القرن إىل بولونيا عندما 
إحلاق  من  اخلان  متكن   وقد  املساعدة  إىل  حتتاج 

خسائر كبرية بالروس70.

اهلزمية  وإحلاق  الروس من  فقد  بعد متكن  وفيما 
باجليش العثماين، ساعدهم يف ذلك  الوضع السيئ 
جنحت  وكذلك  تطويره71،  يف  واإلمهال  للجيش 
اجلبهة  يف  شرخاً  حتدث  أن  يف  الروسية  الدعاية 
الداخلية للقرم وحترض السكان على الثورة ضد احلكم 
العثماين يف القرم واحلصول على االستقالل، ومتكنت 
جانبها72.  إىل  القرم  سكان  من  فريق  من كسب 
ومبساعدة الربيطانيني متكنت من توسيع نطاق احلرب 
العثماين عند  املتوسط وإحراق األسطول  البحر  إىل 
جشمه73 عام 1770م وأخرياً متكنت من احتالل 
القرم عام 1771م74. ويأيت موقف بريطانيا هذا من 
بالتوازنات  خالل أهنا كانت يف هذه املرحلة مهتمة 
وما  العثمانية  الدولة  أعداء  مع  وبعالقاهتا  االوربية 
ولدرجة  الربيطانية  املصاحل  على  انعكاسات  من  هلا 
أهنا رفضت فكرة التشاور مع فرنسا للتدخل لوقف 

استيالء روسيا على القرم75.

قاصمة  ضربة  حينها  القرم  احتالل  وعد 
للعثمانيني إذ أعلن الروس استقالل القرم عن الدولة 
وتوسطت  روسيا76  محاية  حتت  ووضعها  العثمانية 
أن  الوساطة  لبثت  وما  حل  إلجياد  والنمسا  بروسيا 
أدت إىل عقد هدنة بني الفريقني املتحاربني يف عام 
فيما  اتفاق  إىل  التوصل  يتم  مل  ولكن  1772م، 
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رغم  األسود،  البحر  على  القائمة  بالقالع  يتعلق 
استعداد الدولة العثمانية التنازل عن شبه جزيرة القرم 
الثانية  االنتصارات شجعت كاثرين  هذه  نفسها77. 
على تقدمي مطالب كربى قبل إقدامها على السالم 
البحر  على  واسعة  مساحات  على  حصوهلا  ومنها 
من  العثماين  اجليش  فيه  متكن  وقت  يف  األسود78 
حتقيق انتصارات على القوات الروسية عام 1773م 
معارك  عدة  وبعد  املناطق  بعض  استعادة  إىل  أدت 
املفاوضات  القتال وجرت  الطرفان إىل وقف  توصل 
بني الطرفني يف مدينة كوجك قينارجة يف بلغاريا عام 
تنظم العالقات بني  1774م، وتضمنت 28 بنداً 

الدولتني79.

◄ثالثاً: دور القرم في محاربة 
الروس:

القرن  الثاين من  النصف  القرم يف  كانت خانية 
اخلامس عشر من أقوى املرتبصني بإمارة موسكو80. 
وألن اخلانية كانت تتمتع باالستقالل إىل حد كبري 
لذلك قاتل خانات القرم القياصرة الروس على حنو 
مستقل، ومع ازدياد القوة الروسية تضاءلت باملقابل 
العثمانيون  التتار81، ويف كثري من األوقات ترك  قوة 
أوروبا  شرق  يف  الترتية  اإلمارات  عن  الدفاع  مهمة 
)قازان، اسرتاخان، القبائل العظمى( إلمارة القرم82.

من  مهماً  جزءاً  القرمية  القوات  شكلت  وقد 
اجليش العثماين، إذ كان خانات القرم يعملون حتت 
إمرة القادة العثمانيني، وميدوهنم باملقاتلني، وذلك كان 
اخلانات موضع تقدير السالطني، من خالل إهدائهم 
مثلما  خلدماهتم  مكافأة  والتحف  واألراضي  القالع 
فعل السلطان بايزيد الثاين )1481-1512م( مع 

خان الرم منكلي كرياي )1467-1514م(83.

للتتار، تعد ميزة  وقد كان للضعف االقتصادي 
كانوا  الذين  التتار  اجلنود  ألن  استانبول  لسياسة 

يتطلعون للفوز بالغنائم واألسالب، يتوافدون بسهولة 
العسكرية  احلمالت  يف  للمشاركة  استدعائهم  عند 

العثمانية84.

وبرز دور العديد من اخلانات يف مواجهة الروس 
)1514-1523م(  حممد كرياي  اخلان  متكن  إذ 
موسكو  مدينة  حماصرة  من  1522م  عام  يف 
عليها  استوىل  وأخرياً  يوماً  ألربعني  روسيا  عاصمة 
شرط  على  الروس  مع  صلحاً  وعقد  خزائنها  وغنم 
الروس  القرم85.ولكن  خلان  سنوية  جزية  يدفعوا  أن 
اخلروج  يف  استمروا  وإمنا  الوضع  هلذا  يستسلموا  مل 
حساب  على  التوسع  يف  وعملوا  الوضع  هذا  من 
القرم  فقد كرر خان  وباملقابل  اإلسالمية،  اإلمارات 
دولت كرياي )1551-1577م( يف عام 1571م 
الروس  عليها  سيطر  اليت  املناطق  باسرتداد  احملاولة 
120.000 خيال  من حوايل  مؤلفاً  فجمع جيشاً 
أكثرهم من القرم ومبساعدة املدفعية العثمانية واستطاع 
من تشتيت اجليش الروسي وتكبيده خسائر فادحة 
ومتكن من دخول موسكو وأسر األلوف من اجليش 
حول  مماثلة  محلة  التالية  السنة  يف  وأعاد  الروسي، 
دفع  على  الروس  وأجرب  روسيا  من  القريبة  املناطق 
ضريبة قدرها 60.000 لرية ذهباً، ومت عقد الصلح 
بينهما ومت تكرمي اخلان من قبل السلطان سليم الثاين 

)1566-1574م( خبلعة وكتاباً سلطانيًا86.

وقد كانت عملية دفع اجلزية من قبل الروس إىل 
اخلان حتتاج إىل دعم السلطان العثماين يف الضغط 
على الروس لالستمرار يف تنفيذ هذا الشرط ولذلك 
-1632( الرابع  مراد  ومنهم  السالطني  كان 

تغيريات  من  القرم  يف  جيري  ما  يراقب  1640م( 
وخالفات بني الروس والقرم، وملا أظهر الروس أهنم 
للخالفات داخل  اجلزية واستغالهلم  دفع  يريدون  ال 
األسرة احلاكمة يف القرم، وهنا أرسل السلطان مراد 
إىل  اللهجة  شديدة  رسالة  1634م  عام  يف  الرابع 
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حكام الروس يأمرهم باالستمرار يف دفع اجلزية87.

يسيطر  اليت  املناطق  يف  املتزايد  روسيا  ولتدخل 
وهذا  أوكرانيا،  من  أجزاء  ومنها  العثمانيون  عليها 
كان يؤدي إىل تأزم العالقات بني الدولتني، وللحد 
كرياي  عادل  اخلان  سار  التجاوزات،  هذه  من 
من  جبيش  1658م  عام  يف  )1665-1670م( 
القرم ومبساعدة قوات عثمانية، وبالقرب من حدود 
أوكرانيا وروسيا البيضاء متكن اخلان من هزمية اجليش 
الروسي، وكان من نتائج هذا االنتصار عدم تعرض 

الروس ألوكرانيا ملدة نصف قرن88.

القرم يف احلفاظ على  ولكن مل يستمر خانات 
مكانتهم، الزدياد اخلالفات بني أفراد األسرة وظهور 
بوادر الضعف والعجز عليهم، ووصول البعض منهم 
إىل السلطة عن طريق الرجاء والشفاعة، وبالتايل أدى 
ذلك إىل عجزهم يف االستمرار يف املقاومة واحملافظة 
على أمالك اخلانية ومكتسباهتا، فأغتنم الروس هذه  
السابع  القرن  من  األخري  الربع  يف  والسيما  الفرص 
عشر، فانقطعوا عن دفع اجلزية اليت كانوا متعهدين 
السيطرة  من  واستطاعوا  القرم،  خانات  إىل  بدفعها 
على والييت قازان وأردهان الواقعتني يف جهة هنر أتل 

مث بدوءا يف التضييق على القرم أيضًا89.

ولذلك حاول بعض اخلانات الذين ظهروا بعد 
ذلك ومنهم احلاج سليم كرياي )1670-1699م( 
والذي عاصر مخسة سالطني وتوىل إمارة القرم ألربع 
مرات من إعادة أجماد القرم، ومتكن من إحراز بعض 
االنتصارات على الروس، وغريه من اخلانات وحاولوا 
بدورهم تاليف ما فات، ولكن بانتهاء عصرهم عادت 
األحوال إىل ما كانت عليه، حىت متكن الروس من 

احتالل القرم بشكل هنائي عام 1783م90.

◄رابعاً: احتالل الروس لخانية القرم

 1/ القرم في معاهدة كوجك قينارجة  
1774م:

حرب  يف  روسيا  أمام  العثمانيني  هزمية  أّدت 
معاهدة كوجك  توقيعهم  إىل  )1768-1774م( 
قينارجة مع روسيا يف 21 متوز 1774م، وتعد هذه 
املعاهدة نقطة حتول خطرية يف تاريخ االحندار العثماين 
العاملي ويف تاريخ التوازنات العثمانية األوروبية، فمعها 
وقوة  عظمى  مكانتها كقوة  العثمانية  الدولة  فقدت 

مهيمنة يف السياسة الدولية91.

وكان موضوع القرم قد أخذ حيزاً كبرياً من هذه 
القرم  التأكيد على استقالل  فيها  إذ جاء  املعاهدة، 
مع احتفاظ السلطان العثماين حبقوقه الدينية، كتعيني 
يف  السلطان  وحق  الدين،  وعلماء  واملفتني  القضاة 
له  تشبيهاً  نفسه،  القرم  خان  تعيني  على  املوافقة 
يستخدم  مرة  أول  وهذه  للنصارى،  بالنسبة  بالبابا 
خليفة  بصفته  احلق  هذا  العثماين  السلطان  فيها 
للمسلمني92. أي أن تبعية خان القرم للسلطان من 
الناحية الدينية، وتعيني اخلان من قبل السلطان كان 
فقط إلظهار أن القرم مازالت تابعة للدولة العثمانية 
لكن يف الواقع أن روسيا كانت تتحني الفرصة لضمها 
بشكل هنائي93. ومن الناحية السياسية فقد انفصلت 
عن كيان الدولة العثمانية وحتولت إىل االستقالل94. 
واملعاهدة أدت إىل قطع العالقة احلميمة اليت كانت 
تربط السلطان العثماين خبان القرم والسيما وأن القرم 
كانت متثل قوة عسكرية داعمة للجيوش العثمانية95.

السلطان  بلد إسالمي أجرب  وقد كان هذا أول 
إسالمية  أراضيه  أن  إذ  عنه،  التخلي  على  العثماين 
أراضي  ليست  فهي  املسلمني  من  وسكانه  قدمية، 
أقلية  من  أكثر  فيها  يوجد  ال  األصل،  يف  مسيحية 
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حاكمة من املسلمني كما كان يف شرق أوروبا96.

وأصبحت روسيا مبوجب هذه املعاهدة دولة على 
البحر األسود، وحصل أسطوهلا التجاري على حرية 
املالحة فيه ويف هنر الدانوب واملضايق97. وأمسكت 
الدولة  مع  واحلرب  السلم  أصبح  إذ  األمور  بزمام 
الورق  على  احلرب  ينشف  ومل  روسيا،  بيد  العثمانية 
حىت بدأت روسيا ببث دسائسها يف خانية القرم98. 
ورأت أن استقالل القرم خطوة حنو ضم أراضي هذه 
املنطقة إىل أراضيها، بينما كانت الدولة العثمانية ترى 
أن تعود األمور إىل ما كانت عليه من قبل ويف هذه 
احلالة كان الصلح الذي أقرته معاهدة كوجك قينارجة 
يبدو وكأنه هدنة مؤقتة99، حىت أن التتار أنفسهم يف 
القرم انقسموا إىل فريقني، مؤيدي العثمانية ومؤيدي 
الذي  للخان  التأييد  يف  الطرفان  وتنافس  الروس، 
حيكم القرم، ولكن يف النهاية مل يتمكن اخلان دولت 
العثمانيني  من  املؤيد  )-1775 1777م(  كرياي 
من البقاء يف منصبه، وأجلس مؤيدو الروس شاهني 
كرياي )1777-1783م( على العرش100 والذي 
وتقاليدهم  عاداهتم  يف  يقلدهم  بالروس  متأثراً  كان 
بطرسربغ  يف  تعلم   قد  وكان  ومأكلهم،  وملبسهم 
باهلدايا  الثانية  عليه كاترينة  وأنعمت  الروس،  آداب 

والرتب العسكرية101.

وعلى مدار عامني تنازع الروس والعثمانيون على 
السيادة على القرم من خالل اخلانات102. وبلغ األمر 
حداً يستلزم دخول الدولة العثمانية يف حرب جديدة 
مع الروس، ولكنها مل تكن مهيأة خلوض احلرب من 

جديد، بسبب ضعف قدراهتا العسكرية103.

وقد تذمر سكان القرم من سلوك اخلان شاهني 
من  وخلعوه  بقاءه  ورفضوا  العصيان  وأظهروا  كرياي 
وبدوره  روسيا104،  مصلحة  يف  ذلك  وكان  منصبه، 
الثانية  باإلمرباطورة كاترينة  شاهني كرياي  استنجد 
 70.000 حوايل  تعداده  بلغ  جيشاً  إليه  فأرسلت 

عام  القرم  على  االستيالء  من  اجليش  مقاتل ومتكن 
1783م105.

2/ نهاية خانية القرم:

العثمانية بضم الروس للقرم  لقد اعرتفت الدولة 
باتفاقية جرت بني البلدين، عام 1784م وغدا هنر 
إىل  الشمالية  قفقاسيا  وتركت كامل  حدوداً  كوبان 

الدولة العثمانية106.

ومن آثار استيالء الروس على شبه جزيرة القرم 
قائد  بومتكني  األمري  استخدمها  اليت  العنف  سياسة 
اجليش الروسي إذ أقد على إعدام حوايل 30.000 
اجملال  يف  تعمل  اليت  الطبقة  من  وأغلبهم  قرمي 
العثمانيني107  لصاحل  التجسس  حبجة  االقتصادي 
إىل  القرم  حتويل  إىل  تسعى  الثانية  وكانت كاترينة 
التوسعية  سياستها  يف  تستخدمها  عسكرية  قاعدة 
اليت انتهجتها وحتقيق أطماعها ضد الدولة العثمانية 
وعرف هذا املشروع باسم »املشروع اإلغريقي« يعين 

بعث اإلمرباطورية البيزنطية من جديد108.

وقد زارت كاترينة الثانية بالد القرم عام 1787م 
العمل  يف  ماضية  أهنا  لتؤكد  مهيب  احتفال  يف 
العامل  يف  األرثوذكس  املسيحي  العنصر  سيادة  على 
أهنم  القرم  يف  الروس  إجراءات  ومن  اإلسالمي109. 
لإلمرباطورة  اإلخالص  ميني  أداء  السكان  من  طلبوا 
كاترينة، أما من ال يرغبون بأداء اليمني ُيرتكون أحراراً 
العثمانية  الدولة  إىل  للهجرة  فوراً  األذن  يعطون  أو 
وأن روسيا لن تتدخل يف ديانة وعرق وعادات وهوية 
الذين يرغبون يف البقاء110 ولكن روسيا مل تنفذ هذه 
السياسية بل جرى ترحيل أهايل القرم قسراً من منطلق 
الوسائل  وينبغي إجالؤهم بكل  أعداء  املسلمني  أن 

املمكنة111.
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موجة  أكرب  القرميني  املسلمني  هجرة  وعدت 
قدر  إذ  عشر،  الثامن  القرن  خالل  واحدة  هجرة 
بعيداً  شخص  ألف   200.000 حبوايل  عددهم 
عن سلطة الروس112 وقد أصبح تاريخ القرم يف هذه 
تبقى  أما من  بتاريخ اهلجرة واملآسي،  املرحلة يعرف 
القرم فقد عملت  القرميني يف شبه جزيرة  التتار  من 

روسيا على صهرهم يف اجملتمع الروسي113.

وبذلك أصبح التتار يف هناية القرن الثامن عشر 
يف شبه جزيرة القرم األقلية بعد أن كانوا ميثلون األغلبية 
من سكاهنا114، وباشر الروس يف توطني املسيحيني 
من اإلمرباطورية العثمانية على األراضي اليت استولوا 
عليها يف شبه جزيرة القرم، وكان املستوطنون اجلدد 
الروس  أسسها  اليت  العسكرية  القوات  من  هم 
التتار  من  تبقى  من  مطاردة  بدورها  أكملت  واليت 

وقتلهم115.

وقد كان لضم روسيا للقرم أثر سليب يف اجلانب 

االقتصادي على الدولة العثمانية، ألن روسيا أصدرت 
األوامر إىل رعاياها بعدم تصدير املواد ذات األمهية 

إىل استانبول بغية إضعافها اقتصاديًا116.

أما فيما يتعلق مبوقف الدولة العثمانية من سياسة 
روسيا فيمكن اإلشارة إىل دور السلطان سليم الثالث 
)1789-1807م( الذي عمل بعزم على مواصلة 
اليت  الفوضى  حالة  أن  غري  القرم  الستعادة  العمل 
كان عليها اجليش العثماين يف بلغاريا عام 1791 
لتؤكد صعوبة حتقيق ذلك، وأصبح عقد معاهدة بني 
مت   1792 الثاين  منه ويف كانون  أمر البد  الطرفني 
الدولة  ختلت  واليت   )yash( »ياش«  معاهدة  عقد 
القرم  استعادة  أثرها بشكل هنائي يف  العثمانية على 
الوراء  إىل  حدودها  تغيري  على  وأجربت  ثانية  مرة 
اقصو )بوغ( حىت هنر طورلة )دنيسرت(117.  من هنر 
ولكن هذا مل يكن هناية املشاكل بني الدولة العثمانية 

وروسيا وإمنا امتدت حىت هناية الدولة العثمانية.

خارطة تبين موقع القرم والبحار 
المحيطة بها، نقال عن: أكمل الدين إحسان أوغلي، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ترجمة صالح سعداوي، ج2، مركز األبحاث والفنون 

والثقافة اإلسالمية، )استانبول، 1999(، ص150.
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الّسياسة الّدينية الفرنسية بالجزائر مع  بداية االحتالل
على عهد الّدوق دي روفيكو )1831-1833م(

األستاذة: فضيلة حفاف
جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد هللا

الملّخص : 
في إطار الصراع الصليبي - اإلسالمي كان االحتالل 
الفرنسي للجزائر، ورغم تعّهد الفرنسيين في معاهدة القصبة 
5 جويلية 1830 باحترام مقّدسات المسلمين ومساجدهم 
إاّل أنّهم منذ األيام األولى لالحتالل نكثوا العهود وانتهكوا 
قبور  على  حتى  وتجّرؤوا  والمساجد  األوقاف  حرمة 

الجزائريين.

عرف عن الدوق دي روفيكو وسابقيه بااللتزام الديني 
البريطاني  األنجليكاني  التبشير  يعارض  نجده  ذلك  ورغم 
الفرنسي  االستعماري  التنافس  إطار  في  ذلك  ويدخل 
عهده  تمّيز  المتوسط.  حوض  على  المعهود  البريطاني 
الفرنسيين  فبشهادة  المسلمين،  لمقدسات  بانتهاك فضيع 
مستشفيات  صيدليات،  كمحاّلت،  المساجد  استغّلت 
وحّتى اسطبالت... كما هّدم في عهده مسجد السّيدة في 
عام 1832، وحّول مسجد كتشاوة إلى كاتدرائية في 18 
ديسمبر 1832، وحظي هذا العمل بمباركة البابا غريغوار 

السابع عشر.

كّل  وهمجيتهم  عدوانهم  في  الفرنسيون  تجاوز 
الحدود، ولم يرحموا حتى الموتى، فبهدف شّق طريق باب 
الواد وتمهيد ساحة باب الواد، تم تهديم مقبرتين دون أدنى 
اعتبار للمشاعر الدينية واإلنسانية، كما نقلوا رفاة الجزائريين 
مّما  السكر،  وتبييض  صناعة  في  واستخدمت  فرنسا  إلى 
أثار حفيظة الجزائريين وضّجة في الصحف الفرنسية، علما 
أّن نفس السياسة طّبقت في وهران وعنابة ومستغانم بعد 
بجميع  المقاومة  في  الجزائريين  فعل  رّد  تمّثل  احتاللها. 
أشكالها، كما تهاطلت العرائض والشكاوي على السلطات 
الفرنسية في الجزائر و في باريس تطالب الفرنسيين االلتزام 
بمعاهدة القصبة وإعادة األوقاف والمساجد والتعويض عن 
مبانيهم و مساجدهم التي هّدمت كما أنكرت هذه العرائض 

االعتداء على حرمة المقابر.

◄ ◄◄

 Résumé :

la conquête Française de l’Algérie 
entre  dans le cadre du conflit croisé 
- islamique. Cet esprit des croisades 
s’est dévoilé le 5 Juillet 1830,  lors de 
la signature de la convention signée 
par le général de Bourmont et le Dey 

d’Alger, qui engageait la France à res-
pecter la liberté de tous les habitants 
d’Alger les saintetés de musulmans et 
leurs mosquées et ansi  leur proprié-
tés. Mais dés les premiers jours  de la 
conquête les français sont revenus sur 
leurs promesses et ont violé le carac-
tère sacré des Habous (Awqaf) et des 
mosquées et ôsaient même s’enprendre 
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aux tombes des Algériens.
Le duc de Rovigo et ses prédéces-

seurs sont connus par l′engagement 
religieux, mais nous trouverons qu’il 
s’est opposé au prosélytisme britan-
nique anglicane, Cette position entre  
dans le contexte de rivalité coloniale  
franco- britannique sur la Médi-
terranée. Son Administration s’ est 
fait marquer par la démolition de la 
mosquée ASSAYYIDA en 1832   pour  
créer la place de gouvernement, et de 
plusieurs mosquées prises et trans-
formées en  pharmacies, hôpitaux 
et même des écuries. la mosquée de 
Ketchaoua fut transformée en cathé-
drale le 18 Décembre 1832, cet œuvre 
croisée a reçu la bénédiction du Pape 
Grégoire XVII  on signalera dans cet 
article comment Les français ont dé-
passé,  dans leur agression,  toutes les 
limites et tout les sentiments d’huma-
nisme. De ce fait, pour ouvrir la route 
de Bab El Oued  et aménager la place 
Bab El Oued ils ont démoli deux ci-

metières, sans la moindre considéra-
tion pour la  religion des algériens  et 
de l’ ésprit  humain, et transféraient les 
restes des os des Algériens en France 
pour les utiliser dans l’industrie et 
de blanchiment de sucre, Cet  acte  
a provoqué un tollé dans la presse 
française, citons qu’ils ont pratiqué 
la même politique à Oran, Annaba et 
Mostaganem après  leur occupation.

La résistance des Algériens prend 
plusieurs formes, ils pilonnaient les 
pétitions et les plaintes déposées 
auprès des autorités françaises en 
Algérie et à Paris exigeant l’ engage-
ment français au traité de la kasbah (5 
juillet 1830) et de rendre les Habous 
(Awqaf) et des mosquées et des com-
pensations pour leurs bâtiments et 
mosquées qui ont été détruites, ces 
pétitions ont également  divulgué  le 
non respect des ordres religieux des 
Algériens et leurs attachement à des 
valeurs saintes qui les caractérisent.

◄مقـّدمـة : 

مكّملة  حلقة  للجزائر  الفرنسي  يعترباالحتالل 
االحتالل  –اإلسالمي  الصلييب  الصراع  ألطوار 
مل  لالحتالل  األوىل  األيام  فمنذ  للجزائر،  الفرنسي 
مقومات  ضرب  عن  الفرنسي  اجليش  قادة  يتورع 
اجملتمع اجلزائري والشخصية اجلزائرية العربية اإلسالمية 
حىت  وجترؤوا  العبادة  أماكن  البداية  منذ  واستهدفوا 
العريب  التعليم  حاربوا  كما  اجلزائريني،  قبور  على 
ونشر  التنصري  اجلزائريني عن طريق  إخضاع  وحاولوا 

التعليم الفرنسي.

الدوق  عهد  في  والتنصير  الدينية  الّسياسة 
دي روفيكو:

عرف عن الدوق دي روفيكو االلتزام الديين وعلى 
غراره رجال إدارته أمثال Genty de Bussyوالضباط 
إىل  املراسالت  وتشري  وغريهم1،  الموريسيري  أمثال 
املسيحي  الدين  وخدمة  التنصري  أجل  من  تفانيه 
وحرصه على إقامة القداس من طرف رجال اإلدارة 
االستعمارية واألوروبية2 لكنه رفض، وعارض التبشري 
األجنليكاين الربوتستانيت3، وقد جند تفسريا ملوقفه يف 
إطار التنافس االستعماري الفرنسي – الربيطاين حول 
اجلزائر، وأيده يف ذلك وزير احلربية الذي كان خيشى 
التبشري املوجه من طرف سلطة )كذا(4، ومتيز عهد 
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بانتهاك فضيع حلرمة مقدسات  الدوق دي روفيكو 
املسلمني واملؤسسات الدينية ومن مظاهر ذلك نذكر:

المساجد  حرمة  انتهاك   -  1  ◄
والزوايا واألضرحة:

رغم تعهد الفرنسيني يف معاهدة القصبة باحرتام 
لالحتالل  األوىل  األيام  من  احملمدية  الديانة  ومحاية 
على  أنفسهم  الفرنسيون  ويشهد  العهود  نكثوا 
وثكنات،  )كذا(  كإسطبالت  املساجد  استغالل 
واستفادوا  وخمازن  وحمالت  وصيدليات  مستشفيات 
اجليش  تكاليف  من  خفضوا  أن  غدرهم  وراء  من 
املساجد  بعض  هدموا  اجلزائر5، كما  يف  الفرنسي 
وهنبوا  إىل كاتدرائية  مسجد كتشاوة  وحولوا  والزوايا 

أمالك األوقاف.

ألغراض  المساجد  استغالل  أ( 
مدنية وعسكرية:

استغل الدوق عدة مساجد إليواء مصاحل مدنية 
وعسكرية خمتلفة6، ويف 08 جانفي 1832، تشكلت 
املدنية  املصاحل  تأوي  اليت  املباين  حتديد  جلنة هبدف 
والعسكرية واليت هي يف حاجة إىل اإلصالح والرتميم 
وانتهت اللجنة إىل املطالبة بـ: 5 مساجد من بني ألـ: 
55 مسجدا املوجودين يف العاصمة وإلضفاء الشرعية 
على هذا املطلب أشارت إىل كون 40 مسجدا يف 
العاصمة ال يقصدها احلضر )كذا(7، ومن املساجد 
اليت طالبت هبا هذه اللجنة نذكر اجلامع املوجود يف 
القصبة  طريق  املوجود يف  واملسجد  القناصل،  طريق 
قرب باب الواد وجامع الصيادين8، ووافق جملس إدارة 
أخذ  على   (Pichon) –باستثناء-  باإلمجاع  اجلزائر 
هذه املساجد9 قرار هذه اللجنة أثار سخط اجلزائريني 

القاضي  (Pichon) واستنجد  الذين طلبوا مساعدة 
عن  للدفاع  القصبة  مبعاهدة  الكبابطي  بن  املالكي 
االحتجاج عدل  تصعيد  وأمام  هلم  املتبقية  املساجد 
الدوق عن استغالل اجلامع اجلديد )جامع الصيادين( 
إقامته  حمل  باشا  مصطفى  قصر  عن  للجنة  وتنازل 
الصيفية10، كما استغل الدوق مسجدا بالقرب من 
باب عزون الذي خصص قسما منه استغل كمخزن 
والقسم األخر حول إىل ورشة خلياطة مالبس اجليش 
خوجة  شعبان  مسجد  الدوق  ومنح  الفرنسي11، 
 (la Croutz) املوجود يف طريق القناصل إىل الكروتز
الذي حوله إىل ورشة لتطريح املطارح12، كما حولت 
نذكر  وصيدليات  مستشفيات  إىل  املساجد  بعض 
 1730 سنة  أسس  الذي  القشقاش  جامع  منها، 
إىل صيدلية سنة 1832 جامع سيدي الرحيب الذي 
حول لنفس الغرض سنة 183313، وحاول الدوق 
عالج  أن  الساخطني  اجلزائريني  وإيهام  استعباط 
املرضى أمر دافعه ديين ويلقى اجلزاء الطيب يف مجيع 
األديان؟14، وكان من مشاريع الدوق حتويل مسجد 
سيدي عبد الرمحن إىل مدرسة15، كما استغل لفرتة 
مؤقتة اجلامع األعظم كمخزن يف انتظار البحث عن 
مساجد صغرية للتخزين16، وعندما عجز عن تفريغ 
اجلامع األعظم طلب اإلذن من وزير احلربية لتحويل 
هذا اجلامع هنائيا إىل خمزن، لكن هذا األخري رفض 
وحدد  الصغرية،  املساجد  باستعمال  الدوق  ونصح 
عنها  باالبتعاد  الدوق   أمر  مساجد كربى،  أربعة 
هنائيا وهي: اجلامع الكبري، األعظم، اجلامع اجلديد 
ويبدو  الرمحن17،  السفري وجامع سيدي عبد  جامع 
أن ضغط وزير احلربية كان له دورا يف تراجع الدوق 
مدرسة  إىل  الرمحن  عبد  سيدي  مسجد  حتويل  عن 

حيث حبث هلا عن مكان آخر18.
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ب( تهديم المساجد واألضرحة:

الشهداء  ساحة   - احلكومة  ساحة  لتمهيد 
يف  الفرنسيون  هدم  العامة،  املصلحة  وحبجة  اليوم- 
الفرتة 1830-1832 مخسة مساجد وهي جامع 
القبائل، وجامع  املقايسية، جامع  البادستان، جامع 
السيدة19، ويعد جامع السيدة20 من أمجل مساجد 
سنة  اجلنرال كلوزيل  عهد  يف  هتدميه  بدأ  العاصمة، 
مدة  الركام  وسط  صامدة  منارته  وبقيت   ،1830
18 شهرا تذكي حسرة املسلمني وتزيد من شكاويهم 
(Au� 21، وقدم لنا مواحتجاجهم على هتدمي معابده

الدوق  عهد  يف  املنارة  هذه  لتهدمي  وصفا   merat)

وعندما  والفؤوس،  باملطارق  تفتيتها  مت   - فحسبه 
ضخمة  حببال  جيء  اللغط  وكثر  العملية  طالت 
جلذهبا فتقطعت تلك احلبال، فوضعت املواد امللتهبة 
فسقطت  الطرق  من  املتضررة  املناطق  يف  واملتفجرة 
وأشاد  الشرق؟22  صوب  واحدة  قطعة  املنارة كلها 
 (rey) الكولونيل  (pichon) جبهود  املدين  املتصرف 
-يف سالح املدفعية- يف أعمال التهدمي وإزالة الركام 
وحزن كثريا على املدح الذي وجه إىل الدوق ألنه ال 
احنطاط  على  حزنه  من  أكثر  نظره  يف  يستحقه23، 
أخالق الفرنسيني ومهجيتهم، كما هدمت األضرحة 
هذا  عن  وكمثال  واسرتاتيجية،  دفاعية  -ألسباب 
اللفيف األجنيب  العمل اهلمجي  نذكر هتدمي قوات 

لضريح قرب احلراش24.

إلى  كتشاوة  مسجد  تحويل  ج( 
كاتدرائية:

جامع  بتحويل  روفيكو  دي  الدوق  اسم  ارتبط 
هذا  على  الشرعية  وإلضفاء  إىل كنيسه  كتشاوة25، 
العمل شكل الدوق جلنة برئاسة (Berbrugger) بربر 
وجر، وضمت املفيت املالكي مصطفى بن الكبابطي 

بوضربة26  أمحد  أحدمها  العاصمة  أعيان  من  واثنان 
فلوريون  اللجنة  هذه  يف  الفرنسي  الطرف  ومثل 
جوين  املرتجم  -ابن   (florian pharaon) فرعون 
اجلزائريون  احتمى  مسجدهم  عن  للدفاع  فرعون-، 
مبعاهدة القصبة وأمام الضغط الفرنسي حصل أمحد 
بوضربة على تنازل خمتوم من رجال اإلفتاء يف اجلزائر 
للتنازل عن اجلامع اجلديد لكن الدوق حسب منطق 
السيف رفض وأصر على أخذ جامع كتشاوة، ورغم 
رفض اجلزائريني حيث اعتصم أكثر من 10 أالف 
منهم أمام مقر احلكومة الفرنسية يف العاصمة، أعطى 
الدوق األوامر يوم 1832/12/17 باقتحام املسجد 
بالقوة27، ورصد لتنفيذ ذلك قوات برية وحبرية حتسبا 
ملقاومة اجلزائريني حيث اعتصم باملسجد حوايل أربعة 
املسجد  الفرنسيون  اقتحم  أالف مسلم، رغم ذلك 
بقوة السالح يوم 1832/12/18 وغرسوا الصليب 
عن  الفرنسية  املصادر  املسجد وصمتت  منارة  على 
الذين سقطوا دفاعا عن  القتلى واجلرحى  ذكر عدد 
مسجدهم28، وحظي مهندسو هذا التحويل مبباركة 
البابا غريغوار السابع عشر وهم بربر وجر واملتصرف 
Balen� بالنسي  ومرتمجه  بوسي  دو  حونيت  )املدين 

احلربية  وزير  إىل  بالكتابة  فأسرع  الدوق  أما   ،si29

مفتخرا بإنشاء أول كنيسة كاثوليكية يف بالد )الرببرية 
( منذ قرون وطلب منه املال لتجهيزها30 وفتح الدوق 
بذلك الطريق أمام خلفائه وتواىل حتويل املساجد إىل 

كنائس طيلة عهد االحتالل31.

◄2 - انتهاك حرمة مقابر المسلمين 
ورفاتهم واستعمال عظامهم في صناعة 

السكر:

اجلزائريني  على  عدواهنم  يف  الفرنسيني  جتاوز 
ومهجيتهم كل احلدود ومل يرمحوا حىت املوتى، فبهدف 
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مت  الواد  باب  ساحة  ومتهيد  الواد  باب  طريق  شق 
هتدمي مقربتني دون اعتبار للمشاعر الدينية واإلنسانية 
قسم  وهناك...  هنا  متناثرة  املوتى  عظام  »فكانت 
الفأس قربا إىل قسمني، و فصل بذلك اهليكل العظمي 
إىل جزأين...«32، ويذكر الرحالة (rozet) أن بعض 
وأن  الكنوز  القبور حبثا عن  فتحوا  الفرنسيني  اجلنود 
هذا  الطريق33،  على  منتشرة  املوتى كانت  عظام 
وحسرة  وشديدا  واسعا  واستياء  سخطا  أثار  العمل 
إىل  القضية  هذه  وصعدوا  اجلزائريني  لدى  وآالم 
الربملان الفرنسي وعرب أحد احلضر -قد يكون محدان 
لنا  يرتك  »مل  بيشون:  املدين  للمتصرف  خوجة- 
الفرنسيون ال أين نعيش وال أين ندفن موتانا«34، كما 
كتب محدان خوجة رفقة إبراهيم بن مصطفى باشا 
عريضة إىل وزير احلربية نددا فيها بتدمري املقربتني35  
بل سخر  الشنيع  العمل  هبذا  الفرنسيون  يكتف  ومل 
أحد كتاهبم هو Montagne من شكاوي اجلزائريني 
واهتمهم بتقديس الرميم؟36 وحاول (Pichon) إنقاذ 
الوضع واتفق مع سبع أسر جزائرية بوساطة محدان 
أخرى37  مقابر  إىل  آبائهم  رفات  نقل  على  خوجة 
حاول الدوق تدارك الوضع بعد الضجة اليت أثريت 
يف الربملان الفرنسي38 فأرسل عتابا إىل املهندس بروس 

)Pruss( الذي أشرف على أعمال التهدمي39.
مل تتوقف فضائح الفرنسيني يف اجلزائر عند هتدمي 
فرنسا  إىل  اجلزائريني  املوتى  عظام  نقلو  بل  القبور، 
العمل  هذا  السكر،  وتبييض  الستعماهلا يف صناعة 
جريدة  فضحته  اإلنسانية  حدود  جتاوز كل  الذي 
مارس  أول  يف   (le Sémaphore du Marseille)

على   (Ségaud) الدكتور  حتقيق  وأثبت    1833
منت سفينة (la Bonne Joséphine) »وجود عظام 
العهد ال تزال مغطاة  وهياكل بشرية بعضها حديثة 
تقريره يف   )Ségaud( الدكتور  باللحم...« ونشر 
نفس اجلريدة، وندد محدان خوجة هبذا العمل الشنيع 
صارمة  عقوبات  وتطبيق  لوقفه  احلربية  وزير  وناشد 

على الفاعلني40، وبعد الضجة اليت أثارهتا الصحف 
أمر وزير احلربية حونيت دوبوسي باختاذ إجراءات فعالة 
لوقف تلك التجارة املشبوهة41. وبقيت هذه اجلرمية 
دون عقاب رغم فضاعتها وإدانتها من طرف عدة42 
مسؤولني وكتاب فرنسيني أمثال (pichon) والنائب 

.(Desjobert) عن منطقة السني
العاصمة  الفرنسية يف  الدينية  السياسة  هذا عن 
وهران  يف  طبقت  السياسة  ونفس  وضواحيها 
وعنابة، ففي وهران استغلت املساجد إليواء اجليش 
مسجد  حول  احلربية  وزير  من  وبأمر  الفرنسي43، 
االسرتاتيجي44  ملوقعه  نظرا  ثكنة  إىل  النطاح  حنق 
وأصر اجلنرال (Boyer) على استغالل مسجد الباشا 
املدين  املتصرف  معارضة  رغم  اجليش  إليواء  بوهران 
مدة  املسجد  هذا  إمام  وأمهل   d’escalonne45(
20 يوما إلخالئه لصاحل اجليش كما انتهكت حرمة 
املسجد  إمام  فتقدم  اليهود  من طرف  املسجد  هذا 
بشكوى إىل املتصرف املدين (d’escalonne) الذي 
لكن كاتبه  املسجد  دخول  من  اليهود  ومنع  أنصفه 
اجلنرال  ووجد  سليم  اإلمام  فصفعه  بالعكس  أمر 
التخلص  من  متكنه  اليت  الذريعة  حينذاك   (Boyer)

من هذا اإلمام ومعارضته، فبعد جلده 500 جلدة 
أمر بنفيه إىل وجهة مل حتددها املراسالت46، واستمر 
 1833 سنة  ويف  الدوق،  رحيل  بعد  الوضع  نفس 
أغلق الفرنسيون مسجد سيدي حيي مبستغامن ومل يفتح 
الثالث  نابليون  زيارة  عند   1865 سنة  إال  للعبادة 
اجلزائر47، ويف عنابة بعد احتالهلا استوىل الفرنسيون 
سوى  يرتكوا  ومل  هبا  املوجود  مساجد  السبعة  على 
املساجد  تلك  بني  من  لسكاهنا48،  واحدا  مسجدا 
 (d’uzer) نذكر مسجد أبا مروان الذي حوله اجلنرال
إىل مستشفى49، وحدث نفس الشيء يف جباية بعد 
يف  املسيحي  الدين  بنشر  الدوق  واهتم  احتالهلا50، 
عنابة حيث طلب من وزير احلربية املوافقة على تعيني 

أحد الرهبان يف عنابة51.
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املقدسات  حرمة  وانتهاك  األوقاف  مصادرة  إن 
يف  وتذمرا  شديدا  سخطا  أثار  واملقابر  واملساجد 
االحتالل  حمدودية  رغم  اجلزائري  القطر  أحناء  كل 
متثلت  عنيدة  مبقاومة  اجلزائريون  الفرتة، ورد  يف هذه 
واشتدت  وتفاقمت  املسلحة  واملقاومة  املقاطعة  يف 
»حربا  الدوق  اعتربها  واليت   1832 أكتوبر  يف 
على  جردوها  من  وسابقيه  هو  صليبية«52، كان 
اجلزائريني واهنالت العرائض على السلطات الفرنسية 
يف اجلزائر ويف باريس تطالبها بااللتزام مبعاهدة القصبة 
املباين  عن  والتعويض  واملساجد  األوقاف  وإعادة  
انتهاك حرمة  اليت هدمت كما استنكرت  واملساجد 
املقابر، وأغاضهم وزاد من سخطهم احرتام الفرنسيني 

ملقدسات اليهود53.
ونظرا لعدالة قضية اجلزائريني وقف بعض الفرنسيني 
املساجد  بإعادة  وطالبوا  جانبهم  إىل  املعتدلني 
 )pichon(54 املدين  املتصرف  مثل  للمسلمني 
)de  Brossard(56 واجلنرال )  valazé55 ( واجلنرال

األوىل  األيام  منذ  أنّه  هي  القول  خالصة 
عرض  القصبة  مبعاهدة  الفرنسيون  لالحتالل ضرب 
احلائط، وكانت الزمة االستعمار الفرنسي يف اجلزائر 
األمالك  مصادرة  اجملازر،  اخلراب،  الدمار،  هي: 
واالعتداء على مقدسات ومقومات اجملتمع اجلزائري 
املساجد  األوقاف،  الفرنسيون حرمة:  انتهك  حيث 

الزوايا، وطال عنفهم حىّت املقابر.

◄الهوامش :  
1 - PICHON (LE BARON), ALGER 
SOUS LA DOMINATION FRANCAISE, 
SON  ETAT PRESENT ET SON AVENER, 
Paris, M D CCC XXX III, p : 47.
-KELLER (EMILE), LE GÉNRALE  DE 
LA MORICIERE SA VIE MILITAIRE 
POLITIQUE ET RELIGIEUSE, 2eme  Ed, 
T1 : Imprimerie de langy Paris, 1893, T1, 
p : 21

والتبشريي  الديين  التفكري  التميمي،  اجلليل  عبد  أيضا:  انظر 
لدى عدد من املسؤولني الفرنسيني يف القرن التاسع عشر، اجمللة 

التارخيية املغربية، تونس، عدد 3، جانفي 1974، ص 17.

2 - ESQUER  GABRIEL, 
CORRSPONDANCE DU DUC DE 
ROVIGO commandent en chef le corps  
d’occupation  d’Afrique (1831- 1833),  
Ancienne Maison Bastide – Jourdan  Jules 
CARBONEL  Imprimeur – libraire – 
Éditeur, Alger 1920, le Duc ,au Ministre  
des Affaires Etrangers, le 101832/09/ , T2 , 
pp : 174 177 -
Cf : le Duc au MG, le 041832/11/, T2, pp : 
238 .239-
Le Duc au MG, le 02 /11 /1832, T2, pp: 
222 .223 –

3 - Op, cit, le Duc au MG  le 25 /09 /1832, 
T2, p : 140

يف هذه الرسالة اعلم الدوق وزير احلربية أنه رفض استقبال القس 
هذا  أن  علما  بلندن،  اإلجنيلية  اجلمعية  عضو   (EWALD)
 (St األخري قدم إىل اجلزائر بوساطة القنصل الربيطاين يف اجلزائر

(John وتنصل الدوق من هذا املشروع بطريقة دبلوماسية.

4 - OP, cit, le Duc au MG, le 27 /11/1832, 
T4, p: 37

ملعلومات أكثر عن هذا املوضوع انظر الرسائل التالية:
- le Duc au MG, le 25 /09 /1832, T2, p : 140
- le Duc au Consul de l’Angleterre, 
le 121832/10/, T2 pp : 180 -184 et le 
101832/11/, T2 p : 254 
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- le Duc, au MG, le 26 /121832/,TR2 , p : 
353

وحسب (Emerit) كان هناك صراع بني الفاتيكان واحلكومة 
الفرنسية اليت رفضت استقالل رجال الدين عن سلطتها أنظر:

Mercel Emerit¸  la lutte entre les généraux 
et les prêtres aux de but de l’Algérie 
Française¸in Revue  Africaine, N° 97, 
1953, pp : 66 -69 .
 
5 - BRIVAZAC (H .de), commissaire de 
Roi et juge Royale de Bône de1832 à 1833, 
L’ALGERIE ET DE  SA COLINISATION, 
Rochard  libraire, éditeur, 1834,p: 101.

وحسب (Brivazac De) لو كان جيش االحتالل يف فرنسا 
لتجاوزت تكاليفه 30 مليون فرنك فرنسي علما أن تعداد اجليش 

يف عهد الدوق جتاوز  16 ألف جندي 

6 - PELLISSIER DE REYNAUD, 
ANNALES ALGERIENNES, 1er ED, J. 
Domaine, 1854, 3 Ed , T1, p : 243

وتذكر بقطاش خدجية انه مت حتويل 32 مسجدا إىل مصاحل مدنية 
أو عسكرية خالل الفرتة 1830 – 1832.

بعد االحتالل   اجلزائر   أوقاف  مدينة   بقطاش خدجية،  انظر: 
الفرنسي  1830، جملة الثقافة، الشركة  الوطنية للنشر  والتوزيع، 
اجلزائر، عدد 62، السنة احلادية عشر، ربيع  الثاين – مجادي 

األوىل 1401ه/مارس – أفريل 1981م، ص80
ويذكر فندلني شلوصر الذي وصل إىل اجلزائر يف صيف 1831 
قدمي،  األجنيب يف مسجد  اللفيف  فرقة  من  ورفاقه  هو  أقام  أنه 
انظر: شلوصر  فندلني،  قسنطينة  أيام  أمحد  باي ]1832-

1837[، ترمجة وتقدمي أبو العيد دودو، املؤسسة الوطنية  للنشر 
والتوزيع،  اجلزائر، 1977، ص114.

7 - JANSONS (GÉRARD BUSSON DE), 
Contribution à l’étude des Habus  public 
Algérienne, Thèse, Alger, 1980, 259P, p : 
65

7- انظر:
Cf : Pichon , op ,cit , pp : 429 – 431 

قدر األستاذ سعد اهلل عدد مساجد العاصمة سنة 1830 ب 
 (Aumerat) أما  13 مسجدا كبريا(  )منهم  122 مسجدا 
للمذهب   14 منهم  مسجد   103 ب  املساجد  عدد  فقدر 
هلل،  سعدا  القاسم  أبو  انظر:  املالكي  للمذهب  و89  احلنفي 

تاريخ اجلزائر الثقايف، ط1، ج5، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
1998، ص ص 10 -76.

Cf : AUMERAT «La ProPriété  Urbaine  à   
aLger» in R A , N° 41 ANNEE  1897, P : 
327.

8 - Pichon, op ,cit.

اللذين  اآلخرين  املسجدين  ذكر  بيشون  املدين  املتصرف  أغفل 
طالبت هبما اللجنة أنظر: أما جامع الصيادين فهو ا جلامع اجلديد 
)العظيم( من حيث  الكبري  اجلامع  بعد  الثانية  املرتبة  جمازا حيتل 
القدم، وما زال حىت اليوم، يعود تاريخ بناءه إىل سنة 1660م 
حسب األستاذ سعد اهلل الفرنسيون هم الذين أطلقوا عليه جامع 
القاسم سعد  أبو  انظر:  الكثرية  أوقافه  على  واستولوا  الصيادين 

اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج3 ، ص ص 33 - 35.

9 - Esquer, op, cit , T1¸ le Duc au MG¸le 03 
/05 /1832 , pp : 444 – 447

الضرورة ملحة الستغالل  أن  الرسالة على  الدوق يف هذه  أكد 
هذه املساجد، انظر أيضا امللحق رقم 18 الذي يضم مقتبسا من 

سجل جملس اإلدارة بتاريخ 30أفريل 1832 انظر:
Esquer, op,cit,T2; pp : 540 – 541 
Cf : Pichon, op,cit, pp : 266 – 268
 
10 - Op  cit , p : 431

حسب األستاذ سعد اهلل ظل مسجد الصيادين )اجلامع اجلديد( 
العشرين،  القرن  بداية  حىت  باهلدم،  مهددين  األعظم  واجلامع 
وعدلت بلدية اجلزائر عن هدمهما باعتبارمها من اآلثار التارخيية، 
علما أن عمر بوضربة حفيد أمحد بوضربة ورفاقه اجتهدوا للدفاع 
عن مساجدهم يف مطلع القرن العشرين انظر: سعدا هلل، تاريخ 

اجلزائر الثقايف، ج3، ص 35.
11 - Esquer, op, cit  ¸T 1¸le Duc au Baron 
Bondurand (Intendant militaire)¸ le 
181832/06/, pp 465-466׃.

له ذكرا ضمن  أن مسجد شعبان خوجة ال جند  علما   - 12
قائمة مساجد العاصمة اليت أوردها األستاذ سعد اهلل، فهل يكون 

له اسم آخر?  

13 - أنظر: سعد اهلل، املرجع السابق، ج5، ص 19، 20، 
.26

Cf : Klein, feuillet  d’el djazair, la 
comité de la viel alger,1er ED, fontana, 
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aLger,1914, p:76120-77-.

14 - Esquer,op¸cit,le duc a Ben aissa eL 
barkani,le :081832/10/, p :480481-.

15 -  Yvoune turin, affrontement culturel dans 
l’algerie coloniale école,médicines,religion 
18301880-,francois maspéro libraire,paris, 
1971,p :42.

مساجد  أكرب  من  الثعاليب  الرمحن  عبد  سيدي  جامع  ويعترب 
املعلومات  السابع عشر، وملزيد من  القرن  العاصمة، بين خالل 

أنظر: سعد اهلل، املرجع السابق، ص:69-67.
Cf :Klein,op¸cit,p :6365-.

16 - Esquer, opcit, le duc au genty de bUssy, 
le : 131832/11/, T2,,p :257.
Cf : le duc au baron   bordUrand,le :1311/
1832/,T2,p :259.

اجلامع األعظم اجلامع الكبري: هو أقدم مساجد العاصمة يعود 
تاريخ بنائه إىل عهد املرابطني، حسب النقش املوجود على منربه 
بين حوايل 1018/409م، كانت أوقافه عظيمة، تأيت يف املرتبة 
يؤدي  بقي  األمهية،  واملدينة من حيث  أوقاف مكة  بعد  الثانية 
وظيفته الدينية طيلة العهد االستعماري وكان مهددا باهلدم مرتني 
الفضل  وبعود   ،1905 الثانية  واملرة   1888 عام  األوىل  املرة 
آنذاك،  العاصمة  جهود حضر  إىل   اهلدم   مشروع  إفشال  يف 
ملعلومات أكثر أنظر: سعد اهلل، مرجع سابق، ج5  ص:29-

.30

Cf : Klein, feuillet d’el djazair ,T3, la viel 
alger et sa banliene, 1er ED ,Alger, 1812, 
p :2527-.
 
17 - Esquer, opcit, MG au duc, 
le  :09/01/1833,T3,p :599-600.et 
le :30/01/1833,T3,p :618-619.

يذكر اسكري انه يف مسودة الرسالة األخرية عثر على انتقاد وزير 
احلربية للسياسة الدينية املتبعة يف اجلزائر، وسائه -وزير احلربية- 
كثريا أن أوامره ال تطبق يف اجلزائر؟؟ إن كان ذلك موقفه ملاذا 

صمت عند هتدمي جامع السيدة وحتويل مسجد كتشاوة؟

18 - Op. cit.,le duc au MG ,le : 
251832/02/,T2,p :454455-.

19 - Aumerat, opcit,N°42,année 1898,p :18-
187.

سنة  التاريخ  هذا  بعد  مسجدا   32 هتدمي  مت  انه  أومريا  وذكر 
1832 بدعوة أهنا تشكل خطرا على االمن العام أنظر أيضا: 
بقطاش، نفس املقال، ص:80؛ سعد اهلل، نفس املرجع السابق، 
ج5، ص:35-36-41؛ كما أورد األستاذ سعد اهلل معلومات 

هامة عن هذه املساجد.

يف  الرئيسية  السبعة  املساجد  أحد  هو  السيدة:  جامع   -  20
اختذه  16م،  القرن  منتصف  إىل  بنائه  تاريخ  يعود  العاصمة، 
الباشاوات مصلى هلم لقربه من قصر اجلنينة مقر احلكم، حيتل 
املرتبة الثالثة بعد اجلامع الكبري واجلامع اجلديد ملزيد من امللومات 
انظر: سعد اهلل، احلركة  الوطنية اجلزائرية 1830-1900، ط1، 
دار  الغرب  اإلسالمي، بريوت، ج1، ص:83-84؛ سعد اهلل، 

تاريخ اجلزائر الثقايف، ج5، ص:13-15؛ أنظر أيضا:
Aumérat, opcit,p :178180-.

21 - حسب بيشون أسقطت منارة مسجد السيدة يف بداية 
جويلية 1832 أنظر:

Pichon, opcit, :118.
22 - Aumerat, op¸  cit,N°42,année¸ 
1898,p :178181-.

نقل عنه هذا الوصف األستاذ سعد اهلل، أنظر: احلركة الوطنية، 
ج1، ص:84-83.

Pichon, opcit, p :118.

23 - حسب محدان خوجة كان هتدمي مسجد السيدة بإيعاز 
من اليهود، كما سلب الفرنسيون من هذا املسجد الزرايب والثريات 
واألخشاب  النادر  الرخام  من  رخامية  وأعمدة  ومنرب  واملشاعل 
أنظر: محدان بن عثمان  بيعت هناك  تولوز و  نقلت إىل  كلها 
خوجة، املرآة، تقدمي وتعريب وحتقيق حممد العريب  الزبريي،  ط2 
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1982، ص:279-

.287

24 - Esquer, opcit, le duc au 
MG,le :251832/09/,T2,p :138.

يف هده الرسالة دافع الدوق عن نفسه حيث اهتمه اجلنرال كلوزيل 
بتهدمي الضريح علما أن هذا األخري هدف إىل تشويه مسعة الدوق 
ومل يهدف إىل الدفاع عن مقدسات املسلمني فهو الذي  دشن 
االنتهاكات، علما أن كلوزيل كان يناضل للعودة إىل اجلزائر، عن 
هتدمي األضرحة وانتهاك حرمة املساجد والزوايا وهتدميها واستغالهلا 
أنظر: رسالة محدان خوجة وإبراهيم بن مصطفى باشا إىل وزير 
احلربية يف 3 جوان 1833 واليت أوردها: عبد اجلليل التميمي، 
ليبيا  1816-1871، تونس  املغريب  التاريخ  حبوث ووثائق يف 



 قضايا تاريخية   العدد  02  1437 هـ / 2016 م

88
راسات

ّ
البحوث والد

اجلزائر، ط1، الدار التونسية للنشر، تونس، 1972، ص ص: 
. 160-146

25 - جامع كتشاوة: يعترب من املساجد الكربى يف العاصمة، 
يعود تاريخ بنائه إىل بدايات القرن 17 )1612م( وقام حسن 
املسجد  هذا  عن  أكثر  ملعلومات  1794م  سنة  بتوسيعه  باشا 
أنظر  ص:40-37.  ج5،  السابق،  املرجع  اهلل،  سعد  أنظر: 

أيضا:
Klein, opcit,p :3132-.

الصليبية االستعمار  الروح  26 - شاوش حباسي، من مظاهر 
التارخيية،  الدراسات  جملة   ،1962-1830 باجلزائر  الفرنسي 

اجلزائر، العدد العاشر، سنة 1997، ص:84-82.

27 - املرجع السابق، ما كتب عن موقف )pichon( خالل 
عملية التحويل وتارخيه )سنة 1831( حسب األستاذ حباسي 
وشارل أندي حوليان ال تؤكده املصادر فالدوق وصل إىل اجلزائر 
يوم: 24 ديسمرب 1831 والبارون بيشون وصل إىل اجلزائر يف 
حيضر  فلم   1832 جوان   20 يوم  وغادرها   1832 جانفي 

عملية التحويل أنظر:
Esquer,opcit, le duc au président du 
conseil,le 261831/12/,T1,p :3031-.
Pichon, opcit,p :xx
Cf :-  Charles-André JULIEN, HISTOIRE 
DE L’ALGERIE CONTEMPORAINE, 
T1 : La Conquête et les débuts de la 
colonisation  (1827 -1871) ,p :9092-.

28 - أنظر ما سبق، هناك مصدر مهم حول هذه األحداث 
ألفه )fLorian Pharaon( أنظر:

cf. pharaon  , episode de la conquête , 
cathédrale et Mosquée, lahur,1880.

ذكر شارل أندي جوليان أنه موجود باملكتبة الوطنية حتت رقم 
50047 وتأكدنا بعد البحث أنه مفقود ومل نوفق يف العثور عليه 

يف مكتبات اجلزائر األخرى.

29 - Julien, opcit,

مرور  مير  الكتابة جنده  ومهارته يف  دوبوسي  عبقرية حونيت  رغم 
الدين  حلالة  )بالرثاء  فقط  واكتفى  احلدث؟  هذا  على  الكرام 
إىل وجود كنيسة سنة  التوصل  اجلزائر( وسرّه كثريا  املسيحي يف 
مسجد  جدران  على  املنقوشة  اآليات  بذكر  واكتفى  1832؟ 

كتشاوة، أنظر:

Genty de Bussy, DE L′ETABLISSEMENT 
DES FRANÇAIS DANS LA REGENCE  
D’ALGER ET DES MOYENS D’EN 
ASSURER LA Prospérité, SUIVI DE 
Pièces JUSTIFICATIVES 2ed  paris, 1839, 
T2, p :242249-.

علما أن التسامح الديين كان وظل من شيم املسلمني يف اجلزائر 
والعامل أعجب به حىت الفرنسيون املعتدلون أنظر:

Pichon, opcit,p :128130-.

30 - Esquer, opcit, le duc au MG, 
le :091832/01/,T2,p :387389-.

وتشري املراسالت إىل اعتناق عدد من اجلنود الفرنسيني اإلسالم 
طواعية أنظر:

Esquer, op.cit., le duc au 
MG,le :161832/09/,T2,p :113114-..

31 - سعد اهلل، املرجع السابق، ج5، ص ص:67-11.
32 - De Bussy  ,op,cit ,T1,p :227228-.
.Cf : julien, opcit,p :90
Klein, feUiLLet d’eL djazair,T3 ,p :280-
281..
   
33 - ROZET, Voyage dans le Régence 
D’Alger, ou description du pays occupé 
par l’armée, Françaises en Afrique, Arthus 
Bertrand, Paris, 1833, ,t2,P :102103-.

34 - Pichon,op¸cit,p :443.
35 - أنظر: رسالة محدان خوجة وإلبراهيم بن مصطفى باشا 
إىل وزير احلربية يف 3 جوان 1833 أنظر أيضا: رسالة إبراهيم 
بن مصطفى باشا إىل امللك الفرنسي بتاريخ: 1831/02/03 

واليت احتج فيها على هتدمي املقابر أنظر:
Klein, opcit,T3,p :99.

36 - M ONTAGNE (D. j), PHYSIOLOGI 
MORALE ET PHISIQUE D’ALGER 1833 
et 1834, Marseille, 1834,p :4750-.

37 - Pichon,op ,cit,p :471.

 )DESJOBERT( هو  الفرنسيني  النواب  أحد    -  38
أدان بشدة انتهاك حرمة املقابر وأشار إىل أن حجارة تلك املقابر 

استعملت يف بناء املطاحن قرب باب الواد أنظر:
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desjobert, La Question d’Alger, politique 
colonisation, Commerce, Ed, 
Dufart, Paris, 1837, opcit,p :119.

39 - Esquer ,op ¸cit, Le Duc à 
l’ingénieur des  ponts et des chausses 
(pruss),le :221832/05/,T1,p :515518-.

40 - Emérit Marcel, « L’exPLoitation des os 
mUsULmans PoUr Le raffinage dU sUcre », 
in R.H.M, tunis, janv1974  ,p :1311-.

أنظر أيضا: حممد بن عبد الكرمي، املرجع السابق، ص:218.

41 - املرجع نفسه، أنظر أيضا:

Emérit, « l’exploitation…. », op.cit.∙
42 - Pichon, op¸cit,p :119.
Cf. julien, op¸cit,p :90.

حسب شارل أندري جوليان كان بربر وجر شاهدا على استخدام 
العظام البشرية اجلزائرية يف صناعة السكر، وأن األمري عبد القادر 
عندما علم باملوضوع سنة 1838 عن طريق أمحد بوضربة حرم 

استعمال السكر األبيض.

43 - Pichon,op¸cit,p :130.

44 - Esquer, op¸cit,p, T3,MG au  
duc,le :171832/04/,p :218219-.

 أنظر أيضا : سعد اهلل، احلركة الوطنية، ص:52.
مسجد الباشا  : يعود إىل العهد العثماين تأسس سنة 1796 

بعد حترير وهران. 

 )d’escalonne( 45 - أنظر: رسالة املتصرف املدين يف وهران
1832/05/10، حيث  واملؤرخة يف   )Boyer( اجلنرال  إىل 
من  احتل  الباشا  مسجد  لكون   )d’escaLonne( تأسف 
 )Boyer( ورجا اجلنرال )le bataillon( 66 طرف الفوج
أن يعدل عن هذا القرار ملصلحة الوجود الفرنسي يف اجلزائر وأشار 
الفرنسيني احتلوا ثالثة من بني أربعة مساجد يف وهران  إىل أن 

أدت إىل اهلجرة عدد هام من سكان وهران أنظر:

Pichon ,op,cit ,p :437439-.

46 - Esquer, opcit, T1,le duc au 
MG,LE/181832/05/ ,PP: 479480-.
CF.t3 M  .SALIM AU DUC M 

LE.181832/05/ MP.283284-.

47 - حممد غامل، مدينة يف أزمة مستغامن يف مواجهة االحتالل 
أوت   – ماي   ،05 عدد  وهران،  إنسانيات،  جملة  الفرنسي، 
1998، ص:67؛حسب هذا املقال أسس مسجد سيدي حيي 
سنة  ببنائه  أمر  الذي  سعيد  بن  علي  املريين  السلطان  عهد  يف 

1341م.

48 -   DE BRIVAZAC, op,cit, p :129

49 - سعد اهلل، احلركة الوطنية، ج1، ص:87-86.

-  AZAN (Le G le Paul), Conquête ET 
PACIFICATION DE L’ALGERIE, 1 er Ed, 
libraire de France, France  MCM  XXX, 
p : 60 .
- CAMILLE ROUSSET, LES 
COMMENCEMENTS D’UNE 
CONQUÉTE, L’ALGÉRIE DE 1830 à 
1840, 2eme Ed,: Libraire Plon, Paris, 
1887,T1,p :209

نقطة من  أعلى  يوجد يف  املسجد  )Rousset( هذا  حسب 
مدينة عنابة وملعلومات أكثر عن مسجد أيب مروان أنظر:

Papier,  «La mosqUée de bone » in 
RA,N°32,année 1889,p :312320-.

50 - سعد اهلل، املرجع السابق.

51 - Esquer, op¸cit,p, T1, le duc 
au MG,le :151832/06/,p :546, 
le :181832/07/,p :633635-.

52 - Esquer,op¸cit,T2,le duc au 
MG ,le :151832/09/,p :106109-.
Cf DE: brivazac, op¸cit,p :101.
Cf : De Reynaud, op.cit., T1, p : 243.

53 - أنظر: عريضة إبراهيم بن مصطفى باشا ومحدان خوجة 
إىل وزير احلربية يف 3 جوان 1833 أنظر أيضا:

Esquer, opcit,  T2,  Les notable d’Alger au 
duc ,reçue le :071832/11/,p :542543-.
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أحل أعيان العاصمة يف هذه الرسالة على الدوق إلعادة أوقاف 
مكة واملدينة هلم حق يستفيد منها الفقراء.

Cf : T3,Le cadi de constantine au duc,reçue 
le :171832/06/,p :338339-.

علما أن قاضي قسنطينة كان من املناوئني ألمحد باي  احلريصني 
على مساعدة فرنسا لإلسراع يف احتالل قسنطينة

CF : T2, Ben aissa  eL barkani au duc, 
reçue le :081832/10/,p :510511-.

أنظر أيضا: العريضة اليت أرسلها أغا العرب إىل املتصرف املدين 
بيشون يف هناية جانفي 1832.

Pichon, op, cit, p :453.

54 - Op¸ cit, p :128.

55 - PROCÉS VERBAUX ET 
RAPPORTS DE LA COMMISSION 
D’AFRIQUE  INSTITÉE PAR 
ORDONNANCE DU ROI DU 12 
DECEMBRE 1833, Imprimerie Royale, 
Paris, 1834,  T1, séance N°13, le : 
201834/01/, p :4344-.

56 - de brossard,  op. cit, p :6067-.
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أشكال وأساليب الهيمنة واالستحواذ على أراضي المغرب الفالحية
إّبان الحماية الفرنسية

د/  أنس الصنهاجي
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس

الملّخص : 
شهدت ظاهرة االستيطان القروي بصنفيه الرسمي والخاص   بالمغرب األقصى  إيقاعا سريعا ابتداء من سنة 1918 
خاصة بمناطق الغرب والشاوية والمغرب الشرقي ... التي كانت بمثابة حقل اختبار لقياس مدى نجاعة أسلوب االستيطان 
الزراعي في نجاح عملية االنخراط الحقيقي في االقتصاد الفالحي الكولونيالي. وكانت مثل هذه اإلجراءات ضرورية  لتذليل 
سبل االستيطان األجنبي، وتثبيت قواعد السلطة الكولونيالية، لتنفيذ غاياتها المعلنة منها والمضمرة، كما انسجم ذلك مع 

المشروع الكولونيالي الذي بوأ ثالث ضروريات  موقع التنفيذ الملح:

- ضمان أمن الملكية الكولونيالية والحفاظ على االستقرار بالبادية.

- إيجاد األشكال القانونية إلقامة استيطان فالحي شرعي.

- تبني نمط من الملكية يسهل تطوير االستغالل الرأسمالي

 Abstract: 

Thanks to the legal arsenal developed by the Department of protection, 
and the «peace» making operations agreed upon with the Moroccan 
Resistance, the settler succeeded in the acquisition of the most arable lands 
in Morocco. As a consequence, he encouraged a significant number of 
European researchers to come to Morocco, especially the owners of capital 
looking for a guaranteed rapid gain.

The rural settlement phenomenon has seen a quick rhythm, starting from 
the year 1918, especially in the west and east of Morocco as well as in 
Chaouia. Such places were important to measure the efficacy of agricultural 
settlement style and, therefore, the success of engaging in the economic 
agricultural colonial project. On this basis, the department of protectorate 
worked seriously to manage the colonial presence above the truncated 
spaces through the promotion of all the channels that facilitate the projects 
of production or disposal of production.
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◄مقّدمة : 

جنح الكولون يف االستحواذ على أجود األراضي 
استحدثتها  اليت  القانونية  الرتسانة  بفضل  وأخصبها 
قادهتا  اليت  »التهدئة«  وعمليات  احلماية،  إدارة 
من  مهم  عدد  وتشجيع   ،)1( املقاومة،  ضد جيوب 
األوروبيني الباحثني عن آفاق مستقبلية أفضل القدوم 
إىل املغرب، خاصة منهم أصحاب الرساميل املتطلعني 

إىل الربح املضمون والسريع.

القروي بصنفيه  االستيطان  فقد شهدت ظاهرة 
سنة  من  ابتداء  سريعا  إيقاعا  واخلاص  الرمسي 
1918)2(، خاصة مبناطق الغرب والشاوية واملغرب 
الشرقي... اليت كانت مبثابة حقل اختبار لقياس مدى 
عملية  جناح  يف  الزراعي  االستيطان  أسلوب  جناعة 
االخنراط احلقيقي يف االقتصاد الفالحي الكولونيايل. 
وعلى هذا األساس جّدت إدارة احلماية يف إنضاج 
املقتطعة  املساحات  الكولونيايل فوق  الوجود  شروط 
مشاريع  تيسري  شأوها  من  اليت  القنوات  بتعزيز كل 
اإلنتاج أو تصريف اإلنتـاج. ويف هذا السياق يقول 
كوجنو: »إن التدخل الفرنسي يف املغرب، لن يكون 
الفالحي  االستيطان  طريق  عن  إال  حقيقيا  أو  قويا 
وذلك عرب إعداد برنامج حقيقي يف هذا الصدد«)3(.

اخلاضعة  املناطق  أصبحت   ،1923 سنة  يف 
لالستيطان الزراعي األورويب هي وجدة وفاس ومكناس 
ومراكش  وصويرة  ودكالة  وعبده  والرباط  والغرب 
الصدارة  مركز  األخرية  هذه  تبوأت  وقد  والشاوية، 
مستوطن   247 يناهز  مبا  املستوطنني  احتضان  يف 
بالنزر األكرب من حيث جمموع  الغرب  بينما استأثر 
األراضي االستيطانية بنسبة %22. وهكذا عملت 
لالستيطانيني  املالئم  املناخ  توفري  احلماية على  إدارة 
الرمسي واخلاص، اللذين فرشت يف دربيهما باقة من 

بغية  واللوجيستية...  واملالية  القانونية  االمتيازات 
قطف مثار عمليات االستحواذ العقاري واالستثمار 
املايل، فاالستيطان الرمسي كان مدعوما باالستيطان 
اخلاص، الذي كان مدعوما بدوره بصندوق القرض 

الفالحي)4(.

◄1 - الوضع القانوني لألراضي في 
المغرب قبل عهد الحماية:

قبل  مغرب  يف  ضعيفة  اخلاصة  امللكية   كانت 
جهة  من  القبلي  لالنسجام  نظرا  وذلك  احلماية،)5( 
واحلق املطلق الذي كان يتوفر عليه السلطان من جهة 
أخرى،)6( األمر الذي أفرز وضعا  قانونيا  لألراضي 

يف املغرب انضبط على الشكل التايل:
للدولة  تابعة  أراضي  وهي  املخزن:  أراضي   ♦
من  املخزن  دولة  صادرهتا  اليت  األراضي  من  تتألف 
املغضوب  األعيان  وكبار  املوظفني  من  أو  القبائل 
عليهم لسبب من األسباب،)7( كما مشل هذا النوع 
من  اخلاصة،  واملساحات  الغابات  األراضي  من 
طرق، شواطئ، أودية، عيون، آبار وسواقي عامة،)8( 
وللسلطان حق التصرف فيها، إما ببيعها أو هبتها أو 
استغالهلا، ويف الواقع فقد كانت أراضي املخزن أداة 
من أدوات احلكم، يقطعها السلطان خلدام اململكة 
واألشراف  للزوايا  »عزيب«  أراضي  على شكل  إما 
وإما على شكل أراضي »كيش« للباشوات والقواد 
للعلماء  حبس  شكل  على  وإما  والوالة،  والعمال 

والفقهاء وما شاكلهم)9(.
وهي  القبيلة:  أراضي  أو  اجلموع  أراضي   ♦
اليت تستغل بشكل مجاعي، يف إطار حق  األراضي 
انتفاع القبائل ببطوهنا وأفخاذها، وهي ال تفوت وال 
حتجز. فاإلنتاج فيها شبه مجاعي واحلدود بني القطع 

األرضية املوزعة منتفية)10(.
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♦ أراضي الكيش: هي أراضي تابعة للدولة، لكن 
مقابل  استغالهلا  حق  على  حصلت  القبائل  بعض 
التزامها حبمل السالح يف جيش املخزن، للدفاع عن 
االقتصادي  الفائض  فلما كان  املركزية.)11(  السلطة 
الذي تقوم عليه دولة املخزن الشريف ضعيفا ومتقلبا 
الواقعة  القبائل  السالطني إىل جتنيد بعض  فقد مال 
على مشارف الطرق التجارية، كطريق فاس- طنجة 
أو احملاذية ملناطق السيبة، ومقابل خدماهتا العسكرية، 
يف  الواقعة  األراضي  استغالل  يهبها  السلطان  كان 
حيصل  السلطان  النحو كان  هذا  وعلى  منطقتها، 
على اخلدمات العسكرية املطلوبة دون إرهاق لبيت 

املال)12(.
♦ أراضي السلطان: وهي األراضي اليت ميلكها 
السلطان ملكية خاصة ويتصرف فيها ملصلحته،)13( 
املدن  من  وقرهبا  الشاسعة  مبساحتها  متيزت  وقد 
الكربى، فمنها ما يستغل بواسطة التويزة، ومنها ما 

يستغل بواسطة  نظام اخلماسة والرباعة)14(.
اليت جرى  األراضي  وهي  األحباس:  أراضي   ♦
توقيفها على مؤسسة دينية أو عمل خريي، وهي شرعا 
ال تقبل التفويت أو التصرف فيها بالبيع والشراء،15 
إال أن األمر أخذ يتغري تدرجييا منذ العهد السعدي، 
حيث اضطر السالطني الشرفاء بسبب احلاجة امللحة 
أراضي حبسية على  الدولة  إقطاع رجال  إىل  للمال 
سبيل االنتفاع، ومن مت بدأت ملكيات حبسية حتول 
على  املشرفني  الشرفاء  وبعض  النظار)16(  قبل  من 
إدارة األحباس17 إىل ملكية خاصة عن طريق خمتلف 
التاسع  القرن  هناية  أن  والنتيجة  التحايل،  أشكال 
عشر وبداية القرن العشرين عرفت تشكل ملكيات 
خاصة على أراضي حبسية.18 أما يف عهد احلماية 
باملزاد  باستغالهلا عن طريق كرائها  فقد كان يسمح 
العلين كل سنة،)19( فمساحاهتا  الشاسعة  شكلت 

غنيمة دمسة لالستيطان الرمسي)20(.

♦ أراضي امللك اخلاص: وهي أراضي يف ملكية 
حرية. بكل  فيها  التصرف  لصاحبها  ميكن  األفراد، 

)21( ويرجع  أصل هذا النوع من العقار، إىل القاعدة  

اإلسالمية  اليت متّلك األرض لكل من أحياها، أي 
لكل من حوهلا من أرض غري صاحلة إىل أرض صاحلة 
للزراعة، وقد كانت أراضي امللك اخلاص باملغرب من 
أخصب األراضي وأكثرها مردودية، ومل يتجاوز أكرب 
ملك خاص خالل القرن 19 ثالمثائة هكتار، حيث 
كان ربع املساحة حيرث والباقي خيصص للرعي،)22( 
كما لعب اإلرث دورا كبريا يف بروز أراضي اخلواص 
اليت وصلت مساحتها إىل 167000 هكتار سنة 

1916، جمملها كان خمصصا لزراعات خمتلفة)23(.
احلق  أن  االعتبارات، خنلص  هذه  من  وانطالقا 
الرمسي للملكية نظريا -خالل فرتة ما قبل احلماية- 
كان بيد السلطان، بصفته ممثال لألمة، إال أن التملك 
اليت  واجلماعات  اخلواص  بيد  لألرض كان  الفعلي  
تستغلها مبوجب انتفاع تقليدي، تؤطره الشريعة.)24( 
وإذا كانت أراضي امللكية اخلاصة وأراضي األحباس 
مرتبطة إىل حد بعيد باألرض الصاحلة للزراعة، فإن 
األراضي اجلماعية كانت يف غالبيتها غابية - رعوية.

)25( ورغم ذلك، فإهنا شكلت امللكية األكثر انتشارا   

وأمالك  اجلماعية  القبائل  ألراضي  احتضاهنا  بفضل 
املخزن أو األمالك املصادرة، أو اليت ليس هلا وارث 
أما امللكيات الكبرية فكانت قليلة، ال ميتلكها سوى 
العائالت   أو  سامية  خمزنية  أو شخصيات  السلطان 

الكربى  ذات النفوذ  الديين.)26(  
هذا الوعاء العقاري الذي ظل لقرون أبرز قطاع 
اقتصادي وأهم وسيلة إنتاج، حّولته اآللة الكولونيالية 
يف  الزاوية  حجر  وجعلته  زراعي،  استيطان  إىل 
مشروعها اإلمربيايل داخل املغرب، وذلك بعد القيام 
عملييت  يسرت  اليت  القانونية  اإلجراءات  من  جبملة 

التسرب واالستحواذ.
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خمالبها  نشب  يف  األجنبية  امللكية  شرعت  وقد 
سنة  املربمة  مدريد   معاهدة  إقرار  بعيد  باملغرب، 
1880، حيث نصت يف فصلها  احلادي عشر حبق 
تصريح  بعد  املغريب،  العقاري  التملك  يف  األجانب 
روتيين من املخزن،)27( بيد أن املادة الستني من بنود 
ألغت   1906 املوقعة سنة  اخلضراء  اجلزيرة  معاهدة 
القريبة  امللكيات  املخزن يف كل ما خيص شراء  إذن 
كيلومرتات  عشرة  تتعّدى  ال  مبسافة  املوانئ،  من 
وكيلومرتين يف دائرة بعض املدن.)28( ويف هذا الصدد 
يف   )Ducast( دوكاست  الفرنسية  الباحثة  أشادت 
تقريرها املوجه إىل وزير الفالحة الفرنسي، بالرتتيبات 
اجلديدة اليت جاءت هبا بنود اجلزيرة اخلضراء، واليت 
اعتربهتا أحد اإلصالحات العملية املمهدة الستقرار 
وقبيل   1912 يناير  ففي  باملغرب.)29(  األجانب 
االستحواذ  اجلدد  الوافدون  استطاع  احلماية،  عهد 
على  مقسمة  هكتار   101000 يناهز  ما  على 
524 مالكا.)30( وهكذا شكلت مسألة األرض يف 
املغرب  نقطة جوهرية يف العالقات املغربية األوروبية 
منذ القرن التاسع عشر،)31( حيث كان يرى دهاقنة 
االستعمار الفرنسي وعصبتهم أن الوجود الكولونيايل 
يرسيها  دعائم  على  يقم  مل  ما  مهزوزا،  يظل 
املستوطنون الزراعيون،)32( وهذا ما دفع املقيم العام 
»تيودور ستينغ« )Teodor Sting( إىل تطبيق هذه 
االسرتاتيجية على أرض الواقع، بقيادته ألكرب عملية 
انتزاع األراضي لصاحل األجانب- طيلة فرتة احلماية- 
حبجة املصلحة العامة أو غياب صك  امللكية...)33(.

االستحواذ  سياسة   -  2◄
وميكانيزمات االختراق:

استهل االستيطان الزراعي حضوره بشكل رمسي 
الشرقي سنة  واملغرب  للشاوية  الفرنسي  الغزو  عقب 
1907، حيث مهد ذلك للزحف خبطى ثابتة على 

أراضي دكالة، اليت مت االستحواذ فيها على ما يناهز 
750 هكتارا)34( حىت حدود سنة 1914، وكانت 
مثل هذه اإلجراءات ضرورية  لتذليل سبل االستيطان 
األجنيب، وتثبيت قواعد السلطة الكولونيالية، لتنفيذ 
غاياهتا املعلنة منها واملضمرة، كما انسجم ذلك مع 
املشروع الكولونيايل الذي بوأ ثالث ضروريات  موقع 

التنفيذ امللح:
- ضمان أمن امللكية الكولونيالية واحلفاظ على 

االستقرار بالبادية.
استيطان  إلقامة  القانونية  األشكال  إجياد   -

فالحي شرعي.
- تبين منط من امللكية يسهل تطوير االستغالل 

الرأمسايل.)35(
وقد كانت مؤسسة احلماية تدرك  متام اإلدراك 
يستجيب  رأمسايل  فالحي  اقتصاد  بناء  بأن  
لطموحات احلماية، يستوجب منها مضاعفة اجلهود 
لتأمني األرض والتمويل واملوارد البشرية...، وبالتايل 
لتحقيق  حقيقية  أداة  الفالحي،  االستيطان  شكل 
الرامية إىل رفع اإلنتاج، وتوفري  السياسة الكولونيالية 

املواد الفالحية للسوق الداخلية الفرنسية.

 أ/ اإلصدارات القانونية:

شكل اإلطار القانوين الذي ضبط ملكية األرض 
عائقا كبريا أمام تطلعات الكولونيايل وأهدافه، خاصة 
املغربية  لألراضي  القانونية  بالوضعية  ارتطم  بعدما 
بيد  املعقدة،  وبنيتها  اإلسالمي،  بالتشريع  احملكومة 
أن مؤسسة احلماية مل تعدم وسيلة يف خلخلة هذه 
املنظومة، حيث شرعت يف خلق صيغ قانونية على 
املألوف  العرف والسائد  تنايف  شكل ظهائر شريفة، 

هبدف شرعنة استحواذها على العقار املغريب.
ويف خضم ذلك، مت إصدار ظهريين سنة 1913 
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فاألول صدر يف 21 من يوليوز، ونص على اكرتاء 
أراضي احلبوس وتبديلها بعقارات أخرى أقل جودة 
منها، لكن أغلب هذه األراضي كانت جيدة وذات 
مساحات  بدكالة  منها  وجدت  وقد  جيد.  مردود 
ناهز جمموع  أخرى، حيث  مناطق  مع  مقارنة  قليلة 
أراضي احلبوس هبا 308 هكتار، موزعة يف كل من 
أوالد عمران، بالد مجعة، شتوكة املزاوير، أوالد علي  
الوجلة، وقد استأثرت هذه األخرية باحلصة  احلوزية، 
األكرب منها حبوايل ,%4113 من جمموع  أراضي 

احلبوس الدكالية.)36(
أما الثاين فصدر يف 12 من غشت، بنص ينص 
امللكيات  على كل  العقاري  التحفيظ  نظام  على 
وخيّول للمحاكم الفرنسية بالفصل يف اخلالفات اليت 

من املمكن أن حتصل بشأن األمالك احملفظة.)37(
الشهر  يف  ظهريان   1914 سنة  صدر  كما 
على  نص  الذي  يوليوز  من  الفاتح  ظهري  نفسه، 
الذي  يوليوز  من  وظهري15  املخزن،  أراضي  حتديد 
أقر منع األمالك اجلماعية ووضعها رهن وصاية الدولة 
أسهم هذان  األهلية. وقد  الشؤون  إمرة مدير  حتت 
الظهريان يف عملية الطرد اجلماعي للفالحني املغاربة 
غري  بطريقة  لألراضي  واستغالهلم  امتالكهم  بذريعة 
قانونية. وهكذا بدأت رمسيا سياسة اإلبعاد واحلصر 
الفالحني عن األراضي اخلصبة وحصرهم  إبعاد  أي 
التشريعات  هذه  وبفضل  القاحلة.)38(  املناطق  يف 
تطورت أراضي االستيطان الزراعي الرمسي يف املغرب، 
األمر الذي شجع اليوطي على اختاذ قرار التاسع من 
نونرب القاضي بتشكيل جلنة االستيطان اليت أنيطت  
األوروبيني   املزارعني  على  األراضي  توزيع  مهمة  هبا 

بالنسب التالية:
- %25 ملعطويب احلرب من الدرجة األوىل.)39(

- % 50    لألشخاص املستقرين يف املغرب 
منذ سنتني.

- 25 %   بالنسبة للمهاجرين ورعايا الدول 
احلليفة لفرنسا.)40(

وبعد ظهري الثالث من يناير سنة 1916 الذي 
أبريل  من  ظهري يف27  الدولة، صدر  أراضي  حيدد 
سنة 1919، ينص يف فصله  العاشر أن األراضي 
اجلماعية غري قابلة  للتفويت، لكنها قابلة لالستئجار 
يف إطار ما يسمى بالتصرف الدائم لالنتفاع  وقد أسند 
جمللس مكون من مدير الشؤون األهلية ومستشارين 
معظمهم فرنسيون، وظيفة الوصاية عليها،)41( ومنح 
بعد  وحتويلها   )7-6 )البند  األمد،  طويلة  إجارات 
ذلك إىل انتفاع دائم إن رغب املكرتون يف ذلك،)42( 
الدولة  لفائدة  التمليك  حق  للمجلس  أسند  كما 
مشاريع  إجناز  هبدف  أو  العامة،  املصلحة  بدافع 
الساكنة.  على  بالنفع  تعود   )10 )البند  كولونيالية 
وقد وازى ذلك إنشاء جلنة البحث والتقصي، حول 
العمومي  للقطاع  التابعة  لألراضي  القانونية  الوضعية 

سنة 1919.)43( 
وهكذا تعددت أنواع األراضي اليت صارت تراقبها 
إدارة احلماية، فعملت إثر ذلك على إقامة ضيعات 
واألراضي  واحلبوس  املخزن  أراضي  على  كولونيالية 
اجلماعية، مكنت من االستقرار الدائم للكولون فيها 
شراء  شجعت  لالنتفاع كما  الدائم  التصرف  باسم 
بقروض  امدادهم  خالل  من  اخلاص  امللك  أراضي 

طويلة األمد، وبفوائد ربوية ضعيفة)44(.
ورغم أن إدارة احلماية تدخلت رمسيا لالستحواذ 
على األراضي -يف إطار االستيطان الرمسي- لصاحل 
املستوطنني ابتداء من سنة 1922، فإن ذلك مل يكن 
الستنزاف  املتعطش  الكولون  رغبات  إلشباع  كافيا 
املزيد من أراضي املغرب اخلصبة، فسارعوا أمام أعني 
إدارة احلماية، إىل االحتيال والنصب وإثارة النزاعات 
بني األشخاص واجملموعات لتذليل مساعيهم، ورغم 
تطورا  باملغرب  الفالحي  االستيطان  يشهد  مل  ذلك 
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عهد  من  والثالثة  الثانية  العشرية  بداية  مع  إال  وازنا 
العقارية  احملافظة  مصلحة  إنشاء   رغم   احلماية، 
مبوجب ظهري 12 من غشت سنة 1912، الذي 
تغيا خرق النظام التقليدي مللكية األرض باملغرب،)45( 
وإفراغ التحفيظ العقاري من حمتواه املنضبط لألحكام 
الوضعية   العقارات  نظام   يف  وإقحامه   اإلسالمية، 
من  نزع  الظهري  هذا  مبوجب  مت  الفرنسية،)46( كما 
قضاة الشرع صالحية النظر يف قضايا امللكية العقارية، 
حينما يكون أحد أطراف القضية فرنسيا أو من رعايا 
مسبقا  الفوز  الذي حسم  األمر  احلامية،)47(  الدولة 
القائمة  العقارية  النزاعات  املستوطنني يف كل  لصاحل 
قاض  حيكم  أن  ذلك،  من  واألنكى  األهايل،  ضد 
ضد مالكني يتوفرون على رسم عديل يثبت ملكيتهم 
ألرض زراعية لصاحل املستوطن، فقط ألنه أقسم أهنا 
األهلي  األجنيب ألن  لصاحل  أن حيكم  أو  له،  ملك 
وهكذا شكلت  باالعرتاض،  املتعلقة  الرسوم  يؤد  مل 
القانونية  العقاري أخطر األدوات  التسجيل  مؤسسة 
األراضي  تفويت  الفرنسي يف  احلماية  اعتمدهتا  اليت 
املغربية لفائدة املستوطنني،)48( فعقد الثالثينيات من 
إمهار  حيت  من  له  نسبة  أعلى  سجل   20 القرن 
عقود بيع األراضي بني املستوطنني واألهايل، ويعزى 
اليت  »التهدئة«  مرحلة  هناية  إىل  باألساس  ذلك 
نشاطها  تكثيف  إىل  احلماية  إلدارة  الفرصة  أعطت 
من  جمموعة  لديها  تكّشف  بعدما  االستيطاين، 
الطرق والوسائل املثلى اليت من خالهلا ميكن التغلغل 
واملكائد  احليل  ومعرفة  الدكايل،  اجملتمع  أوصال  يف 
تزال  ما  اليت  األراضي  لنزع   تنصب  أن  ميكن  اليت 
القرن  من  العشرينيات  عقد  أن  غري  األهايل،  بيد 
نفسه، سجل االنطالقة احلقيقية لالستيطان األورويب 

باملغرب، وذلك راجع لعدة أسباب لعل أبرزها: 
- تشجيع  إدارة احلماية  للهجرة إىل املغرب.)49(

الذي  الثراء  على  األوروبيني  املهاجرين  - حبث 
فئة  احتكار  ظل  يف  خاصة  بلداهنم،  يف  افتقدوه 

ملفات  خالل  فمن  املتاحة،  الفرص  لكل  معينة  
أوالد فرج وأوالد  اخلاصة مبنطقيت  العقاري  التحفيظ 
عرف  العقاري  التحفيظ  أن  لنا  تكشف  بوعزيز، 
لألجانب  الكبري  التهافت  بسبب  ملحوظا،  نشاطا 
ففي   ،1924 حوايل  منذ  التسجيل  طلبات  على 
ظرف مخس عشرة سنة، تضاعفت أعداد األجانب  
الوافدين على املغرب إىل عشر مرات ما بني 1911 
 10000 من  أعدادهم  انتقلت  حيث  و1926، 

إىل 100000 وافد.)50(
جممل القول إن األسس اليت كانت تقوم عليها 
ملكية األراضي يف املغرب قبل عهد احلماية أغلبها 
اإلشهاد  إثبات  لشهود  يكفي  حيث  عرفيا،  كان 
امللك لشخص أو جمموعة معينة. هذا  على شرعية 
الفراغ القانوين  وجدته إدارة  احلماية  فرصة ساحنة 
خللق قوانني و ظهائر لتفكيك البنية  العقارية املغربية 
وحتويل ملكية األهليني إىل ملكية أجنبية، وذلك عرب 
على  دكالة  يف  جاءت  التفويت،  من  أشكال  عدة 

املنوال اآليت: 
- شراء بواسطة عقد موثق  % 9,43

- شراء بواسطة عقد عديل % 37,74
 % اليد  خبط  عريف   عقد  بواسطة  شراء   -

27,36
- ظهري شريف  % 2,83
- عقد ملكية  %  3,77

- ختلي مقابل دين % 2,83
- حتويل أو تبديل % 1,89

- غري معروف % 10,38  )51(
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 ب/ اإلستئجار:
احنصرت مدة كراء األراضي املقتطعة يف السنوات 
املدة  األوىل من احلماية يف سنة واحدة، لكن هذه 
سنة  أكتوبر  من  الفاتح  حلول  مع  امتدادا  عرفت 
1917، حيث مّدد كراؤها مع باقي األراضي املخزنية 
يسمح  مبا  مردودها  من  وللرفع  متجددة.  لسنوات 
الكولونيايل  الرأمسايل  النسيج  يف  السريع  باالندماج 
أمنت إدارة احلماية أغلفة مالية للمستوطنني حددت 
1915، و172705  فرنكا سنة   127048 يف 
فرنكات سنة 1916،)52( كما ألغت حقوق الديوانة 
هذا  وأمام  الفالحية،)53(  املعدات  استرياد  على 
الدعم اللوجسيت واملايل الذي خصت إدارة احلماية 
مستوطنيها به، بادر العديد منهم إىل اقتناء قطع أرضية 
مبنطقة دكالة، حيث متكن الفرنسي »برطولومي« من 
بعد كرائها   1919 سنة  خمزنية  أرضية  قطعة  شراء 
لسنوات بثمن قدره 152000 فرنك، ويف غشت 
قطعة  ببيع  يسمح  ظهري  صدر  نفسها  السنة  من 
ثانية بنفس املنطقة مساحتها 800 هكتار، لفائدة 
 )Andret Hamberg( »الفرنسي »أندري هامبريك
بثمن قدره 65000 فرنك،)54( كما فوتت قطعتني 
املنطقة نفسها سنة 1927، مساحتها  خمزنيتني يف 
 65000 يتعد  مل  بثمن  هكتار   1300 اإلمجالية 
أدبيات  أن  السياق،  اإلشارة يف هذا  فرنك، وجتدر 
أي  فحصول  شكلية،  كانت  األراضي  هذه  بيع 
ما  أرضية  لقطعة  يثبت كراءه  عقد  على  مستوطن 
هذه  امتالك  يعين ضمنيا حق  الطويل،  املدى  على 
القطعة وفق القانون العقاري اجلاري به العمل، وقد 
قسطني  على  يتم  األراضي  هذه  مثن  تسديد  كان 
األول فور حيازته للملك، والثاين بعد مخس سنوات 
نفسه جرى على عدة  واإلجراء  من االستغالل،)55( 
مزارع ذات وضع مجاعي، بصفة إجيار ملدة طويلة، 
واثنني  الوليدية  بني  ما  املوجودة  النافورة  مزرعة  مثل 
األراضي  استغالل  عملية  أكرب  وتبقى  الغربية.)56( 

اليت  دشنت  الكولون هي  قبل  بدكالة من  املخزنية 
سنة 1917، حيث عرضت 71 استغاللية فالحية 
مبساحة  للتجديد  قابلة  سنوات  ثالث  ملدة  للكراء 
وقد كانت  هكتارا،  و260   20 بني  ما  تراوحت 
موسم  هناية كل  بعد  تستخلص  الكراء  مستحقات 

حصاد أو يف 15 من شتنرب كآخر أجل.)57(
من  هو  القائد  فقد كان  اجلماعية  األراضي  أما 
بعد حتويلها  املستوطنني،  توزيعها على  يشرف على 
من أراضي للرعي إىل أراضي زراعية،)58( كما سقطت 
أراضي األحباس يف احلتمية نفسها حينما أصبحت 
أن كان  بعد  سنوات،)59(  عشر  ملدة  للكراء  قابلة 
استئجارها ال يتعدى سنة واحدة، وهكذا خضعت 
املغربية لالستيطان األورويب، يف  أنواع األراضي  كل 
القطع األرضية، وزعت على  إطار مخس فئات من 

الكولون على الشكل التايل:
املدن،  سادت يف ضواحي  املعيشية:  القطع   -

مبساحة تراوحت ما بني هكتار وهكتارين.
بني  ما  تراوحت  الصغري:  االستعمار  قطع   -
5 و40 هكتارا، ومتركز هذا النوع من األراضي يف 
والفواكه  اخلضر  لزراعة  املخصصة  املسقية  اجملاالت 

واملزروعات العلفية.
- قطع االستعمار املتوسط: تراوحت مساحتها 

ما بني 200 إىل 250 هكتارا.)60(
إىل  وصلت  الكبري:  االستعمار  قطع   -

3050هكتارا.)61(

ج/ الشراكة:

حّث كولفن املستوطنني اجلدد، على ضرورة هنج 
طريقة االستغالل غري املباشر عند البداية، حيث اعترب 
أهنا خري وسيلة  لنيل املطلوب، وهذا حينما الحظ 
يقول  الصدد  بأرضه، ويف هذا  املغريب  مدى تشبث 
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 20 أو   15 مساحة  اقتناء  الصعب  كولفن: »من 
هكتارا دفعة واحدة، لذلك جيب االستقرار باملنطقة 
الزراعة، مث  األهايل يف  البداية مبشاركة  واالكتفاء يف 
تدرجييا بعد ذلك شراء األراضي اليت نطمح إليها.«)62( 
ويف السياق نفسه أعرب قائال: »تعترب الزراعة املباشرة 
ما  استغالل، وهذا  البعض أحسن منط  إىل  بالنسبة 
ميّكن األورويب من إعطاء أقصى ما ميكن من جهد 
الراهن  الوقت  أنه يف  أفضل غري  فالحي  الستغالل 
ال يوصى هبذا النظام ألنه من الصعوبة مبا كان جناح 
املستوطن يف ظل جمتمع ال يعرف عاداته و لغته، وإذا 
مل حيصل على معلومات مسبقة فإننا ننصحه بتبين 
البداية.«)63(  يف  )الشراكة(  املباشر  غري  االستغالل 
إىل  املستوطنني،  من  ثلة  دفعت  التوجيهات،  هذه 
الغرار  هذا  على  شراكة  عقود  إبرام  على  التهافت 
حيث بادر املستوطن »سيمون« )Simon( إىل إبرام 
عقد شراكة مع أهلي دكايل يدعى موالي هاشم بغية 
شراء أراضي فالحية للزراعة و تربية املاشية وبعد مدة 
فسخ عقد الشراكة وانفرد مبساحة قدرت ب 800 
هكتار بالوجلة اجلنوبية.)64( وهكذا استغل »سيمون« 

ابن هاشم مطية لتحقيق مبتغاه.
وقد كان املستوطن الشريك ينسج عدة مكائد 
كاهل  إثقال  قبيل  من  األرض،  على  للحصول 
شريكه األهلي بالديون، أو أن يستغل تواتر سنوات 
القحط واجلفاف... ما يضطره إىل بيع أرضه بأوهن 
الشروط،)65( وهذا ما أسهم يف جعل 524 أورويب 
يسيطرون على 100000 هكتار مغربية عن طريق 

الشراكة خالل سنة 1913.)66(

د/ األعيان والعمالء :
الكالوي عمليات  التهامي  أمثال  البشوات  قاد 
بسكان  التنكيل  بعد  األراضي  على  العثور  تسهيل 
القرى واالستيالء على ممتلكاهتم، وهذا ما دفع املقيم 
بالقول  اخلدمات  هذه  تثمني  إىل  »اليوطي«  العام 
»لن أنسى أنه يف السنة املاضية عندما كنت ال أدري 
الكالوي  التهامي  احلاج  قام  باجلنود،  آيت  أين  من 
بتجنيد 15 ألف رجل قادهم ضباطنا، وخالل أربعة 
أشهر، خاض هذه احلملة كقائد حقيقي وحررين من 

االنشغال باجلهة اجلنوبية من املغرب.«)67(
الشخصيات  بعض  نفوذ  تقوية  كانت  وقد 
احلماية  إلدارة  اسرتاتيجيا  خيارا  واحمللية،  املخزنية 
رهينا  ظل  باملغرب  الكولونيايل  الكيان  زرع  ألن 
القوي  التحالف  إطار  يف  القروي  االستيطان  بتعزيز 
نفوذها   ستستغل  اليت  حمليا،  املسيطرة  الطبقات  مع 
يف االستحواذ على أراضي شاسعة متتد على مئات 
امللكية)68(  عقود  تزوير  طريق  عن  إما  اهلكتارات، 
أو مصادرة أمالك كل من ثبت تورطه يف املقاومة، 
أّداه  الذي  الدور  تذكر  الدكالية  الذاكرة  فتئت  وما 
بعض القواد والعائالت النافذة، يف إفقاد العديد من 
األراضي بسبل غري شرعية، خاصة منهم القائد علي 
بن  مبارك، وعالل  بن  عمر  بن  وعيسى  الدرقاوي، 
رمحون، والباشا محو، والقائد بن دغة، هذا باإلضافة 
اىل عائلة العبابسة الذين يسروا عمليات اهليمنة على 
25% من جمموع األراضي الدكالية املوزعة يف إطار 
االستعمار الرمسي،)69(  كما تكشف لنا ملفات دار 
من  عدد  عن  عمور،  أوالد  بقبيلة  اخلاصة  احملافظة 
األعيان والشخصيات املخزنية الذين تواطؤوا خلدمة 
بن  القائد حممد  أشهرهم  لعل  و  الكولون،  أهداف 
عبد القادر بن محيدة، قائد قبيلة أوالد عمور الذي 
ورد امسه حمميا برتغاليا ضمن قائمة 1896،)70( فابن 
على  الفالحية  العقارات  يشرتي  هذا، كان  محيدة 
شكل قطع صغرية املساحة يف الغالب، وبعد تسجيلها 
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   Vasalo »كان يقوم ببيعها إىل اإلجنليزي  »فاسالو
»جون  الفرنسي  لفائدة  بدوره  ينقلها  الذي كان 
هري« Jean Herry)71( 1   قصارى القول إن إدارة 
احلماية يف عهد »اليوطي«، جدت يف تقوية موقع 
األعيان املناصرين هلا يف كل ربوع مغرب احلماية منذ 
سنة 1912، حيث عملت على منحهم سلطات 
وظروفا أمنية كانت تنقصهم يف املاضي لتسخريها يف 
خدمة األغراض الكولونيالية)72( الكامنة باألساس يف 
ضبط املناطق اخلارجة عن طوق احلكم املركزي،)73( 
ويف هذا الشأن يقول اليوطي: »جيب علينا استخدام 
األطر املخزنية واألعيان  لالستفادة من موقع هذه 
سنتعب كثريا  دوهنم  إننا  تسرحيها،  عوض  الطبقة 
احلاكمة  خلدمة  الطبقة  تطويع  املفرتض  من  لذلك 

مصاحلنا.«)74( 

هـ/ الرهن والقروض:

يف  وازن  بشكل  بالرهن  القروض  أسهمت 
املغريب  للفالح  احملدودة  املالية  القدرات  استنزاف 
لالستحواذ  الناجعة  الوسائل  بني  من  حيث كانت 
دفع  ما  وهذا  احلماية،  مغرب  أراضي  أجود  على 
رهط من رجال أعمال فرنسيني، قادمني من اجلزائر 
وتونس، إىل إنشاء شركة األهايل للتعاون يف 26 من 
ماي سنة 1917، هبدف مصادرة أراضي الفالحني 
بعد توريطهم يف رهن ممتلكاهتم، وقد أدخلت هذه 
املؤسسات أشكاال جديدة من العالئق االقتصادية 
واملالية، الستدراج الفالح األهلي إىل دوامة القروض 
من  الّنوع  هبذا  جهله  بذلك  مستغلني  بالرهن، 
ديون  من  بذمته  ما  أداء  عجزه  وأمام  املعامالت، 
بسبب حمصول  سيء أو فائدة مرتفعة،  كان يضطر 

إىل التخلي عن عقاره.)75(
الفائدة غالبا غري متفق عليها  وقد كانت هذه 

األورويب  الدائن   كان  االستدانة،  فعند  مسبقا، 
يسجل يف العقد بالفرنسية مبلغا يزيد بكثري عن املبلغ 
احلقيقي املقرتض، وبفائدة تصل يف غالب األحيان 
املستوطن  يقول  الصدد  هذا  %400،)76( ويف  إىل 
»جينني«: »إن العقبات الكربى اليت ميكن أن تعيق 
توطني مستوطن، هو عدم توفر أراضي للشراء، ألن 
أراضيهم، ألهنم متمسكني هبا  يبيعون  قّلما  األهايل 
جدا وال يتخلون عنها إال من أجل تغطية قروضهم 
اليت استدانوها دون تبصر، أو بسبب موسم حصاد 

سيء«.
وقد جّد هذا النوع من القروض يف زج الفالح 
النقدي بشكل  االقتصاد  املغريب يف مداميك نسيج 
مشوه. وللرفع من مستوى النشاط االستيطاين وتعزيز 
القرض  مؤسسات  وفرت  املغرب،  يف  مكتسباته 
ثالثة  أوجدت  حيث  لذلك،  الالزمة  املالية  التغطية 

أشكال من القروض:
يتجاوز  ال  مبلغها  القصري:  املدى  قروض   -
125 ألف فرنك، يف حيز زمين للسداد ال يتعدى 

عشرة أشهر.)77(
- قروض املدى املتوسط: متنح 150 ألف فرنك 
وقد  سنوات،  عشر  غضون  يف  مريح  سداد  مقابل 
إلصالح  باألساس،  موجهة  القروض  هذه  كانت 
األراضي واقتناء وسائل اإلنتاج)78( يف إطار صناديق 
متويلية، وقد ناهز عدد املستفيدين من ذلك 1289 
من أصل 2044 كولون، أي ما يعادل %63,06 
راوحت  مالية  بتغطية  املستوطنني،  جمموع  من 
بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف  فرنك،  مليون   443,35

 )79(.1930-1924
- قروض املدى الطويل: كانت متّول باألساس 
% 60 من قيمة العقار املبتاع، مقابل أداء يف أجل 
يرتاوح ما بني 15 إىل 30 سنة، كما ميول هذا النوع 
من القروض مشاريع اإلنشاءات، أعمال التحسني، 
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تصريف املياه...،)80( وقد كانت املساعدات املقدمة 
جد  املغريب  العقاري  القرض  صندوق  طريق  عن 
هامة، بالنظر إىل وترية النمو يف حجم األغلفة املالية 
املقدمة عن طريق القروض القروية، حيث انتقل هذا 
إىل   1925 سنة  فرنك  مليون   495 من  الغالف 
15060 فرنكا سنة 1930، أما القروض الفالحية 
ذات املدى الطويل، فقد بلغت %82 من جمموع 
اإلشارة  وجتدر  الصندوق،)81(  قدمها   اليت  القروض 
باألساس  القروض وجهت  أن هذه  الصدد  يف هذا 
من قبل صندوق القرض العقاري والصندوق التعاوين 
الزراعية  األراضي  امتالك  لتيسري  الفالحي،  للقرض 
لتمويل  أو  التحفيظ،)82(  طور  يف  اليت  أو  احملفظة 
إجناز أشغال كربى، أو لتسويق احلبوب،)83( ومل يكن 
األهايل يتمتعون بالقروض ذات االمتيازات اليت يرفل 
علية  سوى  ذلك  من  يستفيد  فال  األجانب،  فيها 
القوم املرضي عنهم، أو ذو احلظوة عند إدارة احلماية.

املغرب  يف  الفرنسية  اإلدارة  استطاعت  وهكذا   )84(

أن توظف كل وسائلها القانونية واملالية واإلدارية... 
العفوي  الرفض  فأمام  احملليني،  أراضي  الستخالص 
للمغاربة، مل جيد الكولونياليون بّدا من سلك خمتلف 
الغالب ويف  التحايل والتزوير)85( لفرض منطق  سبل 
»كان  حممد كنيب:  الباحث  يقول  الصدد  هذا 
األراضي  للسيطرة على  يتبعون طرقا خمتلفة  اخلواص 
القانونية  باإلجراءات  البادية  جهل  استغالل  منها 
وتزوير عقود ملكية األراضي بدعوى أن أصحاهبا فروا 
ومصادرة  بالثوار،  والتحقوا  التهدئة  عمليات  خالل 
األراضي ألسباب أخرى مثل عجز أصحاهبا  تسديد 

القروض الربوية اليت على ذمتهم.«)86(
بصنفيه  األجنيب  االستيطان  أن  خنلص  وهكذا 
الرمسي واخلاص، رص حلقة رصينة يف سلسلة املنجزات 
الكولونيالية اليت حّققها يف خضم مد من اإلرغامات 
احلماية  إدارة  استطاعت  الداخلية واخلارجية، حيث 
الرأمسالية  املنظومة  مع  ينسجم  عقاري  وعاء  تأمني 

منه  يعاين  الذي  النقص  لتغطية  باملغرب،  الفرنسية 
املرتوبول. فمن الناحية االقتصادية، جّدت املؤسسات 
للرفع من وترية  املالية على خلق دينامية استيطانية، 
السيطرة واالستحواذ على أجود األراضي املغربية ويف 
أوقات قياسية، ومن الناحية القانونية حتولت األمناط 
مألوف  عريف  منط  من  السائدة،  التقليدية  العقارية 
إىل شكل قانوين دخيل، األمر الذي أسهم يف رسم 
مالمح أطوار طارئة يف سريورة التحوالت االقتصادية 

واالجتماعية اليت اكتنفت البنيات املغربية.
احلماية يف  إدارة  السياسية عملت  الناحية  ومن 
التحالف مع املخزن  الزيت على  إطار سياسة بقعة 
واالستكانة  اخلضوع  حيقق  مبا  وتطويعهم  واألعيان، 
أو مبا ينزع األراضي من مالكها األصليني، وحتويلهم 
الناحية  إما إىل أقنان أو أموات أو منفيني. أما من 
املغرب  إدراج  تقضي  فاخلطة كانت  االسرتاتيجية، 
حديقة  إىل  حتويله  مث  الفرنسية،  اإلمرباطورية  ضمن 

خلفية وخمتربا للتجارب.
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االستشراق األنثروبولوجي الفرنسي بالجزائر 
وارتباطاته بالّتنصير

د/  أحمد مسعود سيد علي
قسم التاريخ جامعة المسيلة

الملّخص : 
العتبارات  االنتربولوجي،  االستشراق  بظاهرة  عضويا  ارتباطا  االحتالل  فترة  إبان  الجزائر  في  التنصير  تاريخ  ارتبط 
القديم والوسيط والحديث،فضال عن  الجزائري  للتراث  المبشرين كانوا محققين  الدين  اغلب رجال  أن  أهمهما  رئيسية 
مكتساباتهم المعرفية في االنتربولوجيا التي صبوها في تقسيم حضارة اإلنسان الجزائري وفي تصور مستقبله الذهني داخل 

إطار المسيحية الفرنسية.

من هذا المنظور يتجلى التالزم بين التنصير واالستراق واالنتربولوجي ضمن عالقة مترابطة دليال على تكامل النشاط 
االستعماري برمته إلخضاع المجتمع الجزائري وتفسير هويته الحضارية بما يكفل الهيمنة االستعمارية الفرنسية.

 Abstract:
 

 It has been associated with the history of Christianity in Algeria during 
the occupation organically linked to the phenomenon of Orientalism 
anthropology, key considerations, the most important of the majority of 
the clergy missionaries were investigators Heritage Algerian ancient and 
medieval and modern, in the division of the Algerian human civilization 
and in the perception of future mental within the framework of Christian 
French.                             

From  this  perspective  demonstrated correlation between Christianization 
and Orientalism and anthropology within the correlation proof of the 
integrity of the entire colonial activity to subdue the Algerian society and 
interpretation of cultural identity in order to ensure the French colonial 
domination
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مطران  إحسان  -نبيهم-  هبات  املثال  سبيل  على 
دور  بإقامة  بالعاصمة  لألهايل  الفيجري  أي  اجلزائر 
إذ  املبشر  أي  ،وهي  اجلياع  تأوي  ومالجئ  لأليتام 
ذكرت ذلك فإهنا مل تذكره يف حينه، ذلك أن اجملاعة 
مل  فإهنا  املبشر  سنة1868،أما  حدثت  قد  كانت 
انقضاء  من  سنة  بعد  إال  الفيجري  أعمال  تغطي 
احلادثة بتاريخ  16 ديسمرب1869،تفاديا للمجاهرة 

مبناصرة التيار التبشريي.
إن  االستشراق كظاهرة عرفانية يشمل اإلنسان 
وثقافته وتارخيه واحليز  اجلغرايف الذي يعيش فيه ،فهو 
يعىن  باملسافة الزمنية واملساحة املكانية ونوع إنساين 
وإنتاجه الثقايف وفكري، كما أن اهتمام املستشرقني 
مل ينصب يف دراستهم على الشرق املعروف جغرافيا 
وبالتايل  وتراثه،   ثقافته  على  اهتمامهم  ركزوا  بل 
اهلويايت، وهو حمور ما  اجلانب  فان دراستهم مشلت 
استهدفه علم االستشراق ومصدر العناية واالهتمام، 
فهدف االستشراق هو معرفة »الشرق اهلوية والتاريخ« 

املتمثل يف اإلسالم واملسلمني حتديدا3.
طياته  يف  حيمل  االستشراق  كان  فان   وعليه 
بوادر الغزو والصراع  الديين واحلرب،  وهو ما ينطبق 
املراحل  رئيسة يف  بدرجة  الفرنسي  االستشراق  على 
تارخييا  ،ففرنسا  الفرنسي  االستشراقي  للفكر  األوىل 
اليت أوقف قائدها شارل مارتل جيوش املسلمني يف 
»بواتيه«، وفرنسا إمرباطورية شارملان وحامية الكنيسة 
خيلو  ال  الصليبية.4.  احلروب  ومتزعمة  الكاثوليكية 
استشراقها من نزعة الصراع الديين والشعور الفرنسي 
والغرب  الشرق  بني  التارخيية  التصادمية  بالعالقة 
عامة وبني فرنسا واملسلمني خاصة )منذ أيام شارل 
مارتل وحفيده شارملان إىل أيام اإلمرباطورية الفرنسية 

االستعمارية يف العصر احلديث(.
التارخيية  كما كان هذا االستشراق ميثل اخللفية 
والقاعدة الثقافية يف الذاكرة اجلماعية الفرنسية وعليها 

◄ماهية التنصير الفرنسي وتاريخيته 
بالجزائر:

باالحتالل  التنصري  وعالقة  ماهية  إىل   بالعودة 
الفرنسية  األطروحات  خالل  من  للجزائر،  الفرنسي 
فإن العسكريني مل تكن لديهم النية البتة حينما قادوا 
احلملة الحتالل  اجلزائر لتنصري اجملتمع اجلزائر حينما 
الدين ،فهؤالء يف نظرهم كانوا  يرافقهم رجال  كان 
مكلفني برعاية  املستوطنني األوربيني  وليس التبشري 
واستعادة املسيحية القدمية وإثارة مشاعر املسلمني،مث 
أعلنت  حبيث  علمانية   الثالثة كانت  اجلمهورية  أن 
عن  الدين  فصل  نظام  أقرت  و  للكنيسة  عداءها 
بالعودة إىل بدايات احلملة األوىل على  الدولة،لكن 
تنفي  الشواهد  فان  وثائقها  تضمنته  وما  اجلزائر 
السابقة ،من بورمون إىل راندون  الفرنسيني  أطروحة 
مرورا  بكلوزيل وغريهم فإهنم كانوا يقيمون القداس 
املقاومات،ويصادرون  على  االنتصارات  حتقيق  بعد 
األوقاف ويهدمون املساجد وحيولوهنا إىل كنائس،بداية 
من دوبوش  1838 الذي محل معاول هدم أركان 

اإلسالم ومعامله1 إىل الفيجري وشارل دي فوكو.
اجملاهرة  تتفادى  االحتالل  إدارة  كانت  لقد 
بدعمها حركة التنصري يف اجلزائر،لكن كل مشاريعها 
كانت تصب  يف ذات االجتاه الذي رمسته الكنيسة 
الرومنة  واستعادة   الفرنسي  التأثري  نشر  وهو 
اللغة  اندماج  عن طريق  واملسيحية، وبالتايل حتقيق 

والثقافة والقضاء2....
ويكفي النظر يف جريدة املبشر لسان حال إدارة 
تتفادى احلديث عن محالت  االحتالل فإهنا كانت 
التبشري اليت تقودها الكنيسة ونشاطها يف خمتلف ربوع 
اجلزائر،سواء يف عهد دوبوش آو بايف والفيجري،فهي 
مل تكن تتحدث عن نشاط الكنيسة إال يف احلاالت 
القصوى كتلك املتعلقة حبدوث جماعات فإهنا تذكر 
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بين االستشراق الفرنسي ومنها انطلق، فكان حيمل 
التارخيية  والعدائية  والعسكري  الديين  الصراع  روح 

والزعامة الصليبية.
أما االستشراق الفرنسي يف املرحل املتأخر بداية 
الثقافة  خدمة  يرموا   فانه كان  احلديث  العصر  من 

والقيم الفرنسية .
 

◄االستشراق واالستعمار:                                        
  

 لقد ارتبط االستشراق الفرنسي ارتباطا عضويا باحلركة 
اإلمرباطورية  راهنت  ،حبيث  الفرنسية  االستعمارية 
االستعمارية الفرنسية على مستشرقيها ودورهم بقدر 

ما كانت تراهن على جيوشها.
العلماء  لواء  كان  مصر  على  احلملة  ففي 
نابليون  ألوية  أحد  واملستشرقني  واملرتمجني  واملفكرين 
مستشرقي  فيها كبري  صاحبه  من  أشهر  من  وكان 
الذي كان صاحب  دوساسي  سلفسرت  وهو  عصره 
بيان نابليون عام 1806، كما كان صاحب بيان 
اجليش الفرنسي املعرب الذي وجه للشعب اجلزائري 

أثناء محلة احتالله عام 1830.
حتديدا  الفرنسيان  واالستعمار  واالستشراق 
تتمثل وحدهتما يف أهنما وليدا سياسة فرنسية واحدة 
بارك  جاك  املعاصر  الفرنسي  املستشرق  قال  كما 
اجلناح  هو  »فاالستشراق   ،)1995  –1910(
عن  أحدمها  وغياب  السياسي،  للتوسع  الفكري 
اآلخر هو بداية تصدع يف جدارمها، وهو ضعف هلما 

ومؤشر لبداية زواهلما«.
يف  عشر  الرابع  املستشرقني  مؤمتر  انعقاد  ويعترب 
التكامل  حلقات  من  حلقة   1905 عام  اجلزائر 
االستشراق  بني  القائم  اإلسرتاتيجي  والتعاون 
واالستعمار الفرنسيني، وفيه حاول الفرنسيون إضفاء 
على  مضى  قد  اليت كان  الفرنسية«  »اجلزائر  طابع 

احتالهلا حينذاك أكثر من سبعة عقود5.
االستعمار  من  أن كال  املؤلف  يؤكد  مث  ومن 
واالستشراق »غريب عن الشرق دخيل عليه طالب 
حاجته منه، وأن كليهما ميثل تفوقا غربيا وصيا على 
وامرأة  واحد  رجل  أبناء  شقيقان  وأهنما  الشرق، 
واحدة، وتاريخ واحد وجغرافية واحدة وحيمالن بعدا 

روحيا واحدا«.
الثاين من  كل منهما بلغ أوج قوته يف النصف 
القرن التاسع عشر والنصف الثاين من القرن العشرين 
بعد هناية احلرب  متزامنة  تراجعهما  بدأت مرحلة  مث 
العاملية الثانية وانتشار موجة التحرر بني بلدان الشرق 

املستعمرة.

◄االستشراق والغزو الثقافي :

من أبرز العوامل اليت راهنت عليها فرنسا يف اجلزائر 
هو تشجيعها ونشرها اللغة الفرنسية   وحماربتها اللغة 
العربية، واهتمامها بالعامية ودعمها  وتكثيف احلركة 
االستيطانية وتفعيلها ثقافيا واجتماعيا بني السكان.

وأصدق من عرب بوضوح وصراحة عن السياسة 
الفرنسي  الكاتب  اجلزائر،  جتاه  االستعمارية  الثقافية 
أوغست برنارد عندما قال »إننا مل حنضر إىل اجلزائر 
واألفكار  واللغة  احلضارة  لنشر  بل  األمن،  إلقرار 
الفرنسية.. وليست اجلزائر مستعمرة كاهلند الصينية.. 
إننا  روما..  أيام  فرنسا كما كانت  من  ولكنها جزء 
طريق  عن  فينا  يندمج  جنسا  هناك  جنعل  أن  نريد 
فيكتور  لغة  نشر  بعد  والعادات.. وسيتم هذا  اللغة 

هوغو«.
كل ذلك أدى إىل ما مساه املفكر اجلزائري مالك 
بن نيب »ظاهرة االزدواج اللغوي« اليت أدت بدورها 
بني  مقارنته  معرض  يف  وذلك  شعيب،  ازدواج  إىل 
الفرنسي يف اجلزائر واالستعمار الربيطاين  االستعمار 
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يف مصر حيث انتشرت يف البلدين ظاهرة االزدواج 
اللغوي.

ففي مصر انتشرت اللغة اإلجنليزية، لكن انتشارها 
واملثقفني  املتعلمني  وبني  اجلامعة  يف  حمدودا  كان 

وجماهلا بقي حمدودا يف امليدان الفكري.
تقتصر  فرنسا ال  فكانت سياسة  اجلزائر  أما يف 
وإمنا  فقط  والتعليمي  اجلامعي  الفكري  امليدان  على 
الشارع  يف  أي  العادية،  احلاجات  جمال  إىل  تعدته 

والسوق واملقهى وكل احمليط..إخل.
شعبيا«  »ازدواجا  هنا  االزدواج  يصبح  وبذلك 
وهذا ما دفع عبد اهلل شريط إىل القول إن االستعمار 
الفرنسي »خلق يف جمتمعنا متزقا يف الثقافة والتفكري 

واألخالق ويف احلياة االجتماعية نفسها«.
أنواع  أكثر  كان  الفرنسي  االستشراق  إن 
و»التبشري«  الثقايف  للغزو  جتنيدا  الغريب  االستشراق 
الديين، كما أن فرنسا اعتمدت عليه يف مجيع جبهات 
صراعها الرئيسي مع الشرق، سواء اجلبهة العسكرية 
أو الدينية أو الثقافية أو االقتصادية، ووظفته كحليف 

رئيسي للتنصري واالستعمار والثقافة الفرنكفونية.
الفرنسي  االستعمار  إن  القول  ميكن  وعليه 
واالستشراق والتنصري والغزو الثقايف والفكري ما هي 
إال أصابع يد واحدة امتدت إىل الشرق، وإن صاحب 
اليد هو الوحيد الذي يتحكم يف حركتها ويعرف مىت 
يستعمل أصابعها كلها أو بعضها حسب حاجته هلا 

يف الزمان واملكان املناسبني6. 

◄التوظيف االنتربولوجي من قبل 
رجال الدين الفرنسيين في سبيل 

التنصير بالجزائر:
إن االنرتبولوجيا هي دراسة حتليلية تشرحيية وعلم 
باخلصائص الثقافية واالجتماعية للكائنات البشرية،وقد 

رئيسني:االنرتبوبوجليا  فرعني  إىل  العلم  هذا  قسم 
البيولوجي  التطور  بدراسة   تعىن  اليت  اجلسدية 
االجتماعية  لإلنسان،واالنرتبولوجيا  والفيزيولوجي 
البشرية  اجملتمعات  حياة  بدراسة  هتتم   اليت  الثقافية 
ومعتقداهتا وطقوسها  لغاهتا  وتطور  ماضيا وحاضرا، 
ممارستها  وكذا  والكون  للعامل  وتصوراهتا  وشعائرها 

االجتماعية. .
حركة  تطور  بداية  مع  العلم  هذا  تطور  لقد 
أنتج  وقد  األوريب يف ق14م،  االستعماري  التوسع 
طالت   واالحنباس  الذهول  من  حالة  التوسع  هذا 
عقول وخيال املستشرقني األوربيني الذين قلبت هلم 
حركة الكشوف اجلغرافيا الواسعة النطاق مفاهيمهم 
السالالت  بتصنيف  اخلاصة  املعرفية،  ومكتسباهتم 
املفاهيم  7،ان هذه  البشري  اجلنس  تطور  و  البشرية 
 - جمتمعات وحضارات  مع ظهور  لديهم   انقلبت 
علم  وتطور  اجلغرافيات  الكشوف  حركة  تتايل  اثر 
املستشرقني  دراسة  عن  غائبة  .-ظلت  السالالت 
أن  احلني  ذالكم  إىل  يعتقدون  ظلوا  الذين  األوربيني 
اجلنس  على  مقتصر  البشرية  واألجناس  األمم  تطور 
ظهور  فان  وعليه  تيين،  أال  أو  سكسوين  االجنلو 
وإفريقيا  آسيا  يف  البشرية  اجملتمعات  من  النوع  هذا 
وأمريكا أالتينية وحضارهتم البدائية، ولد ذهوال لدى 
العامل ضمن  من  اجلزء  هذا  تصنيف  املستشرقني يف 
القائمة العامة لبين البشر،وهو األمر الذي فتح أفاقا 
واملغامرين  للعلماء  سواء  حد  على  وواعدة  خصبة 
والسياسيني االستعماريني ،إلجياد تصنيفات وقوالب 

جديدة  ختدم كل تيار مشاربه ونزوعه8.
الفرنسية  االنرتبولوجية  املدرسة  إذا  شهدت 
اميل  االجتماعي  العامل  ظهور  مع  ملحوظ  تطورا 
ان   ذلك  ماوس،  مث  دوركامي1917-1858 
اهتماماهتا  بدت  احلديثة  االنرتبولوجيا  الدراسات 
تنحو حنو العامل غري اهلندو اوريب،أي العامل السامي 
شكلت   األطلسي. كما  الرببري  واالفريقي  والتتاري 
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الفرنسي  اليت أّسسها االستعمار  »مدرسة اآلداب« 
يف اجلزائر العاصمة سنة 1879، حتت إدارة رينييه 
حول  الكولونيايل  للفكر  الرئيسي  املخترب  باسي، 
املغرب العريب                                                                                                   
الفرنسيني  الباحثني  من  كثرٌي  عكف  هكذا، 
والثقافية يف  القضايا االجتماعية  على دراسة وحبث 
املغرب، ومنهم عامل االجتماع إدموند دويت )1867 
- 1926(، الذي مجع بني صفة الباحث األكادميي 
واألداة االستعمارية املكّرسة لدراسة املغرب واجلزائر                                                                                     
الدين  »أنثروبولوجيا  مؤّسس  دويت  ويُعّد 
الكولونيالية« يف املغرب. كما يُعّد من أبرز الكّتاب 
األجانب الذين اشتغلوا على التعريف باملغرب العريب 
يف إطار مهام استطالعية واستعمارية.                                 
 حيث قاربت  مؤّلفاته ودراساته 12 عماًل،ويبدو 
ان اعماله الكربى اليت خدمت االستشراق هي تلك 
اليت  أخذت ملمح رحلي، رسم فيها مسار رحلته 
مرّاكش.  أبواب  إىل  البيضاء  الدار  من  قادته  اليت  
تعرف خالهلا على قبائل مغربية هي: الشاويّة ودكالة 
والرحامنة.                                                                     

ومسارات  الناس  أحوال  وصف  و  اطلع  كما 
وصفا  ولغاهتا   وتربتها  ومناخها  وتضاريسها  البالد 
دقيقا وأخبار االتاريخ واملكّونات البشرية والتنظيمات 
العادات  من  عدداً  تناول  اخلاّصة. كما  االجتماعية 
والتقاليد الثقافية والرمزية، ذات عالقة باللباس واحللي 
والتقاليد  العادات  حدود  عند  يتوّقف  مل  واللعب. 
تقّصى  إمنّا   ، واجلارية  املعروفة  االجتماعية  والظواهر 
بشكل  منطقة  لكل  الفيزيولوجية  اجلزئيات  حىت 

منفصل. 9    
املؤسسات  من  يتلقون  املستشرقون  لقد كان 
يف  تسعفهم  مل  متواضعة  جد  مساعدات  الرمسية  
فإهنم  وصلوا  وان  وحىت  املخطوطات   إىل  الوصول 
ذلك  واملعاجم،ومع  اللغة  قواعد  إىل  يفتقرون  كانوا 

بضنك كبري  لعمله  يؤسس  مستشرق كان  فان كل 
من  وعدد كبري  اللغات  ملختلف  معاجم  بتأليف 
من  استجلبوها  خمطوطات  ونسخوا  اللهجات، 
الشرق،فعلى سبيل املثال كانت غاية اجلمعية األثرية 
لقسنطينة استغالل البقايا واآلثار املنتشرة يف اإلقليم 
بدءا من هيمنة القرطاجيني والنوميدييني والرومان مث 
رئيسي  نفسها كمعلل  اآلثار  فرضت  العرب،وعليه 
حذا  الذي  األمر  وهو  التاريخ،  صريورة  تفسري  يف 
وحل  لفهم  اإلسالمية  اآلثار  مجع  اىل  باملستشرقني 
بعض املسائل يف حوليات تاريخ الشعوب اإلسالمية.

كما سامهت املنقوشات اليت مل تكن إال عبارة 
عن  صيتها  ذاع  او  ساد  اليت  األمم  أثار  بقايا  عن 
بقية األمم حينذاك،يف تطور اهتمام املستشرقني إىل 
الدراسات  على  تعديالت  وإدخال  املنقوشات  علم 

االنرتوبولوجيا اليت كانوا بصدد اجنازها.10
لقد شعر املستشرقون خبدمة  جليلة قدمها هلم 
زمالؤهم الفرنسيون باجلزائر حينما اكتشفوا عامل التو 
إىل  أن هؤالء ظلوا  اللييب-نوميدي- ،ذلك  او  ارق 
القرن التاسع عشر حمافظني رغم اهليمنات املتكررة اليت 
شهدهتا املنطقة ظلوا حمافظني على اللسانيني القبائلي 
املؤسسات  عدد  تضاعف  على  ساعد  مما  والرتقي، 
الليبية مع هناية 1870/1863، مؤسسات بدأت 
والليبية  الالتينية  اللغة  مزدوجة  نقوش  بظهور  تظهر 
عثر عليها قرب عنابة وضواحي القالة وهي نصوص 
الثالث  القرن  اىل  تعود  النوميدي  باحلرف  منقوشة 
والرابع للميالد مل تتمكن يف نظرهم ال قرطاجة وال 

الرومان  وال العرب من بعدهم من اشتثاثها 11.
إن هذه األعمال هي اليت فتحت األفاق الحقا 
بعد أن أرسلها املستشرق ريبو وديباس واجلنرال فيدرب 
املستشرقون  أحيا  بفرنسا،لقد  النقوش  أكادميية  إىل 
ترتك  مل  اليت  القدمية  الشعوب  لغات  هذه  بأعماهلم 
عثروا  ،ومنه  الكتابية  نقوشها  خالل  من  إال  أثار 
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واللغة  اهلريوغليفية  خالل  من  القدمية  املصرية  على 
للميالد  السادس  القرن  الفارسية على عهد داريوس 
األشورية   النقوش  يف  البابلية  واللغة  املسمارية  يف 

والفينيقية ...اخل 12
املتنوعة واملتعمقة  نتائج هذه األعمال  كان من 
يف جمال اللغات هو ظهور علىم جديد عرف باسم 
تعلق  ما  اللغات سواء  يقوم على مقارنة  اللسانيات 
بقواعدها ودراسة نصوصها بالنسبة للفرتة احلديثة أما 
العهود القدمية  فإهنا مكنت من وضع قوانني فسرت 
شذوذ اللهجات وضبطت تقارب السالالت البشرية 

وكذا تقاليدها احلضارية13.
اىل غاية سنة 1872كان املستشرقون الفرنسيون 
يتساءلون يف جلساهتم العلمية عن أي عائلة تنتمي 
ترتيب  أو  تصنيف  ميكن  الرببرية؟وكيف  اللغة  
األصناف املتنوعة من سكان اجلزائر والصحراء؟ وما 
الرابط الذي ميكن إقامته بني تلك العناصر العرقية  أو 
املكتشفة  الكثرية  السلتية  واآلثار  القدمية  السالالت 

كثريا باجلزائر.
إن هذه املهمة ستعكف على حتقيقها  املدرسة 
الرتويج  عرب  االستعمارية،  الفرنسية   االنرتبولوجية 

لسلسلة من املفاهيم نذكر منها:

مبدأ إفريقيا الالتينية:                                                                                               
األوىل  البدايات  منذ  هلا  روج  فكرة  وهي 
للجزائر  الفرنسي  االحتالل  تربير  بغية  لالحتالل 
هلذا  القومية  اهلوية  طمس  على  عملت  ومنه  
هذا  فرنسا  حركت  وقد  األمازيغي.  العريب  الشعب 
وتومههم  اجلزائريني،  ستخدع  أهنا  منها  ظنا  الوتر 
فرنسا  فإن  وعليه   ، التينية  رومانية  أصوهلم  أن 
الطبيعية .  حاضنتهم  هي  القدمية  اإلمرباطورية  وريثة 

املستهدفة  هي  الكربى  القبائل  منطقة  لقد كانت 
بالدرجة األوىل هبذا الشعار، ألن سكاهنا يتميزون يف 

اللغة والثقافة عن العرب، كما أهنا استغلت شعورهم 
تدعوهم  فأخذت  املنطقة،  يف  أقلية  أضحوا  بأهنم 
إىل احلماية الفرنسية، واالندماج يف الوطن الفرنسي 
كبديل عن االحتالل )العريب اإلسالمي( لبالدهم  .

هذا التسلل عرب مسألة اهلوية واالنتماء  عمل على 
ان هدفه  املستشرقون  ومما من شك يف  له  الرتويج 
الستبدال  اجلزائريني  استمالة  هو  واضحا   كان 
خاصة  الفرنسي،  باالحتالل  العثمانية  احلماية 
وغري  ضعيفة  العثمانية  اخلالفة  أصبحت  أن  بعد 
الشاسعة .14  الدفاع عن مناطق نفوذها  قادرة على 

فرنسية  اجلزائر  شعار  ظهر  املبدأ  هذا  من  وانطالقا 
وإقناعه  العامل،  إىل  تسويقه  االحتالل  حاول  الذي 
به. وترتب عنه حركة استيطانية واسعة، وبناء املدارس 
الفرنسية يف أطوارها املختلفة لتكون األداة الفعالة يف 
تغيري الطابع الثقايف للشعب اجلزائري. وقد ترتب عن 
قوية وأخرى  فرنسية  لغة  لغوية جتمع  ازدواجية  ذلك 
عربية ضعيفة بفعل التضييق على الناس يف استعماهلا 
وتشجيع اللغة العامية كلغة منافسة وواسعة االنتشار 
مما أدى يف النهاية إىل »ازدواج شعيب«، وليس لغويا 
آثاره أن »خلق يف جمتمعنا متزقا يف  فقط، كان من 
االجتماعية  احلياة  ويف  واألخالق  والتفكري  الثقافة 

نفسها«.15
وفق  إذا  الفرنسيون  املستشرقون  سار 
العاملية  االستشراقية  احلركة  صبغت  منهجية 
دراسة  العريب  الرتاث  حول  انصّبت  عامة،  بصفة 
التالية                  اجملاالت  يف  اهتماماهتم  واحنصرت   ومجعا، 
مراكز  يف  ومجعها  املخطوطات  مواقع  تتّبع   -
خاّصة . مكتبات  يف  أو  جامعية،  حبث 

واجلغرافية  والتارخيية  األدبية  النصوص  ترمجة   -
هبا .  والتعريف  ونشرها  الكتب،  وأّمهات  والعلمية 

بالّلسانيات.                     واالهتمام  املعاجم،  وضع   -
 وقد خلص املستشرق الفرنسي )) هنري ماسيه (( 
جمال اهتمامات املستشرقني يف اجلزائر، فقال: )) إّن 
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خالل  اجلزائر  يف  املستشرقون  عاجلها  اليت  اجملاالت 
واخلطوط،  والّلسانيات،  املعاجم،  هي:  رحلتهم 
األدبية  النصوص  وترمجة  وحتقيق  والدين،  والتاريخ 
الدراسات  والتارخيية واجلغرافية والفقهية والعلمية، مثّ 
املدرسية  الكتب  وأخريا  والفلكلورية،  األنثوغرافية 
((. ولتحيق هذه املهام كان من الضروري أن تُوجد 
تفعيل  يف  تساهم  مؤّسسات  االستشراقية  الدوائر 
وإن  دقة،  بكّل  مراحله  تنفيذ  املسار، وتسهيل  هذا 
املرحلة  قبل  ففَعَّلْت نشاطها  املؤّسسات  كانت هذه 
االستعمارية غري أهّنا وجدت يف اجلزائر- مقارنة مع 
للتطبيق،  فسيحا  ميدانا خصبا  البلدان-  من  غريها 
وقد ذكر املستشرق)م. ش. تايار( يف كتابه ) اجلزائر 
يف األدب الفرنسي(، أّن الفرنسيني كانوا يف )) جهل 
مطلق حىت عام 1830م بكّل ما يتعلق باجلزائر((  
من  الكثري  استلهم  الفرنسي  األدب  أّن  إىل  وأشار 
عن  يقل  ال  ما  وأحصى  وثقافتها،))  اجلزائرية  البيئة 
و246  شعر،  وديوان  قصيدة  بني  قطعة   228
إىل   1830 عام  بني  متنوعة  أدبية  قيم  ذات  رواية 
 1924م، وهذه اجملموعة مكّرسة للجزائر فحسب .                                               
وأهم املؤسسات والوسائل اليت استغلها املستشرقون 

خلدمة أغراضهم تتمثل فيما يلي:

1 - كّليات الّدراسات الشرقية :
                                                  

يف سنة 1795 مّت افتتاح الكلية املتخصصة بالّلغات 
املصاحل  لتمثيل   (( املاّسة  احلاجة  بسبب  الشرقية، 
وإفريقيا،  أسيا  يف كل  الفرنسية  والسياسية  التجارية 
والتتارية  والرتكية  العربية،  الّلغة  على  التعليم  وترّكز 
أستاذية  وأنيط كرسي  واملالوية،  والفارسية  القرمية، 
 1795 سنة  املتخصصة  الكلية  يف  العربية  اللغة 
سنة  ويف  سايسي((  دي  سلفسرت  إسحاق  بانتوين 
الوطنية  املدرسة   (( باسم  تسميتها  أعيد  1914م 
لّلغات الشرقية احلية ((، مث حتولت يف سنة 1971م 
الشرقية.                                 واحلضارات  لّلغات  الوطين  املعهد   (( إىل 

 2 - الترجمة والدراسات االجتماعية : 

على  بطبيعته  ميلي  اجلديدة  املستعمرات  غزو 
املرتمجني،  وتكوين  بالرتمجة  االهتمام  الغازية،  القوى 
العقلية  ستعَمر، والوقوف على تركيبته 

ُ
امل ثقافة  لفهم 

جّيشت  وفرنسا  االجتماعية،  بنيته  على  واالطالع 
لذلك جيال من املرتمجني وهّيأت الكثري من املدارس 
اخلصوص  وجه  على  العربية  الّلغة  لتعلم  التعليمية، 
ووظّفت كمًّا من العلماء والباحثني، الذين استهوهتم 
أخبار االكتشافات اليت متت يف بلدان كثرية. سواء 
أكانوا من أصل فرنسي أو عريب، ممن ارتضوا خدمة 
هلذه  مسّخرين  جنودا  وبعضهم كانوا  املستعمر16، 
أو  إدارية  وظائف  إىل  بعد  فيما  ُحّولوا  مث  الغاية، 
تعليمية، مثل الطبيب )إيساب دوسال( الذي اشتغل 
1830م/1836م  سنة  بني  ما  باجلزائر  مرتمجا 
تفَرَامِجِة  الذي عني على رأس  واملستشرق )دوسالن( 
جيوش إفريقيا، و)بنيامني فانسان( الذي عمل مرتمجا 
يف اجليش، مث قاضيا مبحكمة االستئناف باجلزائر .                                         
مل تقتصر مهامهم على الرتمجة فقط بل سامهوا 
يف إعداد التقارير وحتريرها، وعملية املسح االجتماعي 
ذلك  يف  وهلجاهتا،ووضعوا  ولغتها  املنطقة  لعادات 
دراسات عديدة. فقد أفىن املستشرق مارسيه حياته يف 
عمل معجم لّلغة العربية يف مشال غرب إفريقية، ونشره 
مثانية جملدات  تكرونية( يف  عربية  ) نصوص  بعنوان 
و1961م،وأّلف  1925م  سنة  بني  ما  صدرت 
علمي  ))معجم  بعنوان  معجما  بوسيه  مارسولني 
فرنسي عريب(( طبع باجلزائر سنة1871م يف 746 
بقوله  مالحظاته  يف  مارسيه  وليم  وصفه  صفحة 
االستعرابية  للمدرسة  عمل  أهم  اعتباره  ))ميكن 
Mas� اجلزائرية القدمية(( ووضع املستشرق مسكريه

Queray عدة دراسات اجتماعية لقبائل الرببر، من 
اجلزائر  يف  نشره  الطوارق،  هلجة  عن  معجما  بينها 
1893م  سنة  بني  ما  هيئة كراسات  على  وباريس 
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إىل سنة 1895م، وله دراسة عن تكوين املدن عند 
1886م  سنة  نشرها  اجلزائر،  يف  املقيمني  السكان 
برييه  من  وكتب كلٌّ  صفحة.   326 يف  بباريس 
وبوسكيه دراسة عن) عادات اجلزائريني ومؤسساهتم 
ومعتقداهتم( صدر اجمللد األول منها سنة 1939م 
وكتبت املستشرقة جواشون a.goichonكتابا عن 
)حياة املرأة يف امليزاب( مّت نشره سنة 1927م                         

  
3 - الجمعيات األثرية : 

أّسس المستشرقون الفرنسيون عدة 
جمعيات أثرية كان من بينها:    

                        
لنشر  1787م   سنة  الفرنسية  اجلمعية   -   
املخطوطات الشرقية،  وكان من بني أعماهلا نشر كتاب 
مروج الذهب للمسعودي، ورحلة ابن بطوطة، وجغرافية 
اإلدريسي وسرية ابن هشام وتفسري البيضاوي وغريها  .  
وهي  1822م  سنة  األسيوية  الفرنسية  اجلمعية   -
من أبرز اجلمعيات نشاطا، ويف نفس سنة تأسيسها 
بدأت بنشر ))اجمللة اآلسيوية.                             

اليت  احمللية  اجلمعيات  بني  ومن   -
نذكر :  اجلزائر  داخل  املستشرقون  أنشأها 

م   1852 سنة  نشأت  اليت  لآلثار  قسنطينة  مجعية 
وكان من بني أعضائها البارون بواسوين، واملستشرق 
ومتكنت  اإلسالمية،  بالدراسات  اهتمت  شاربوين، 
منذ عهد مبكر حولته  تقومي خاص  )) من إصدار 
فيما بعد إىل جمموعة مقتطفات((. وظهرت بعدها 
بثالث سنوات باجلزائر العاصمة )) اجلمعية التارخيية 
عنابة  مدينة  ويف  بابريج،   من  باقرتاح  اجلزائرية(( 
تأّسست شركة بونة لآلثار سنة 1863م، ويف سنة 
 1878م ظهرت الشركة اجلغرافية واألثرية مبدينة وهران. 
مجعية  فرنسا  يف  املكونة  اجلمعيات  بني  ومن   -
سنة  بني  ما  املغربية((  العلمية  ))اإلرسالية 
املؤمترات  بتتبع  خمتصة  وهي  1890/1889م، 

أعماهلا  بني  من  فكان  أخبارها،  وتغطية  التبشريية 
1906م  التبشريي ستة  القاهرة  أخبار مؤمتر  تغطية 
واملؤمتر التبشريي الثاين املنعقد يف اجنلرتا سنة 1910م                                 

4 - االهتمام بالمخطوطات : 
                                                                          

عملية مجع املخطوطات واالعتناء هبا فهرسًة وترتيًبا 
اهتمامات  تصّدر  والعامة،  اخلاّصة  للمكتبات  إثراًء 
االستشراق الفرنسي بداية من منتصف القرن السابع 
عشر ميالدي، بأوامر مرسلة من امللك لويس الرابع 
يف  الفرنسية  القنصليات  إىل  1671م  سنة  عشر 
مجيع البلدان اإلسالمية لشراء املخطوطات وتسخري 
أدريان  للمستشرق  وكان  الغاية،  هلذه  إمكانياهتم 
العربية  للمخطوطات  فرع  إنشاء  يف  الّسبق  باربرجير 
مبكتبة اجلزائر، واليت وصفها وليم ماك غيكني املرتجم 
باجليش الفرنسي يف رسالة بعث هبا إىل وزير الرتبية 
ما  على  اجلزائر  مكتبة  حتتوي  فيها:  جاء  الفرنسي، 
باربرجير  السيد  تقريبا  مجعها  خمطوط   700 يقارب 
أما  العدد،  حيث  من  سواء  أمهية كبرية  ذات  وهي 
من  تتكون  تضمها،  اليت  اآلثار  طبيعة  حيث  من 
العامة  قسنطينة  مكتبات  بقايا  من  منها  قسم كبري 
امللحقة باملساجد واملبعثرة عند دخول مواطنينا هذه 
املتعلقة  الكتب  من  عددا كبريا  تضم  فهي  املدينة، 
بالدين والفقه اإلسالميني…اآلثار العلمية والتارخيية 
أو األدبية هبا قليلة غري أهنا ذات أمهية بالغة.                                                    

5 - المجاّلت المتخصصة: 

يف  املخطوطات  آثار  لتتبع  اجلرائد  بعض  أنشأت 
العامل العريب ترمجة وحتقيقا، والتعريف بالرتاثي العريب 
أمهها:        من  فكان  اخلصوص،  وجه  على  واجلزائري 
بباريس  تصدر  فصلية  جملة  اآلسيوية:  اجمللة   -
عن  شهر،  مرّة كل  وتصدر  1822م،   سنة  منذ 
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اجلمعية اآلسيوية، وهي خمتصة يف تتبع اآلثار العربية 
بنشاطها  غّطت  العلمية،  األمهية  ذات  واملطبوعات 
نشر  مع  وغريه،  الفرنسي  االستشراف  فروع  كل 
ترمجة  إىل  إضافة  دوريا،  اجلديدة  بالكتب  تعريفات 
اجلزائر  سقوط  بعد   - هلا  وكان  ونشرها،  النصوص 
نظري  ال  َحرَاًكا   - الفرنسي  االستعمار  قبضة  يف 
ومن  به،  والتعريف  اجلزائري  الرتاث  نشر  يف  له 
األحباث  من  بالكثري  أمّدوها  الذين  كّتاهبا  أبرز 
غّذاها  حيث   ،) دوسالن  املستشرق   ( والدراسات 
من  العريب،  الرتاث  عن  خمتلفة  ومقاالت  مبراسالت 
مكتبات  يف  العربية  ))املخطوطات  عن  مقالة  بينها 
اجلزائر(( وهي عبارة عن تقرير مرسل إىل وزير الرتبية 
الفرنسية بتاريخ 31 جويلية 1843م يقع يف 16 
العربية  للمخطوطات  مفصال  بيانا  فيه  قدم  صفحة 
باملكتبة الوطنية اجلزائرية،مع ملخصات عن حمتوياهتا.     
نشاطا  اجملالت  أشهر  من  تعد  اإلفريقية:  اجمللة   -
يف العهد االستعماري، انصّب اهتمامها حول نشر 
العدد  ظهر  والوثائق،  واحمللية  العربية  املخطوطات 
األول منها سنة 1856م، وكانت تصدر دوريا كل 
ثالثة أشهر، ومل تتوقف إالّ يف احلرب العاملية األوىل 

مث استأنفت مسريهتا سنة 1918م، .
و ظلت تزخر بالعديد من املقاالت والدراسات 
يف  شاركت  العثماين،كما  العهد  وخاصة  والوثائق، 
فهي  التارخيية  واملؤمترات  اللقاءات  من  الكثري  إعداد 
ختص  مواضيع  من  احتوته  ملا  فكرية  معلمة  تُعد 
التارخيية  بالدراسات  ثرية  وهي  العريب،  الرتاث 
خاصة .  بصفة  اجلزائري  الباحث  هتم  اليت  اهلامة 
1852م                                      سنة  واألثرية  التارخيية  قسنطينة  -  حولية 
1878م.   سنة  واألثرية  اجلغرافية  وهران  -  نشرة 
- جمّلة الدراسات اإلسالمية، نشرة فصلية تصدر كل 
من  سنوية،  جملدات  عدة  منها  أشهر، صدر  ثالثة 
سنة 1906 إىل 1926م، مث حلت حملها ) جملة 
ألفريد لوشاتلييه، حرصت  برئاسة  العامل اإلسالمي( 

على نشر األحداث اجلارية يف أحناء العامل اإلسالمي 
فرنسا  الذي كانت  املهم  اجلزء  مع  املعاصر كافة، 
1830م حىت  سنة  اجلزائر  احتالهلا  منذ  به  مهتمة 
استقالل اجلزائر سنة 1962م، كما أصدرت نشرة 
ببليوغرافية حتصي فيها الكتب برتتيب مصنف، مع 
اليت  النشرة  هذه  جانب  وإىل  حملتوياهتا،  ملخصات 
كانت تُعد أداة االستشراق الفرنسي يف اجلزائر، هناك 
اجلزائر  جبامعة  الشرقية(  الدراسات  معهد  )حوليات 
واليت بدأت يف إصدار أعدادها األوىل بداية من سنة 

1934م                                      
                               

6 - النشر والتحقيق:
                   

 لقد اهتم الفرنسيون بدراسة ونشر وحتقيق الكثري من 
سّخروا  اجلزائرية،و  املؤلفات  فيها  مبا  العربية،  الكتب 
لذلك عّدة جمالت متخصصة، إضافة إىل املطابع اليت 
العربية  باللغتني  ُهيئت هلذه األغراض، فكانت تنشر 
والفرنسية، )) فمنذ سنة 1832م، نظم املقتصد املدين 
جونيت دوبيسي مطبعة بالعربية والفرنسية لطبع اجلرائد 
احمللي  املستوى  على  املطابع  أبرز  وكانت  الرمسية((، 
مطبعة فونتانا، اليت مل تنافسها من حيث وفرة اإلنتاج 
إالّ املطبعة الثعالبية، بل فسحوا اجملال لبعض اجلزائريني 
يف  واإلسهام  ونشرها  املخطوطات  دراسة  يف  للعمل 
مشاريع حبثية أوسع، وُعينوا للتدريس والقيام باألحباث 
يف املؤسسات الغربية،مثل أبو القاسم بن سديرة،الذي 
وكانت  بباريس،  اآلسيوية  اجلمعية  يف  عضوا  عني 
القبائل حول  بالد  )مهمة يف  منها:  أحباث كثرية  له 
باللغة  تقرير كتبه  األهايل(  وإدماج  الرببرية  اللهجات 
الفرنسية حتدث فيه عن عادات وتقاليد سكان منطقة 
جرجرة، نشره مستقال، مث نشره سنة 1887م باجلزائر 
ضمن كتابه )دروس يف اللغة القبائلية(. وللدكتور حممد 
بن أيب شنب نصيب وافر يف هذا اجملال، إذ سنحت له 
الفرصة باعتبار موقعه كأستاذ جبامعة العاصمة، حتقيق 
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بعض كتب الرتاث، ككتاب البستان يف ذكر األولياء 
والعلماء من تلمسان البن مرمي 1908م ونزهة األنظار 
يف علم التاريخ واألخبار للورتيالين 1908م، وعنوان 
الدراية للغربيين سنة 1910م، إضافة إىل البحوث اليت 

نشرها يف اجمللة اإلفريقية على وجه اخلصوص.

◄الخاتمة:

ظّل عمل املدرسة األنثروبولوجية الفرنسية، مرتكزا 
باجلزائر على الظواهر الدينية امللحوظة  واعرتفت منذ 
البداية أن العديد من تفسرياهتا تبدو هشة، لكن األهم 
بنظرها تقدميها النسقي املؤقت للمعلومات اليت أوردهتا. 
كما أهنا اقرت بعدم مالءمة النظرية الطوطمية لتفسري 
أكثر  تعتربها  واليت  تدرسها  اليت  اإلسالمية  احلضارة 
تطورا من حضارات أخرى طبقت عليها تلك النظرية.

كما تناولت بعد ذلك الفرضية اليت سادت يف وقتها 
لدراسة الديانة اإلسالمية، اليت تركز على التأثريات وما 
متتحه حضارة من أخرى. ويقصد النظرية التطورية اليت 
الوثنية  البقايا  تايلور ومرغان وفرايزر . وفرضية  تبناها 
اليت طرحها إدوار فيسرتمارك. غري أهنا استدركت عليها 
بتقدمي العلة السوسيولوجية والسيكولوجية للمؤسسات 
وتطورها منذ القدم، مهما تكن املنطقة اليت صدرت 

عنها.
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مسألة العنف ضّد الّرهبان والبعثات الّدينية المسيحية بالمغرب
من خالل المنشورات الكاثوليكية الصادرة بالمغرب زمن الحماية 

الفرنسية

د/  عبدالرحيم وزين
 جامعة محمد الخامس –الرباط                                                                               

المملكة المغربية

الملّخص : 
يصّور كتاب الصحف الكاثوليكية الصادرة 
المغرب  الفرنسي،  االحتالل  خالل  بالمغرب 
بمثابة بلد شكل على مّر التاريخ، موطن عنف 
وأن  المسيحية  الدينية  البعثات  في حق  بامتياز 
التاريخ  مر  على  شكلوا  بالمغرب  المسيحيين 
المجتمع  قبل  من  الممنهج  العنف  ضحايا 
ظاهرة  يعد  فهو  وسالطينه.  المغربي  اإلسالمي 
ذات جذور تاريخية، وقديم قدم العالقات بين 

  Résumé :
  

Les écrivains  des journaux 
catholiques au Maroc pendant 
l’occupation française décrivaient 
le  Maroc en tant  que pays    
privilègiant  la violence contre  les 
missions religieuses chrétiennes 
tout  au long de l’histoire, et que 
les chrétiens au Maroc ont formé à 
travers l’histoire, des  victimes de 
violence systématiques  et dérigées  
par la société islamique marocaine et 
ses sultans. Ce phénomène  possède 
ses  racines Historiques  qui sont, 
aussi vieux que les relations entre 
les deux parties.

الطرفين . فحاولت هذه األخيرة إبراز كيف أن 
بالمغرب،  المسيحيين  ضد  الممنهج  العنف 
للدولة  الحكم  استتباب  بعد  حتى  استمر  قد 
من  رووه  ما  ذلك  ومن  البلد   بهذا  اإلسالمية 
أساطير تعرض العديد من الرهبان وأفراد البعثات 
بعدما   ، عنف  من  بالمغرب  المسيحية  الدينية 
والمسلمين  السالطين  بعض  لدعوة  جاؤوا 
المغاربة العتناق المسيحية ونسي هؤالء أّن أهل 

المغرب  موّحدون وفي دينهم ال يفرّطون .

Ces  journaux catholiques ont  
essayé de mettre en évidence la 
violence comment étant   une  œuvre 
bien encadrée  contre les chrétiens 
au Maroc, a continué même après la 
restauration de l’Etat  islamique dans 
ce pays,  en dévulgant des mythes  et 
des légendes  qui se focalisent sur 
ce fait ,  on les  considérant comme 
des martyres de la religion,  tout 
on oubliant que le peuple marocain 
possèdait ses convictions religieuses 
et ne permettait en aucun cas 
l’apostat .
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◄مقّدمة : 

الصادرة  الكاثوليكية  الصحف  كتاب  يصّور 
مبثابة  املغرب  الفرنسي،  االحتالل  خالل  باملغرب 
بلد شكل على مّر التاريخ، موطن عنف بامتياز يف 
مظاهر  جتلت  وقد  املسيحية.  الدينية  البعثات  حق 
البدايات  منذ  الصحف،  هذه  حسب  العنف  هذا 
شهر  عدد  ففي  باملغرب،  اإلسالم  لنشر  األوىل 
 Revue d’Histoire des كتبت   ،1927 شتنرب 
Missions: » شئنا أم أبينا، فإن اإلسالم ظل ومنذ 

زمن بعيد، يف عدد من ممتلكاتنا عبارة عن آلة حربية 
مقنعة تقريبا، مصوبة ضدنا «)1(.

منطية، سعوا  الصحف صورا  ورسم كتاب هذه 
املمنهج ضد  العنف  أن  إبراز كيف  إىل  من خالهلا 
استتباب  بعد  حىت  استمر  قد  باملغرب،  املسيحيني 
ما  ذلك  ومن  البلد،  هبذا  اإلسالمية  للدولة  احلكم 
الدينية  البعثات  الرهبان وأفراد  العديد من  له  تعرض 
جاؤوا  بعدما  باملغرب،  عنف  من  باملغرب  املسيحية 
لدعوة بعض السالطني، واملسلمني املغاربة العتناق 

املسيحية.

◄ 1 - روايات مسيحية حول 
العنف ضد البعثات والرهبان 

المسيحيين بالمغرب

الثالث  القرن  مطلع  خالل  املغرب  عرف 
مسيحية  دينية  إرساليات  وفود  امليالدي،  عشر 
األمر  ويتعلق  بارزين،  تنظيمني  من  تتشكل  كانت 
أو   ،(Frères Prêcheurs) الوعاظ  الرهبان  بنظام 
الرهبان  ونظام   ،(Dominicains) الدومينيكان 
الفرنسيس (Frères Mineurs)، أو الفرنسيسكان)2( 
(Franciscains)، واللذان مت إحداثهما حتت رعاية 

الثالث«  (Innocent III)والبابا  »إينسون  البابا 
من  وبالرغم   .(Honorius III) الثالث«  »هنريوس 
فإن  باملغرب،  خمتلفني  مسيحيني  تنظيمني  وجود 
»د  ذلك  الحظ  وكما  باملغرب،  الكنيسة  تاريخ 
بتاريخ  كاسرتي«   (H. de CASTERIES)ارتبط 
هذا  إحداث  من  الغاية  وكانت  الفرنسيسكان)3(. 
للمسلمني، وب4صفة خاصة  تبليغ اإلجنيل  التنظيم 
تنصري سالطني املغرب، على اعتبار أن ذلك يؤدي 
إىل تنصري اجملتمع املغريب قاطبة. وكان إحلاح أعضائه 
األحيان   غالب  يف  حبياهتم  ينتهي  األمر،  هذا  على 
كما هو حال اإلرسالية الدينية اليت أرسلها مؤسس 
هذا التنظيم »القديس فرنسوا داسيز«، واليت حلت 
باملغرب هناية سنة 1219م، هبدف تنصري السلطان 
فتعرضوا  املستنصر،  يوسف  بن  يعقوب  املوحدي 

لإلعدام على يده يف 16 يناير 1220م.

أ ـ إعدام البعثة الفرنسيسكانية بمراكش 
في 16 يناير 1220م

رهبان  مخسة  من  تتكون  البعثة  هذه  كانت 
إيطاليني)5(، جاؤوا لدعوة السلطان املوحدي يعقوب 
العتناق  املغاربة  واملسلمني  املستنصر،  يوسف  بن 
املسيحية. وقد توقف أفرادها بداية بالربتغال، بعدما 
األمرية  بقصر  استقباهلم  مت  حيث  اسبانيا،  عربوا 
»ألفونس  امللك  أخت   ،Sancher »سانشري« 
بعد ذلك حنو  توجهوا  (Alphonse II)، مث  الثاين« 
األندلس، فحلوا بصقلية اليت دخلوها يف صفة جتار 
واستقروا هبا ملدة مثانية أيام، خلدوا خالهلا للراحة يف 
املسيحيني.  التجار  أحد كبار  عند  تامة  خلوة  شبه 
العادية،  مالبسهم  نزعوا  مهمتهم،  إمتام  عزموا  وملا 
وارتدوا لباسهم الديين، مث اجتهوا صوب أحد املساجد 
لتلقني عقيدهتم املسيحية، إال أن املسلمني متكنوا من 
حيث  أكرب،  آخر  مسجد  فاجتهوا صوب  صدهم، 
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اإليطاليون  الرهبان  املوقف. وقد أصر  واجهوا نفس 
اخلمسة على موقفهم، وأعربوا عن رغبتهم يف التوجه 
أهنم:  له  معلنني  املامون،  إدريس  إىل حاكم صقلية 
اإلله  هو  وأنه  املسيح،  السيد  امللوك  ملك  »سفراء 
للموت  تعرضهم  ذلك  مثن  ولو كان  حىت  احلق، 
اجلسدي « )6(. وكان من ردود فعل حاكم صقلية 
أن أمر بقطع رؤوسهم إال أن تدخل ابنه حال دون 

تنفيذ احلكم.
أصروا  الذين  البعثة،  هذه  أفراد  عناد  واستمر   
على استكمال مهمتهم، فصعدوا أعلى أبراج املدينة 
وأخذوا يدعون املارة إىل اعتناق املسيحية، مما جعل 
فأمر  املّس«،   من  »ضربا  هبم  أن  يقتنع  األمري 
بإدخاهلم أحد السجون يف أفق إرساهلم إىل بلداهنم. 
وقد ارتأى حاكم صقلية، فيما بعد أن خيريهم بني 
إرجاعهم إىل بلداهنم، أو أن يبعث هبم إىل املغرب 
فاختاروا أن يرسلهم إىل سلطان املغرب آنئذ، بعدما 
شكل  أي  لتحمل  مستعدون   « أهنم:  له،  أعربوا 
فقام  املسيح عيسى« )7(،  من أشكال املوت ألجل 
حاكم صقلية بإيفادهم إىل عمه يعقوب بن يوسف 
املستنصر املوحدي. واستغرب احلكام املسلمني من 
الغرباء، والذين ال يشبهون يف شيء  تصرف هؤالء 
بعيد  زمن  منذ  يعرفوهنم  الذين كانوا  الرهبان  سلوك 

داخل فنادق التجار اليت كانوا يرتادوهنا. 
وقد كان يف خدمة السلطان املذكور أخ امللك 
الذي كان   (Don Pedro) بيدرو«  »دون  الربتغايل 
باملغرب، فأكرم ضيافة أفراد هذه اإلرسالية، وملا علم 
إىل  نبههم  للمسلمني،  املسيحية  تلقني  يف  برغبتهم 
خطورة إقباهلم على ذلك األمر، وإىل ضرورة توخي 
احليطة واحلذر، ملا ميكن أن يثريه من رد فعل مجاهريي 
ضد مجيع املسيحيني املستقرين بعاصمة اإلمرباطورية. 
إال أن محاس هؤالء الرهبان، جعلهم يقومون بالدعوة 
من جديد إىل املسيحية يف صفوف املسلمني، فأمر 
السلطان بإبعادهم إىل بلداهنم. وعلى إثر ذلك قام 

عودهتم  أفق  يف  سبتة  إىل  بإرساهلم  بيدرو«،  »دون 
إىل أوطاهنم، غري أهنم اختفوا عن احلرس، وعادوا من 
جديد إىل عاصمة املغرب مراكش، حيث مت حبسهم 
بيدرو«  »دون  اختذهم  بعدما  سراحهم،  أطلق  مث 
يف  كانت  مسيحية   عسكرية  ككهنة ضمن كتيبة 

طريقها حنو تأديب إحدى القبائل املتمردة)8(.
 ومبجرد عودة هذه الكتيبة، فر الرهبان من مقر 
وتوجهوا  للحراسة،  خيضعون  حيث كانوا  إقامتهم، 
الناس  الثالثة حنو مكان عمومي، قصد دعوة  للمرة 
مجعة  يوم  ذلك  صادف  وقد  املسيحية،  العتناق 
حيث كان السلطان مارا بالقرب منهم، فبلغ درجة 
ومساء  رؤوسهم.  بقطع  وأمر  الشديد  الغضب  من 
)وزير  أبو سعيد  استدعاهم من جديد  اليوم،  ذلك 
إىل  دخوهلم  سبب  عن  واستفسرهم  حينئذ(،  املالية 
املغرب بدون رخصة، بالرغم من أن املغرب يف حالة 
حرب مع بلدهم، فأخربوه بأهنم أتوا بأمر من زعيمهم 
»فرنسوا داسيز«، الذي أوفد رهبانا آخرين، عرب ربوع 
العامل من أجل حتقيق السالم، » وقد جئنا – يقول 
هؤالء الرهبان - ألجل هدايتكم إىل املسيحية، وأن 
بالرغم  اهلل،  يف  حنبكم  أننا  الكفار،  أنتم  لكم  نبني 
أبو سعيد عبثا،  لنا «. وملا حاول  من أنكم أعداء 
إصرارا  زادوا  ذلك،  فعلهم  عن  بالعدول  إقناعهم 
ووصف أحدهم )أوتان(، اإلسالم بـ»الطريق اخلاطئ« 
و»الكاذب« فقام أبو سعيد بردهم إىل السجن وأخرب 
السلطان بكل ما دار بينه وبني الرهبان اخلمسة من 
السلطان حاول  حوار. وملا عرضوا من جديد على 
من غري جدوى صرفهم عن اندفاعهم ذلك، وطلب 
منهم الدخول يف اإلسالم، وأن يزوجهم، ويهب هلم 
املال، وكل اإلكرام الذي يريدون، لكنهم رفضوا كل 
ألجل  شيء  أي  »حيتقرون  أهنم  له  معلنني  ذلك، 
جديد  من  التخلي  منه،  طلبوا  بينما  املسيح«)9(، 
إثر  الفاسدة « )10(. وعلى  بـ » عقيدته  عما أمسوه 
السلطان: »إذن، فإن ساعدي وسيفي  ذلك صاح 
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سوف يقتصون منكم جيدا، ومن محاقاتكم هاته« 
)11(. ويف تلك األثناء تدخل زعيمهم »برار«، خماطبا 

السلطان: » أيها امللك القوي، لقد قمنا بكل ما يف 
استطاعتنا من أجل إخراجك من خطيئتك، ولكي 
نبني لك العقيدة الصحيحة، غري أن عنادك، مل يعد 
له من مربر، فسأظل وإخواين أوفياء للمسيح عيسى               
لكوننا ال منلك حياة  نتأسف  والذي  وإهلنا،  سيدنا 
ال  إننا  دينه،  ويف  فيه  حبا  له،  مننحها  لكي  أخرى 
عنا كثريا  تأخرت  قد  أهنا  جند  واليت  املوت،  هناب 
وتأخر معها جمدنا وعزتنا. إننا نساحمك عن كل ما 
اقرتفته يف حقنا من مساوئ، ولكننا سنكون مرتاحني 
للعقيدة  ومسحت  أخطائك،  عن  ختليت  إذا  جدا، 
املسيحية احلقة أن تلج إىل قلبك « )12(. وقد كان 
املوحدي  للسلطان  مستفزا  الرهبان  هؤالء  جواب 
الذي ثار غاضبا، وقام شخصيا بقطع رؤوسهم يوم 
احلادية  الساعة  على  1220م  يناير   16 الثالثاء 

عشر صباحا )13(.  
بعض  حول  احلاصل  االختالف  من  وبالرغم 
تفاصيل اغتيال أول بعثة فرانسيسكانية إىل املغرب، 
فإن العديد من الكتابات املسيحية الصادرة يف املغرب 
الواردة ضمن  الروايات  تناقلت  إبان االستعمار، قد 
املصادر والكتابات املسيحية املعاصرة هلذه احلقبة دون 
متحيص، واليت حتكي أن املغرب وسلطان املغرب، قد 
تعرضا لغضب إهلي جراء ما اقرتف يف حق الرهبان 
اخلمسة، مشرية مثال، إىل أنه بعد »املأساة الدامية« 
للسادس عشر من يناير 1220م تعرض السلطان أبو 
يعقوب لشلل نصفي بدءا من اليد اليت قامت بقطع 
رؤوس »الشهداء اخلمسة« إىل الرجل، كما تسلط 
اجلفاف على البالد ملدة مخس سنوات. وقد انضاف 
حيث  والطاعون،  اجلراد  زحف  املصيبة  هذه  إىل 
خلفت اجملاعة واألمراض العديد من الضحايا )14(. 
باختصاصه  عرف  والذي  »هنري كولر«  القس  أما 
يف تاريخ الكنيسة والبعثات الفرانسيسكانية باملغرب، 

فقد كتب أن السلطان املستنصر باهلل، تويف » بطريقة 
بئيسة « بعد ذلك بقليل، إذ تعرض سنة 1224م 
لضربة قوية من طرف بقرة متوحشة أردته قتيال خالل 
إحدى حصص مصارعة الثريان، اليت كان معجبا هبا 

 .)15(

نتائج  من  أّن  الكتابات،  هذه  حتكي  كما 
القبائل  متردت  أن  املغرب،  على  املتعاقبة  الكوارث 
من  عقابا  املصائب كانت  هذه  أن  معتقدة  اجلبلية 
هلا  تعرض  اليت  القاسية  املعامالت  نتيجة  السماء  
االسم  وهو   ،(Casis francs) فرانس«  »كاسيس 
الذي كانوا يطلقونه على الفرانسيسكان، حيث عربوا 
معاناة  شهدت  اليت  األماكن  جمموع  مجاعات،  يف 
كانوا  احلزن،  ميأله  وبصراخ  القديسني«،  »الشهداء 
يستعطفون السماء ألجل وضع حد هلذه املصائب 
)16(. وحتكي هذه الكتابات، أنه مبجرد ما مت التفّوه 

هبذه الصلوات، حىت بدأ املطر يتساقط بغزارة  وكدليل 
اعرتاف، توجهت وفود اجلماهري حنو قصر السلطان 
عن  املأل،  أمام  التكفري   « بـ  األخري  هذا  مطالبني 
مرسوما  يصدر  أن  إىل  بالسلطان  دفع  مما  خطئه«، 
رخص من خالله، بتشييد مخسة معابد باملغرب لكي 
يتمكن املسيحيون من ممارسة عقيدهتم، شريطة أن 
ختضع هذه املعابد إلمرة أحد الرهبان بنفس اللباس 
ونفس التنظيم الديين الذي ينتمي إليه الرهبان الذين 
أن عدد هؤالء  ومبا  اإلعدام،  نفذ يف حقهم حكم 
مت  معابد  مخسة  هنالك  فقد كانت  مخسة،  كان 

تشييدها على شرفهم )17(.
وإذا كان من غري املعقول تصديق هذه »الرواية 
املسيحية اخلرافية«)18(، فإن كتاب الصحف املسيحية 
دون  تناقلوها  قد  احلماية،  زمن  املغرب  يف  الصادرة 
إليه  أشار  الذي  األمر  وهو  متحيص،  أو  نقد  أدىن 
»بيري د سنيفال« ،(Pierre de CENIVAL) حينما 
أكد على أن » املؤرخني القدامى، ومؤرخي القديسني 
تفسريات خاطئة « )19(  قدموا   )..( الفرانسيسكان 
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فيما يتعلق باملصائب اليت حلت باملغرب عقب إعدام 
الرهبان الفرانسيسكان اخلمسة.

ب ـ اعدام بعثة سبتة في 10 أكتوبر 
1227

فرصة  اخلمسة  الرهبان  إعدام  حدث  منح 
الراغبني  املغرب  على  الوافدين  الرهبان  أعداد  لتزايد 
الدينية  التنظيمات  كبار  من  »االستشهاد«،  يف 
الكاثوليكية، إذ أن سجل االستشهاد الطويل، يضم 
أمساء اسبانية، وبرتغالية، بل وحىت اجنليزية، غري أن 

اإليطاليني حيتلون املرتبة األوىل ضمن هؤالء. 
وغري بعيد من تاريخ إعدام الرهبان الفرانسيسكان 
اخلمسة مبراكش، مت يف 10 أكتوبر 1227 إعدام 
»كالبر«  منطقة  من  ينحدرون  فرانسيسكان  ستة 
الراهب  بقيادة  إيطاليا،  جنوب   (Calabre)

»دانيال« 20Daniel، وقد رغب أفراد هذه البعثة يف 
»االستشهاد« باملغرب على غرار سابقيهم. وبعدما 
ضواحي  إحدى  يف  أيام  بضعة  قضوا  بسبتة،  حلوا 
املدينة، لدى بعض التجار األوربيني، إال أهنم أصروا 
فاجتازوا  املدينة،  هذه  ألهايل  املسيحية  تلقني  على 
يدعون  وأخذوا  1227م،  شتنرب   30 يف  أسوارها 
لدين املسيح عرب خمتلف أسواقها وساحاهتا. وقد أثار 
املسلمني  البعثة دهشة  أفراد هذه  من جديد سلوك 
باعتباره حدثا جديدا مل يألفوه من قبل ونظرا للجرأة 
التعبري  الرهبان، مل يرتددوا يف  يتصرف هبا  اليت كان 
عن سخطهم ضد أفراد هذه اإلرسالية، و»معاملتهم 
هلم بكل أشكال القسوة«. ونظرا لكوهنم مل يتمكنوا 
السلطان  إىل  فقد سلموهم  وتوقيفهم،  ترهيبهم  من 
فعلهم  عن  عبثا  صرفهم  اآلخر  هو  حاول  الذي 
أيام  ذلك، فأدخلهم السجن حيث مكثوا به مثانية 
بني  الستة  الفرانسيسكان  الرهبان  هؤالء  وملا حضر 
عن  سابقيهم  غرار  على  يتوقفوا  مل  السلطان  يدي 

التوسل إليه  ألجل التخلي عن »خطاياه« واعتناق 
املسيحية. وقد دفع إساءة األدب ألفراد هذه البعثة 
أن  إىل  احلاضرين  اجلنود  أحد  السلطان،  حبضرة 
»دانييل«.  الراهب  رأس  به  ويضرب  سيفه،  يستل 
ومل يزعزع هذا احلدث » ثقة رفقائه، والذين اقتنعوا 
أن حلظة االستشهاد قد حلت، فسجدوا شاكرين له 
منحهم هذا الشرف. وملا فقد السلطان أي أمل يف 
بقطع                أمر  عزميتهم،  من  واحلد  مسعاهم  عن  ثنيهم 

رؤوسهم « )21(. 

            
  

املصدر:

(Le Maroc Catholique, juin 1936, p. 176)- 
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ج - تزايد وفود البعثات والرهبان 
المسيحيين نحو المغرب بحثا عن 

»االستشهاد« 

به  يتهم  الذي  املسيحيني،  ضد  العنف  مسألة 
واجملتمع  السالطني  الكاثوليكية  الصحف  كتاب 
مرحلة  خالل  حىت  يتوقف  مل  املغربيني،  اإلسالمي 
  )22( املغربية  بالسواحل  املسيحي  اإليربي  الوجود 
والذي فتح شهية الرهبان الفرانسيسكان للتوغل من 
 L’Almanach de وحتكي   البالد.  داخل  جديد 
Saint-François أن »الراهب أندري د سبوليط« 

(André de Spolète)، تقدم يف اجتاه فاس العاصمة 

يده،  يف  اإلجنيل  حامال  املغرب،  إلمرباطورية  الثانية 
 )..( الناس  عموم  وسط  املسيحية  إىل  يدعو  وبدأ 
ومل يرتدد يف أن يقدم هلم الدليل على صدق دعوته 
 Le أما  النار)23(.  يف  به  يقذف  أن  عليهم  مقرتحا 
تفاصيل  أعادت سرد  واليت   ،Maroc Catholique

قصة »استشهاد« هذا األخري ألكثر من مرة فتحكي 

د  »أندري  الذي كان  الوطاسي  أمحد  السلطان  أن 
بالرغم  اغتياله  يرد  مل  تنصريه،  إىل  يرمي  سبوليط« 
من الكالم املستفز هلذا األخري، والذي كان يدعي 
املغربية  لالتفاقية  تبعا  وذلك  على صدقه   دليل  أنه 
املوقعة  آنئذ  املفعول  سارية  كانت  اليت  الربتغالية 
بأصيال يف 29 غشت 1471م، واجملددة من قبل 
واليت  1489م،  غشت   27 يف  الثاين  بول  جان 
املسيحيون  األسرى  يتعرض  أال  على  تنص  كانت 
الراهب  أن إصرار  إال   .)24( التعذيب  نوع من  ألي 
دفع   ، Le Maroc Catholique حتكي  املذكور، 
السلطان الوطاسي إىل أن يرسل يف طلب العديد من 
العلماء املسلمني والكهنة اليهود ملناقشة أي األديان 
يعد صحيحا غري أن  »د.سبوليط« مل يتوقف عن 
اإلدعاء بأنه »مالك موفد من اهلل«، وملا عجز عن 
إقناعهم أضاف مسرتسال: »إن الكلمات تبقى جمرد 
النار يف  فلننتقل إىل ما هو عملي. أوقدوا  كلمات 
ميثل  املسلمني كل  أو  اليهود  أحد  وليتقدم  حمطبة 
معتقده وأنا سأقوم بنفس األمر والنار هي اليت ستؤكد 

املصدر:
( Maroc Catholique, juillet 1943, p. 159) 

مناذج من رسوم نشرهتا جملة Le Maroc Catholique عمن تسميهم »الشهداء املسيحيني 
األوائل باملغرب« و«العنف« الذي متت ممارسته ضد املسيحيني باملغرب.  

:املصدر 

 (Le Maroc Catholique, mai 1945,  p. 113)
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من دينه هو الصحيح«)25(. وتشري هذه األخرية إىل 
أن هذا االقرتاح قد أعجب السلطان الذي مل جيد 
من بني املسلمني واليهود من يركب املغامرة، فطلب 
من املبعوث الديين أن يوقع مع شهيدين اثنني على 
تلقاء  من  راغب  بأنه  خالله  من  يؤكد  رمسي  عقد 
نفس  وحسب  احملطبة.  إىل  الدخول  يف  نفسه، 
وكانت  أيام،  ثالثة  ملدة  النريان  إيقاد  مت  فقد  اجمللة، 
تزويدها  مت  احلطب  من  شحنة  أربعني  تضم  احملطبة 
مبسحوق الكربيت )26(، وقبل أن يركب »سبلوليط« 
الثالوث  يف  االعتقاد  احلاضرين  يرجو  أخذ  الرهان، 
وتلقي التعميد، مث جلس على ركبتيه مصليا ودخل 
احملطبة، فانطفأت النريان امللتهبة مرتني، مث اشتعلت 
قام  النار،  أن متسسه  من جديد وبعدما خرج دون 
فريق من اجلمهور بتكسري مججمته عن طريق رشقه 

باحلجارة، وذلك يف يناير 1532م )27(. 
سنة  يف  أنه  لورن«  »فليب  حتدث  كما 
من  اثنان  غامضة،  ظروف  يف  هلك  1533م 
مت  1540م  ويف  االسبان.  الفرانسيسكان  الرهبان 
 (Clénard) »كلينار«  الفنلندي   الراهب  اعتقال 
كما  املسيحيني.  العبيد  بافتداء  بشغفه  املعروف 
كبوشيني  رهبان  ثالثة  اعتقال  1624م،  يف  مت 
مراكش  بسجن  وأودعوا  بآسفي،   Capucions

سنة  ويف  بالطاعون.  إصابتهم  نتيجة  قضوا  حيث 
مبراكش  فرانسيسكان  ثالثة  سجن  1630م، 
 Le Bx  )28( برادو«  د  »خوان  زعيمهم  نال  حيث 
)29(. وحيكي  الشهادة«  Jean de Prado »شرف 

الذي  األخري،  هذا  اغتيال  تفاصيل  »هنري كولر« 
مراكش  حنو  توجه  مث  باجلديدة،  1630م  يف  حل 
معية رفقائه، حيث كان يطمح ملالقاة السلطان عبد 
إليه رسائل من  املالك السعدي، والذي كان حيمل 
قبل دوق مدينة »سيدونيا« (Sidonia)، غري أنه مل 
يتمكن من املثول إال بني يدي الوليد بن عبد املالك 
الذي كان قد عني خلفا ألبيه، فأمرهم بالرحيل، وملا 

رفضوا االمتثال ألمره سجنهم، حيث ظلوا يف خدمة 
األسرى املسيحيني. ويف الوقت الذي مت فيه إطالق 
سراحهم، فإن »حياة هذا العجوز، ذو العزمية القوية 
قد انتهت باالستشهاد، إذ بعد تعرضه للجلد املدمي 
وجه السلطان صوبه سهاما اخرتقت جسمه، مث ألقي 
به نصف ميت يف حمرقة، حيث هلك يف 24 ماي 

 .)30( »1631
عبد  املوىل  السلطان  حكم  فرتة  شكلت  وقد 
 Le امللك، الذي كان وراء قتل هذا األخري حسب
Maroc Catholique، واليت امتدت مابني 1627 

الوجود  تاريخ  يف   » عصيبة  مرحلة   « و1631، 
الصحف  هذه  أن كتاب  إال  باملغرب.  املسيحي 
كانوا  املغرب،  سالطني  أن  على  جيمعون  يكادون 
مجيعهم »سفاكي دماء«، تقول هذه اجمللة: »هناك 
العديد من الشهادات اليت تؤكد مدى القساوة اليت 
تعرض هلا املسيحيون باملغرب. ومن اخلطأ االعتقاد 
أن مثل هذه الفظاعة تعد استثناء، فعلى الرغم من 
بعض  حكموا  الذين  السالطني  من  الوافر  العدد 
الطيبني  األمراء  فإن  اإلمرباطورية اإلسالمية،  أطراف 

كانوا ميثلون استثناء« )31(.   
يف هذا السياق، شكلت مرحلة حكم السلطان 
موالي إمساعيل مادة خصبة للعديد من كتاب وحمرري 
Le Maroc Catholique، والذين أسهبوا يف وصف 

ما تعرض له األسرى املسيحيون من  »ظلم، وجور 
وتعسف، وقهر، وتعذيب، وتقتيل« على يديه***** 
»ت.  يقول   .)32( النعوت  بأسوأ  وصفه  مت  والذي 
قساوته  مبدى  للتذكري   « الصدد:  هذا  يف  كاريري« 
حتت  ضحاياه  اغتيال  يف  لذة كبرية  جيد  فقد كان 
ذلك  تنوعا،  واألكثر  قسوة  األشد  التعذيب  وطأة 
القدمي  منذ  املستعملة  التعذيب  أشكال  خمتلف  أن 
استعماهلا كما  مت  قد  املعاصرة،  الفرتة  حدود  وإىل 
دون  أشكال جديدة،  البتكار  جاهدا  يسعى  كان 
أو  أحياء،  حبرقهم  قام  الذين  األشخاص  نغفل  أن 
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ألقى هبم يف سخانات املاء املغلى، أو أولئك الذين 
مت قتلهم تدرجييا عن طريق برت أعضائهم، وتعليقهم 
ميوتون  تركوا  أو  أحياء  دفنوا  الذين  أو  أرجلهم،  من 

جوعا.. « )33(. 
أعجوبة  بسرد  انفرد  فقد  »هنري كولر«،  أما 
 (Bernard بوسي«  »برنار  الفرنسي  األسري  جناة 
موالي  السلطان  به  ألقى  بعدما   ،BOUSSET)

إمساعيل داخل أحد سجون مدينة مكناس، لتفتك به 
السباع يف 15 فرباير 1681 )34(. ويف جانب آخر 
أشار »هنري كولر«، باالستناد إىل سجل األموات 
أن أحكام اإلعدام املنفذة بأمر أو على يد السلطان 
موالي إمساعيل نفسه، قد بلغت 127 حكما خالل 
تسعة وثالثني سنة، دون احتساب اإلثنىت عشر سنة 
الفارطة من حكم السلطان، ويضيف أنه إذا احتسبنا 
عشرة أحكام باإلعدام خالل السنوات اليت سبقت 
لألحكام  تقريبيا  عددا  افرتضنا  وإذا  التاريخ،  هذا 
املنفذة منذ سنة 1672م إىل سنة 1684م، فإننا 
سنحصل على ما جمموعه 130 إىل 140 حكما 
باإلعدام يف حق املسيحيني طيلة فرتة حكمه )35(. 
أمساء  نشر  بإعادة  قام  الذي  »هنري كولر«،  ويرى 
املسيحيني الذين مت اغتياهلم، على يد السلطان موالي 
إمساعيل أو بأمر منه، وتاريخ وطريقة اغتياهلم )36(، أن 
العدد احلقيقي هلؤالء بعيد كل البعد عن األرقام املبالغ 
املسيحية  الكتابات  بعض  ضمن  وردت  اليت  فيها، 
املعاصرة حينئذ، واليت حتدثت عن مقتل 20.000 
مسيحي خالل عشرين سنة من فرتة حكم السلطان 
موالي إمساعيل، أو تلك اليت روت مقتل 36.000 

مسيحي خالل 26 سنة من حكمه )37(.
تصارع  إمساعيل  موالي  السلطان  وفاة  وبعد 
حسب  ذلك  صادف  وقد  العرش،  على  أبناؤه 
دين،  ورجل  مسيحي   53 مقتل  لورن«،  »فليب 
كما تعرضت مقراهتم للتخريب، وعرف أسرى مدينة 
فاس » مضايقات شديدة « )38(. وبالرغم من هذه 

هنري  يضيف   – املمنهج  العنف  فإن  األحداث، 
كولر- من قبل سالطني املغرب جتاه املسيحيني  مل 
يكن بنفس احلدة على عهد السلطان املوىل امساعيل  
ذلك أن ابنه الذهيب مل يقتل يف اجملموع سوى ثالثة 
مسيحيني، أما عبد املالك فال أحد. وبالنسبة خللفه 
فرتة  أن  الواضح  فمن  إمساعيل،  بن  اهلل  عبد  املوىل 
حكمه، قد شكلت ما تسميه هذه الكتابات ببداية 
الدينية  اإلرساليات  جتاه  وتعاطف«  لني  »عهد 

واألسرى املسيحيني عموما )39(.

◄د ـ اغتيال الراهب »ميشال فابر« 
خالل أحداث فاس الدامية أبريل 

1912

ضد  العنف  أن  إىل  املسيحية  الكتابات  تشري 
املسيحيني باملغرب، مل يتوقف حىت خالل السنوات 
األوىل لفرض احلماية الفرنسية على املغرب   والذي 
رفقة  الدين  رجال  من  العديد  تدفق  بداية  صادف 
اجليش واملعمرين الفرنسيني، الذين مل يسلموا أنفسهم 
من استهداف املقاومني املغاربة. فقد أشار »ألفريد 
فريري« )40(، يف الذكرى التاسعة  لألحداث »الدامية« 
القوات  دخول  إثر  على  املدينة،  فاس  شهدهتا  اليت 
الفرنسية إليها، إىل أن هذه األحداث خلفت مقتل اثين 
عشر ضابطا، وستة ضباط صف، واثين عشر مدنيا، 
األمر  ويتعلق   ،)41( فرانسيسكاين  عسكري  ومرشد 
بالقس »ميشال فابر« Michel FABRE، الذي قتل 
يوم 17 أبريل 1912، عند » بوابة فندق فرنسا يف 
حي الطلعة « )42(. ويضيف »ألفريد فريري«، والذي 
روى تفاصيل اغتيال هذا القس: »سيظل هذا اليوم 
مسجال ضمن حوليات تارخينا االستعماري حبروف 
من دم )..( وشاهدا على أن املسيحيني تدفقوا على 
أرض رويت بدماء الشهداء«)43(. كما جتدر اإلشارة 
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إىل أن كتاب الصحف املسيحية الصادرة يف املغرب، 
باحلاضر،  املاضي  لربط  احلدث  هذا  استغلوا  قد 
والتذكري من جديد مبا يسمونه »تضحيات« العناصر 
الفرانسيسكانية لصاحل فرنسا ومن ذلك ربطه حبادث 
اغتيال الرهبان الفرانسيسكان اإليطاليني اخلمسة سنة 
1220م   وهو ما ورد بقلم القس »ماري-باسكال 
أنكلد«: » على بعد سبعة قرون، متت من جديد، عن 
طريق إراقة دماء الفرانسيسكان، حيازة أراضي، سيتم 
فتحها يف وجه النشاط البابوي لصاحل الفرانسيسكان 
الفرنسيني« )44(.  أما القس »هنري كولر« فقد سبق 
وأن قدم افتتاحية كتابه »التوغل املسيحي باملغرب-

 1914 أبريل  يف  مبكناس«  الفرانسيسكانية  البعثة 
الفرانسيسكاين  التنظيم  مؤسس  إىل  خاص  بإهداء 
»حاول  الكاتب:  يقول  الذي  داسيز«،  »فرانسوا 
الذين  الشهداء  أبنائه  وإىل  للمغرب،  السلمي  الغزو 
الصديق  وإىل   )..( لذلك  فدية  بأرواحهم  ضحوا 
الذي  فابر«،  »ميشال  األب  حدوهم  حدا  الذي 
مبجد  فسقط  ووطنه،  الرب  خلدمة  املغرب  إىل  أتى 
قتيال بفاس يف 17 أبريل 1912« )45(. كما حتكي 
Le Maroc Catholique، أن القس »هنري كولر«  

بوردو  مبدينة  حماضرة  بإلقاء   ،1922 يونيو  يف  قام 
الفرنسية، شهدت حضور آالف املستمعني، إحياء 
»ميشال  الفرانسيسكاين  الغتيال  العاشرة  للذكرى 
فابر«، الذي »سقط مبجد ضحية، مبدينة فاس يف 
سبيل الرب، ويف سبيل فرنسا«، مشريا إىل أن »دماء 
الفرانسيسكان أبناء فرنسا قد سالت عدة مرات منذ 

عشرات السنني بأرض املغرب « )46(.
ونتيجة عملية االغتيال اليت تعرض هلا »ميشال 
فابر«، أمر ليوطي يف 19 يوليوز 1912  بتحويل 
مقر التلغراف الكائن جبانب الفندق الذي اغتيل به 
بيدرون«-   الراهب، » والذي - يقول »جان  هذا 
روي بدماء شهداء احلضارة  إىل خورنية صغرية حتمل 
اسم »القديس ميشال« Saint Michel  )47. كما 

طقسا  األخري  هذا  اغتيال  بذكرى  االحتفال  أصبح 
كهنوتيا سنويا بكنيسة فاس-املدينة )48(. 

إال أن اغتيال القس »ميشال فابر«، مل يشكل 
الدين  لرجال  بالنسبة  باملغرب،  الوحيدة  احلادثة 
الفرانسيسكان، خالل عمليات »الباسيفيكاسيون«  
 Hilaire »إذ مافتئ أن التحق به األب »هلري فرييي
 18 له يف  إثر كمني« نصب  VERRIER، »على 

املراكز  ألحد  زيارته  أثناء   ،)49(   1918 يونيو  
 Le Maroc الكنسية مبنطقة بولطان بوجدة، حتكي

.Catholique 50

◄ 2 - تحليل ومناقشة الروايات 
المسيحية بصدد العنف ضد 

المسيحيين بالمغرب :

هكذا نالحظ، أن الصحف الكاثوليكية الصادرة 
يف املغرب، تصور أن املسيحيني باملغرب شكلوا على 
اجملتمع  قبل  من  املمنهج  العنف  التاريخ ضحايا  مر 
اإلسالمي املغريب وسالطينه فهو يعد ظاهرة ذات جذور 
تارخيية، وقدمي قدم العالقات بني الطرفني. واملالحظ 
أن الطريق الذي كان ينهجه الرهبان الفرانسيسكان 
كان ينتهي بأحداث مأساوية، إذ يتضح من خالل 
هدف  أن  الكاثوليكية،  الكتابات  هذه  لنا  روته  ما 
الرهبان الفرانسيسكان من القدوم إىل »إمرباطورية أمري 
هو   ،(L’Empire de Miramolin)  )51( املؤمنني« 
البحث عما يسمونه بـ«االستشهاد«، وقد كان ذلك 
املسيحية وسط مجوع  الدعوة العتناق  على  يتوقف 
املسلمني يف املساجد واألسواق والطرقات واألماكن 
العامة، كوسيلة ألجل تسليمهم إىل السلطان قصد 
املسيحية  باعتناق  ومطالبته  معه،  املباشرة  املواجهة 
القديس  زعيمهم  منوذج  من  أفكارهم  مستلهمني 
أن  مرارا  يردد  مسعوه  والذي  داسيز«،  »فرنسوا 
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بكامله                                                                 الشعب  استمالة  يعين  السلطان  استمالة 
 .(Gagner le Roi c’est gagner le peuple) (52)

غري أن حساباهتم كانت دائما حمل خطأ، إذ عوض 
أن  يفضلون  كانوا  املسيحية،  السلطان  يعتنق  أن 
تكون هنايتهم على يديه؛ ذلك أن جميئهم للمغرب 
والدعوة علنا العتناق املسيحية، وسب الرسولملسو هيلع هللا ىلص 
واهتام اإلسالم بالعقيدة اخلاطئة، ليس من شأنه إال 

أن يثري حفيظة املسلمني.
إيطاليني   املسيحيني،  الرهبان  هؤالء  أن  كما   
واسبان، وبرتغاليني، مل يكونوا يعرفون مقدار متسك 
الذي  ونبيهم  املقدس،  وكتاهبم  بدينهم،  املسلمني 
يتجاهلونه، غري أهنم كانوا يأتون مجيعهم بنية مزدوجة: 
السهر على خدمة عقيدة املسيحيني  ولكن كذلك 
النجاح  حتقيق  حنو  سعيا  املسلمني،  تنصري  حماولة 
حيث فشل سابقوهم، فهذا األمل مل يفارق أبدا أيا 
من الباباوات أو أي مبعوث مسيحي )53(. وهو ما 
ميكن أن نلمسه بعمق يف النداء الذي وجهه مؤسس 
التنظيم الفرانسيسكاين »فرنسوا داسيز« إىل مؤيديه 
يعد  البعثات  إرسال هذه  أن مسألة  معتربا  وأتباعه، 
قد  الرب  إن   « هذا:  طلبه  وقد جاء يف  إهليا،  أمرا 
أمرين، أبنائي األعزاء، أن أرسلكم إىل بالد املسلمني 
لتبليغ وتعليم عقيدته، وحملاربة اإلسالم « )54(. وسعيا 
حنو حتقيق هذه النتائج، فقد كانت هذه اإلرساليات 
الدينية، تستعمل مجيع وسائل اإلقناع هبدف إنشاء 
مجيع  قبوهلا  خالل  من  باملغرب،  مسيحية  كنيسة 
للموت، وذلك  التعرض  فيها  مبا  التعذيب،  أشكال 
من  املرتددين  وإثارة شفقة كل  ألجل حتريك شعور 
السلطان وحاشيته، والذي ظل يف مقدمة املستهدفني 

العتناق املسيحية.
لذلك فإن فشل هؤالء الرهبان يف مهماهتم يرجع 
إىل وحدة ومتاسك عقيدة املسلمني من جهة ومن جهة 
أخرى، فقد كان هؤالء الرهبان على جهل تام حبقيقة 
ماسينيون«  »لوي  أكدها  املالحظة  فهذه  اإلسالم، 

Louis MASSIGNON نفسه حينما أشار إىل »أن 

اللغة  يتحدثون  ال  كانوا  »االستشهاديني«  هؤالء  
العربية، وجيهلون أي شيء عن اإلسالم، كما أهنم ال 
يهتمون بامليسيولوجيا Missiologie )علم التنصري( 
إليهم  بالنسبة  بروح اإلسالم، والذي ال يشكل  وال 
سوى فرصة ساحنة ألجل تأكيد مدى وفائهم للرب 

الذين هم يف عجلة ملالقاته « )55(.
الكاثوليكية  املنشورات  إليه  وخبالف ما أشارت 
تعطش  حول  احلماية،  إبان  املغرب  يف  الصادرة 
املغرب لدماء املسيحيني خالل  املسلمني وسالطني 
احلقبتني الوسيطية واحلديثة، وحىت املعاصرة، بل هناك 
من ذهب إىل حد احلديث عن » هلكوست« )56( 
Holocauste حقيقية يف حق الرهبان الفرانسيسكان 

األوائل، فإن ما ينبغي استنتاجه، خاصة من خالل 
أفراد  اغتيال  مت  حيث  والثانية،  األوىل  احلادثتني 
وسبتة  مراكش  من  يف كل  املسيحيتني  اإلرساليتني 
وبشهادة هؤالء الكتاب أنفسهم أن سالطني املغرب 
وحكامه، كانوا يبدلون قصارى جهدهم، ألجل ثين 
هؤالء الرهبان عن مساعيهم وإرجاعهم إىل بلداهنم. 
إال أن هؤالء كانوا يصرون على اعتناق سلطان املغرب 
للمسيحية، أو املوت على يديه، وهو ما كان يتحقق 
بعد احملاوالت املتكررة من غري جدوى لتفادي هذا 
املصري املؤمل، ذلك أن » حب االستشهاد- يضيف 
»لوي ماسنيون« - بالنسبة للشهداء الفرانسيسكان 
األوائل (Proto martyrs franciscains) بكل من 
مكلفة  وسيلة خمتصرة وغري  يشكل  وسبتة،  مراكش 
املوت يف  عن  البحث  سريعة ألجل  هي  ما  مبقدار 
سبيل العقيدة املسيحية، مث ألجل تأكيد مدى تربم 

جالديهم الذين هم معذورون حقا « )57(.

اليت  اإلسالم،  تسامح  وعدم  العنف،  فمسألة   
تتحدث عنه هذه الكتابات، ال تستند إىل أي أساس 
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صحيح)58(،  وتوضح العديد من املصادر واألرشيفات 
الوسيط  العصر  الغربية خالل  العربية وحىت  التارخيية 
أنه طاملا كان املسيحيون يعيشون يف املغرب متفادين 
كانوا  وطاملا  املسلمني،  أحاسيس  وجرح  استفزاز 
حيرتمون حرفية وروح املعاهدات املتفق عليها من قبل 
ساداهتم )الباباوات واألمراء(، فإهنم كانوا جيدون يف 
ساكنة املغرب وحكامه، أجل التقدير واحلماية األكثر 
إنصافا )59(، هذا يف الوقت الذي جند فيه كتاب هذه 
املسيحيني كانوا  املؤرخني  الصحف، كما هو شأن 
يتعمدون نفي ذكر أي شكل من أشكال التسامح 
الديين  بالتعصب  املسلمني  يتهموا  لكي  الديين، 
واضطهاد املسيحيني وانتهاك حقوقهم)60(، متغافلني 
عمدا اإلشارة إىل ما تعرض له املسلمون واليهود على 
حد سواء من حاالت تعصب وعداء معلنني، نتيجة 
األزمة االقتصادية واالجتماعية والدينية احلادة، اليت 
خاصة  وبصفة  اإليربية،  اجلزيرة  شبه  تعيشها  كانت 
نتيجة إحداث حماكم التفتيش، اليت عاىن املغاربة من 
أيديهم حلاالت  عنف حمققيها، حيث تعرضوا على 
تعذيب فضيعة، بلغت حد اإلعدام حرقا، واليت كانت 
تسعى يف جمملها إىل فرض التنصري على هؤالء كرها 
مث إىل طمس مظاهر االختالف والتميز، مهما كانت 
بسيطة، وبعيدة عن الدين والعقيدة )61(. وهذا يفسر 
ما يطبع هذه الكتابات من حتيز وال موضوعية عندما 
لكون  نظرا  املسلمني،  عن  باحلديث  األمر  يتعلق 
آنئذ  املسيحيني  والسياسة  الدين  رجال  من  العديد 
كانوا حيملون يف قلوهبم حقدا دفينا جتاه كل ما هو 
الصليبية  احلروب  عقلية  أن  جند  بل  مسيحي،  غري 
استمرت حىت مع بعض رجال الدين وبعض الساسة 

يف العصر احلايل )62(. 
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 الملّخص :
 

إّن الطبيعة الصليبية التي نجدها في الحمالت النصرانية الدعائية الموجهة ضّد اإلسالم، ال يتوانى في 
نسج قصص و أساطير، تعطي طابعا مثاليا للمسيحية عامة، و تحديدا لبعض الشخصيات في التاريخ اإلفريقي 
المسيحي أمثال أوغستين، ال لشيء سوى الجزائريين  على الّتماهي  (Identification)  لهؤالء، باتخاذهم 
قدوة، و تقليدهم باعتناق المسيحية، و هم يوهمونهم بأّن ذلك  »عودة إلى األصل«،  و أّن  هذا كفيل  
بمصالحتهم  مع ماضيهم و بتحقيق تميُّزهم، و استرجاع توازنهم، و هويتهم المفقودة !. وهذا ما يتجلى من 
خالل مثلنة و تقديس أوغستين منذ العهد االستعماري إلى يومنا هذا و أسطورة نصرانية سّكان منطقة القبائل 

خالل العصور المسيحية األولى.

  Résumè : 

La nature crusade  que nous trouvons dans des campagnes de propagande 
chrétienne contre l’Islam, n’ hésiter pas  à tisser des histoires et des légendes, 
qui donnent un  parfait idéal  du christianisme, et en particulier pour certains 
des personnages de l’histoire de l’ afrique chrétienne, comme Augustin,  rien 
que pour  insiter  les Algériens à l’ identification pour eux. en les prenant 
comme idoles  et modèles  embrassant le christianisme. ils  leur inflige que  
ce «retour à l’origine»,  est une reconsiliation avec leurs Histoire  et  une  
emmegence  de leur caractère distinctif , et un réequilibrage de leur ames, 
et  de leur identité perdu! Tout cela  se manifeste par l’idéalisation  et  la 
révérence d’Augustin depuis l’époque coloniale à nos jours et la mise en 
exerge du  mythe des kabyles chrétiens pendant les premières  époques 
chrétiennes.

د/ مخلوف بن تونس ساجية
جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد هللا

 الّتماهي عند آباء الكنيسة األوائل بين المثلنة والواقع 
التاريخي



 قضايا تاريخية   العدد  02  1437 هـ / 2016 م

131
راسات

ّ
البحوث والد

◄تمهيــد:

بالقليلة  ليست  سنني  منذ  اإلسالم  يتعرض   
أنه  على  تصوره  ما  غالبا  دعائية شعواء،  إىل حرب 
دين إرهاب، فهو –كما يصور- »دين حيث على 
اإلعتداء، و القتل، و التنكيل«.و الغرب اليوم، ينظر 
إىل املغرب العريب عامة، و إىل اجلزائر خاصة، على 
حبكم كوهنا  ذلك  لإلرهاب،  املصدرة  الدولة  أهنا 
مسلمة من جهة، و من جهة أخرى حبكم تعرضها 
بباقي  مقارنة  مبكر،  بشكل  العاملية  الظاهرة  هلذه 
الدول يف  باقي  و  بل  اإلسالمية،  و  العربية،  الدول 
عامة  أوروبا  من  اجلغرايف  قرهبا  إىل  باإلظافة  العامل، 
وما يربطها هبا من عالقات، خاصة مع وجود جسر 
بشري، يتكون من عدد هائل من املغرتبني، والّذي 

يربطها بفرنسا حتديدا. 
حب  دين  أهنا  على  املسيحية  تقّدم  املقابل  يف 
وتسامح، بدليل أن » املسيح –كما يزعمون- حيث 
يقدموا  أن  األمين،  اخلد  على  يضربون  الذين  أتباعه 
أمر  متاما  متجاهلني  األيسر«،  خدهم  للمعتدي 
السيف، كما جاء يف اإلجنيل  أتباعه حبمل  املسيح 
أللقي  جئت  أين  تظنوا  »ال  نصه:  فيما  مىت،  عن 
بل  سالما  أللقي  جئت  ما  األرض.  على  سالما 
نصه:  فيما  لوقا  و عن   ،  )34  :10 )مىت  سيفا« 
ُه َوِمْزَوٌد 
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سيفان.  هنا  ذا  هو  رب  �اي  »فقالوا:   ،)36  :22
« )لوقا 23: 38(. اي

فقال هلم: يك�ف

اليت  احلقائق  أيضا  املسيحيون  يتجاهل  ما  غالبا 
من  العديد  وجود  تؤّكد  اليت  و  التاريخ،  سجلها 
هنا  نقصد  ال  املسيحية،  داخل  الدينية  الصراعات 
تلك اليت نتجت عن احلروب الصليبية بني املسيحيني 
اليت  االستعمارية،  احلروب  تلك  ال  و  املسلمني،  و 

أمريكا، حيث  فيها  مبا  العامل،  املسيحيون  هبا  غزى 
قضوا على سكاهنا األصليني باسم املسيح، حىت ال 
يكاد يُرى هلم أثرا اليوم، إمنا نعين حتديدا تلك احلروب 
اليت  أنفسهم، و  املسيحيني  اليت نشبت بني  الدينية 
أزهقت فيها أرواحا، و أسيلت دماءا، و ييُّتم أطفاال 
و خرّبت بيوتا، و أحرقت العديد من املقدسات، مبا 
فيها من كتب... و كل ذلك حدث باسم املسيح!!

إشتّدت معاناة الربوتستانت يف أوروبا عامة طيلة 
الّدخول يف  إىل  أدى هبم  الّسادس عشر، مما  القرن 
الكاثوليكّية  الكنيسة  مع  مواجهةعسكريّة  بل  صراع 
و مع الّسلطة احلاكمة يف آن واحد. نشبت حروب 
أهلّية دينّية طويلة بني الفريقني يف كّل أوروبا، نذكر 
منها حرب الّثالثني عاما1، و حرب الّثمانني عاما2  
 LENOIRE &...3و حييرب البيروتستنت الفرنسيّييين
TARDAN-MASQUELIER, 2000, p.p.630-

631

تسّببت هذه احلروب الّدينّية )و غريها كثري( يف 
مذابح دمويّة رهيبة، مل تتوّقف إال باعرتاف الكنيسة 
وباحلقوق  املعتقد،  حبرّيّة  عاّمة  األوروبّيني  احلّكام  و 
الّسياسّية و املدنّية للربوتستانت. كان ذلك يف صلح 
ويستيفاليا (TRAITÉS DE WESTPHALIE) لسنة 
1648م بالّنسبة لألوربّيني عامة، )رستم، 2004 
الّتسامح  مرسوم  يف  و   )162  -  158 ص.ص. 
       L’ÉDIT DE TOLÉRANCE  DE لفرساي 
للفرنسّيني. بالّنسبة  1787م  VERSAILLEلسنة 

 LENOIRE & TARDAN-MASQUELIER,

2000, p.p.630-631

إليه  تعّرض  الذي  الّشديد  اإلضطهاد  دفع 
الربوتستانت يف أوروبا بالعديد منهم إىل اهلجرة من 
أمان  األمان  عن  حبثا  أوروبا،  داخل  آخر  إىل  بلد 
)أمريكا( اجلديد  العامل  يف  سوى  حّقا  جيدوه  مل 

حتديدا  الّشمالّية  أمريكا  إىل  و  بقّوة،  إليه  فهاجروا 
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الّسّكان   من  األكرب  الّنسبة  يشّكلون  صاروا  حيث 
 LENOIRE & .منذ سنة 1790م إىل يومنا هذا
 TARDAN-MASQUELIER, 2000, p.p.630-

.631

األوىل  القرون  يف  حاال  أفضل  األمور  تكن  مل 
لظهور املسيحية، اليت تقوم أصال على عقائد، ختفي 
خملوقاته  و  األب  اهلل  بني  شديدا  صراعا  طياهتا  يف 
نتيجة عقيدة »اخلطيئة األصلية«، و اليت نتج عنها 
      - يزعمون  كما   – املخلوق  و  اخلالق  بني  قطيعة 
واليت بدأت مع أكل آدم للثمرة املمنوعة أو التفاحة 
أن  إىل  القطيعة  هذه  امتدت  و  حواء،  من  بإيعاز 
جاء املسيح.بعدها جاء »الصلب و الفداء«4 كحل 
وحيد إلصالح العالقة مع الّرب، هذا بعد أن أخفق 
والفداء«  »الصلب  عملية  ذلك!  يف  األنبياء  كل 
نفسها جاءت نتيجة صراع شديد بني اليهود واملسيح 
قرار  طبقوا  الذين  الرومان  إىل  باإلضافة  وأتباعه، 

الصلب، بإيعاز من اليهود!!
طيات  يف  املوجودة  الصراعات  هذه  رغم كل 
ألبناء  املسيحية  تُقّدم  املسيحي،  التاريخ  و  الّدين 
مشال إفريقيا عامة، و ألبناء اجلزائر خاصة، و حتديدا 
للذين يعانون من إشكالية اهلوية من سّكان منطقة 
القبائل كخري بديل لإلسالم، و هم يومهوهنم بأن هذا 
»الّدين املسامل«، دين حمبة و سالم، عكس اإلسالم 
الذي »غزى ديارهم –كما يّدعون- و أخرج آباءهم 
من املسيحية مكرهني، ليدخلهم بالسيف، يف دين 
تسفك فيه الّدماء باسم اهلل، و خترق فيه كل القيم 

األخالقية، و احلقوق اإلنسانية«!!
يف  جندها  اليت  املشينة  األوصاف  بعض  هذه 
احلمالت الدعائية املوجهة ضّد اإلسالم، يف املقابل 
ال يتواىن الغرب يف نسج قصص و أساطري، تعطي 
لبعض  حتديدا  و  عامة،  للمسيحية  مثاليا  طابعا 
أمثال  املسيحي،  اإلفريقي  التاريخ  يف  الشخصيات 

أغستني، ذلك ال لشيء سوى حلّثهم على الّتماهي 
(Identification) هلؤالء، باختاذهم قدوة وتقليدهم  

»عودة  ذلك  بأن  يومهوهنم  وهم  املسيحية  باعتناق 
إىل األصل«، وأن هذا كفيل مبصاحلتهم مع ماضيهم 
وبتحقيق متيُّزهم و اسرتجاع توازهنم وهويتهم املفقودة!

◄1 - تحديد بعض المفاهيم:
 :)L’identification( 1 - 1 التماهي

الّنفسي  الّتحليل  لنظريّة  وفقا  دفاعية،  آلية  هي 
إليهم  اإلنتماء  نريد  مبن  أو  مبن حنّب،  الّتشّبه  وهي 
أو أي مجاعة أخرى  األصدقاء،  أو  الوالدين،  سواء 
الّتماهي مصطلح  و  إليها.  اإلنظمام  املرأ يف  يرغب 
حيمل حسب الالند (LALANDE) معنيني و مها: 

 معىن الّتعيني )من فعل عنّي أي حّدد(، أي 
اإلقرار بأّن هذا الّشيء هو عينه، إّما عدديا، و إما 
الّشيء  هذا  بأّن  اإلقرار  مثل  من  الّنوع،  حيث  من 
من  فئة  بأّن  نقّر  أو حني  معّينة...،  فئة  إىل  ينتمي 

الواقع، قابلة ألن تُرّد إىل فئة أخرى...

 معىن التماهي: أي أن يصبح فردا ما مطابقا 
فيه كائنني  يصبح  الذي  الفعل  أو  آخر،  لشخص 
الواقع، كّلّيا أو كنتيجة  الفكر، أو يف  متطابقني يف 
ثانويّة. )عن البالنش و بونتاليس، 1985م، ص. 

.)198
نعثر على هذين املعنيني عند فرويد، إذ يصف 
عالقة             أو  الّتشابه،  عالقة  ترتجم  اليت  العملّية 
»و كأن«، من خالل استبدال صورة بأخرى أو من 
خالل »الّتعيني«، باعتبارها ممّيزة لعمل احللم. ذلك 
هو املعىن الذي ورد يف الّنقطة )أ( عند الالند، إمّنا 
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ليس للّتعيني هنا قيمة معرفّية: فهو جمّرد عملّية نشطة 
هبويّة كّلّية.  تشاهبا كامنا  أو  جزئّية،  هويّة  تستبدل 
ولكّن هذا املصطلح يف الّتحليل الّنفسي حييلنا أساسا 
إىل معىن »الّتماهي« )أي الّنقطة الثّانية عند الالند( 
)البالنش و بونتاليس، 1985م ص. 198( وعليه 
يف  )الثّاين(  املعىن  هبذا  »الّتماهي«  مفهوم  يتقاطع 
اإلستعمال الّشائع مع سلسلة من املفاهيم الّنفسانّية 
الوجدانّية  املشاركة  الّتقليد،  احملاكاة،  مثل:  من 

الّتعاطف، العدوى العقلّية، و اإلسقاط...
إقرتح  الّتماهي  فيه  حيدث  الذي  لإلّتاه  ووفقا 
»الّتماهي  بني  الّتمييز  ضرورة  الباحثون  بعض 
أو   )CHILLER شيلر  يقول  )كما  الّنزعة«  الغريّي 
فالون  يسميه  أن  يفّضل  اجلاذب« )كما  »الّتماهي 
شخصه  املرء  متاهي  يف  املتمّثل  و   )WALLON

اخلاص، بشخص آخر )أو تشّبهه باآلخر(، و بني 
»الّتماهي ذايت الّنزعة« أو الّتماهي »الطّارد« حيث 
)عن  هو.  الّذايت  بشخصه  اآلخر،  الّشخص  مياهي 
البالنش و بونتاليس، 1985م، ص. 198( و يف 
حالة تواجد هاتان احلركتان الديناميكيتان، اليت تنّم 
»حنن«  الضمري  يتشّكل  نشطة  تفاعلّية  عملّية  عن 

(LE NOUS)، أو اهلويّة اجلماعية.

1 - 2 الهويّة:

يف الّلغة مشتّقة من الّضمري هو . أّما مصطلح 
»اهلَو هو« املرّكب من تكرار كلمة هو، فقد مّت وضعه 
كاسم معّرف بأل ومعناه »االحّتاد بالّذات«. ويشري 
مفهوم اهلويّة إىل ما يكون به الشيء »هو هو«، أي 
من حيث تشّخصه وحتّققه يف ذاته، ومتييزه عن غريه 
فهو وعاء الّضمري اجلمعي ألّي تكّتل بشرّي، وحمتوى 
قيم  من  يشمله  مبا  نفسه،  الوقت  يف  الضمري  هلذا 
وإرادهتا  اجلماعة  وعي  تكّيف  ومقّومات،  وعاداٍت 

يف الوجود واحلياة داخل نطاق احلفاظ على كياهنا.
(http://mawdoo3.com )

عن  أهناعبارة  على  اهلوية  فتعرف  اصطالحا  أما 
مساٍت متّيز شخصاً عن غريه أو جمموعة عن غريها. 
و هي الوعي بالّذات الثقافّية واإلجتماعّية، أو هي 
اخلصوصّية و الّذاتّية، اليت تتشكل وفقا لثقافة الفرد 
ثابتة  غري  هي  و  وتارخيه،  وحضارته  وعقيدته  ولغته 
http://mawdoo3. .وإمّنا تتحّول تبعاً لتحّول الواقع

 com

1 - 3 المثلنة 
 :IDEALISATION

مثايل(IDEAL):اليت  كلمة  من  اشتقاق  هي 
تعرف لغة يف قاموس الروس (LAROUSSE)بأنه ما 
يتمّيز بكل الصفات الفريدة لنوعه، غري أن ذلك يبدو 
صعب التحقيق يف الواقع. أو أنه ذلك الذي نسند 
إليه كل صفات الكمال، و اليت تعترب مثالية للدور 
الذي يقوم به، و للوظيفة و املكانة اليت حيتلها. هذا 
 (IDEALISATION) املثلنة  عملية  وجود  يفرتض 
الشخص  أو  الشيء  جعل  »اصطالحا  تعين  اليت 
http://www.larousse. .مثايل« مبعىن آخر متجيده

fr/dictionnaires/francais

واملثلنة يف التحليل النفسي هي عملية نفسية،تُرفع 
الشخص  )أو  املوضوع  قيمة  و  صفات  بواسطتها 
املدرك و املعروف خبصائص ما( إىل مرتبة الكمال. 
يساهم الّتماهي للموضوع املمثلن يف تكوين و إغناء 
اليت تسمى مثالية عند الشخص )أنا مثايل  األركان 
ومثل أعلى لألنا ( )البالنش و بونتاليس، 1985م 

ص. 464(.
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◄ 2 - اختالق االستعمار 
الفرنسي ألزمة الهويّة عند الجزائريين 
عامة و سكان منطقة القبائل خاصة: 

احلثيثة  مبحاوالته  الفرنسي  االستعمار  ُعرف 
لتفتيت الّشبكات اإلجتماعّية يف اجلزائر من خالل 
احللقات األضعف فيها، كما سعوا إىل أن يضعفوا 
روابط القيم الّتقليديّة املنظِّمة للعالقات داخل هذه 
الّشبكات، وأن يقتلوا الّشعور باملصري املشرتك بسياسة 
»فّرق تسد«، اليت لطاملا انتهجوها، واليت كانت تقوم 
نشر  خالل  من  اجلزائرّيني  بني  الّتمييز  على  أساسا 
اخلرافات و األساطري و األكاذيب الكفيلة بتشتيتهم 

و غرس الكره و احلقد فيما بينهم.
أيدي  الرببريّة...على  الّنزعة  أتباع  تعّلم  »لقد 
يف  فغرسوا  البيض،  اآلباء  أيدي  على  و  فرنسّيني، 
عّلموهم  و  عريب،  هو  ما  لكّل  نفوسهم كرههم 
العربّية لغة غازية  أّن  العرب غزاة، و  أّن  بالفرنسّية« 
و أّن الرببر جرمان هاجروا من أوروبا»ليربّروا »فرنسة 
اجلزائر و فرنسّيتها« قبل 1962م...«   )بن نعمان 

1997م، ص. 37(
فعل املستعمر الفرنسي ذلك حلّث الرببر عاّمة، 
وسّكان منطقة القبائل حتديدا على الّتماهي لألوروبّيني 
للفرنسّيني خاّصة، و االنفصال عن األّمة  عاّمة، و 
املستشرقون  يرتّدد  مل  قاطبة.  اإلسالمّية  و  العربّية 
مطامعهم  لتحقيق  الّتاريخ  حتريف  يف  الفرنسّيون 
القبائل  بعض  عقول  يف  ُغرس  حيث  االستعماريّة، 
أن سلفهم روماين، و حىت آري، و هذا يعين تارخيّيا 
أهّنم أشّد قرابة للفرنسّيني  )بن نعمان1997م، ص. 
القبائل  عقيدة  بالّتشكيك يف  يكتفوا  مل  و   ،  )29
قاطبة  األمازيغ  أجدادهم  أّن  فأشاعوا  اإلسالمّية، 
كانوا مسيحّيني، و أّن تنّصر القبائل من جديد ما 

هو سوى عودة إىل األصل.

لقد حفر املستشرقون األوروبيّّيون يف أعماق تاريخ 
مشال إفريقيا، و تتّبعوا آثار الكنيسة يف هذه املنطقة 
العريقة، و حبثوا عن آثار الّصليب يف كّل مكان مبا يف 
ذلك على أجساد بناتنا، من أجل دعم هذه املزاعم 
 (DAUMASأوجني دوماس  اجلنرال  يصف  حيث 
الوشم  1855م،  سنة   EUGÉNE،1803-1871)

ما  فيقول  وجهها  على  القبائلّية  املرأة  حتمله  الذي 
نّصه: «عادة ما حتمل املرأة القبائلّية وشم على شكل 
العادة دون أن يدركوا  القبائل هذه  صليب... خيّلد 
أصلها، و هي كما يبدو تعود إىل احلقبة املسيحّية.

)DAUMAS, 1988, p. 194(
»رفض  إىل  هذا  موقفه  لتربير  دوماس  يستند 
على  ومشا  حتمل  بامرأة  الّزواج  املرابط  و  الطّالب 
الّزواج«  قبل  نزعه  على  حيمالهنا  حيث  جسدها، 
)DAUMAS, 1988, p. 195(، متجاهال يف 

ذلك أمرين أساسّيني:
أشكاله  بكّل  الوشم  حيّرم  اإلسالم  أن  أّوهلما 
ثانيهما أّن الّدراسات الّتارخيّية، و دراسة اآلثار اليت 
قام هبا املستشرقون يف احلقبة االستعماريّة أّكدت أّن 
احلكم  عن  خارجة  بقيت  اليت  إفريقيا  مشال  مناطق 
منطقة  منها  نذكر  املسيحّية،  تطلها  مل  الّروماين 
القبائل، و األوراس و البيبان و كل الّسلسلة اجلبلية 
 voir MESNAGE, 1913,( .ملوريطانيا القيصريّة

)p.p 440-632
  (HANOTEAUيؤّكد كّل من هنوطو و لوتورنو
»الّتقاليد  عن  يف كتاهبما   ET LETOURNEUX)

قد  القبائل  أن   (Traditions kabyles) القبائلّية« 
تأثّروا باألكاذيب اليت رّوجها املستعمر الفرنسي عن 
يكن يف  نّصه: »مل  فيما  للقبائل  املسيحّية  األصول 
الواقع القبائل يظّنون -من قبل جميئنا-  أّن أسالفهم 
إىل  متتّد  ال  الّتارخيّية  معلوماهتم  إّن  نصارى.  كانوا 
البعض منهم  البعيدة. و إن كان  الّزمنّية  الفرتة  هذه 
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يرّدد ذلك، فهذا ألهّنم مسعونا نقول هذا القول، وهم 
ذلك  يفعلون  ما  و  بتكراره،  إلينا  الّتوّدد  يف  يرغبون 
 MESNAGE, 1913, شخصّية«.  ألهداف  إال 

.p.626
أّما عن الوشم على شكل صليب على أجساد 
القبائليات، و بعض الّرجال، أو حىت بعض الّصلبان 
املنقوشة على بعض األبواب، و بعض الّصناديق يف 
أهنا  لوتورنو  و  هنوطو  فريى  عاّمة،  القبائل  منطقة 
)الّصلبان( ليست منتشرة بالقدر الكايف، الذي جيعلنا 
نعتربها ناتة عن عادات قدمية، و عليه مها يعترباهنا 
 in MESNAGE,( .ناتة عن خيال الفّنانني ال غري

)1913, p.627
نفس   (VAN GENNEP) غينيب  فان  يشاطر 
الرّأي مع هنوطو و لوتورنو، فبعد أن درس األشكال 
القبائل  منطقة  يف  الفّخاريّة  األواين  على  املرسومة 
الحظ أّن معظم األشكال عبارة عن أشكال هندسّية 
مثل املربّع، و املثّلث، و املعنّي، و غالبا ما متأل هذه 
األشكال بعّدة طرق، غري أّن أبسطها هو الرّبط بني 
الّزواية األربعة للمربّع، أو املعنّي خبّط مستقيم، و عليه 
 in MESNAGE, 1913,( .حنصل على الّصليب
الّتفكري سليم جّدا  أّن هذا  p.627( يرى مسناج 
رسومات كّل  يف  الّصلبان  وجود  سبب  يفّسر  وهو 
 MESNAGE,( .الّشعوب البدائّية منها و املتحّضرة

)1913, p.627
املخادع  األسلوب  هذا  أّن  إىل  اإلشارة  تدر 
للّتنصري اجلماعي )الذي يعتمد على خلق أزمة هويّة 
عند القبائل( مل ينطلي إال على عدد قليل جّدا من 
الّسّذج، من ذوي احلاجة، حيث فشل املنّصرون يف 
للفرنسّيني  الّتماهي  إىل  القبائل  منطقة  سكان  دفع 
الغربّية  بالثّقافة  الّنصرانّية  الرتباط  نظرا  للّتنصُّر،  أو 
اليت كان القبائل –يف املاضي القريب- يرفضوهنا قلبا 

وقالبا.

الّنصرانّية  إىل  ينظرون  املسلمني  »جعل  هذا 
الذي  الغرب..  ديانة  أجنبّية«..  »ديانة  باعتبارها 
كان غالبا، إن مل يكن دائما املستعمر، و املستغّل 
املسلم  ارتباط  من  ذلك  اجلالد..فزاد  و  والعنصري، 
احلضاريّة..            هويّته  عن  املعرّب  باعتباره  بإسالمه، 
ديانة  باعتبارها  الّنصرانّية،  من  نفوره  من  عّمق  و 
)عمارة  احلضاري.«  االستالب  و  األجنبّية  الثّقافة 

2007م ص. 99( 
عن  حتّولوا  أن  الذين حدث  »أّن  ذلك  إىل  زد 
اإلسالم  من  ال  اقُتلعوا،  قد  الّنصرانّية،  إىل  اإلسالم 
وحده، كدين، و إمّنا من الثّقافة الوطنّية و القومّية.. 
غدو  لقد  املاء!!  من  انتزع  الذي  فكانوا كالّسمك 
لقد  ذويهم، حىت  عن  معزولني  حميطهم،  أجانبا يف 
كخونة..ومن  كغرباء..بل  مواطنوهم  إليهم  نظر 
الّنصرانّية  نشر  عن  العجز  حدود  تاوزوا  فإهّنم  مثّة 
على  عبئا  و  عالة  أصبحوا  حيث  إىل  حميطهم،  يف 
2007م، ص.ص.  )عمارة،  الّتنصري.«  إرسالّيات 

 .)100 - 99
اسرتاتيجية  جيد  أن  الفرنسي  املستعمر  حاول 
جديدة، تعل من النصرانية »ديانة أكثر ألفة« حىت 
تلقى القبول أكثر بني اجلزائريني، و مل يتواىن يف خلق 
أن  ميكن  اليت  األكاذيب،  و  اخلرافات  و  األساطري 
عن  ذلك  فعلوا  للنصارى،  اجلزائريني  متاهي  تظمن 
طريق مثلنة بعض آباء الكنيسة األوائل، خنص بالذكر 
ترتليانوس)TERTULIEN، ما بني  150 و 160م  
حوايل  يف   CYPRIEN( قربيانوس  و  220م(،   -
 AUGUSTIN( أغستينوس  و  م-258م(،   200
األمازيغي      بأصلهم  والّتذكري  م(،  م-430   354
عاّمة          إفريقيا  مشال  لسّكان  الّنصرانّية  وباألصول 

وبسّكان منطقة القبائل خاّصة.
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◄ 3 - واقع تاريخ الكنيسة 
اإلفريقية و آباؤها األوائل:

منذ احتالل اجلزائر يف سنة 1830م، و الذي 
بدأ  مبينا،  مسيحّيا  فتحا  الكنسّية  الّدوائر  فيه  رأت 
إىل  البالد  هذه  إعادة  يف  املتمّثل  و  القدمي  احللم 
احلركة  هذه  على  القائمني  يراود  املسيحّية  حظرية 
حماولة  هي  هبا  قامت  اليت  األعمال  أّول  من  فكان 
كتابة تاريخ الكنيسة اإلفريقّية، و العودة إىل العهدين 
الّروماين و البيزنطي، لتعطي للعمل الّتنصريي أسسا 
إىل  تعود  و  األعماق،  يف  جذورها  تضرب  تارخيّية 
قرون بعيدة، و ُتظهر أّن الفتح اإلسالمي و انتشار 
اإلسالم يف هذه البالد كان حدثا طارئا، حنا باحلياة 
)حسني  الّتصحيح...  يقتضي  خاطئا  منحا  فيها 

1995، ص.72(.
مسناج  يوسف  الكاثوليكي  الرّاهب  يعّد 
JOSEPH MESNAGE، 1859م-1922م من 

الكنيسة  »أجماد  إلحياء  حياهتم  الذين كّرسوا  أبرز 
اإلفريقّية«، حيث نشر سنة 1903م مقاله املوسوم 
 UNE  »صفحة حول تاريخ الكنيسة اإلفريقّية القدمية«
 PAGE DE L’HISTOIRE DE L’ANCIENNE

1912م  سنة  يف  و   ÉGLISE D’AFRIQUE

أسقفّيات  املسيحّية:  »إفريقيا  املوسوم  حبثه  كتب 
  L’AFRIQUE  CHRÉTIENNE: قدمية«  وآثار 
مثّ   ،ÉVÊCHÉS ET RUINES ANTIQUES

حبثا آخر سنة1913م حول »رومنة مشال إفريقيا« 
 LA ROMANISATION DE L’AFRIQUE;

.TUNISIE, ALGÉRIE, MAROC

حبثا  أجنز  الّسنة،  نفس  ويف  مباشرة،  وبعدها 
ميطييّوال حيول أصيول امليسيييحيّية و تيطيّورهيا وانيتيشيارهيا 

يف شيميال إفيريقيييا، تيحيت عنيوان:
 LE CHRISTIANISME EN AFRIQUE

 O R I G I N E S , D É V E L O P P E M E N T,

كتابا  أّلف  1915م  سنة  ويف   ،EXTENSION

 LE إفريقيا«  يف  »املسيحّية  موسوم  جزئني،  يف 
.CHRISTIANISME EN AFRIQUE

يف  كبرية  ضّجة  عاّمة  البحوث  هذه  أثارت 
األوساط الثّقافّية و الكنسّية، و الكثري من الّتقريظ 
اإلعجاب                       رسائل  اهنالت  و  اإلجيايب(،  الّنقد  )أو 
و الّتشجيع على صاحبها، نذكر منها ما كتبه األسقف 
 GOTTIGIROLAMO( ماريا  جريوالمو  جويت 
الكتاب  حول  1834م-1916م(   ،MARIA

الّتهاين  أمجل  ميّن  »لكم  نّصه:  فيما  مسناج  مهنئا 
على دراستكم اليت هتدف إىل تسليط األضواء على 
الّرومانّية.« )عن  إفريقيا  يف  املسيحّية  احلضارة  أجماد 

حسني، 1995، ص.72(
طابعا  يعطي  أن  األمر  أّول  يف  مسناج  حاول 
مقّدسا للحركة االستعماريّة بشّقها الّتنصريي، حيث 
احلوارّيني باملعىن القرآين  زعم أّن تالميذ املسيح )أو 
والّرسل باملعىن املسيحي( هم الّلذين نقلوا املسيحّية 
إىل  الّرسالة–  املسيح  تلّقى  –حيث  فلسطني  من 
 MESNAGE( بإفريقيا.  مرورا  العامل،  أحناء  خمتلف 
P.P.390-397 ,1913 ,( غري أّن كّل من 
دوكري فرونسوا )DECRETFRANÇOIS( و فانتار 
حممد )FANTAR MHAMED( يعتربان هذا اإلّدعاء 
 DECRET ET FANTAR, 1998( جمرّد أسطورة

 . )P.277
  ANDRÉ( شارل  جوليان  أوندري  يشّكك 
احلواري  األصل  يف  أيضا   )JULIEN CHARLES

ذلك  يقولون  الذين  يّتهم  هو  اإلفريقّية، و  للكنيسة 
إرجاع  متديّنون  علماء  »حاول  قوله:  يف  بالّذاتّية 
الّتبشري يف الربوقنصلّية )تونس حاليا( و طرابلس إىل 
حبمّية  القرآين(  باملفهوم  احلوارّيني  )أو  الّرسل  وقت 
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 JULIEN, 1994, p( ».شديدة بدال من الّدقة
.)222

 ARNAULD( دومينيك  أرنولد  تساند 
»مل  نّصه:  فيما  املوقف  هذا   )DOMINIQUE

تزعم الكنيسة اإلفريقّية أهنا رسولّية )صفة ما يطابق 
للكنيسة  بالّنسبة  األمر  هو  كما  احلوارّيني(،  رسالة 
اإلسكندريّة و الّرومانّية، و مل يّدعي أيٌّ من الكّتاب 
تعّددت:  ذلك  حول  األساطري  لكّن  ذلك.  األوائل 
 )S.PIERRE( بطرس القّديس  يّدعي أن  ما  فمنها 
جاءبنفسه إىل إفريقيا، مث ترك وراءه  تلميذه كريسونس 
منها  و  لقرطاجة،  أسقف  كأّول   )CRESCENS(
من  جاء   (S.MARC) مارك  القديس  أن  يزعم  ما 
يقول  بعضها  إفريقيا،  مشال  لتبشري  اإلسكندريّة 
 PHOTINE, LA( اإلجنيل  سامرية  فوتني،  أن 
هي   ،)SAMARITAINE DE L’ÉVANGILE

اليت نّصرت قرطاجة، و منها ما يؤكد أنالقّديس مىّت 
 S.( القانوي  مسعان  القّديس  و   )S.MATHIEU(
SIMON LE ZÉLOTE( مها أوّل الّرسل يف إفريقية. 

ذلك.«        إثبات  اجلدد  الكّتاب  بعض  حاول  قد  و 
.)ARNAULD, 2001, p 59(

»دافع  فتقول:  مسناج  دومينيك  أرنولد  تنتقد 
الّتنصري  أن  فكرة  على  طويال  مسناج  مثل  مؤّرخون 
فإنه  أنفسهم  للّرسل  يرجع  مل  إن  املنطقة  هذه  يف 
األطروحة  هذه  لعهدهم، لكن  يعود  األقل-  -على 
حول  الّرواية  هذه  تنشأ  مل  احلقيقة  يف  مقنعة.  غري 
رسولّية الكنيسة اإلفريقّية إال إبتداءا من القرن الّسابع 
الّشهادات  من  انطالقا  يبدو  ذلك كما  للميالد، و 
 ARNAULD,  ( لبطرس.«  احملرفة(  أو   ( األبوكريفا 

)2001, p 59
تدر اإلشارة إىل أّن مسناج مل يدافع عن أسطورة 
الّديين  الّتعّصب  بدافع  اإلفريقّية«  الكنيسة  »رسولّية 
أنّه  اخلطأ، حيث  أو  اجلهل،  بدافع  ال  فحسب، و 

كان يعلم جّيدا أّن أّول آثاٍر للكنيسة اإلفريقّية ُعثر 
الثّاين  القرن  أواخر  إىل  تعود  إفريقيا  مشال  يف  عليها 
نّصه:  فيما  عنه  صدرت  بشهادة  هذا  و  للميالد، 
»مل تعطي الكنيسة اإلفريقّية –اليت ولدت وفق كّل 
الّرسل–   لدعوة  األوىل  الّسنوات  منذ  االحتماالت 
دالئل مؤّكدة على وجودها إال يف وقت متأّخر جدا. 
تطّوراهتا  و  أصوهلا  حول  الّستار  يُرفع  الواقع، مل  يف 
)منطقة  سيليوم،  شهداء  مشهد  على  إال  األوىل 
قرب قرطاجة، لكنها غري معروفة بدّقة( سنة 180 

.)MESNAGE , 1913,  P.440(.»ميالدي
هذا ما توّصل إليه أيضا كّل الّدارسني املعاصرين 
لتاريخ الكنيسة اإلفريقّية، نذكر منهم أرنولد دومينيك، 
اليت تقيول: »تعيود أول وثيقية تارخيّية مكتوبة، تتحّدث 
عن وجود طوائف مسيحّية متجّذرة يف إفريقّية، إىل 
 ARNAULD, 2001, P(».5سنة 180 ميالدي

.)61
ماتيي  و   )LANCEL( النسل  من  يؤّكد كّل 
إضافة  مع  الفكرة،  نفس  كذلك   )MATTEI(
توضيح هام فيما خيّص اجلزائر حتديدا، حيث جيزمان 
أن »أقدم الّدالئل حول الوجود املسيحي يف نوميديا 
القرن  من  األول  الّنصف  إىل  تعود  موريطانيا  و 
الثّاين  القيرن  هنايية  من  إبيتداء  أكرب  بدقية  الثّالث، و 
 LANCEL ET MATTEI, 2003,(.».للمييالد

.)P.15
هذين  –حسب  أساسا  الّدالئل  هذه  تتمّثل 
املسيحّيني  الّضحايا  من  عدد  أمساء  يف  الباحثني– 
عليها  ُعثر  إفريقيا،  لشمال  األصلّيني  الّسّكان  من 
آخر  نقش  إىل  باإلظافة  مادور6.  مدينة  يف  منقوشة 
أنّه  يؤّكدان  مها  و   ، 238م  لسنة  يعود  تيبازة،  يف 
 LANCEL et(.أّول نقش، لرمز مسيحي يف املنطقة

.)MATTEI, 2003, p.10
مزاعم  بأّن  اجلزم  إىل  الواقع-  -يف  يدفعنا  هذا 
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مسناج كانت نتاج السرتاتيجّية استعماريّة مدروسة، 
صفوف  يف  احلماس  زرع  إىل  يسعى  حيث كان 
هم  اليت  املهّمة  بقدوسّية  بإقناعهم  الّنصارى 
مقدمون عليها، و املتمثّلة يف تنصري »الكّفار« من 
من  أما  جهة،  من  هذا  يزعمون(،  اجلزائرّيني)كما 
جهة ثانّية، فإّن اهلدف من زرع مثل هذه األساطري 
هو جذب اجلزائرّيني الّسّذج، الذين يقّدرون تالميذ 
حيث  نفسه،  القرآن  يف  مكانة  من  هلم  ملا  املسيح 
ُم  ُ ْ ِم�ف ِعيَس  َحسَّ 
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آل عمران، اآلية 52(.
هكذا إذن حاول الّنصارى الفرنسّيني أن يقّدموا 
معتمدين  جّذاب،  بشكل  اإلفريقّية  الكنيسة  تاريخ 
يف ذلك على األساطري و املغالطات، و األكاذيب 
حىت يلقى االستعمار بسياسته اإلدماجّية قبوال بني 
اليت اعتمدوا  املغالطات  لعّل من أكرب  اجلزائرّيني. و 
مشال  كّل  يف  املسيحّية  »انتشار  زعمهم  عليها، 
إفريقيا«، حيث أّن جّل الّدراسات أّكدت أّن عدد 
باقي  مع  مقارنة  قليال جّدا  األفارقة كان  املسيحّيني 
الّسكان، الذين ظّلوا وثنّيني إىل دخول اإلسالم يف 

القرن الّسابع امليالدي.   
الّطوائف  بأن  فنتار  و  دوكري  من  جزم كّل 
مشال  يف  الّسكان  بني  جدا  قليلة  ظّلت  املسيحّية 
 DECRET( الّروماين  االستعمار  حقبة  يف  إفريقيا 
يتفق   .)et FANTAR, 1998,p.280
فنتار  و  دوكري  مع   ،7)MONCEAUX(مونسو
املنطقة  هذه  يف  أقلّية  املسيحّيني  »بقاء  فكرة  حول 
»ضّل  قال:  كما  أو  املبذولة«،  اجملهودات  رغم 
اليت  الّنجاحات  رغم  أقلّية  إفريقيا  يف  املسيحّيون 
حّققتها دعايتهم. بقيت الّسلطات احمللّية، و تقريبا 
الطّبقة األرستقراطّية و الربجوازيّة، و تقريبا كّل  كل 
سّكان الرّيف و كّل الّسّكان األصلّيني وثنّيني.  حىت 

كانت حشود  املسيحّيون(،  متركز  )حيث  املدن  يف 
من  الصغرية  اجلماعات  تطوِّق  )الوثنّيني(  املشركني 
  in MESNAGE ,1913,(».)املؤمنني )املسيحّيني

 )p. 493
حىت  إفريقيا  يف  الغالب  هو  الوثنّيني  عدد  ظّل 
الذي  امليالدي(،  اخلامس  )القرن  أوغستني  عهد 
سالون  دو  هيسيشيوس  األسقف  له،  لزميل  كتب 
419م  سنة   )HESYCHIUS DE SALONE(
ليقنعه بأن هناية العامل مل حتن بعد، بدليل أن العديد 
من األفارقة ضّلوا وثنّيني8، فقال: »يعتقد قداستكم 
أن هذه الّدعوة العاملّية للكالم املقّدس قد مّتت بفضل 
لكم عن  أثبّت  قد  لكّنين  احلوارّيني(،  )مبعىن  الّرسل 
طريق الوثائق أن زعمكم خاطئ، ألنه يف الواقع مازال 
يوجد بيننا، أي يف إفريقيا، عددا غري متناهي من األمم 
الرببريّة، اليت مل تبّلغ الّرسالة )اإلجنيل( بعد. إننا ندرك 
ذلك يوميا، من خالل املعتقلني، الذين يصلون إلينا 
استعبدهم  الذين  املعتقلني  هؤالء  القبائل،  هذه  من 
الّرومان. حقيقة، بدأ منذ سنوات قليلة، عدد قليل 
على  تعيش  اليت  الّشعوب،  هذه  من  نادر  و  جدا، 
لإلمرباطوريّة  اخلاضعة  الّرومانّية يف سالم، و  احلدود 
)الّرومانّية(...، يف إعتناق الّدين املسيحي، و كذلك 
قادهتا، لكّن القبائل اليت تقطن يف األراضي الّداخلّية 
و غري اخلاضعة للقّوة الّرومانّية، ال زالت غريبة متاما 
 in ARNAULD, 2001, p.(» ...عن املسيحّية

)p. 151- 152
الّتنصري  أن  جلّيا  ألوغستني  الّشهادة  هذه  ُبرز 
نتيجة   جاء  حيث  استعماريا،  فعال  إفريقيا كان  يف 
سقوط  حىت  به  لصيقا  ظّل  و  الّروماين،  لإلحتالل 
للميالد.  اخلامس  القرن  يف  الّرومانّية  اإلمرباطوريّة 
بالّتايل، ضّلت املسيحّية حبيسة احلدود الّرومانّية، إذ 
بلغت  نادرا، حيث  تتجاوز هذه احلدود إال  أهنا مل 
عددا قليال جدا و نادرا من القبائل اخلاضعة للّسلطة 
الّرومانّية، و املتواجدة على حدود إمرباطوريّتها، على 
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حسب تعبري أوغستني نفسه.
أيضا يف كون كّل  ميكن أن نستدّل على ذلك 
مناطق مشال إفريقيا، اليت بقيت خارجة عن احلكم 
الّروماين مل تطلها املسيحّية، نذكر منها منطقة القبائل 
و األوراس و البيبان و كل الّسلسلة اجلبلّية ملوريطانيا 
   (MESNAGE, 1913, P.P 494-495) القيصريّة 
و هذا إن دّل على شيء فإنّه يدّل على وجود عامل 
التشّبه بالّرومان واإلندماج معهم، أي أن معظم من 
حتما  األصلّيني كانوا  الّسكان  من  املسيحّية  اعتنق 
يف اتصال مباشر مع الّرومان، »فهم –على حسب 
تعبري مسناج–  أشخاص أو على األكثر مجاعات 
خدمة  يف  ألهنا كانت  البالد،  سادة  عادات  قبلت 
بعض العائالت الّرومانّية أو كانت تربطها هبم عالقة 
تاريّة، أما فيما خيّص العديد من القبائل الليبّية اليت 
كانت يف غرب          وجنوب نوميديا و يف موريطانيا 
فال يبدو أهنا تأثّرت باملسيحّية، و ال حبضارة الّشعب 
 MESNAGE, 1913,(.آنذاك الّسائد«  الّروماين 

 .)p 494
الّتارخيّية  الّدراسات  تدر اإلشارة إىل أّن معظم 
قد بّينت أيضا أّن معظم سّكان مشال إفريقيا، الذين 
)و هم مجاعات صغرية جّدا كما  املسيحّية  اعتنقوا 
إمياهنم ضعيفا جّدا، حيث  أن وّضحنا( كان  سبق 
يف  خاّصة  الّناس،  من  العديد  املسيحّية  عن  ارتّد 
ساكسر  بشهادة  ذلك  املختلفة،  اإلضطهاد  فرتات 
الذي قال ما نّصه: »ال شّك أن املشكلة احلقيقّية 
على  الّتعرف  قربيانوس9هي  القديس  لعهد  بالّنسبة 
عدد املسيحّيني داخل الوسط الوثين يف إفريقيا قبل 
اإلضطهاد وعدد املسيحّيني الذين ثبتوا على دينهم 
بعد ذلك. تكاد تكون اإلجابة على الّسؤال األّول 
أن  فيمكن  الثّاين،  للّسؤال  بالّنسبة  أما  مستحيلة، 
نقول و بكل بساطة أن عدد املؤمنني الثّابتني على 
 SAXER, 1969 , p.( ».املسيحّية كان ضئيال

.)64

العديد من  عند وصف قربيانوس لطريقة ارتداد 
ينتظر  »مل  قال:  الفرتة  هذه  يف  احملّلّيني  املسيحّيني 
الّسلطة  مقر  إىل  للّصعود  توقيفهم  يتم  أن  بعضهم 
)الكابيتول(، و ال حىت استجواهبم إلنكار تنّصرهم. 
ُهزم العديد منهم قبل موعد املعركة، لقد طرحوا أرضا 
دون أي مقاومة، و مل يكن هلم شرف الربوز كضحايا 
القهر و اإلجبار. كنا نراهم يسرعون طواعية حنو ميدان 
الّروح، كأهنم كانوا  إنكار  يعّجلون  روما )الفوروم(، 
يتوقون إىل ذلك منذ دهر طويل، و كأهنم يغتنمون 
بالّردة  بادروا  الذين  عدد  كان  متنوها.  طاملا  فرصة 
كبريا جدا، ممّا دفع القضاة إىل تأجيل مقاضاهتم إىل 
الغد. و كم منهم وصل به األمر أن يطلب أال يؤجل 
)in JULIEN, 1994, p 245(»!كفره املميت

قّدمته طائفة  الذي  أّن »املشهد  أيضا  يؤّكد مسناج 
عهد  يف  ميالدي،   250 سنة  يف  أساسا،  قرطاجة 
املرتّدون  ديسييوس كان خمزيا، حيث كان  إضطهاد 
   MESNAGE باآلالف.«  يعّدون  املسيحّية(  )عن 

.1913,  p. 478
املكثّفة  و  اجلماعّية  الّردة  هذه  قربيانوس  يفسر 
ضّلوا–كما  الذين  األشخاص،  عند  اليقني  بنقص 
للمسيحّية  الّدعاة  كان  جزئيا.  لو  و  وثنّيني  قال- 
يسعون وراء توفري أكرب عدد ممكن من األتباع، دون 
خضوعهم  كان  إخالصهم،  أو  ألخالقهم  مراعاة 
لشهواهتم اجلنسّية أو إلمتيازات ماّديّة يدفعهم لقبول 
املسيحّيني.  غري  مع  الّزواج  فيها  مبا  تنازالت،  عدة 

) in JULIEN, 1994,  p 243(
مّست  إمنا  الّناس،  عاّمة  على  الّرّدة  تقتصر  مل 
وصفهم  الذين  أالئك  أنفسهم،  األساقفة  بعض 
قربيانوس بفساد األخالق، و الّسعي وراء املال ذلك 
على حساب مهامهم الّديينيييّة و واجيباهتيم األخالقيّية.

يكتفي  مل  و   )in JULIEN, 1994, p 243(
دينهم  عن  باالرتداد  املسيحّيني  الّدين  رجال  بعض 
بل أهنم قادوا العديد من املسيحّيني حنو الّردة أيضا. 
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.)MESNAGE, 1913, P 479(
   ظّل األمر على ما هو عليه يف عصر الوندال 
حيث جيزم األسقيف دوشسن )DUCHESNE( أن 
عيدد املرتّديين يف هيذه الفرتة كيان كبييرا جيدا وذلك 
فيها  مبا  الكنسّية،  املراتب  و  الّصيفيوف  بيين كيّل 
قبليوا  حيث  مشامسية،  و  قساوسة،  و  أساقفة،  من 
حسب  بذلك-على  هم  و  األرييوسي01،  بالّتعمييد 
يكونوا كاثوليك  مل  بأهّنم  يعرتفون  دوشسن-  قول 

 .)inJULIEN, 1994, P.299( .قط
  إنتقدت أرنولد دومينيك سّكان مشال إفريقيا 
الرتدادهم املستمّر عن املسيحّية الكاثوليكّية بشدة 
الذين  أحيد   ،)SALVIEN( سالفيان  لسان  على 
حيث  الوندال،  عهد  يف  األحيداث  هيذه  عايشيوا 
بركة كبرية  غري  هذه  إفريقيا  تكن  مل   « مبرارة:  قال 
الذي  الكذب،  رأسها  على  و  الّرذائل،  بكّل  مليئة 
يبدو أهّنم )أي سّكيان شيميال إفيرييقييا( قيد ختيّصصوا 
 in( ».فيييه، هيذا بياسيثينياء عيدد قيليييل جيدا مين الّتقياة

. )ARNAULDE, 2001 , p.180
أصدر سالفيان يف قوله هذا حكما قاسيا جدا يف 
حّقسّكان مشال إفريقيا، شبيها بذلك الذي عرّب عنه 
قربيانوس يف عهد إضطهاد ديسيوس، حيث أشار إىل 
تعّود األفارقة على اإلرتداد يف قوليه »الكيذب الذي 
ختّصصوا فييه«، بل أنيه شكّيك ضمنييا يف عقييدتيهم 
املسيحييّة باستعيمياليه للفيظ »الكذب«، و هو بذلك 

يعتربهم منافقني.
تناسى  و  بل  نسي  و  قاله  ما  سالفيان  قال 
أغلبيتهم  كانت  الذين  إفريقيا،  مشال  سّكان  أن 
دونتست11، مل خيتاروا الكاثوليكّية، بل أجربوا على 
الّتعذيب و اإلضطهاد، خاّصة  إعتناقها قهرا، حتت 
روح  إطفاء  على  عمل  الذي  أوغستني،  عهد  يف 
اخلضوع  تنمية  و  األصلّيني،  الّسكان  عند  املقاومة 
واإلذعان لسلطة الكنيسة، و منه للمستعمر الّروماين 

الّرومان ضّد بين  و ذلك بالوشاية و حتريض اجلنود 
عن  األمازيغ  ختّلي  فإن  بالّتايل  األمازيغ.  جلدته 
أن يكون  إال  لنفس األسباب ال ميكن  الكاثوليكّية 

طبيعّيا ومنطقّيا.
إخوته  حماربة  يف  حياته  جّل  أوغستني  أمضى   
ذلك  الّرومانّية،  الّسلطة  على  املتمّردين  األفارقة، 
لصاحل الكنيسة الكاثوليكّية، املوالية للّسلطة الّرمسّية. 
حملاربة  استغّلها  و  إال  فرصة  أوغستني  يدع  فلم 
اخلارجني عن املذهب الكاثوليكي، خاصة »إخوته« 

من الّدوناتّية21 و من الّدوارين31. 
من  أظهره  ملا  أوغستني  عكاش  أمحد  إنتقد 
الّناس، حيث قال: »يبدو  الّتعامل مع  إزدواجّية يف 
العبيد  مبعانات  مطلقا  يتأثّر  مل  الذي  أوغستني،  أن 
و الفالحني احملرومني من أراضيهم، قد أشفق هذه 
املرّة على أرباب األسر الّنبالء، و على األغنياء من 
 AKKACHE, 2006,( العّقارات...«  أصحاب 

.)p. 28
كان هذا تعليقا وانتقادا ألحد نصوص أوغستني 
الربجوازية  الطّبقة  مع  تعاطفه  عن  فيها  عرّب  اليت 
يلي  وفيما  الّدوارون،  اضطهدها  عندما  والّنبيلة، 
حمتوى نص أوغستني: «أقلقت جمموعة من الّرجال 
الذي  الّسادة  من  ذا  من  األبرياء.  هدوء  الضائعني 
مل خيشى عبده حني يكون هذا األخري حتت محاية 
أحد  هتديد  جمّرد  على  جيرؤ  من كان  الّثوار؟  هؤالء 
هؤالء قطّاع الّطرق؟ كان بإمكاهنم القيام بأي شيء 
: سلب املؤن من املنازل، رفض دفع الّديون. كان 
وجود هؤالء الّثوار ضمان الستمرار هذه الّتجاوزات. 
العبيد  ألسوء  الّرق  صكوك  ميّزقون  األسياد  كان 
لصاحل  الّديون  عن  يتنازلون  كما كانوا  ويعتقوهنم، 
املوت  و  احلرائق  و  العصّي،  من  خوفا  املستدينني، 
احملتوم. كل من تاهل هتديدات الّثوار القاسية أجرب 
وأحرقوا  هدموا  لقد  املربح.  بالضرب  تنفيذها  على 
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أرباب  صمد  أهانوهم.  ألهنم  أبرياء  ناس  بيوت 
راقية بصعوبة  تربية  نبيلة و ذووا أخالق و  عائالت 
لضرباهتم، حيث أجربوا على تدوير الرحى اليت ربطوا 
و كأهنم  الّسوط   ضربات  حتت  ذلك  كان  إليها، 

.)in AKKACHE, 2006, p. 28(«.دواب
يُظهر هذا الّنص موقف أوغستني املوايل للطّبقة 
تام، يف حني  املتعاطف معها بوضوح  الربجوازيّة، و 
مل يسجَّل له مثل ذلك مع بقّية سّكان مشال إفريقيا  
الوحشّية كانت شائعة يف  املمارسات  أن هذه  رغم 
هم  و  األفارقة  إخوته  منها  عاىن  لطاملا  و  إفريقيا، 
حتت الّرق، و كأن ذلك شيء طبيعي عندما تكون 
الّضحّية من األفارقة الفقراء، و كأهنم هم الّدواب بل 
أن من الّدين و األخالق و اإلنسانّية أن نرحم حىت 

الّدواب!
من املؤمل أن يأيت هذا من »أخ« نطمع يف مؤازرته 
»رجل  »األخ«  هذا  يكون  أن  األصعب  لكّن  لنا، 
مل  أوغستني  أّن  ذلك،  من  األكثر  و  أيضا.  دين« 
يرتّدد يوما يف إختيار أّي وسيلة كانت إلجبار سّكان 
مشال إفريقيا عامة للّدخول يف صّف الكنيسة الّرمسّية 
للمسيحّية  بالّدعوة  يكتفي  مل  إذ  )الكاثوليكّية(، 

الكاثوليكّية، بل تاوز ذلك إىل القمع و الوشاية. 
الذي  أوندري جوليان،  قول  يظهر من  ما  هذا 
استأنفت  )الكاثوليكّية(  الّرمسّية  »الكنيسة  أن  أّكد 
أوغستني  أوحى  حيث  حزم،  و  نشاط  يف  دعايتها 
بالّتنازالت، و تفاىن يف املناضرات، و حّث إىل تنظيم 
من  أكثر  أنه  كما  قراراته،  عليها  ميلي  اليت  اجملامع 
شكاويه و وشاياته للّسلطات ضّد اخلوارج )خاّصة 
بل  اإلزعاج،  حّد  ذلك  يف  بلغ  قد  و  الّدوناتّية(، 
يف  املدنّية  للّسلطة  املباشر  للتدّخل  يهّيئ  أنه كان 

.)JULIEN, 1994, p.266( ».الّصراع
يؤّكد مسناج أنه كان ألوغستني اليّد يف الّدعاية 
الّدوناتّية، حيث جزم  ضّد  الكنيسة  هبا  قامت  اليت 

سنة  درسوا  الذين  الكاثيولييك،  الّدين  »رجال  أن 
403م مشيكلة توّسيع نيطاق املذهيب الّدونايت، قد 
املتمّثل  القّديس أوغستني،  إقرتاح  تنفيذ  إتّفقوا على 
يف تنظيم ملتقيات إللقاء حماضرات مضاّدة للدوناتّية 
فيهم  مبا  الّناس،  قدر ممكن من  هبدف جلب أكرب 
يف  بالّذات  أوغستني  جنح  الّدوناتّيني.  الّدين  رجال 
هذه املهمة، إذ إعتنق املسيحّية الكاثوليكّية على يده 
 MESNAGE, 1913, p( الّناس.«  من  العديد 
510( مع ذلك مل يضُعف اخلارجني عن الكنيسة 
الكاثوليكّية مطلقا، كما مل ينتهي الّصراع بني خمتلف 

الفرق املسيحّية.   
رأسها  وعلى  الكاثوليكّية،  الكنيسة  كانت 
التعّصب، حيث إحتّجت بشدة  أوغستني، شديدة 
حريّة  على  ينّص  إمرباطوري  مرسوم  إلغاء  أجل  من 
الكنيسة  تكتفي  مل  ميالدي.   410 سنة  املعتقد 
الّتسامح، بل حكمت باملوت  بإلغاء مرسوم  الّرمسّية 
لسنة  قرطاجة  جممع  يف  املنشّقني،  على  الّنفي  أو 
411 ميالدي، و الذي عقد يف األصل حبّجة مجع 

الّشمل، و حتقيق الوحدة من جديد. 
رئاسة  حتت  الذي كان  اجملمع،  هذا  إثر  صدر 
أوغستني، مرسوم 30 جانفي لسنة 412 ميالدي 
والذي كان حيمل خيارين اثنني: فإّما أن يعود اخلوارج 
إىل أحضان الكنيسة )الكاثوليكّية(، و إّما أن تصادر 
البالد.  عن  جيلوا  أن  أو  يعّذبوا  أن  و  أمواهلم،  كّل 

)MARAVAL, 2005, p.312(
عند  املقاومة  روح  إطفاء  على  أوغستني  عمل 
اإلذعان  و  اخلضوع  تنمية  و  األصلّيني،  الّسكان 
والّسلبّية خدمة للمستعمر الّروماين، و ساعيا لتوسيع 
أيضا  ذلك  أجل  إفريقيا. من  الكاثوليكّية يف  نطاق 
ساهم كبار أصحاب األمالك –على حسب  قول 
مونسو– يف الّدعوة للمسيحّية الكاثوليكّية، واجتهدوا 
يف اسرتجاع الوحدة الّدينّية على أراضيهم يف نوميديا. 
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 )inJULIEN, 1994, p.268(
مونسو  قاله  ما  على  جوليان  أوندري  يعلق 
هذه  من  أنسب  ألفاظا  يوجد  »ال  بأنّه:  فيصرّح 
)إطفاء روح املقاومة عند الّسكان األصلّيني، وتنمية 
للمستعمر  خدمة  الّسلبّية  و  اإلذعان  و  اخلضوع 
لقيه  ما  على  لنعرّب  للكاثوليكّية(  خدمة  و  الّروماين 
الفالحون من ضغط إلجبارهم على اخلضوع لسلطة 

.)JULIEN, 1994, p.268(».الكنيسة
جنح أوغستني و أصحابه الكاثوليك –سواء من 
الّرومان أو من املرومنني )ROMANISÉ(، من رجال 
الّدوناتّية  العسكريّة- يف إضعاف  الّدينّية و  الّسلطة 
يتمكنوا  مل  لكنهم  الربوقنصلّية،  يف  خاصة  بالقوة، 
يف  حتديدا  و  اجلماعة كّلية،  هذه  على  القضاء  من 
نوميديا، حيث »استمرت أعشاش كثرية من هؤالء 
متواصلة  تدبري مقاومة خفّية، عنيدة و  اخلوارج، يف 
ضّد الّسلطة األجنبّية احملتّلة، إنتهت بتقويض أركاهنا 
اإلفريقّية.« )صفر   ببالدنا  الّروماين  باهنيار احلكم  و 

1959 م، ص. 369(.
بل أّن أمحد صفر جيزم أن الّدوناتّية استمرت يف 
الوجود، و إن كانت منكمشة وجمهولة، حىت الفتح 
يؤكد   .)368 م، ص.   1959 اإلسالمي )صفر، 
نّصه:  فيما  الفكرة  نفس  فنتار  و  دوكري  من  كل 
»يظهر للعيان أن حزب دونا قد زال من الوجود، غري 
به ظّلت مستمرة بشكل خفي  اخلاصة  الّتقاليد  أن 
كما كان األمر بالّنسبة لكّل الكنائس الّصامتة، مع 
بعض القفزات املفاجئة اليت تبعثه من جديد، و اليت 
 DECRET( ».ظّلت تقلق البابا حىت العهد البيزنطي

.)et FANTAR, 1998, p. 305
  تدر اإلشارة إىل أنه رغم كل هذه الّصراعيات 
اليت سفكيت يف مشال  الّدماء  رغيم كيل  و  الّدينيّية، 
رغم  و  املسيح«،  »باسم  و  الّرب«  »باسم  إفريقيا 
كل اخلوف والّرعب الذي عاش فيه كّل املتواجدين 

يف مشال إفريقيا، سواء كانوا من الّسكان احمللّيني، أو 
الكّتاب  فإن  أتبياعيهيم،   و  املستعمرين  الّرومان  من 
تواجد  فرتة  يعنونون  و  بيل  يصفون،  الكاثولييك 
»إنتصار  بيفرتة  بونة   رأس كنيسة  على  أوغستني 
سّكان  من  العديد  ارتداد  نتيجة  ذلك  الكنيسة«، 
يف كنف  دخوهلم  و  الّدوناتّية،  عن  إفريقيا  مشال 

املسيحّية الكاثوليكّية.  
شهدهتا  اليت  األرواح،  يف  اخلسائر  كّل  رغم 
الّدوناتّية  أعدائه  باهنزام  أوغستني  سعد  املنطقة، 
وحتّدث باعتزاز عن الذين عادوا إىل حضن الكنيسة 
أن عددهم كان  يؤكّد  الكاثوليكّية، و هو  الّرومانّية 
كبريا جدا، حيث أّكد يف كتاباته أن سّكان اجلبال  
والّصحاري اجملاورة جاؤوا بكثرة لطلب الّتعميد و رؤية 
.p. 538 )in MESNAGE  1913 ( .الكّهان

بأّن  ليجزم  أوغستني  قاله  مبا  مسناج  يستشهد 
عدد املعّمدين )لصاحل الكنيسة الّرومانّية الكاثوليكّية 
( يف هذه الفرتة كان ضخما، و هو جييزم أن منهيم 
الّدونياتّية و منهم الوثنّيني. يضيف مسناج إىل شهادة 
أوغستني، حجم املغاطس املستعملة يف مشال إفريقيا 
حيث  عليها،  اليت مشلت  األحواض  عدد  و  عامة، 
إىل  الكاثوليكّية كانت كبرية  إعتناق  أن حركة  يؤكد 
الّتقليديّة  املغاطس  عن  الّتخلي  إىل  اإلضطرار  حد 
وبناء مغاطس أخرى أكرب، تشمل على عدد أكرب من 
األحواض، و قد خّص بالذكر مغاطس منطقة تبسة 
قوله- األكرب يف منطقة مشال  اليت كانت -حسب 
إفريقيا على اإلطالق، ما يدل على كثرة املعّمدين يف 
 MESNAGE, 1913( الكنيسة«.  »انتصار  فرتة 

.)p.p. 538- 539
إن والء و إخالص أوغستني الالحمدود للكنيسة 
الّرمسّية من جهة، و للّرومان من جهة أخرى، جعل 
إليه  ينظرون  الغربّيني  الباحثني  و  الكّتاب،  كّل 
له  قد كان  و  ال  كيف  بطل.  أنّه  على  ويصّورونه 
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الفضل يف الرّتويج للثّقافة الالتينّية، و تثبيت الكنيسة 
الكاثوليكّية يف مشال إفريقيا، و منها تثبيت االستعمار 
إفريقيا  أهّنم يكتبون تاريخ مشال  الّروماين نفسه. بل 
جوليان  أندري  قال  أو كما  إجنازاته،  خالل  من 
بتارخيه  مرتبطا  املسيحّية  إفريقيا  تاريخ  »صار  لقد: 
)أي  إلينا  بالنسبة  األقل  على  أوغستني(  )أي  هو 

.)JULIEN, 1994, p.266(«.)الكاثوليك

◄4 - مثلنة و تقديس أوغستين 
منذ العهد االستعماري إلى يومنا 

هذا!:

»إفريقّيته«–  –رغم  أوغستني  الكاثوليك  كافأ 
ليصبح  امسه،  بتقديس  يكتفوا   بسخاء ، حيث مل 
»القديس أوغستني«، على غرار »القديس قربيانوس« 
، بل استمروا يف متجيده بتخليد امسه على اسم أهم 
املعاهد الكاثوليكّية األوروبّية41، و بإقامة أيّام دراسّية 
تشيد بفكره و نضاهلفي سبيل الكاثوليكّية إىل يومنا 

هذا، كما أقاموا له ضرحيا يف عنابة. 
 30 يوم  »أوغستني«  رفات  بقايا  نقل  مّت  لقد 
أكتوبر 1842م، من بافيا )PAVIE، بإيطاليا( إىل 
طولون )TOULON(، و منها إىل عنابة على يد القس 
1800م-1856م(51   DUPUCHE،( دوبوش 
يف موكب مهيب، و يف حفل دييّن ضخم، حضره 
خمتلف  من  و ضيوف  الّدرجات،  من كّل  قساوسة 
حتت  ذلك  كّل  األوروبيّّية61،  املقاطعات  و  البلدان 
العسكريّة  و  املدنّية  الّسلطات  محاية  و  إشراف 
االستعماريّة الفرنسّية يف عنابة. )سعد اهلل، 1998 

ص.ص. 111 - 112(.
تعالت  عنابة  مرسى  إىل  الّرفاة  وصول  عند  و 
األناشيد و األغاين الّدينّية من كّل الّسفن املصاحبة 

اجلماهري،  أمام  القّداس  دوبوش  أقام  مثّ  للموكب، 
برفاة  يرّحب  منتصبا،  الّنصر«  »قوس  و  هذا  كّل 
أغستني بعبارات »لقد رجعت هيبونة يا أوغستني«! 
الّروماين  الطّريق  يف  املوكب  سار  الّتايل  اليوم  يف  و 
حيث  ألوغستني،  املخّصص  الّضريح  إىل  القدمي 
من  له  متثال  تدشني  مّت  كما  رفاته،  بقايا  وضعت 
الربونز وضع على رخامة بيضاء، بشكل جيعله مّتجها 
حنو فرنسا)سعد اهلل، 1998، ص.111(، اعرتافا 
بفضلها يف اسرتجاع بونة، اليت مات مقهورا ألجلها 
430م.  سنة  الوندال  طرف  من  حصارها  أثناء 
.)LANCEL ET MATTEI, 2003, P.100(

ملشاعر  سافر  حتّد  ذلكفي  كّل  جرى  »لقد 
يف  ألفا  عشرين  مجع  الذي  احلفل  كان  املسلمني. 
طولون، و آالف احلاضرين و الفضولّيني يف اجلزائر قد 
جرى حتت محاية العلم الفرنسي و اجليش، و مباركة 
كانت  و  نفسه،   )BUGEAUD(بوجو املارشال 
الّتظاهرة  يف  مشاركة  العسكريّة  و  املدنّية  الّسلطات 
املعنويّة...«  الّرعاية  و  الّضيافة  و  الّسفن  و  باملال 

)سعد اهلل، 1998، ص.112(.
االستعماريّة  الّسلطات  أّن  إىل  اإلشارة  تدر 
فشلت آنذاك يف دفع اجلزائرّيني إىل الّتماهي ألغستني، 
الّضخم،  احلفل  هذا  خالل  -من  أرادت  الذي 
املهيب، املليء بالّرسائل الّرمزيّة - أن تقّدمه كقدوة 
بعيد،  مباض  ربطهم  تعيد  حىت  اجلزائرّيني،  جلميع 
ذلك  مع  الذي خيدمها.  بالّشكل  تكتبه  أن  أرادت 
مل ييأس املنّصرون من احملاولة، حيث ظّلوا يغرسوا يف 
أذهان اجلزائرّيني العديد من األفكار الكاذبة، اليت مل 

تأيت بثمارها إال بعد استقالل اجلزائر.
املستقلة  اجلزائر  يف  تقام  أن  يظّن  فمن كان 
أوغستني«!؟                 »القّديس  لتكرمي  احتفاالت  يوما 
و من يصّدق أن تساهم يف متجيد و ختليد أوغستني        
و فكره الّتنصريي اإلستعماري إحدى أهّم مؤّسسات 
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اجلزائر احلديثة: اجمللس اإلسالمي األعلى، الذي نّظم 
تشيد  2001م(،  )سنة  عنابة71  يف  دراسية  أياما 
بفكر »القّديس أوغستني« و تتغّن ببطوالته، حتت 
شعار »حوار احلضارات«، و حتت اإلشراف العلمي 
ألوندري ماندوز )ANDRÉ MANDOUZE(، أحد 
أهم املفّكرين الكاثوليك املعاصرين، املتخّصصني يف 

الفكر األوغستيين!؟ 
دراسّية  أيام  تنظيم  احلسين  اهلادي  حممد  إنتقد 
اليت مساها  و  اجلزائر،  األوغستيين يف  الفكر  لتخليد 
»وعدة أوغستني« يف مقال نشره يف البصائر يف أفريل 
من سنة 2001م، حيث قارن باستهزاء الوالئم اليت 
تعّود اجلزائريون القيام هبا لتقديس األولياء الّصاحلني 
و ما أمساه »بوعدة أوغستني«. إنتقد حممد اهلادي 
هذه  يف  قّدم  أو  دار  ما  هذا كّل  مقاله  يف  احلسين 
األيام الّدراسّية، إبتداءا من مّدهتا، و نوع املؤكوالت 
و املشروبات اليت قّدمت فيها، و الّلغة اليت سادت 
اهلدف  و  بامسه،  أقيمت  الذي  »الويل«  و  فيها، 

املتوخى حتقيقه منها. 
ما  »وعدته«  و  أوغستني  انتقاد  يف  قاله  مما  و 
نّصه: »وعداتنا تقام ألناس، منهم املعروفون و منهم 
قومهم  أحّبوا  مسلمون،  لكّنهم كّلهم  و  اجملهولون، 
مستقيم  إىل صراط  إرشادهم  حاولوا  و  وخدموهم، 
يؤمن  أوغستني«، فصاحبها كافر، ألنه  أما »وعدة 
بالّتثليث، و دافع عنه بكتاب مسّاه: »يف الثّالوث« 
يقول:       جّل  و  عّز  ربّنا  و   ،)DE TRINITATE(
ٍة﴾ )املائدة 
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قومه–  –أعداء  الّرومان  إخّتذ  مّمن  هو  و   ،)73  /
جنسه  بين  على  حّرضهم  و  إليهم،  حتّيز  و  أولياء، 
هذا إذا أخذنا مبقولة أمازيغيته.« )احلسين، 2004  

ص.ص. 257-258(.
احلقيقّية  األسباب  عن  عيسى  بن  أمحد  تساءل 
وراء الّدعاية لشخصية أوغستني و فكره، هذه الّدعاية 

اليت بدأت يف اجلزائر املستقّلة منذ أكثر من عقدين 
من الّزمن، و اليت بدأت بتناول أوندري ماندوز ألمهّّية 
أوغستني يف تاريخ املغرب العريب، بل و تاريخ الغرب 
 LE( نفسه. كان ذلك يف مقال يف جريدة لوموند
بني  اجلزائري،  »الّتحدي  عنوان  حتت   )MONDE

املاضي و احلاضر«، يف 16 أوت من سنة 1980م. 
إنتباهنا  الّصدد-  هذا  عيسى –يف  بن  أمحد  جيلب 
للّتوقيت الذي نشر فيه املقال، حيث أنه جاء أربعة 
الذي  األمازيغي«  »الربيع  أحداث  بعد  فقط  أشهر 
شهدته منطقة القبائل! مؤّكدا أن الّتوقيت قد أختري 
 BENAISSA, 2002, p( جّدا.  شديدة  بعناية 

)119
حمتوى  إىل  ذلك  بعد  عيسى  بن  أمحد  يشري 
فيه  الرّبط  موندوز  حاول  الذي  و  نفسه،  املقال 
خالل  من  أوروبا  تاريخ  و  العريب  املغرب  تاريخ  بني 
أوغستني، بل أن موندوز إّدعي »أن احلضارة الغربّية 
 in( املغرب«  دون  إليه  وصلت  ما  لتبلغ  ما كانت 
BENAISSA 2002, p. 121(.  يعّلق أمحد بن 
عيسى على هذا الّتزييف للّتاريخ مبا نّصه: »إنّه مبعىن 
مشاعرنا  يدغدغ  هو  و  موندوز(،  )أي  خيربنا  آخر 
كرببر، أن املقّومات األساسّية للحضارة الغربّية، يف 
القرون الوسط واحلديثة، ناتة عن العبقريّة اجلوهريّة 
جلّدنا أسقف بونة«. غري أن هذا جمّرد كذب بالّنظر 
 BENAISSA(.للحقيقة الّتارخيّية، و حقيقة األفكار

.)2002, p 121
يربّر أمحد بن عيسى موقفه هذا فيقول: »يكفي 
شهرة  يف  سامهت  اليت  العوامل  بدّقة  نفحص  أن 
»القّديس أوغستني«، لندرك أن احلقيقة عكس ذلك 
متاما: إن احلضارة الغربّية هي اليت صنعت أوغستني 
وفقا لصورهتا. الواقع أن هذا األخري مل يربز من بني 
عاّمة بربر زمانه إال نتيجة اكتسابه للمواطنة الّرومانّية 
اليت متّتعت هبا عائلته منذ أجيال خلت. يوجد، إىل 
جانب هذا العامل الّسياسي الغريب، عامل ثقايف من 
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نفس الّنوع: تلقينه للثّقافة الالتينّية منذ نعومة أظافره 
زد إىل ذلك إهتمامه بالثّقافة اإلغريقّية، حيث إقتبس 
الكاثوليكّية.  املسيحّية  على  للّدفاع  و كّيفها  املعاين 
للعامل.  نظرته  صقل  الذي  هو  الثّقايف  العامل  هذا 
تبيّن  هو  و  ثالث،  غريب  تأثري  عامل  أخريا  يوجد 
التينشرهتا  القيم  بنفس  املسيحّية  للعقيدة  أوغستني 
املسيحّية  إىل  أوغستني  إنظّم  الّرومانّية.  الكنيسة 
الّرومانّية و دافع عنها حبمّية و عصبّية، بعد أن عجز 
عن حتليل الوقائع و فهمها بالعقل. بالّتايل نالحظ 
أن احملّددات األساسّية لشهرة »القّديس أوغستني« 
اخلصائص  دائرة  عن  متاما  غريبة  غربّية،  عوامل 
الرببريّة.« )BENAISSA, 2002, p 121( مبعىن 
آخر فإن شخصّية »القّديس أوغستني« كما يروِّج 
هذا  يومنا  إىل  االستعماري  العهد  منذ  الغربّيون  هلا 

ليست بالّنسبة لألمازيغ سوى »أسطورة«.
اإلفريقّية«  الكنيسة  »رسولّية  أسطورة  تكن  مل 
و ال »خرافة قداسة أوغستني« أو»أكذوبة نصرانّية 
هلا  رّوج  اليت  الوحيدة  املزاعم  هي  إفريقيا«،  مشال 
أحضان  إىل  اجلزائرّيني  جلذب  الفرنسي  املستعمر 
الكنيسة، بل أنّه اختلق »قصصا« و أساطري عديدة 
أخرى، معظمها استعمل يف إطار سياسة املستعمر 
الّشهرية أال و هي سياسة »فّرق تسد«، و لعّل من 
أخطرها »أسطورة منطقة القبائل املسيحّية األصل«  
و »أسطورة األصل اجلرماين لسّكان منطقة القبائل« 
منطقة  دمج  هبدف  الفرنسي  احملتّل  رّوجها  اليت 

القبائل، متهيدا لتنصريها.

◄ 5 - أسطورة نصرانية سّكان منطقة 
القبائل خالل العصور المسيحية األولى:

فيما  األسطورتني  هاتني  دوماس  اجلنرال  خّلص 
نّصه: »كّلما حفرنا هذا اجلذع القدمي، وجدنا حتت 

القشرة اإلسالمّية األصول املسيحّية، و هبذا نصل إىل 
املسيحّية  القبائل جرمانيو األصل، عرفوا  أّن سّكان 
به.  يعملوا  مل  لكّنهم  و  القرآن  قبلوا  قد  و  قدميا، 
البارون  140( ذهب  بقطاش،2007، ص.  )عن 
أوكابتان - الذي كتب مؤّلفات عن منطقة القبائل- 
»إّن  نّصه:  فيما  ذلك  دوماس،  قاله  ما  نفس  إىل 
سّكان القبائل الذين عرف إسالمهم بالفتور مييلون 
 2007 بقطاش  أخالقهم.« )عن  و  بعاداهتم  إلينا 

ص. 158(.
اليت  االستشراقّية  الّدراسات  معظم  حاولت 
أجريت حول منطقة القبائل أثناء احلقبة االستعماريّة 
الفرنسّية )و هي كثرية و متنّوعة( أن ترّوج  هلذه األفكار 
من أجل خلق طائفة مسيحّية داخل منطقة القبائل  
ختدم املصاحل الفرنسّية يف اجلزائر، أو كما قال الّضابط 
 CARETTE ANTOINE -  ERNEST -( كاريت
»الذي  1890م(   - 1808م    ،HIPPOLYTE

يرى بأّن بالد القبائل اليت بقيت بعيدة عن الفرنسّيني 
األكرب  املساعد  تكون  أن  عليها  طويلة، جيب  مّدة 
الوحيد يف مجيع  الّشريك  و  الفرنسّيني،  مشاريع  يف 

أعماهلم.«  )عن بقطاش،2007ص. 158(.
الّدين  العسكرّيني، و رجال  الكثري من  أّن  غري 
و الّسياسّيني الفرنسّيني كانوا يدركون جّيدا أن قبول 
حتديدا  القبائل  منطقة  سّكان  و  عاّمة،  اجلزائرّيني 
يتّم  مل  ما  يتحّقق  أن  ميكن  ال  الفرنسي  للمستعمر 
فليب  لويس  امللك  قول  من  يظهر  كما  تنصريهم، 
أن  نّصه: »جيب  فيما  وزرائه  حينما خاطب جملس 
يكون هناك حسن تدبري يف العمل على تنصري العرب 
)اجلزائرّيني(، الذين ال ميكن أن يكونوا فرنسّيني إال 

إذا تنّصروا.«  )عن بقطاش، 2007، ص.42(.
من  فيه  مبا  الفرنسي -  املستعمر  عليه وضع  و 
منطقة  لتنصري  اسرتاتيجّية   - منّصرين  و  عسكرّيني 
اجلذور  إثبات  على  األمر  أول  يف  قامت  القبائل، 
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ص.   ،2009 )سعيدي،  للمنطقة.  املسيحّية 
206( كان ذلك من خالل العديد من الّدراسات 
اإلستشراقّية، اليت أشادت باحلقبة الّرومانّية املسيحّية 
من   – اإلسالمّية  الفتوحات  صّورت  و  جهة،  من 
فرض  استعماريّة،  فرتة  أهّنا  على  أخرى-  جهة 
خالهلا »العرب الغزاة« اإلسالم على الرببر باإلكراه 
والّسيف، ذلك بعد أن قطعوهم عن احلضارة الغربّية 
و عن الكنيسة، و عليه، إّدعت هذه الّدراسات أّن 
االستعمار الفرنسي قد جاء ليعيد ربط هذه املنطقة 

الرببريّة »بأصوهلا الغربّية املسيحّية«.
و من أهّم هذه الّدراسات، نذكر أحباث أوجني 
على  حتمل  القبائلّية  املرأة  أّن  زعم  الذي  دوماس، 
وجهها آثار إنتمائها الّتارخيي للطّائفة املسيحّية )كما 
سبق أن وّضحنا(، زد إىل ذلك دراسات األب دوقا 
الذي عكف على دراسة منطقة القبائل و اجتهد يف 
املنطقة عساها  لبقايا مسيحّية يف  آثار  البحث عن 
»أصوهلم  إىل  للعودة  القبائل  إقناع  يف  تساعده 
املزعومة«. )عن بقطاش، 2007، ص.140( دون 
أن ننسى طبعا اجملهودات اليت بذهلا مسناج يف ذلك 

أيضا، و اليت جيب أال يستهان هبا.
مل ميّل املستشرقون من تكرار أكذوبة »األصول 
حىت  بالّذات،  القبائل  منطقة  لسّكان  الّنصرانّية« 
كما  أنفسهم،  القبائل  يرّددها  أسطورة  إىل  حتّولت 
1873م  سنة  لوتورنو  و  هنوطو  ذلك  على  شهد 
سبق  )كما  القبائلّية«  »الّتقاليد  عن  كتاهبما  يف 
فّندها  قد  األكذوبة  هذه  أّن  رغم  هذا  أشرنا(.  أن 
املعاصرون  املؤّرخون  فّندها  كما  القدامى،  املؤّرخون 

أيضا. )كما بّيننا ذلك آنفا(
إفريقيا  مشال  يف  الّتنصري  أّن  املؤّرخون  أّكد 
كان نتاج االستعمار الّروماين، أو كما قال فيكتور 
ساكسر )V. SAXER( »جاءت املسيحّية إىل إفريقيا 
على آثار روما، و الّتنصري قد إقتفى رومنة البالد.«  

دوكري  من  كّل  يربط   .)SAXER, 1980
فرونسوا و فنتار حممد أيضا الّتنصري يف مشال إفريقيا 
بالّرومنة، فهما يؤّكدان أّن املناطق األكثر رومنة هي 
 DECRET( .اليت كانت فيها الطّائفة املسيحّية كبرية

.)et FANTAR, 1998, p. 292
أهّم دليل يعتمد عليه ساكسر و دوكري فرانسوا 
و فنتار حممد و غريهم من املؤّرخني يف هذا الطّرح 
هو أن الّتنظيم اهليكلي للّنصرانّية اإلفريقّية هو نسخ 
للّتنظيم اجلغرايف الّسياسي و اإلداري الّروماين، كما 
أن نطاق انتشار الّنصرانّية مل يتجاوز حدود مناطق 

)DECRET , 1996, p.14( .الّنفوذ الّروماين
هذا ما أكّده مسناج أيضا فيما نّصه: »لو قارننا 
األسقفّيات  خريطة  و  الّرومانّية  املستعمرات  خريطة 
يف عهد القديس قربيانوس، لوجدنا أنه -فعال- يف 
األسقفّيات.  بعض  يوجد  املستعمرة  املناطق  كّل 
يوجد بدون شّك فراغات بني األسقفّيات، ستمأل 
حدود  حىت  إمتّد  قد  الّتنصري  لكن  الوقت،  مع 
 MESNAGE, 1913,( نفسها.«  اإلمرباطوريّة 
p.474(، و عليه فإّن كّل مناطق مشال إفريقيا اليت 
بقيت خارجة عن احلكم الّروماين مل تطلها املسيحّية، 
نذكر منها منطقة القبائل، و األوراس و البيبان و كل 
 MESNAGE,( .الّسلسلة اجلبلّية ملوريطانيا القيصريّة

.)1913, P.P 494-495
يف كّل  نسبّيا  بشكل كبري  املسيحّية  إنتشرت   
من موريطانيا الّسطايفّية و موريطانيا القيصريّة حيث 
اخلامس  القرن  يف  أسقفّية   130 فيها  أحصيت 
للميالد، غري أهّنا -كما توّضح أرنولد دومينيك - 
املتوّسط  البحر  سواحل  على  متواجدة  كانت كّلها 
العليا.  اهلضاب  مدخل  عند  بعضها  و  التّل،  ويف 
حىت القرن اخلامس للميالد، مل تبلغ املسيحّية منطقة 
املناطق  لبقّية  بالّنسبة  األمر  و كذلك  قط،  القبائل 
ARNAULD, 2001, p.p. 150-( الغربّية. 
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)151
تكين  مل  القبائل  منطقة  أن  أيضا  مسناج  جيزم 
مبنطيقية  األمير  تعّلق  سيواء  مسييحييّة،  منيطقية  ييوميا 
ضواحيها(  و  جبياية  منطيقية  )أي  الّصغيرى  القبائيل 
أو تعّلق األمر مبنطقة القبائل الكربى )أو تيزي وزو 
إثبات ذلك  حاليا و ضواحيها(. إعتمد مسناج يف 
تتجاوز سنة  اليت مل  على إحصاء عدد األسقفّيات 
القبائل، يف  منطقة  داخل  أسقفّيات  ثالث  430م 
حني كان حييط هبا إثىن عشرة أسقفّية فقط81. إىل 
منطقة  يف  لألسقفّيات  الفادح  الّنقص  هذا  جانب 
القبائل، يشري مسناج إىل الغياب الكّلي تقريبا –على 
حسب تعبريه–  ألّي آثار مسيحّية أو ألي رمز من 
 MESNAGE,( .رموز املسيحّية عن منطقة القبائل

.)1913, P.P. 616-626
منطقة  عن  املسيحّية  غياب  مسناج  يربّر 
وبالّتايل  الّرومان،  عن  بعيدين  ببقاء سّكاهنا  القبائل 
على  مبا جاء  ذلك  يستشهد يف  تأثريهم، وهو  عن 
 AMMIEN(  لسان املؤرّخ الّروماين أميان مرسيالن
MARCELIN( سنة 375م، حيث وصف سّكان 

 in MESNAGE,( منطقة القبائل بالرببر املتوحّشني
P. 615 ,1913(، و قد ضّلوا حىت سنة 430م 
متحّصنني جبباهلم، فلم يطلهم تأثري الّرومان ال ثقافّيا 
)عن طريق الّرومنة(، و ال دينّيا )عن طريق الّتنصري( 
أو كما قال مسناج: «ببقائهم )أي القبائل( هكذا 
نفسه.  الّتنصري  عامل  قاوموا  لإلندماج،  مقاومني 

)MESNAGE, 1913, P. 615(
حول  حجج  من  املؤّرخون  إليه  توّصل  ما  رغّم 
األصول الّرومانّية للكنيسة اإلفريقّية، و حول حمدوديّة 
إفريقيا، زد  الّسّكان األصلّيني لشمال  إنتشارها بني 
اجلبلّية مبا يف  املناطق  بقاء  تأكيدهم على  إىل ذلك 
ذلك منطقة القبائل خارج الّنفوذ الّروماين املسيحي 
فإّن املستعمر الفرنسي كان يصّر على تأكيد األصل 

ما  و  بالّذات.  القبائل  منطقة  لسّكان  املسيحي 
أجل  من  سوى  تصّورنا-  –يف  بذلك  يقوم  كان 
القبائل عن  الفوارق اإلثنّية، اليت كانت تفصل  إزالة 
الفرنسّيني، و بالّتايل أن ختلق حاجة لتوّحد، أو متاهي 
سّكان منطقة القبائل للغربّيني من جهة، و الّنفور من 
بينهم  العرقّية  االختالفات  حبّجة  اجلزائرّيني  إخواهنم 

من جهة أخرى.
حماولة  هو  هذه،  نظرنا  وجهة  يؤّكد  ما  ولعّل 
الفرتة  يف  أجنزت  -اليت  الّدراسات  من  العديد 
االستعماريّة واليت تناولت سّكان اجلزائر إتنوغرافّيا- 
الّسكان إىل بربر أو سكان أصلّيني لشمال  تقسيم 
العمل  حّب  و  الّديين  بالّتسامح  وصفتهم  إفريقيا 
والّتفّتح الفكري... حىت تقّرهبم أكثر من الفرنسّيني  
و إىل عرب وصفتهم بالّدخالء الغزاة، املتعّصبني دينّيا 

والكسالء، و املتأّخرين حضاريا...
إىل كتاب »مسائل  نشري  الّدراسات  هذه  ومن 
دو  مؤّلفه  أراد  حيث  القبائل«،  و  العرب  جزائريّة: 
 )CAIX DE SAINTE AY MOUR( سانت أميور
الذين  األم  الوطن  أبناء  يطلع  »أن  1891م  سنة 
تعين   )INDIGÉNES( األهايل  كلمة  بأّن  جيهلون 
أو  تغيريهم  ميكن  ال  العرب  بأّن  الرببر،  و  العرب 
فالعرب كساىل  القبائل،  إدماج  بينما ميكن  حتويلهم 
ذوو  خيالّيون،  منطوون،  احلركة،  بطيئو  مسرتخون، 
مزاج بارد، و شبه حزين و متعّصبون. أما الرببري، 
باحلّس  و  املغامرة  بروح  يتحّلى  جمتهد،  عامل  فإنّه 
نشيط  حازم  اخلارج  مع  عالقته  يف  هو  و  العملي  
منبسط وذو حيويّة و انشراح )...( و هو إقتصادي 
نزيه، فضويل، و يف واقع األمر سطحّي الّتدّين.« )عن 

أجرون، 2004، ص. 49(
ذهب ليوريل )J. LIOREL( سنة 1892م يف 
حيث  ذلك،  من  أبعد  إىل  جرجرة«  »قبائل  كتابه 
أنفسهم عملّية  القبائل  تويّل  إقرتاح  إىل  احلّد  به  بلغ 
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القبائل  يكون  »قد  نّصه  فيما  ذلك  اإلستطان، 
نسّخره  أن  ميكن  الذي  املمتاز،  املستوطن  العنصر 
أجرون  حقيقّية.« )عن  فرنسا  إىل  اجلزائر  لتحويل 
الدّكتوران  أما   ،)49-50 2004ص.ص. 
 )TRABUT( وترابوت )BATTANDIER( باتونديي
فقد بالغا سنة 1898م يف تشبيه القبائل باألوروبّيني 
عاّمة، و بالفرنسّيني خاّصة، كما عرّبا عن إعجاهبما 
اليت تّسد احلكومة  مبؤّسساهتم )ثجماعث خاّصة( 
الّدميقراطّية بأمت معىن الكلمة، و خيلصان إىل القول 
بأّن هناك الكثري مما ميكن أن يأمله الفرنسّيني فيهم 
ص.   ،2004 أجرون،  )عن  املستعمرة.  ملستقبل 

)50
الّتمييزيّة  العنصريّة،  املواقف  هذه  ضوء  وعلى 
الّسياسّية  الّدراسات اإلجتماعّية، و  املزيد من  ظهر 
الّروح  بّث  إىل  أساسا  هتدف  اليت كانت  والّدينّية، 
أهّم  ومن  اجلزائرّيني.  بني  الّشقاق  وزرع  اإلقليمّية، 
من  عدد كبري  هبا  قام  اليت  تلك  الّدراسات  هذه 
العسكرّيني، واليت اهتّموا فيها مبختلف جوانب حياة 
سّكان منطقة القبائل اإلجتماعّية، والّتارخيّية والّدينّية.

»وقد حاولوا من خالهلا سلخ هؤالء الّسكان عن 
اإلسالمي  العريب  اجملتمع  بل  اجلزائري،  اجملتمع  باقي 
وحبسب  بأهّنا  نذّكر  أن  بنا  جيدر  و  عاّمة.  بصفة 
الّنعرات  خلق  إىل  تستهدف  كانت  إّتاهاهتا، 
بإظهارها كيان بالد القبائل كيانا منفصال عن باقي 
الّسّكان، حىت ختلق طائفة تتمّكن الّسلطة الفرنسّية 
من تسخريها ألغراضها الّسياسّية يف اجلزائر عن طريق 
 2007 )بقطاش،  الفرنسي.«  اجملتمع  يف  إدماجها 

ص.ص.138-139(.
واملثري يف األمر أّن املستعمر الفرنسي –يف إطار 
يقّدم  ما  غالبا  إليه-  القبائل  احلثيثة جلذب  حماوالته 
نفسه، داخل هذه الّدراسات اإلستشراقّية يف صورة 
حترير  إىل  يسعى  الذي  الّرحيم،  األخ  بل  البطل، 

إخوته »الرببر، الذين طردهم العرب، و حاصروهم يف 
اجلبال، و استغّلهم األتراك.« )أجرون، 2004ص. 

.)47
 

بينما هو –يف الواقع- شيطان، يبحث عن أدىن 
لتشتيت  يستغّله  أن  ميكن  اجلزائرّيني  بني  إختالف 
املقولة  يف  يظهر  قواهم، كما  إضعاف  و  وحدهتم، 
الّتالية، اليت كان يرّددها الفرنسّيون املستعمرون: »إّن 
اجلزائر سيكون  الّسكان يف  بني  عدم وجود تانس 
عونا قويّا لنا للمضّي قدما يف إجناح سعينا إىل صّد 
الّناس عن الّتقّيد بالّدين. و حنن على استعداد لتفتيت 
احلّل  طريق  عن  وحدهتم  تشتيت  و  األهايل،  كتلة 
املنهجي للمؤّسسات اليت تكفل هلم قّوة الّتماسك.« 

)عن أجرون، 2004، ص. 47(
الكثرية  االستشراقّية  الّدراسات  هذه  شّكلت 
ارتكز  اليت  األساسّية  القاعدة  املتنّوعة،  و  جّدا، 
عليها املنّصرون بعد ذلك يف نشاطاهتم داخل منطقة 
القبائل، حيث حاولوا أن يبعدوا الّسكان عن كّل ما 
ميكنه أن يربطهم باإلسالم أو املسلمني، و أن ينّموا 
عندهم حاجة للّتماهي و لإلنتماء إىل الغرب عاّمة  

وإىل الفرنسّيني خاّصة. 
ال خيتلف إثنان يف كون هذه احملاوالت البائسة 
حيث  االستعماري،  العهد  يف  بالفشل  باءت  قد 
سّكان  مقاومة  مدى  الّتارخيّية  الّدراسات  أظهرت 
االستعمارية  الفرتة  إبّان  للّتنصري  القبائل  منطقة 
ومتّسكهم الّشديد باإلسالم دينا؛ فرغم كّل الّضغوط 
اليت  املاّديّة  اإلغراءات  و كّل  إليها،  تعّرضوا  اليت 
إليه  الذي جلأت  الّتالعب  رغم  و  عليهم،  عرضت 
القوى االستعماريّة بوجهيها العسكري و الّديين، مل 
)الكاثوليكّية  الّتنصرييّة  اإلرساليات  خمتلف  حتصد 

منها و الربوتستانتّية( سوى الفشل الّذريع.
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غري أن املوضوعية تقتضي أن نعرتف بأن األمور 
مل تعد كما كانت يف السابق، حيث صارت العالقات 
بني اجلزائريني الناطقني بالعربية، و أوالئك الناطقني 
تقوم  حتديدا  القبائل  منطقة  سكان  من  بالقبائلية 
أساسا على الّتمييز العرقي. لقد جنح االستعمار يف 
خلق مشكلة هويّة عميقة يف منطقة القبائل، مبا نشره 
باستمرار  يسعون  القبائل  عرقّية، جعلت  أفكار  من 
حنو الّتمّيز عن غريهم من اجلزائرّيني. ال يسأمالعديد 
من القبائل اليوم من الّتعبري عن استيائهم الّشديد اّتاه 
الثّقافة العربّية اإلسالمّية، و عنرفض لكّل ما ميّت هلا 
بصلة، و قد وصل هبم احلد إىل املطالبة بالعودة إىل 
األصول الرببرية، أو بتقليد الغرب، من أجل الّلحاق 
بركب احلضارة الغربّية. وهذا إن دّل على شيء فإنه 
يدل على متاهيهم للغرب تارة، ولصورة األجداد كما 
)خملوف-بن  أخرى  تارة  نفسه  الغرب  هلم  صورها 

تونس، 2015، ص. 90(.
لقد تطّور األمر عند البعض ليصل هبم احلّد إىل 
كما  )اإلسالم(،  دينهم  اّتاه  استيائهم  عن  الّتعبري 
الذين وصلت هبم  املتنصرين،  بعض  عند  األمر  هو 
الّنصرانية من أجل  املور إىل تغيري دينهم، و اختيار 
املاضي  مثلنة  دفع  لقد  لإلنتماء.  حاجتهم  حتقيق 
حنينه  عن  التعبري  إىل  القبائلي  الّشباب  من  الكثري 
يشيدون  أن كانوا  بعد  و  إليه،  العودة  يف  والرغبة 
أرضهم  عن  دافعوا  الذين  األمازيغ،  األبطال  ببعض 
مسينيسا  أمثال  الروماين،  املستعمر  ضد  وعرضهم 
الكنيسة  بآباء  يشيدون  و  يتغنون  صاروا  ويوغرطا، 
األوائل، خاصة منهم أغستني، الذي يفتخرون بأصله 
األمازيغي وحيثون لإلقتداء به من خالل الّتنصر مثله 
)خملوف-بن  الّرجل.  حقيقة  متجاهلني  أو  جاهلني 

تونس2015، ص.ص. 90-91(.

◄الخالصة:

القليل من الناس من يرى العالقة بني علم الّنفس 
أن  بل  الّتاريخ،  و  النفس  علم  أو  واألنثربولوجيا، 
الكثري من يتهمنا يف اخلوض فيما ال خيصنا، أو يف 
غري إختصاصنا، مع أن فرويد )أب التحليل النفسي( 
واحلضارة  بالدين  اخلاصة  املواضيع  من  العديد  مّس 
منها  نذكر  مؤلفاته  األنرتبولوجيا...يف  و  واحلرب، 
»قلق احلضارة«، »احلب واحلرب  احلضارة  واملوت« 
»الطوطام و التابو«... و حنن نرى أن دراسة الّتاريخ 
حتمله  الذي  املعىن  نفس  حيمل  للّشعوب  بالنسبة 
دراسة تاريخ احلالة بالنسبة للفرد، و أن اهلوامات اليت 
قد تكون عندنا، و اليت قد تدفعنا إىل مثلنة املوضوع، 
مث الّتماهي له، هي نفسها اهلوامات اليت قد تدفعنا 
الذي  بالّشكل  قراءته  إىل   أو  التاريخ،  حتريف  إىل 
يناسبنا أكثر، فنجعل من بعض األنذال أبطاال، بينما 
نقّصر يف حّق البعض اآلخر سواء كان ذلك بشكل 
شعوري أو غري شعوري، من حيث نعلم و من حيث 

ال نعلم.
ولعل ما قد يصّعب علينا األمور هو أن نستقي 
معلوماتنا عن الّتاريخ من وثائق و مؤلفات استعمارية 
إىل  العودة  أن  حني  يف  لتضليلنا،  أصال  وضعت 
املاضي، سواء من خالل  قراءة الّتاريخ، أو من خالل 
الّتداعي احلر )لقراءة الّتاريخ الشخصي( يف التحليل 
النفسي يهدف أساسا إىل رؤية املستقبل بشكل أكثر 

وضوحا. 
نتفق مع حممد شريف ساحلي  أجل ذلك  من 
الذي حّث على ختليص التاريخ من آثار االستعمار 
)DÉCOLONISER L’HISTOIRE( عندما قاألن 
استعادة الّذاكرة اجلماعية عمل شاق و مضين، غري أنه 
شيء ممتع)SAHLI, 2007, P 7( فهو صحي 
بالنسبة للّشعوب، اليت ميكن أن تستعيد عافيتها، وأن 
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بناءه  ميكن  ال  مستقبلهاالذي  حنو  أكرب  بثقة  تسري 
على  إمنا  اخلرافات،  و  األساطري  و  األكاذيب  على 
حقائق علمية موضوعية، وهذا طبعا يستدعي منا أن 

نتصاحل مع تارخينا.

◄الهوامش : 

-     LA GUERRE DE TRENTE ANSمن   1
أوروبا  اليت دارت رحاها يف  1948م،  1618م إىل سنة  سنة 
احلرب  هذه  يف  األوروبّية  القوى  شاركت كّل  قد  و  الوسطى، 

باستثناء انكلرتا وروسيا.

 LA GUERRE DE QUATRE-VINGTS  -  2
ANS ، من سنة 1568م إىل سنة 1648م، و اليت انتفضت 
فيها دول أوروبا الغربّية املتمثّلة يف هولندا، لوكسمبورغ و بييليجيييكيا 

و شيميال فيرنيسيا ضيد امليميلكية األسيبيانييّية.

 GUERRE DES CAMISARDS OU  -  3
،GUERRE DES CÉVENNES من سنة 1702م إىل 

الّسلطة  الفرنسّيون ضّد  الربوتستنت  متّرد  1704م، حيث  سنة 
امللكّية.

4 - و هي عقيدة مهمة يف املسيحية.

ACTA MAR- 5 - و هي الوثيقة املسّماة: إجنازات الّشهداء
TYRIUM

6 - مدوروش حاليا، املتواجدة على بعد 50 كلم من سوق 
هراس

7 - الباحث املشهور يف تاريخ أدب إفريقيا املسيحّية الّرومانّية.

8 - هذا ألن املسيحّيني يعتقدون أن هناية العامل لن تأيت إال بعد 
أن تعّم الّدعوة للمسيحّية كّل أحناء العامل.

9 - يف عهد إضطهاد اإلمرباطور ديسييوسDECIUS، سنة 
250 ميالدي.

 CHRISTIA NISME 10 - نسبة للمسيحّية األريوسّية
،ARIEN اليت وضع مذهبها أريوس سنة 323م، و هو مذهب 

الوحدانّية، حيث ينفي ألوهّية يسوع املسيح.

خاصة  شيعة  هي  و   ،DONA دونا  ملذهب  نسبة   -  11
بإفريقيا، بل أهنا الوحيدة اليت نبعت منها، و تطّورت فيها طيلة 

ثالثة قرون.

إثر خالفات  تنتج  الّدوناتية مل  أّن  12 - و تدر اإلشارة إىل 
نظامّية  نتيجة صراعات  إمنا هي  عادة،  األمر  عقائديّة كما هو 
الّشيعة  املباشر يف تشّكل هذه  الّسبب  أساقفة. كان  بني عّدة 
هي اجليدل و الّصراع حول مصيير املرتّدين يف عهيد ديوكلسيانوس 
DIOCLETIANUS، 284م-385 م، و قد كانوا عدة، 

متاما كما حدث من قبل، يف عهد ديسييوس.

حركة  هي  و   LES CIRCONCELLIONS،  -  13
إثر  340م  نوميديا يف حوايل سنة  ثوريّة إجتماعّية، ظهرت يف 
اإلضطهاد الذي تعّرض إليه الّنومدّيني، و االستغالل الذي عاىن 
منه الفالحون األفارقة لصاحل الّرومان املستعمرين و أتباعهم من 

األفارقة املرومنني.

 L’AUGUSTINUM- 14

15 - و هو أّول أسقف يعنّي يف اجلزائر املستعمرة، و قد كان 
ذلك سنة 1838م.

اإليطالّية  و  اإلسبانّية،  و  الّسردينّية،  و  الكورسّية،   -  16
واملالطّية...

17 - حتت رعاية رئيس اجلمهوريّة ذاته.

18 - مع اإلشارة إىل أن األسقفّية قد تكون عبارة عن بلدة 
صغرية، أو قرية أو حىت جمّرد مزرعة. مل يكن األسقف يف هذه 

احلالة ميّثل أو يؤثّر دينيا إال على عدد قليل جدا من الّناس.
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د/  إسعاد عكسة
جامعة جياللي ليابس سيدي بلعياس - الجزائر

تقييم نظام األمن الجماعي لألمم المتحدة
 على ضوء السابقة العراقية

 الملّخص : 
الّدوليين مقصدا أساسيا ورئيسا لألمم المتحدة، وفي هذا المقال    تعتبر مسالة حفظ السلم واألمن 
ستنصّب دراسة نظام األمن الجماعي من خالل تقييم تطبيقه على العراق عقب اجتياحه الكويت وإعالنه 
ضّمها إليه بإجراء دراسة عرضية نقدية تعتمد على المنهجيتين التاريخية والتحليلية، بتحديد إطارها المكاني 

بدولة العراق وإطارها الزماني بالتركيز على فترة توقيع العقوبات.

Résumé : 

   La question de la paix et la sécurité internationales est une 
question  majeure  de l’Organisation des Nations Unies. cet article 
se concentrera sur  l’étude du système de sécurité collective en 
évaluant son application sur l’Irak après l’invasion du Koweït  
suivie  de  la déclaration de  son annexion en  menant une étude 
reposant sur des méthodologies historiques et analytiques, 
en déterminant  le lieu par l’ état  Irakien  et de son temps en 
s’accentuant sur période de sanction infligées  à l’état Irakien

◄مقّدمة:
لقد جاء الفصل األول من ميثاق األمم املتحدة 
املتعلق مبقاصد اهليئة ومبادئها ليعلن جمموعة األهداف 
اليت تبغي األمم املتحدة حتقيقها، فكان املقصد األّول 
الّدوليني   والسلم  األمن  حفظ  القائمة  ترّأس  الذي 
فقد نص مطلع املادة األوىل من الفصل األول على 

ما يلي:

مقاصـد األمـم املتحدة هي:
وحتقيقاً  الدويل،  واألمن  السلم  حفظ   -  1
الفّعالة ملنع  التدابري املشرتكة  الغاية تتخذ اهليئة  هلذه 
أعمال  وتقمع  السلم وإلزالتها،  اليت هتدد  األسباب 
العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذرّع 
والقانون  العدل  ملبادئ  وفقاً  السلمية،  بالوسائل 
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إىل  تؤدي  قد  اليت  الدولية  املنازعات  حلل  الدويل، 
اإلخالل بالسلم أو لتسويتها «1

حفظ  يكون  أن  شيء  يف  العجب  من  وليس 
السلم واألمن الّدوليني مقصدا أساسيا ورئيسا لألمم 
املتحدة، وقد جاءت أوىل كلمات ديباجتها: »حنن 
شعوب األمم املتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ 
خالل  يف  اليت  احلرب  ويالت  من  املقبلة  األجيال 
جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتني أحزانا يعجز 
ينظر  عندما  يقع  العجب  ولكن  الوصف«،  عنها 
املتابع للعالقات الّدولية بعني املوضوعية والتجّرد إىل 
ساحات القتال القائمة يف أطراف العامل واليت يصّر 
القانون الّدويل املعاصر أن يسّميها بالنزاعات املسّلحة 
بدال من احلروب انطالقا من أّن نبذ مصطلح احلرب 
ناتج عن عدم مشروعيتها يف قواعده النصية والعرفية.

هذه  وراء  االنسياق  عدم  جيب  احلقيقة  ويف 
الشعارات اخلادعة، والقول بأنرجل القانون عليه أن 
يرجع إىل األحداث الواقعية وليس إىل املثل الفلسفية 
معني  قانوين  تنظيم  جدوى  على  احلكم  أجل  من 
أي  لتقييم  احلقيقي  املعيار  يكون  أن  فالصحيح هو 
مدى  هو  داخليا  أو  دوليا  كان  سواء  قانوين  نظام 

فعاليته يف حتقيق املقاصد اليت ُشرِّع ألجلها.
األمن  نظام  دراسة  ستنصّب  املقال  هذا  ويف 
اجلماعي من خالل تقييم تطبيقه على العراق عقب 
اجتياحه الكويت وإعالنه ضّمها إليه، وهو ما تاله 
العاّم  األمني  وصفه  املتحدة  لألمم  شديد  استنفار 
السابق لألمم املتحدة بأنّه تارخيي مردفا بقوله: »إن 
اجمللس يف سلسلة غري مسبوقة من القرارات قد أثبت 
أن مثل تلك األعمال اليت تتناقض بشكل مباشر مع 
ترتكب  أن  الّدويل ال ميكن  والقانون  امليثاق  مبادئ 
مبنأى عن العقاب...وأنه على الرغم من أن الفصل 
السابع من امليثاق الذي يوّفر الوالية للتذرّع باجلزاءات 
كان يعترب يف األصل أكثر إبداعات امليثاق إال أنه 

مل يُطبَّق باملرة مبثل هذا الشكل الشامل ومبثل هذه 
املساندة الكاملة من الّدول األعضاء «2

إىل  التايل:  اإلشكال  طرح  إىل  يدفعنا  ما  وهو 
أي مدى ميكن القول بنجاعة نظام األمن اجلماعي 
يف حتقيق السلم واألمن الّدوليني من خالل السابقة 

العراقية؟
ولإلجابة على هذا اإلشكال كان ال بّد من إجراء 
دراسة عرضية نقدية تعتمد على املنهجيتني التارخيية 
العراق  بدولة  املكاين  إطارها  وحتديد  والتحليلية، 
العقوبات  توقيع  فرتة  على  بالرتكيز  الزماين  وإطارها 
يتناول  أساسية  حماور  ثالثة  إىل  املقال  تقسيم  مع 
أّوهلا مفهوم األمن اجلماعي يف منظومة عمل األمم 
العقوبات  ألهم  عرضا  الثاين  يتناول  فيما  املتحدة، 
اجلماعي،أّما  األمن  إطار  يف  العراق  ضد  املتخذة 
على  اجلماعي  األمن  لنظام  تقييما  فيتضّمن  آخرها 

ضوء السابقة العراقية.

◄المحور األّول: مفهوم األمن 
الجماعي في منظومة عمل األمم 

المتحدة:

ميثاق  يف  االسم  يُذكرهبذا  مل  اجلماعي  األمن 
األمم املتحدة، بل هو تسمية فقهية لنظامالعقوبات 
جملس  خيّول  والذي  املتحدة  األمم  ابتدعته  الذي 
السلم واإلخالل  للتصرف يف حاالت هتديد  األمن 
به ووقوع العدوان، والفكرة اليت ينطلق منها هي أن 
األمن العاملي هو وحدة واحدة ال تتجزأ، وأن العدوان 
الذي يقع على أي عضو من أعضاء اجملتمع الّدويل 
ما  إىل  األمور  فتصري  دوليا  مثّ  ومن  إقليميا  ميتد  قد 
صار إليه العامل من دمار بعد احلربني العامليتني، وهو 
العقوبات  من  مبجموعة  البداية  منذ  قمعه  جيب  ما 
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مجيع  وتتكاتف  األمن  جملس  حيّددها  اليت  الّدولية 
أعضاء األمم املتحدة من أجل توقيعها على الطرف 

املعتدي لتحقيق السلم واألمن الّدوليني.
وعلى ذلك عّرفه الفقيه القانوين »إبراهيم العناين« 
بأنه نظام ال تعتمد فيه الّدولة حلماية حقوقها على 
إذا  حلفائها  مساعدة  أو  اخلاصة  الدفاعية  وسائلها 
تعّرضت خلطر خارجي، وإّنا على التضامن والتعاون 
الكافية  بالوسائل  املزّود  الّدويل  التنظيم  أعضاء  بني 
الفقيه  والفّعالة لتحقيق هذه احلماية، يف حني عّرفه 
فيه  تتحّمل  الذي  النظام  بأنه  الغنيمي«  »حممد 
أمن كل  محاية  مسؤولية  املنّظمة  الّدولية  اجلماعة 

أعضائها من االعتداء3.
مجيع  املتحدة  األمم  منظمة  أسندت  وقد 
إىل  اجلماعي  األمن  لتحقيق  الضرورية  السلطات 
جهازها التنفيذي املتمثل يف جملس األمن بناء على 

املاّدة 24 من ميثاقها، واليت تنص على:
»رغبة يف أن يكون العمل الذي تقوم به األمم 
إىل  اهليئة   تلك  أعضاء  يعهد  فّعاال  سريعا  املتحدة 
السلم  حفظ  يف  الرئيسية  بالتبعات  األمن  جملس 
واألمن الّدوليني ويوافقون على أن هذا اجمللس يعمل 
نائبا عنهم يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه 

التبعات.
يعمل جملس األمن يف أداء هذه الواجبات وفقا 
اخلاصة  والسلطات  ومبادئها  املتحدة  األمم  ملقاصد 
املخّولة جمللس األمن لتمكينه من القيام هبذه الواجبات 
الثامن والثاين  السابع،  الفصول: السادس،  مبّينة يف 

عشر.«
على:  نصت  فقد  امليثاق  من   25 املادة  أّما 
جملس  قرارات  بقول  املتحدة  األمم  أعضاء  »يتعهد 

األمن وتنفيذها وفقا هلذا امليثاق«
حددها  اليت  السلطات  طبيعة  إىل  وبالرجوع 

واألمن  السلم  حفظ  جمال  يف  األمن  جمللس  امليثاق 
الدوليني فإننا جندها على قسمني:

األّول: سلطة حل املنازعات بالوسائل السلمية 
اليت نص عليها الفصل السادس من امليثاق لتفادي 

الوصول إىل وضعية هتّدد السلم واألمن الّدوليني.
الفصل  اليت نص عليها  القمع  الثاين: سلطة 
واألمن  للسلم  هتديد  وقع  مىت  امليثاق  من  السابع 
الدوليني أو إخالل هبما أو وقع عدوان،وقد نصت 
عليها املواّد 39، 40، 41، و42 من امليثاق كما 

يلي:

المادة 39: »يقرر جملس األمن ما إذا كان قد 
وقع هتديد للسلم أو إخالل به، أو كان ما وقع عمل 
من أعمال العدوان، ويقّدم يف ذلك توصياته أو يقرر 
املادتني  ألحكام  طبقا  التدابري  من  اختاذه  جيب  ما 
41 و42 حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل 

نصابه«.
من  نّصها  خلّو  املاّدة  هذه  خبصوص  ويالحظ 
حتديد املعيار الذي يعرف من خالله اجمللس ما إذا 
هتديد  إطار  يف  تدخل  يعاجلها  اليت  احلالة  كانت 
السلم، أو اإلخالل به، أو أهنا حالة عدوان، إضافة 
إىل عدم وضعها للضوابط اليت حُيدد مبقتضاها ما إذا 
كان من شأن استمرار هذه احلالة أن يعّرض السلم 
أو األمن الّدويل للخطر، كما أن هذه املادة منحت 
جملس األمن سلطة تقديرية واسعة حني منعته نوعني 

من الصالحيات:
العبارة  عليها  دّلت  مفتوحة:  صالحيات  أ/ 
تتعلق  مباذا  تبنّي  ومل  توصياته«،  ذلك  يف  »يقّدم 

التوصيات.
ب/ صالحيات مقّيدة: دّلت عليها العبارة » أو 
يقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبقا ألحكام املادتني 
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41 و42«
المادة 40: »منعاً لتفاقم املوقف، جمللس األمن، 
املنصوص  التدابري  يتخذ  أو  توصياته  يقدم  أن  قبل 
عليها يف املادة 39، أن يدعو املتنازعني لألخذ مبا 
يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابري مؤقتة، وال ختل 
أو  ومطالبهم  املتنازعني  حبقوق  املؤقتة  التدابري  هذه 
أخذ  لعدم  أن حيسب  األمن  مبركزهم، وعلى جملس 

املتنازعني هبذه التدابري املؤقتة حسابه«
   ومن أهّم ما جاءت به هذه املاّدة أّن جملس 
النزاع  يبذل جهده يف دعوة أطراف  أن  األمن عليه 
لألخذ مبا يراه ضروريا من تدابري من شأهنا أن تنهي 
يتخذ  أو  توصيات  أي  يقّدم  أن  قبل  القائم  النزاع 
أي قرارات بناء على املادة 39، وهي بذلك حتث 
السلمية  واملساعي  اجلهود  استنفاد كل  اجمللس على 
النزاع قبل االنتقال إىل ما ميتلكه من سلطات  حلل 

قمعية.
ما جيب  يقرر  أن  األمن  »جمللس   :41 المادة 
اختاذه من التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوات 
أعضاء  إىل  يطلب  أن  وله  قراراته،  لتنفيذ  املسلحة 
األمم املتحدة تطبيق هذه التدابري، وجيوز أن يكون 
واملواصالت  االقتصادية  الصالت  وقف  بينها  من 
احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية والالسلكية 
أو كليا  جزئياً  وقفا  املواصالت  وسائل  من  وغريها 

وقطع العالقات الدبلوماسية«.
إن هذه املاّدة قد تضّمنت جمموعة من اإلجراءات 
والتدابري اليت ال تصل لدرجة استخدام القوة املسلحة 
توّجه  اليت  الّدولة  على  تتضمن ضغطا كبريا  ولكنها 
إىل  يهدف  سياسي  طابع  ذو  بعضها  ألن  ضدها 
عزل الدولة معنويا ونبذها من أعضاء التنظيم الّدويل 
وبعضها اآلخر ذو طابع اقتصادي يهدف إىل محل 
على  الواقعة  الدولية  االلتزامات  تنفيذ  على  الّدولة 

عاتقها.

المادة 42: »إذا رأى جملس األمن أن التدابري 
أو  بالغرض  تفي  ال   41 املادة  عليها يف  املنصوص 
ثبت أهنا مل تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات 
حلفظ  يلزم  ما  األعمال  من  والربية  والبحرية  اجلوية 
السلم واألمن الدويل أو إلعادته إىل نصابه. وجيوز أن 
تتناول هذه األعمال املظاهرات واحلصر والعمليات 
الربية  أو  البحرية  أو  اجلوية  القوات  بطريق  األخرى 

التابعة ألعضاء األمم املتحدة«
جملس  جلوء  إمكانية  بّينت  فقد  املاّدة  هذه  أّما 
عدم جدوى  حال  العسكرية يف  التدابري  إىل  األمن 
املسلحة  القوة  استخدام  ولكن  السابقة،  التدابري 
وآليات  شروط  ضمن  بل  مطلق  بشكل  يكون  ال 

حددهتا املواد من 43 إىل 50 من امليثاق.
وبعد عرض التدابري اليت ميكن جمللس األمن اختاذها 
يف إطار األمن اجلماعي، بقي أن نشري يف ختام هذا 
احملور إىل أن فقهاء القانون الّدويل قد اختلفوا حول 
تطبيق  يف  التدرج  مبراعاة  ملزما  اجمللس  إذا كان  ما 
اجلزاءات الّدولية حسب الرتتيب الذي أورده امليثاق 
أم ال، إذ يرى فريق من الفقهاء ضرورة مراعاة التدرج 
يف تطبيق العقوبات انطالقا من أنه لوال سواد االقتناع 
بأمهّيتها وفعاليتها ملا مّت النص عليها أصال، وهو ما 
التدابري  من  أقصى  نوع  إىل  اللجوء  عدم  يستدعي 
شدة  األقل  للتدابري  الفعلي  الفشل  ثبوت  بعد  إال 
بعد مرور فرتة كافية من الوقت للحكم على مدى 
جدواها، يف حني يرى الفريق اآلخر أن جملس األمن 
اخلرق  نوع  وأن  للعقوبات  معنّي  برتتيب  مقيَّد  غري 
هو  الدوليني  واألمن  السلم  طال  الذي  التهديد  أو 
ملواجهة  اختاذه  الواجب  التدبري  نوع  بتحديد  اجلدير 
حالة  لظروف كل  مرتوك  األمر  وأن  القائم،  اخلطر 

على حدة4.
وعموما، أياّ كان االعتبار الذي ينطلق منه كل 
التدابري  األمن  جملس  خيتار  أن  املفروض  فإن  فريق، 
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املناسبة لتحقيق املقصد الرئيسي لألمن اجلماعي ممثال 
يراعي مدى  الّدوليني، وأن  السلم واألمن  يف حفظ 
أن  جيب  حبيث  يتخذه  قرار  أي  وقانونية  مشروعية 
تكون النتيجة املبتغاة من ورائه منع حصول العدوان 
أو قمعه إذا حصل، وال جيوز بأي حال من األحوال 
الّدولة عن طريق  أن يكون اهلدف منه االنتقام من 
استهداف استقالهلا السياسي أو وحدهتا الرتابية أو 
غريها من مقومات وجودها، وإالّ فإّن جملس األمن 
يكون قد حاد عن املهّمة اليت أنشئ من أجلها ونظام 
األمن اجلماعي يكون أكرب مهّدد ألمن الّدول فرادى 

ومجاعات.

◄المحور الثاني: العقوبات 
الموّقعة على العراق في إطار األمن 

الجماعي:

قبل التطّرق إىل العقوبات اليت قرر جملس األمن 
اجلماعي  األمن  لنظام  تطبيقا  العراق  على  توقيعها 
من اجلدير إعطاء نظرة شاملة عن اخللفية اليت أّدت 
إليه  أفضت  ما  إىل  واستنادا  أساسا،  توقيعها  إىل 
بني  العالقات  واقع  حول  التارخيية  الدراسات  مجلة 
حمورا  أهنما كانا  ثبت  فقد  والكويت،  العراق  دوليت 
للصراع يف املنطقة، حيث كان العراق خاضعا لنفوذ 
خاضعة  الكويت  حني كانت  يف  العثمانية  الدولة 
لنفوذ الدولة الربيطانية، وقد سعت كّل من الدولتني 
العظميني حينها للسيطرة على الكويت إىل أن وقعتا 
أول  تضمنت  اليت   1913 سنة  اخلليج«  »اتفاقية 
فيها  العراق والكويت، واعرتفت  للحدود بني  وضع 
العثمانية  للدولة  الشكلية  الكويت  بتبعية  بريطانيا 
يف حني اعرتفت هذه األخرية للكويت باالستقالل 
النفاذ  حيز  تدخل  مل  االتفاقية  هذه  أن  إال  الذايت، 
بسبب قيام احلرب العاملية األوىل، ويف سنة 1914 

تلّقت الكويت تأكيدا من بريطانيا على االعرتاف هبا 
دولة مستقلة حتت احلماية الربيطانية مقابل أن تتعاون 
فعال  مّت  ما  وهو  البصرة،  على  االستيالء  يف  معها 
برتسيم بريطانيا أول خريطة للكويت املستقلة بعد أن 
كانت هذه األخرية قاعدة عسكرية أساسية يف حرب 
احتالل بريطانيا للعراق، وبذلك ُفِصل الصراع على 

الكويت بني الدولة العثمانية وغرميها الربيطاين.
سنة  احلديثة  العراقية  الّدولة  تأسست  إن  وما 
1921 حىت انتقل الصراع من الطرفني السابقني إىل 
الطرفني العراقي والكوييت، وبقي وضع الكويت غري 
واضح املعامل لعدم التحديد الدقيق للحدود ما بني 
لوزان«  »معاهدة  عقدت  أن  إىل  والبصرة  الكويت 
تنازلت   ،1923 سنة  احلديثة  وتركيا  بريطانيا  بني 
مبوجبها تركيا عن مجيع ممتلكاهتا السابقة يف املشرق 
العريب، ويف سنة 1932 عندما قررت بريطانيا منح 
عصبة  عضويته يف  لقبول  وهتيئته  للعراق  االستقالل 
األمم طلبت منه حتديد حدوده مع الكويت، فوافق 
رئيس وزرائه »نوري السعيد« مبدئيا يف نفس السنة 
مث ما لبث امللك »غازي« بعد أن اعتلى العرش يف 
السنة املوالية أن أصدر قرارا برفض الطلب الربيطاين 
أّكدت  ما  نفس  الكويت، وهو  مع  احلدود  برتسيم 
عليه عمليا كل احلكومات املتعاقبة العتبارات خمتلفة 

أمّهها اعتباران اثنان5:

بالقوةمن  بريطانيا  سلبتها  أرض  الكويت  أن   -
املنطقة  يف  العثمانية  احلكومة  وريث  وأنه  العراق 

والواجب إرجاعها إىل الوطن األّم.
مبوجبها  اقتطعت  اليت  اخلليج«  »اتفاقية  أن   -
اخلليج  على  حبريا  منفذا  العراق  تعطي  ال  الكويت 
مصاحله  هتدد  وهي  وإمكاناته،  مساحته  يناسب 

احليوية ألهنا متنع وصوله إىل مياه اخلليج العميقة.
ويطفو  خيبو  الطرفني  بني  الصراع  بقي  وقد 
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يطبعه متسك كل من الطرفني مبواقفه وعدم استعداد 
احلكومات املتعاقبة على البلدين لتقدمي التنازالت،وهو 
ما جعله يتأزم ويتحول من صراعحدودي إىل صراع 
العراق منتصرا من حربه مع  وجودي،فبعد أن خرج 
إيران، ثار بينه وبني الكويت خالف حول جمموعة 

من النقاط أمّهها على اإلطالق6:
- إغراق الكويت مبعية اإلمارات العربية املتحدة 
سوق النفط مبزيد من اإلنتاج يفوق احلصة اليت قررهتا 
هلما األوبك مما نتج عنه أدى إىل اهنيار سعر البرتول 

بشكل أضر باقتصاده.
الرميلة  حقل  من  النفط  الكويت  سحب   -
 1990 إىل   1980 من  املمتدة  الفرتة  يف  العراقي 
دوالر  مليون   2400 قدرها  خسارة  ما كلفه  وهو 

اعتربها العراق ثروة مسروقة له احلق يف استعادهتا.
األمريكي  اجلانب  من  ذلك تصرحيات  تال  وقد 
بعدم التدخل يف نزاعات عربية-عربية7 فهمها اجلانب 
العراقي على أهنا تشجيع على غزو الكويت أو على 
األقل تطمني بعدم معاقبته يف حال حصول ذلك، 
الراحل »صدام  العراقي  الرئيس  وهو ما جتاوب معه 
حسني« بغزو الكويت سنة 1990يف حماولة لضّمها 

إىل العراق وحسم الصراع هلذا األخري هنائيا.
العراق  غزو  فيها  وقع  اليت  املرحلة  متّيزت  وقد 
للكويت ببداية اهنيار املعسكر الشرقي الذي تزعمه 
نوع  إجياد  على  ذلك  فانعكس  الروسي،  االحتاد 
وبني  بينه  املسبوق  غري  والتفاهم  الدويل  الوفاق  من 
الواليات املتحدة األمريكية اليت دشنت عهد ريادهتا 
العراق،  لردع  دويل  حتالف  بإنشاء  الدويل  للمجتمع 
وذلك من خالل تطويعها جملس األمن الستصدار 
القرار رقم 660 بتاريخ 02 أوت 1990 اعترب فيه 
اجمللس أنه يتصرف مبوجب أحكام الفصل السابع من 
ميثاق األمم املتحدة ألن الغزو يشكل خرقا للسلم 
واألمن الّدوليني، وبذلك منح القرار الضوء األخضر 

محاية  لكفاية  واسعة  صالحيات  ملمارسة  للمجلس 
األمن  نظام  تطبيق  طريق  عن  القائم  الدويل  النظام 

اجلماعي8.
وبغرض منع تفاقم األزمة أصدر جملس األمن اثين 
الفرتة املمتدة من 12 أوت إىل 29  عشر قرارا يف 
اليت  التدابري  أنواع  سبتمرب 1990 تضّمنت خمتلف 
نص عليها الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 

أشهرها ما يلي9:
- مطالبة العراق بالسحب الفوري وغري املشروط 
جلميع قواته إىل املواقع اليت كانت فيهه يوم 01 أوت 
الكويت  للمفاوضات مع  الفوري  وبالبدء   ،1990

حلل اخلالفات بني الّدولتني )القرار رقم 660(.
واملقاطعة  واملايل  التجاري  احلظر  فرض   -
ملباَشَرة  جلنة  تشكيل  مع  الشاملة،  االقتصادية 

العقوبات املفروضة )القرار رقم 661(.
مكاسب  بأي  االعرتاف  عدم  على  التأكيد   -
سياسية ناجتة عن الغزو، ومطالبة العراق إلغاء إجراءاته 
بشأن ضم الكويت، ودعوة مجيع الدول واملنظمات 
الدولية والوكاالت املتخصصة إىل عدم االعرتاف به 
مع االمتناع عن اختاذ أي إجراء أو اإلقدام على أي 
مباشر  غري  اعرتاف  أهّنا  على  تـَُفسَّر  قد  معامالت 

بالضم )القرار رقم 662(.
لرعايا  الفوري  اخلروج  بتأمني  العراق  مطالبة   -
الدول األخرى من الكويت والعراق، وعدم اختاذ أي 
إجراء يعّرض سالمتهم أو أمنهم للخطر ) القرار رقم 

.)664
وتوقيف  العراق  على  البحري  احلصار  فرض   -
واملغادرة  القادمة  البحري  الشحن  عمليات  مجيع 

)القرار رقم 665(.
عن  الناجتة  الكاملة  املسؤولية  العراق  حتميل   -
اتفاقية  فيها  مبا  الدويل  القانون  قواعد  الغزو مبوجب 
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جنيف الرابعة )القرار رقم 666(.
- وضع الرتتيبات والشروط اليت يـَُزوَّد العراق بناء 
حاجات  بوجود  وربطها  واألغذية،  باألدوية  عليها 
إنسانّية ُمِلّحة، مع القيام بعملية التوزيع حتت إشراف 

األمم املتحدة ) القرار رقم 667(.
- دعوة كافة الدول املتضررة من غزو الكويت 
إىل تقدمي مطالبها بالتعويض للجنة اجلزاءات املنشأة 
طلباهتا  دراسة  بغرض   661 رقم  القرار  مبوجب 
الغزو  عن  الناجتة  مسؤوليته  ضمن  للعراق  وحتميلها 

)القرار رقم 669(.
اجلوي  اجملال  ليشمل  احلصار  مفهوم  توسيع   -
ألول مرة، وتأكيد تطبيق العقوبات على مجيع وسائل 
النقل مبا فيها الطائرات، ومطالبة الدول باحتجاز أي 
سفن أو طائرات عراقية تدخل موانئها أو مطاراهتا، 
وبعدم اإلذن ألي طائرة حتّلق من أقاليمهاإىل العراق 
مشحونة بغري الغذاء يف الظروف اإلنسانية ) القرار 

رقم 670(.
ومحاية  العراقية  األصول  جتميد  إىل  الدعوة   -

األصول الكويتية )القرار رقم 674(.
استخدام  إلمكان  السياسي  األساس  وضع   -
القوة يف حال عدم التوصل إىل تسوية سلمية للنزاع 
قبل 15 جانفي 1991، حيث دعا اجمللس العراق 
القرارات  ومجيع   660 رقم  للقرار  التام  باالمتثال 
األعضاء  للدول  أذن  كما  الصلة،  ذات  الالحقة 
املتعاونة مع حكومة الكويت باستخدام كافة الوسائل 
واألمن  السلم  وإعادة  القرارات  تلك  لتنفيذ  الالزمة 
الدوليني يف املنطقة إىل نصاهبما ما مل ينفذها العراق 
 1991 نوفمرب   15 أقصاه  تنفيذا كامال  يف أجل 

)القرار رقم 678(.
جملس  أصدرها  اليت  القرارات  هذه  وبعد كل 
األمن، فإنه مل جيد حرجا يف االستناد إىل هذا القرار 

فجر  العسكرية  القوة  باستخدام  للرتخيص  األخري 
املساعي  إخفاق  بذريعة   1991 جانفي   17 يوم 
التحالف  قوات  النزاع، وشنت  الدبلوماسية يف حل 
إثرها  على  األمن  جملس  أصدر  العراق  ضد  حربا 
قراره رقم 686 الذي أّكد فيه على استمرار سريان 
القرارات السابقة كما طالب بوقف األعمال القتالية 
واإلفراج عن األسرى، ما لبث أن أصدر القرار رقم 
على  املفروضة  التفصيلية  الشروط  املتضمن   687
العراق إلهناء حالة احلرب، وهو القرار الذي شّكل 
أنه تضّمن مقّدمة  إذ  تاريخ جملس األمن  سابقة يف 
طويلة ومثانية أقسام مؤلفة من 34 بندا أّكدت على 
الرقابة  احلدود،  تناولت  السابقة كما  القرارات  مجيع 
ممتلكات  إعادة  العراق،  أسلحة  تدمري  الدولية، 

الكويت، التعويضات، املقاطعة، اخل...
يعلن  اجمللس  أن  فيه  فقد جاء  القراِر  آخُر  وأّما 
سريان وقف رمسي إلطالق النار بني العراق والكويت 
والدول املتحالفة مع الكويت وفقا للقرار رقم 678 
بعد تقدمي العراق إشعارا رمسيا إىل األمني العام لألمم 
املتحدة بااللتزام جبميع األحكام الواردة سابقا، على 
أن يبقي اجمللس املسألة قيد النظر واختاذ ما يلزم من 
السلم  وضمان  القرار  هذا  لتنفيذ  أخرى  خطوات 

واألمن يف املنطقة.
وقد عّلق وزير اخلارجية العراقي حينها على القرار 
أنّه  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  قّدمه  رّد  687 يف 
ليس للعراق خيار سوى قبول هذا القرار، وأنه رغم 
أنه  إال  العراق  سيادة  على  البداية  يف  القرار  تأكيد 
شّكل عملّيا هجمة مل يسبق هلا مثيل عليها، وختم 
رسالته بوصف اإلجراءات اليت اختذها جملس األمن 
على  احلصول  يف  املشروع  حقه  من  العراق  حلرمان 
أسلحة للدفاع الشرعي بأهّنا تسهل التدخل العسكري 
بذلك  وهتدد  للبالد،  الداخلية  الشؤون  يف  اخلارجي 
العراق، وهو ليس ُمِضرّا به فحسب  زعزعة استقرار 
واالستقرار يف  واألمن  السلم  للخطر  يُعّرض  إنه  بل 
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أرجاء املنطقة10.

◄المحور الثالث: تقييم نظام األمن 
الجماعي على ضوء السابقة العراقية:

منذ إنشاء األمم املتحدة مل يسبق أن طُبِّق نظام 
العراق  يف  جرى  الذي  الوجه  على  اجلماعي  األمن 
من  أو  العقوبات  أشكال  حيثشموهللكل  من  سواء 
حيث السرعة الفائقة يف األداء، ورغم وجود حاالت 
مماثلة من الغزو شهدها اجملتمع الّدويل يف عهد األمم 
املتحدة إال أن سابقة العراق أثبتت أن األمن اجلماعي 
إن هو إالّ غطاء قانوين ملمارسات غري شرعية، وليس 

أدّل على ذلك من االعتبارات التالية:
- أن العقوبات اليت طّبقتها األمم املتحدة على 
العراق كانت كّلها بتوجيه من جملس األمن ألنّه هو 
املخّول حبفظ السلم واألمن الّدوليني، وكان األحرى 
احلساسة  املسائل  هذه  مثل  يف  الفصل  يؤول  أن 
للجمعية العاّمة ألهّنا تصدر قراراهتا بناء على تصويت 
قاعدة  وفق  الّدويل  اجملتمع  يف  األعضاء  الدول  كل 
»صوت لكل عضو«، وهو ما يعين أن مدى تكييف 
أنواع  واختيار  عدمه،  من  املرتكب كعدوان  الفعل 
إرادة  مبوجب  سيكون  توقيعها  الواجب  العقوبات 
لصدور  خالفا  قوّي،  قانوين  أثر  هلا  واسعة  دولية 
القرارات من هذا القبيل عن جملس األمن الذي ما 
ما  وهو  هذا،  يومنا  إىل  مؤقتا  الداخلي  نظامه  يزال 
طبقا  أمامه  تعرض  اليت  املسائل  تكييف  ساعده يف 

للمصاحل السياسية وليس للقواعد القانونية.
وأهّم مشكل دستوري يُطرح على مستوى جملس 
الدول  تتمتع مبوجبه  الذي  النقض  امتياز  األمن هو 
العضوية11 حبق االعرتاض على أي  الدائمة  اخلمس 
مّتت  امتياز  وهو  مصاحلها،  مع  يتماشى  ال  قرار 

صياغته يف ميثاق األمم املتحدة خالل مؤمتر »سان 
فرانسيسكو« بطريقة ناعمة من قبل الّدول املنتصرة 
يف احلرب العاملية الثانية )...يكون من بينها أصوات 
االمتياز  هذا  نتيجة  أّما  متفقة(،  الدائمني  األعضاء 
الدائمة  اخلمسة  الدول  من  دولة  إمكانية كّل  فهي 
العضوية يف جملس األمن تعطيل صدور أي قرار ال 
السلم  يوافق مصاحلها مهما كانت أمهيته يف حفظ 
إن  أخرى:  بصيغة  القول  وميكن  الدوليني،  واألمن 
مبوافقة  رهن  هو  األمن  جملس  من  قرار  أي  صدور 
صدوره  وعدم  اجمللس،  يف  الدائمني  األعضاء  مجيع 

رهن مبعارضة دولة واحدة12.
وقد أثبتت سابقة العراق أن إسناد نظام األمن 
مخس  تستويل  -حيث  األمن  جملس  إىل  اجلماعي 
الدائمة  العضوية  امتيازين:   على  سواها  دون  دول 
فيه، وحق نقض قراراته- كان له دور كبري وأساسي 
يف التالعب مببادئ القانون الّدويل وقرارات الشرعية 
رأسها  وعلى  الكربى  الدول  مصاحل  وفق  الّدولية 
الواليات املتحدة األمريكية اليت ال تقيم اعتبارا ألي 
قانون، ويتأّكد ذلك عند العلم بأّن قرار جملس األمن 
رقم 678 الذي أجاز استخدام القّوة املسّلحة ضّد 
العراق ارتكب خطأ شكليا من الناحية القانونية فكون 
التحرك لردع العراق قد جاء يف سياق فرض اجلزاءات 
الّدولية باسم نظام األمن اجلماعي فإّن هذا يقتضي 
تعمل  العسكرية  القوات  أن  على  القرار  ينص  أن 
حلساب األمم املتحدة وحتت قيادهتا وتنسيقها ولكن 
بل  ينص على شيء من ذلك،  الواقع مل  القرار يف 
أذن للدول املتعاونة مع حكومة الكويت باستخدام 
القوة املسلحة حتت قيادة الواليات املتحدة األمريكية 

وتنسيقها.
- أّن العراق قد استدرج من أجل معاقبته طبقا 
لقواعد الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة من 
وبني  يبنه  القائم  للنزاع  السلمية  التسوية  خالإلمهال 
النزاع  مسار  خالل  من  يتبني  ما  وهو  الكويت، 
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ومآله، ويتضح ذلك أكثر عند استحضار سياق حل 
النزاعات الدولية طبقا لقواعد امليثاق، إذ تفرض املادة 
الدولية  منازعاهتم  فض  األعضاء  مجيع  على  الثانية 
السادس  الفصل  عليها  اليت نص  السلمية  بالوسائل 
التحكيم  الوساطة،  الصلح،  غرار  على  امليثاق  من 
وسائلتتسم  وهي  وغريها..  املفاوضات،  التحقيق، 
غالبا بالقصور يف حل النزاع نظرا لعدم إلزامية القرارات 
اليت تنتج عنها للدول األطراف فيه، فإن تعّذر حّله 
وّديا فإنه يصبح بعدها من اختصاص جملس األمن 

الذي يسّويه طبقا للمادتني 36 و37 من امليثاق.
 وهنا يكون أمام جملس األمن خياران اثنان، فهو 
إّما أن يساعد أطراف النزاع على تسويته فعليا استنادا 
ويتلّكأ ويبقي  يتغاضى  أن  وإّما  املذكورتني  للمادتني 
تقتضيه  ما  على  بدوره  يعتمد  وهذا  قائما،  النزاع 
سّوت  التسوية  شاءت  فإن  الكربى  الدول  مصاحل 
غالبا  التصعيد  باجتاه  تعمل  فإهّنا  وإالّ  بينهما،  وديا 
وقد يتلقى أحد أطراف النزاع إيعازات أو جيد ظروفا 
إحيائية تدفعه الستخدام القوة املسلحة لفصل النزاع 

فإذا به يقع حتت طائلة الفصل السابع من امليثاق.
املزمن  احلدودي  النزاع  أن  الصدد جند  ويف هذا 
بني العراق والكويت قد تعذرت تسويته فبقي يطبع 
عالقاهتما ويظهر كلما استجّد خالف ولو مل يكن 
ما سبق  احلدود، وميكن من خالل  ذا صلة مبسألة 
عرضه القول بيقني بأن العراق قد سيق إىل استخدام 
غض  تعّمد  األمن  جملس  وأن  الكويت،  ضد  القوة 
يتحنّي  حىت  الطرفني  بني  القائم  النزاع  عن  الطرف 
الفرصة اليت توّفر له ذريعة قانونية لقمع العراق بكل 
العراق  أهنكت  اليت  العقوبات  له من صور  أتيح  ما 

دولة وشعبا كما سيأيت تاليا.
حبق  نفذت  اليت  االقتصادية  العقوبات  أن   -
حىت  وامتدت  ضّده  العسكري  التدخل  قبل  العراق 
الظروف  االعتبار  بعني  أبدا  تأخذ  مل   هنايته  بعد 

اإلنسانية للشعب العراقي، وما من شك أن ذلك كان 
مقصودا من طرف جملس األمن على أساس أن هذا 
النوع من العقوبات يقوم أساسا على تسبيب املعاناة 
الشديدة للمواطنني لكي يصبحوا أداة للضغط على 
حىت  بالعقوبات  املستهدفة  للدولة  السياسي  النظام 
يضطر إىل الرتاجع عن مواقفه على األرض واالنصياع 

للقرارات األممية.
السلبية  اآلثار  أن  هو  عمليا  الثابت  ولكن 
على  وإهناكا  ضعفا  إال  الشعب  تزيد  ال  للعقوبات 
املستوى االجتماعي، ولكنها تزيده ثباتا والتفافا على 
النظام احلاكم على املستوى السياسي، وتؤكد عنده 
تفرض  اليت  اخلارجية  األطراف  اجتاه  العداء  مشاعر 
تلك العقوبات، ولعل هذا املوقف جيد دعما له حىت 
على املستوى القانوين البحت، فالعقوبات اليت تطال 
يف  تدخل  هلا  احلاكمة  األنظمة  إلخضاع  الشعوب 
طرف  على  ضغط  فهي  اإلرهاب،  أشكال  صميم 
بريء مهاملدنيون العّزل الذين ال باع هلم يف السياسة 
بإيذائهم حلد املوت مرضا وجوعا بسبب احلصار من 
أجل ابتزاز طرف آخر هم أفراد النظام للحصول على 
موقف سياسي وتقدمي تنازالت تتمثل يف الرتاجع عن 
للقرارات  واإلذعان  األرض  على  احملققة  املكاسب 
التعريفات  صلب  يف  بداهة  يقع  وهذا  املفروضة، 
وهو  الشعوب،  ضد  املمارس  لإلرهاب  املختلفة 
تربر  »الغاية  املكيافيلية  القاعدة  إىل  حىت  يرقى  ال 
فشلها  ثبت  الشعوب وسيلة  معاقبة  الوسيلة«، ألن 
قوة  يزداد  السياسي  النظام  ألّن  غايتها،  حتقيق  يف 
بالعقوبات االقتصادية اليت ال تطال أفراده بل تزيدها 

شوكة ونفوذا 13.

◄الخاتمة:
اجلماعي  األمن  لنظام  موضوعي  تقييم  أي  إّن 
على ضوء السابقة العراقية جيب أن يصل إىل نتيجة 



 قضايا تاريخية   العدد  02  1437 هـ / 2016 م

160
راسات

ّ
البحوث والد

مفادها أن قرارات جملس األمن اليت مارسها يف إطار 
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة مل تكن متفقة 
مع قيم العدالة اليت يفرتض أن حيميها القانون الّدويل 
وقد دل سياق األحداث وتسلسلها الحقا على أن 
اجلزاءات اليت فرضت على العراق مل تكن سوى متهيد 
محاية  فمن  خمتلفة،  بذرائع  ممنهجعليه  عدوان  لشّن 
استقالل الكويت إىل حفظ األمن يف منطقة اخلليج 
والشرق األوسط إىل نشر الدميقراطية ومحاية األقليات 
ا انقضت احلجج 

ّ
إىل نزع أسلحة الدمار الشامل، ومل

الواهية مل جتد الواليات املتحدة األمريكية حرجا يف 
قطع القارّات إلسقاط النظام العراقي وهذه املرة حبجة 

حترير العراق ذاته.
املنطقي حىت  للموقفاألمريكي تفسريه  وإذا كان 
ولو كان غري مربر باعتبار أنه موقف صادر عن دولة 
معادية استجمعت أسباب القوة وقررت حسم النزاع 
سيان  ليس  األمر  فإن  الدويل،  القانون  عن  مبعزل 
الراعي  التنفيذي  اجلهاز  وهو  األمن  جمللس  بالنسبة 
حلماية ذلك القانونوالذي كان ينبغي أن يرينا فصوال 
مماثلة يف محايته لألمن اجلماعي تبدأ باملطالبة الصارمة 
بغاية  فإذا  احملتلة،  املناطق  من  الفوري  باالنسحاب 
بتاريخ   1472 رقم  حيمل  قرارا  أصدر  أنّه  فعله  ما 
28 مارس 2003 طالب فيه أطراف القتال باحرتام 
جنيف  اتفاقيات  يف  ممثلة  الدويل  القانون  قواعد 

والهاي املتعلقة بقواعد احلرب وأعرافها14!
العراق  مع  األمن  جملس  تعامل  استذكار  إن 
وخاصة فيما يتعلق بلجوئه السريع إىل فرض العقوبات 
جاءت  لكوهنا  فرضها  يف  بالتدرّج  االلتزام  عدم  مع 
لسنوات  االقتصادي  احلصار  على  واإلبقاء  متزامنة، 
طوال رغم إذعان العراق للقرارات األممية وعدم رفع 
مبوجب  وحتديدا  العراق  احتالل  بعد  إال  احلصار 
القرار رقم 1483 الصادر بتاريخ 22 ماي 2003 
االستخداماملفرط للقوة العسكرية ضد العراق لدرجة 
إىل  قرونا  وإرجاعه  تنميته  وإعاقة  التحتية  بنيته  هدم 

الوراء، كل هذه املواقف احلازمة واحلامسة اليت أبداها 
جملس األمن إزاء احتالل العراق للكويت إذا قورنت 
لدى  اتضح  للعراق  األمريكي  االحتالل  من  مبوقفه 
املهتم بالعالقات الدولية أن هناك مربرات قوية لقلق 
مشروع من احتمال حدوث شطط يف تطبيق األمم 
املتحدة لنظام األمن اجلماعي يف ظل غياب ضوابط 

صارمة تنظم استخدامه.
وعلى ضوء ما سبق حتليله تبقى أمثولة »أرويل«15 
وحدها قادرة على تفسري عدم مصداقية نظام األمن 
اجلماعي الذي ميكن تقييمه يف ظل السابقة العراقية 
مشروعا،  حىت  وال  إنسانيا  وال  عادال  يكن  مل  بأنه 
وأن هدفه مل يتجاوز حتقيق املآرب السياسية للدول 
اجملتمع  أعضاء  من  فلكها  يف  يدور  ومن  الكربى 
الدويل، وأّن على األمم املتحدة أن تتدارك هذا اخللل 
الواقع يف ميثاقها شكال ومضمونا وإالّ فإهّنا لن جتين 
منه عاجال أم آجال إال مزيدا من الصراعات اليت قد 

تأيت عليها من األساس.
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أ.د / مقالتي عبدهللا
 أ /  أكرم بوجمعة

جامعة محمد بوضياف المسيلة - الجزائر

 دور الشيخ محمد البشير االبراهيمي
 في دعم الثورة الجزائرية

)1954ـ 1962م(

  الملّخص:
التي  الشخصية  أهمية  أهميته من  البحث  يكتسي هذا 
يقدم لها، فالشيخ محمد البشير اإلبراهيمي -رئيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين- شخصية دينية وطنية كان لها 
خاصة  التحريرية  الثورة  أبان  الجزائر  تاريخ  في  البالغ  أثرها 
ودورها المرموق في العالم اإلسالمي بخاصة، حيث زار كل 
والحجاز  والعراق،  وإيران،  وتركيا،  وباكستان،  مصر،  من: 
له  المحتلة. وكانت  الفلسطينية  واألراضي  واألردن  وسوريا، 
والطلبة  واألساتذة،  العلماء،  من  بثلة كبيرة  واسعة  عالقات 
والدبلوماسيين، والوزراء، والصحافيين، بما في ذلك عالقته 

بقادة الثورة الجزائرية المقيمين في القاهرة.

البشير  محمد  الشيخ  بين  جمعت  التي  العالقة  إن 
المسلمين  العلماء  رئيس جمعية  اإلبراهيمي من حيث كونه 
الجزائريين مع قيادة الثورة الجزائرية بحاجة إلى إماطة اللثام 
الشيخ  دواعي  ذلك  من  المنسية،  أو  الغامضة  جوانبها  عن 
مغادرته الجزائر بالرغم من أن الجمعية كانت بأمس الحاجة 
الجزائرية بشكل عام  الثورة  الفترة، موقفه من  إليه في تلك 
ومن قادتها الوافدين إلى القاهرة بشكل خاص. فلقد مشروع 

بتحضير  يبدأ  المسلمين  العلماء  جمعية  تصور  في  الثورة 
الظروف المناسبة إلعداد جيل مهيئ ومقتنع بالثورة، ولهذا تم 
التركيز على التعليم العربي الحر، وحده الكفيل بإعداد شبان 
يافعين يشعرون بهويتهم المستقلة، ويشكلون كيانهم المتميز 

داخل الدولة الفرنسية، ويستطيعون حمل مشعل الثورة.  

رسميا  التحاقها  قبل  العلماء  جمعية  موقف  وقد كان 
قادة  توجه  توجهين،  بين  منقسما   1956 أفريل  في  بالثورة 
الذي  اإلبراهيمي  البشير  الشيخ محمد  الخارج وعلى رأسه 
الداعي  الشهير  خطابه  ووجه  مبكرا  للثورة  مباركته  أعلن 
الرسمي  والتوجه   ،1954 نوفمبر   15 يوم  فيها  للمشاركة 
التريث وعدم استباق األحداث  الذي فضل  الداخل  لقيادة 
وذلك حفاظا على نشاط ومؤسسات الجمعية النشطة، ومنها 
المدارس، حيث كان تأييد الثورة صراحة يعني حل الجمعية.
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◄مقّدمة:

ال تزال كثري من جوانب حياة واجنازات وإبداعات 
الذي  التهميش  بسبب  وذلك  جمهولة،  اإلبراهيمي 
الذي  الفكري  والتوجه  االستقالل،  بعد  له  تعرض 
السياسي  النظام  مع  مشكالت  له  وسبب  هنجه 
من  اإلبراهيمي  مواقف  قراءة  نعيد  أن  ميكننا  واليوم 
واتضحت  الوثائق،  من  عن كثري  أفرج  لقد  جديد، 
املالبسات واخللفيات اليت تسببت يف هتميش تفكريه 
نفسه  اإلبراهيمي جند  أن  القول  وشخصه، وميكننا 
من  حتقيق كثري  يف  وساعد  التحريرية  الثورة  خلدمة 
اجنازاهتا ويف الوقت ذاته مل يغفل عن مواكبة قضايا 

األمة لقد اعتربه البعض األب الروحي للثورة اجلزائرية 
ولبعض ثورات العامل اإلسالمي، وهو ما حناول إبرازه 
يف مداخلتنا، وذلك على ضوء كتابات اإلبراهيمي 

وشهادات الشهود والوثائق املفرج عنها.

◄أوال ـ شخصية الشيخ محمد 
البشير اإلبراهيمي الوطنية والعالمية:

يعد الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي رئيس مجعية 
يف  متميزة  شخصية  اجلزائريني  املسلمني  العلماء 
العامل  اىل  صيته  وامتد  اجلزائر  يف  جنمه  بزغ  اجلزائر، 
بالقضايا  االهتمام  بني  ومجع  واإلسالمي،  العريب 
ما  وهو  اإلسالمي،  ـ  العريب  العامل  وقضايا  الوطنية 

 Résumé :

Le cheikh Mohammed 
Bachir  Elibrahimi  président 
de l’Association des oulémas 
musulmans Algériens, figure 
nationale religieuse avait  un 
impact profond  sur  l’histoire  
de l’Algérie au cours de sa 
révolution,  et a joué un  rôle 
de premier plan l’histoire  du  
monde islamique en particulier. 
Citant qu’il a visité  l’Egypte, 
le Pakistan, la Turquie, l’Iran, 
l’Irak et le Hedjaz, Syrie, 
la Jordanie et les territoires 
palestiniens occupés. Il 
avait une grande et de vastes 
relations aves un nombre 
assez important  des savants  
(oulémas), des professeurs, 

des étudiants, des diplomates, 
des ministres et des journalistes, 
y compris ses relations avec 
les dirigeants de la révolution 
Algérienne, résidant au Caire.

La relation, qui a réuni 
Cheikh Mohammed Bachir  
Elibrahimi,  en étant  le président 
de l’Association des oulémas 
musulmans  Algériens,  avec 
les dirigeants de la révolution 
Algérienne a besoin  d’être 
dévoilée, d’ ou le sujet de cette 
étude qui s’accentuera  sur  les 
raisons  qui ont  poussé le cheikh  
à quitter   l’ Algérie et  son apport 
à la révolution et ses relations 
avec ses dirigeants.
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حناول جتليته من خالل التعرض للمحطات احلامسة 
يف حياة الرجل ونضاله.

 1889 عام  املولود  اإلبراهيمي  الشيخ  نشأ 
املرير  االستعماري  الواقع  ميزها  خاصة،  ظروف  يف 
الذي جثم على اجلزائر والبالد العربية، وحالة التقهقر 
واالحنطاط الذي عاشه العامل اإلسالمي، وبزوغ تيار 
أمراض  معاجلة  يف  اجتهد  الذي  واإلصالح  النهضة 
اجملتمع اإلسالمي، ووجد اإلبراهيمي نفسه يف خضم 
معركة اإلصالح بعد أن تلقن علوم الدين والعربية يف 
اجلزائر واملدينة املنورة، وقد اتفق مع ابن باديس على 
العودة إىل ارض الوطن والشروع يف العمل اإلصالحي 

اهلادف اىل حترير اجلزائر فكريا وسياسيا)1(.
التعليم  بفعالية يف حركة  اإلبراهيمي  وقد شارك 
والتوعية والنهضة مبسقط رأسه سطيف ووسع نشاطه 
تأسيس  يف  أسهم  كما  األخرى،  اجلزائر  مدن  اىل 
وتوىل  اجلزائريني،  املسلمني  العلماء  مجعية  وتنشيط 
الغرب  مسؤوليات جسام إلجناح رسالتها يف عمالة 
اجلزائري، حيث مارس التعليم والوعظ والسياسة، ومن 
البارزة موقفه الصريح خالل املؤمتر  السياسية  مواقفه 
اإلسالمي عام 1936 يف رفض اإلدماج واالكتفاء 
شخصيتها  على  اجلزائر  حمافظة  مع  فقط  باإلحلاق 
احلرب  عشية  فرنسا  تأييد  الصريح  ورفضه  الوطنية، 
1945 اىل  نفيه عام  الثانية، مما تسبب يف  العاملية 

أفلو، حيث عاىن األمرين)2(.
العلماء بعد وفاة ابن باديس  توىل رئاسة مجعية 
وتعرض  قيام،  أحسن  باملهمة  وقام   ،1940 عام 
اعتقلته  اليت  الفرنسية  السلطات  جلور  ذلك  بسبب 
مرارا وضيقت على نشاطه وحتركه، وبعد جتربة نشطة 
قرر  الداخل  يف  الوطنية  القضية  خدمة  يف  وفعالة 
أفضل  ظروف  العمل يف  ومواصلة  للخارج  االنتقال 

خلدمة قضاياه الوطنية والعاملية.
للقيام  فرنسا  اىل  سافر   1951 عام  هناية  يف 

بعدة مهام، ومنها املرافعة عن قضية استقالل اجلزائر 
وكانت فرنسا احتضنت دورة األمم املتحدة، فكان 
والصديقة  العربية  الدول  بوفود  االتصال  املفيد  من 
لطلب مساعدهتا يف الدفاع عن قضية اجلزائر، وكانت 
والسعودية  ومصر  العراق  دول  اىل  متجهة  األنظار 
ويرجع الفضل يف كسب موقف وزير خارجية العراق 
ترأس   1951 عام  خريف  ففي  اإلبراهيمي،  اىل 
العامة  اجلمعية  اجتماع  إىل  العراقي  الوفد  اجلمايل 
نائبا  وانتخب  باريس،  يف  املنعقد  املتحدة  لألمم 
عرض  العربية  اجملموعة  عزمت  وقد  اجلمعية،  لرئيس 
القضية  حققته  الذي  النجاح  بعد  املغربية  القضية 
من  وفد  فقرر  اجلزائرية،  القضية  وتناست  الليبية، 
اإلبراهيمي  البشري  حممد  برئاسة  اجلزائريني  الوطنيني 
القضية اجلزائرية  زيارة اجلمايل وااللتماس منه عرض 
ويوضح اجلمايل أنه شرح للوفد عدم جدوى عرض 
الثلثني  الدورة الستحالة كسب  القضية خالل هذه 
فرنسا  من  األعضاء  ولتحرج  األعضاء  أصوات  من 
البلد املضيف للدورة، وأكد له ضرورة التدرج يف حل 
قضايا مشال إفريقيا، »وعلى كل فاين أبديت استعداد 
العراق التام لعمل كل ما يف االستطاعة لنصرة القضية 
اجلزائرية«)3(، وخالل دورة األمم املتحدة بباريس يف 
اجلزائريني  املناضلني  مع  اللقاء  تكرر   1952 عام 
القضيتني  لدعم  توجهت  اجلمايل  عناية  وان كانت 
أتاحت صداقة اجلمايل فتح  التونسية واملغربية. وقد 
أبواب العراق مشرعة أمام دعم كفاح املغرب العريب 
حيث قبلت احلكومة العراقية مبقرتح تدريب جمموعة 
العراقية  العسكرية  الكلية  يف  املغاربة  الشبان  من 

واستقبلت البعثات الطالبية اجلزائرية)4(.
األحزاب  اجتمعت   1952 سنة  جانفي  ويف 
بباريس  احلاج  مصايل  إقامة  يف  الكربى  املغاربية 
جبهة  باسم  نضايل  متثيل  إنشاء  على  وصادقت 
االحتاد والعمل املغربية، وكان الشيخ اإلبراهيمي من 
العاملني على إجناح اللقاء وتزكية أهدافه املتمثلة يف 
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الوحدة والتضامن)5(، ويف 29 جانفي 1952 أقام 
العربية  الوفود  شرف  على  عشاء  مأدبة  اإلبراهيمي 
باسم  وذلك  املتحدة،  األمم  اجتماع  يف  املشاركة 
استقطاب  يف  ناجحا  وكان  بباريس،  اجلمعية  شعبة 
وفود الدول العربية وتعريفها بالقضية اجلزائرية، خطب 
اجلزائر  يف  احلقيقي  الوضع  موضحا  اإلبراهيمي  فيه 
اجلزائر من  إنقاذ  العربية يف  الوفود  ومتأمال مساعدة 
خطبته  وختم  الفرنسية،  االستعمارية  السياسة  براثن 
من  يدهشكم  مبا  قريبا  ستقوم  اجلزائر  »إن  بالقول: 
وإبراز  استقالهلا  نيل  سبيل  يف  وبطوالت  نضاالت 

شخصيتها العربية واإلسالمية«)6(.
الدعم  أمهية كسب  من  اإلبراهيمي  تأكد  لقد 
العريب لكفاح املغرب العريب السياسي والثقايف واجتهد 
منذ حل بالقاهرة )ماي 1952( يف إرساء عالقات 
وطيدة مع ملوك وقادة البالد العربية املستقلة، ومنها 
العراق والسعودية ومصر، أمال يف أن تساعد املغاربة 
معهم  وعقد  الثقايف،  اجملال  واجلزائريني خصوصا يف 
يف  للدراسة  الطلبة  بعثات  إلرسال  اتفاقيات  عدة 
املعاهد واجلامعات املشرقية، ففي شهر يوليو 1952 
نزل ببغداد ضيفا على سلطاهتا، وارجتل خطابا حيث 
العريب  املغرب  ألبناء  وإكرامه  العراق  جود  على  فيه 
اإلفريقي  الشمال  »إن  تأكيد  يف كلمته  جاء  ومما 
كله فلذة من كبد اإلسالم، وقطعة من وطن العروبة 
وحسان...  واملهاجر  عقبة  فتح  مما  وبقية  الكبري، 
وأرحاما  والدين،  اللغة  من  وبينه صالت  بينكم  انه 
يكن  األرحام  هذه  فصلوا  واخلصائص،  اجلنس  من 
بعضنا لبعض قوة... إال واهلل لن نفلت من خمالب 
االستعمار فرادى، وال نفلت منه إال يوم تصبح أمة 
واحدة تلقى عدوها برأي واحد وقلب واحد، فان مل 
نفعل، ومل نكفر هبذه الفوارق اليت وضعها الشيطان 

بيننا، فال نلم االستعمار ولنلم أنفسنا«)7(. 
ملوك  وثيقة مع  اإلبراهيمي عالقات  أقام   وقد 
من  واستفاد  اإلسالمي،  والعامل  العرب  وساسة 

جتربة الفضيل الورتيالين يف ربط عالقات مع مجاعة 
اإليرانيني  املسؤولني  بعض  ومع  املسلمني،  اإلخوان 
القضية  خلدمة  سخره  ذلك  وكل  والباكستانيني، 
العلماء  اجلزائرية)8(. وكان قد كلف رمسيا من مجعية 
باالستقرار يف املشرق العريب والسعي لتحقيق أهداف 

اسرتاتيجية هي:
لقبول  العربية  احلكومات  لدى  املساعي  بذل  ـ 
من  خترجوا  الذين  ـ؟  اجلزائريني  الطالب  من  عدد 

معاهد العلماء ـ للدراسة.
ـ طلب معونة مادية من احلكومات العربية جلمعية 

العلماء حىت تنهض بعبء رسالتها التعليمية.
الدعاية  جنحت  اليت  اجلزائر  لقضية  الدعاية  ـ 
بأوضاع  املشرق  العام يف  الرأي  تضليل  الفرنسية يف 

املغرب عامة واجلزائر بصفة خاصة)9(.   
وقد حقق جناحا معتربا يف أداء مهامه، وجنح يف 
واملساندة  الدعم  وكسب  اجلزائرية  بالقضية  التعريف 
اجلزائريني  للطلبة  منح  على  احلصول  يف  وكذا  هلا، 
العامل  قضايا  خمتلف  مع  تفاعله  اإلبراهيمي  وأظهر 
واستقالل  وحدة  قضية  ومنها  واإلسالمي،  العريب 
القضية  ودعم  مصر،  مع  والتضامن  العريب،  املغرب 

الفلسطينية.
وهكذا يتضح لنا أن اإلبراهيمي مل يكن وطنيا 
جزائريا فحسب بل كان زعيما عربيا وإسالميا، وذلك 

حبكم نشاطه وإسهامه الواسع على هذا الصعيد.  

◄ثانيا ـ دوره في دعم الثورة 
التحريرية:

يف القاهرة ربط الوفد اخلارجي للجبهة االتصال 
منه  طالبا  الثورة  اندالع  عشية  اإلبراهيمي  بالشيخ 
مساندهتا، وبادر االبراهيمي اىل توجيه دعوة للشعب 
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اليوم  الثورة، وفعال أصدر يف  للمشاركة يف  اجلزائري 
الثاين الندالع الثورة بيانا يؤكد مساندته هلا، ويف يوم 
15 نوفمرب أصدر بيانا آخر وأذاع كلمة من صوت 
العرب، تدعو لدعم اجلهاد اجلزائري، وظل اإلبراهيمي 

يساند القضية اجلزائرية إىل غاية االستقالل.
يف  العلماء  مجعية  دور  حول  اجلدل  أثري  وقد 
املوضوع  وتعرض  الزمن،  من  ردحا  التحررية  الثورة 
للتسييس واألدجلة، وقد اعرتف الباحثون الفرنسيون 
التحرر  عملية  يف  اجلمعية  لعبته  الذي  اهلام  بالدور 
عام  أحدهم  قال  حيث  اجلزائر،  واستقالل  الوطين 
بان  خطأ  دون  نكتب  أن  نستطيع  »إننا   :1962
اجلزائر املستقلة بوصفها جمموعة وطنية عربية إسالمية 
تعترب من بعض الوجوه من عمل هؤالء العلماء الذين 
املدارس  عشرات  وعرب  سنة،  ثالثني  منذ  فتئوا  ما 
ثالث  يشكل   الذي كان  الرتاب  يف كامل  منبثة 
حمافظات فرنسية، يعملون ويؤكدون رغم املضايقات 
عربية  أمة  اجلزائر  أن  اإلدارية  واملصاعب  البوليسية 

وإسالمية«)10(.
الفرنسي شارل أندري جوليان أن  ويؤكد املؤرخ 
حركة العلماء اختذت مواقف سياسية تتعارض بصورة 
بصراحة  حاربت  فقد  الفرنسي،  النفوذ  مع  مطلقة 
التفرنس، وخاصة بتطوير صحافة عربية وتعليم يلقن 
ميالد  تأثريها يف  فان  العربية، ومن كل ذلك  باللغة 

الوطنية اجلزائرية وانتشارها كان حامسا)11(.
وعلى الرغم من جممل هذه االعرتافات واحلقائق 
فان كثريا من الفاعلني الدارسني يعمدون اىل تصنيف 
مبقابل  واإلصالح،  االعتدال  تيار  العلماء يف  مجعية 
وصف حزب الشعب بالتيار االستقاليل الثوري ويرجع 
ذلك اىل هيمنة عناصر هذا التيار على دواليب سلطة 
واجتهادهم  املستقلة،  واجلزائر  الوطين  التحرير  جبهة 
االستقاليل  توجههم  من  شرعيتهم  تكريس  يف 

واستبعادهم لعناصر القوى السياسية األخرى.

يكن  مل  يروج  كما  العلماء  مجعية  توجه  إن 
إصالحيا باملعىن السياسي للكلمة كما شاع استعماله 
 (reforme) اإلصالح  مصطلح  حيث  الغرب،  يف 
اإلصالح  لكن  »الثورة«،  مقابل كلمة  يف  يصنف 
لدى اجلمعية باملفهوم اإلسالمي للكلمة ينطبق على 
مصطلح »الثورة« بكل ما حيمله من جتديد وهنضة 

ونضال وجهاد)12(.
ويف إطار التصورات اخلاطئة والتحريفات العديدة 
املؤمتر  مطالب  أيدت  أهنا  العلماء  على مجعية  أخذ 
وقد  بفرنسا،  اجلزائر  إحلاق  ملبدأ  املؤيدة  اإلسالمي 
واستحضرت  اإلدماج  مصطلح  اجلمعية  رفضت 
إذ  خمتلفني،  مصطلحني  ومها  اإلحلاق،  مصطلح 
مستقبال  منه  التملص  وميكن  مؤقتا  يكون  اإلحلاق 
أما إقرار اإلدماج فال رجعة عنه، وقد كانت اجلمعية 
يف أفكارها ومبادئها حريصة على التميز باخلصوصية 
اجلزائرية الدينية واللغوية والثقافية، كما أن رجاهلا مل 
يكونوا على وفاق دائم مع تيار اإلصالح بقدر ما 
كانوا مؤازرين للتيار االستقاليل، وقد رويت عن ابن 
وقد  ثوريته،  على  املؤكدة  الشواهد  من  باديس كثري 
استنكر على فرحات عباس أن يتجند يف احلرب مع 
فرنسا كما هامجه على إنكار وجود الشخصية الوطنية 
من قبل، وأسر للمقربني منه يف بداية احلرب العاملية 
الثانية أن لو كان مكانه اللتحق باألوراس)13(، وقد 
حفظ صحبه من قادة اجلمعية رسالته، فحافظ مبارك 
امليلي واالبراهيمي والعريب التبسي على رسالته، وتؤكد 
موقف اإلبراهيمي من ثورة فاتح نوفمرب 1954 أنه 
مل يكن أقل ثورية من ابن باديس وهو يف اخلارج، يف 
حني كان العريب التبسي متشبعا هبذه الفكرة وعامال 

ألجلها يف السر والعلن.
ومثلما قدم اإلبراهيمي ضروبا من الدعم واملساندة 
التبسي كان  فإن  بدايتها  يف  وهي  اخلارج  يف  للثورة 
جمندا منذ اللحظة األوىل للمشاركة فيها، واىل أن لقي 
الشهادة، ولكن مشاركة الرجلني تعرضت للتهميش 
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يف  اجلمعية  رئيس  خنص  هذا  موضوعنا  مقام  ويف 
اخلارج بذكر بعض من مسامهاته، وهي مفتاح لتقييم 

دور اجلمعية يف دعم الثورة.
يبدأ  العلماء  تصور مجعية  الثورة يف  مشروع  إن 
سياسية  أنشطة  عرب  املناسبة  الظروف  بتحضري 
ذلك  يف  الزاوية  وحجر  وثقافية،  ودينية  واجتماعية 
الرتكيز  مت  وهلذا  بالثورة،  ومقتنع  مهيئ  جيل  إعداد 
على التعليم العريب احلر، وحده الكفيل بإعداد شبان 
املستقلة، ويشكلون كياهنم  يافعني يشعرون هبويتهم 
محل  ويستطيعون  الفرنسية،  الدولة  داخل  املتميز 

مشعل الثورة.
التحاقها  قبل  العلماء  مجعية  موقف  وقد كان 
رمسيا بالثورة يف أفريل 1956 منقسما بني توجهني 
البشري  حممد  الشيخ  رأسه  وعلى  اخلارج  قادة  توجه 
ووجه  مبكرا  للثورة  مباركته  أعلن  الذي  اإلبراهيمي 
خطابه الشهري الداعي للمشاركة فيها يوم 15 نوفمرب 
1954، والتوجه الرمسي لقيادة الداخل الذي فضل 
الرتيث وعدم استباق األحداث، وذلك حفاظا على 
املدارس  ومنها  النشطة،  اجلمعية  ومؤسسات  نشاط 
حيث كان تأييد الثورة صراحة يعين حل اجلمعية ومع 
التوجه اىل قسمني، األول  انقسم هذا  الوقت  مرور 
الشيخ  بزعامة  اإلصالح  موقف  من  قريب  معتدل 
خري الدين، والثاين ثوري مؤيد جلبهة التحرير الوطين 
ميثله العريب التبسي، وأما املوقف غري الرمسي فيؤشر 
اىل التحاق الكثري من قادة اجلمعية وقاعدهتا مبكرا 
وضرورة  اجلهاد  بواجب  منهم  إميانا  الثورة  بصفوف 

ختليص الوطن من االحتالل)14(.
لقد كان موقف اإلبراهيمي دقيقا، وذلك حبكم 
الوفد  قادة  جانب  اىل  القاهرة  يف  وتواجده  منصبه 
الثورة  الندالع  تأييده  جاء  حيث  للثورة،  اخلارجي 
نوفمرب  الثالث  بيان  خالل  من  وذلك  واضحا، 
1954، واملعنون بـ: »اىل الثائرين األبطال من أبناء 

اجلزائر واملغرب اليوم حياة أو موت، بقاء أو فناء« 
والذي جاء تأكيده على احتاد اجلميع ومشاركتهم يف 
الثورة التحريرية)15(، وتاله بيان آخر يوم 11 نوفمرب 
بداية  عن  املعلومات  »أوسع  عنوان  محل   1954
الثورة يف اجلزائر«، حاول من خالله التعريف بالثورة 
املناوئة)16(  املستعمر  دعاية  على  والرد  وأهدافها، 
الرأي  اىل  رسائل  اإلبراهيمي  وجه  ذاته  الوقت  ويف 
العام وبعض الشخصيات ومنها شيخ األزهر الذي 
ويف  اجلزائر)17(،  يف  اجلهاد  مشروعية  إلعالن  دعاه 
بيانا  15 نوفمرب 1954 أصدر الشيخ اإلبراهيمي 
اىل  »نداء  عنوان  ومحل  العرب،  صوت  من  أذاعه 
االستماتة  اىل  فيه  دعا  اجملاهد«،  اجلزائري  الشعب 
يف اجلهاد وعدم الرتاجع عنه، وأكد فيه حق الشعب 
موقف  أن  استقالله)18(، وال شك  نيل  اجلزائري يف 
جبهة  توجه  مع  ومنسجما  واضحا  اإلبراهيمي كان 
التحرير الوطين، وقد جاء استجابة لرأي مجاعة الوفد 
أو  اإلبراهيمي  يتلكأ  ومل  بلة،  ابن  بقيادة  اخلارجي 
يأخذ وقتا للتفكري، أو ينتظر استشارة قيادة اجلمعية 
يعرب  ما  الفرنسية، وهو  السلطة  الواقعة حتت ضغط 
ورغبة  الثورة،  موضوع  إزاء  ناضج  ثوري  موقف  عن 
الثورة من دون حسابات  التعاون وإجناح  صادقة يف 
سياسية ضيقة، وهذه النية الصادقة استغلت من قبل 

ابن بلة ومجاعته.

للثورة  السند  توفري  يف  اإلبراهيمي  شرع  لقد 
انطالقا من القاهرة، اليت كانت مقرا للجامعة العربية 
عام  بأمني  فاتصل  العرب،  الزعماء  لنشاط  ومركز 
عبدالكرمي  ابن  ومبحمد  ومساعدوه،  العربية  اجلامعة 
اخلطايب، ومجاعة اإلخوان، وبالرئيس املصري، حيث 
زار اإلبراهيمي على رأس وفد للجمعية ضم الورتيالين 
الثورة  دعم  منه  وطلب  عبدالناصر،  بومشال  وامحد 
صرحية  إجابة  منه  وتلقى  والسالح،  باملال  اجلزائرية 
ما جعل  وهو  لذلك،  تام  استعداد  على  مصر  بأن 
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هذا  على  وامتنان  شكر  برقية  له  يرسل  اإلبراهيمي 
عام  أواخر  ويف   ،)19(1954 نوفمرب  املوقف خالل 
ملكها  ملقابلة  بالسعودية  اإلبراهيمي  حل   1954
عارضا  اجلزائرية،  القضية  خبصوص  وحادثه  سعود، 
التحرير  عليه تقدمي مساعدة عسكرية طلبتها جبهة 
الوطين، وطرح القضية اجلزائرية يف األمم املتحدة وكان 
رده اجيابيا، حيث قدم شحنة من السالح وقبل متوين 

شراء صفقة سالح من اخلارج)20(.
وإذا كان اإلبراهيمي قد اخنرط بكل قوة يف دعم 
الثورة فإنه مل ينتبه لنوايا ابن بلة والسلطات املصرية 
اإلبراهيمي  مسعة  من  االستفادة  يف  فكروا  والذين 
وكلمته املؤثرة من دون إعطاء مجعية العلماء مكانتها 
وال  الوطين«،  التحرير  »جبهة  اجلديد  التنظيم  يف 
مسح  للثورة  اإلبراهيمي  مساندة  أن  رأينا  يف  شك 
وتوفر  أقدامها  ترسخ  أن  من  الوطين  التحرير  جلبهة 
الدعم املادي واملعنوي، وخاصة وأن اإلبراهيمي كان 
شخصية دينية معروفة يف الوسط العريب واإلسالمي 
اجلزائري  الشعب  جلهاد  دينية  شرعية  وفر  ما  وهو 
ولكن ابن بلة ومجاعته مل يعوا هذا، وأخطئوا يف حق 
اإلبراهيمي عندما دعوه بإيعاز من السلطات املصرية 
العلماء، واىل  اىل حل مجعية  اإلخوان  احلاقدة على 
منح سلطات اإلشراف على الطالب جلبهة التحرير 

الوطين، وهو ما أثار حفيظة اإلبراهيمي)21(.
وقد امتدت ضغوط السلطات املصرية اىل حماصرة 
بالقاهرة وخاصة على  العلماء  نشاط مكتب مجعية 
شخص مساعد اإلبراهيمي الفضيل الورتيالين والذي 
اجتاهاته«  يف  »املشكوك  ب  ظلما  الديب  يصفه 
هو  الوحيد  والسبب  االجتماع،  حضوره  ويرفض 
عالقته باإلخوان، وقد ذكر أنه اجتمع مع اإلبراهيمي 
19 يوم جانفي 1955 ومل ينجه يف إقناعه بوجهة 
التحرير  جلبهة  االنضمام  يف  واملتمثلة  بلة،  ابن  نظر 
وفشل االجتماع نتيجة إصراره على حضور الورتيالين 
والشاديل املكي االجتماع)22(، وكان اإلبراهيمي حمقا 

فهو قد أيد الثورة ولكنه غري مضطر لالنضمام اىل 
جبهة التحرير الوطين، ويقرتح شراكة مجيع األحزاب 
يف قيادهتا، وهو ما جعل الديب يقرتح فكرة »هيئة 
تقاد من  ان  إليها على  اجلميع  لضم  اجلزائر«  حترير 
قبل ابن بلة ومجاعته، ويبدو أن اإلبراهيمي وكغريه من 
القادة املغاربة مل يكن راضيا عن التدخل املصري يف 
الشأن اجلزائري، وخاصة وان ضغوط الديب امتدت 
اىل الطلب من أمني عام اجلامعة العربية عدم تقدمي 
املعونة املالية املقررة للجمعية إال بشروط، ورفع وصاية 
إسناد  من  مبصر  اجلزائريني  الطلبة  عن  اإلبراهيمي 
مهمة تسليم املنحة املالية للسلطة املصرية)23(، كما 
مبوقف  التشهري  لصحفها  املصرية  السلطات  أوحت 

مجعية العلماء للضغط أكثر على االبراهيمي.      
ويتحدث توفيق الشاوي يف مذكراته عن مشروع 
متثيل  من  ومصايل  العلماء  مجعية  لتهميش  مدبر 
الثورة واستبعادمها من املشهد السياسي كما استبعد 
اإلخوان يف مصر عام 1954، وخمطط املؤامرة يبدأ 
وجعل  واحدة،  جبهة  يف  الوطنية  اهليئات  بتوحيد 
ومراقبة  احتواء  يف  مهمتها  وحصر  صورية،  اهليئة 
ممثلي مجعية العلماء ومصايل، وتنتهي بتكريس سيادة 
جبهة التحرير وممثلها ابن بلة كقائد للثورة، ومل ينتبه 
اإلبراهيمي وممثلو مصايل لألمر وصادقوا على ميثاق 
فوات  بعد  إال  املؤامرة  ألبعاد  يتفطنوا  ومل  االحتاد، 

األوان)24(.  
لتوحيد  معتربة  جهوداً  اإلبراهيمي  بذل  وقد 
ميثاق  املصادقة على  أن متت  إىل  الوطنية  األحزاب 
جبهة التحرير اجلزائرية يوم 17 فيفري 1955، وقد 
حتدث فتحي الديب عن ظروف إجناز هذا االتفاق 
العقبات)25( لتجاوز  بلة وخيضر  ومساعي أمحد بن 

ونشر الفضيل الورتالين وثيقة االتفاق املبدئية املوقعة 
بتاريخ 5 جانفي 1955، ويوضح أن أول من وقعها 
حممد بن عبد الكرمي اخلطايب وشقيقه احممد والشيخ 
وأمحد  الورتالين  والفضيل  اإلبراهيمي،  البشري  حممد 



 قضايا تاريخية   العدد  02  1437 هـ / 2016 م

169
راسات

ّ
البحوث والد

تبقى  الوثيقة  أن  وذكر  املكي،  والشاذيل  بيوض، 
مفتوحة ليوقعها املسؤولون اجلزائريون)26(، وهو بذلك 
يتحدث عن االجتماع التحضريي األول والذي مهد 
اتفاقية  على  بالتوقيع  وانتهى  فيفري   17 الجتماع 

الوحدة.
وقد وقع على امليثاق ممثلون عن مجعية العلماء 
واالحتاد  املركزية  واللجنة  احلاج  ومصايل  املسلمني 
الوطين  التحرير  وجبهة  اجلزائري  للبيان  الدميقراطي 
ونص على انضواء مجيع اهليئات السياسية حتت لواء 
جبهة التحرير الوطين, والعمل بكل الرسائل لتحقيق 
أهدافها، وأكد امليثاق متسك اجلميع باملبادئ اآلتية:

أفراده  اختالف  على  اجلزائري  الشعب  يعترب   -
كتلة واحدة هي األمة اجلزائرية.

- تسمى اهليئة املنضوي حتت لوائها أبناء اجلزائر 
املسؤولون املقيمون يف القاهرة »جبهة حترير اجلزائر«.

االستعمار  من  اجلزائر  لتحرير  اجلبهة  تعمل   -
كل  مستعملة  أجنبية  سيطرة  كل  ومن  الفرنسي 

الوسائل املمكنة لتحقيق أهدافها.
العقيدة  مسلمة  اجلنس  عربية  اجلزائر   -
اإلسالم  وعلى  كانت،  والعروبة  باإلسالم  فهي 
األديان  تعيش، وهي يف ذلك حتمي سائر  والعروبة 
واملعتقدات واألجناس، وتشهر بسائر النظم العنصرية 

االستعمارية. 
- اجلزائر جزء ال يتجزأ من املغرب العريب، الذي 

هو جزء من العامل العريب الكبري.
أقطار  بني  الكفاح  توحيد  بوجوب  اإلميان   -

املغرب العريب الثالث: تونس، اجلزائر، مراكش.
- جبهة حترير اجلزائر مستعدة من اآلن لتندمج 
بنظام  الثالث  املغربية  لألقطار  وأمشل  أمجع  هيئة  يف 
يوضح، ومسؤوليات حتدد)27(، وبتحليل هذه الوثيقة 

ميكن استنتاج أمرين رئيسيني مها:

طرح   1955 فيفري   5 اجتماع  إن  أّوال- 
املبادرة من قبل اخلطايب املعروف بصداقته لإلبراهيمي 
والورتيالين، وذلك حتت غطاء وحدة املغرب العريب 
ويكون ابن بلة والديب وراء خمطط يهدف لتهميش 
التحرير  جبهة  لصاحل  ومصايل  العلماء  مجعية  ممثلي 

الوطين.

ثانيا- إن اجتماع 18 فيفري 1955 جاء 
رد فعل الحتواء املبادرة، واملبادر يف هذه املرة هو وفد 
الوثيقة  املوقعون على  اخلارجي، لكن  التحرير  جبهة 
هم العناصر السابقة مضافا إليها أمحد مزغنة وحسني 
خيضر  وحممد  بلة  بن  وأمحد  يزيد  وحممد  حلول 
وحسني آيت أمحد، ويبدوا أن جبهة التحرير الوطين 
واملصاليني  العلماء  مجعية  نشاط  ختضع  أن  أرادت 
حتت سلطتها ومراقبتها، وخاصة على ضوء القانون 
اجلزائر  حترير  جبهة  ونشاط  لسري  املنظم  الداخلي 
تركت  وأهنا  وخاصة  ومؤقتة،  صورية  اهليئة  واعتربت 
لإلبراهيمي هامش التحرك، حيث يبدوا من عبارات 
املعروف  اإلبراهيمي  حترير  من  أهنا  االتفاق  وثيقة 
أنه  على  فضال  اخلطايب،  وأسلوبه  اإلسالمية  مببادئه 

كان أول املوقعني)28(.
وبعد إرضاء اإلبراهيمي هبذا االتفاق طلب منه 
املسامهة يف نشاط جبهة التحرير الوطين، وخاصة يف 
جهدا  حيث خصص  والتعبوي،  اإلعالمي  اجلانب 
لتقدمي كلمة عرب صوت العرب، ومنها كلمته مبناسبة 
دعا  واليت   ،1955 ماي  يف  باندونغ  مؤمتر  انعقاد 
فيها الدول اإلسالمية املشاركة يف املؤمتر دعم القضايا 
علة  وحثها  العريب،  املغرب  حترير  ومنها  اإلسالمية، 
»العمل على قتل االستعمار الغريب وحموه من إفريقيا 

واسيا حىت ال يبقى له فيها أصل وال فرع...«)29(.
حدا  وضعت  باندونغ  مؤمتر  مناسبة  ولكن 
لتحالف هيئة حترير اجلزائر، فإن كان اإلبراهيمي ظل 
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ملتزما مببادئها فان مجاعة مصايل خالفتها من خالل 
مصايل  لتمثيل  انفرادية  بصفة  املكي  الشاذيل  سفر 
يف املؤمتر، كما أن الفضيل الورتيالين احملسوب على 
مجاعة اإلخوان ظل يتسبب يف مشاكل لإلبراهيمي 
بسبب حساسية موقف السلطات املصرية منه، وهو 
ما أدى يف هناية املطاف اىل التحفظ على شخص 
املواقف  خالل  من  لنا  يظهر  ما  وهو  اإلبراهيمي، 

اآلتية:
ـ هتميش اإلبراهيمي تدرجييا وعدم منحه منصب 
قيادي يف جبهة التحرير وتقدمي بعض أعضاء اجلمعية 
القادمني من اجلزائر عليه)املدين، ابن الشيخ احلسني 
الغسريي... اخل(، ورمبا يكون اإلبراهيمي قد تعفف 

من قبول أي منصب عدا قيادته جلمعية العلماء.
ـ االستمرار يف االستفادة من خدمات اإلبراهيمي 
املفيدة يف كسب األوساط العربية واإلسالمية لدعم 

الثورة.
أججت  قد  الفرنسية  السلطات  كانت  وإذا 
اخلالف بني اإلبراهيمي وابن بلة فإن مظاهره جتلت 
االشرتاكي  االجتاه  سبغ  ومنها  خمتلفة،  أشكال  يف 
على هتميش  والعمل  الثورة  على  الناصري  املاركسي 
الطابع اإلسالمي الذي يصر عليه اإلبراهيمي، وقضية 
القاهرة  يف  العلماء  مجعية  طالب  على  اإلشراف 
ابن  اإلبراهيمي طلب  العريب، حيث رفض  واملشرق 
بلة نقل مهمة اإلشراف عليهم اىل السلطات املصرية 
أن  من  الرغم  على  وذلك  الوطين،  التحرير  وجبهة 
اجتماع يوم 22 جانفي 1955 دام أربع ساعات 
يف  حقه  على  اإلبراهيمي  الشيخ  أصر  إذ  كاملة، 
اإلشراف على طالب األزهر الذين خترجوا من مدارس 
مجعية العلماء وحازوا على منح دراسية)30(وجلأ فتحي 
الديب وابن بلة اىل طرق ملتوية لفصل الطالب عن 
إشراف اإلبراهيمي، وهو ما زاد يف حساسية موقف 
اإلبراهيمي، الذي راهن على جناحه من خالل والء 

الطلبة له رغم كل اإلغراءات، وهو ما وقفنا عليه من 
اإلبراهيمي  الذين عينهم  الطلبة  خالل شهادة أحد 
مشرفا على دفعة موجهة للدراسة بسوريا)31(، كما أن 
فتحي الديب استمر يف تشويه صورة مجعية العلماء 
جلريديت  أوحى  فقد  املصرية  الصحف  طريق  عن 
بياهنا  حتريف   1956 جانفي  يف  واألخبار  األهرام 
التحريرية، واضطر  للثورة  البصائر واملؤيد  الصادر يف 
اإلبراهيمي والورتيالين لنشر بيان تصحيح واحتجاج، 
أوضح أن اجلمعية احتجت على السلطات الفرنسية 
ومحلتها مسؤولية ما حيدث يف اجلزائر ودعت لتأييد 
أعمال  لوقف  اجلزائري  الشعب  تدعو  ومل  الثورة، 
 7 يف  الصادر  اجلمعية  بيان  اىل  وبالعودة  املقاومة، 
املمارس  التلفيق  على حجم  نقف   1956 جانفي 
يف الصحافة املصرية بإيعاز من الديب، وال شك أن 
كثري من التهم اليت طالت اإلبراهيمي واجلمعية تقف 

ورائها سياسة التلفيق للمخابرات املصرية)32(.  
لقد استمر اإلبراهيمي يف خدمة الثورة التحريرية 
بقيادة  عالقاته  يكدر  مما كان  الرغم  على  ودعمها 
يف  األطراف  بعض  وإن كانت  القاهرة،  يف  اجلبهة 
جبهة التحرير وعلى رأسهم ابن بلة ذكر يف مناسبات 
عليه)33( اإلبراهيمي هذه حتسب  مواقف  أن  خمتلفة 

ولكننا رأينا سابقا أحقية اإلبراهيمي يف رأيه باعتباره 
مسؤوال عن مجعية العلماء، ومن بني املهام األساسية 
العالقات  تعكر  فرتة  بعد  اإلبراهيمي  أداها  اليت 
ملوك  من  معارفه  مع  االتصاالت  ربط  إليها  املشار 
ومعنويا  ماديا  اجلزائر  دعم  وطلب  ووزراء،  ورؤساء 
فرنسا  بسياسة  والتنديد  اجلزائرية  بالقضية  والتعريف 
ففي القاهرة استمرت عالقته مع عدة أطراف، ومنها 
وسوريا  والكويت  والسعودية  ومصر  العربية  اجلامعة 

والعراق)34(.
وزير  اجلمايل  فاضل  حممد  مساعدة  طلب  فقد 
سامهت  حيث  لذلك،  واستجاب  العراقي  اخلارجية 
احلكومة العراقية يف توفري الدعم السياسي والعسكري 
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وفود  زيارات  وتعددت   ،1955 عام  منذ  للثورة 
جبهة التحرير الوطين إىل العراق، كان من أمهها زيارة 
الشيخ البشري اإلبراهيمي واملدين عام 1956، وقد 
أشار اجلمايل اىل طلبات جبهة التحرير اجلزائرية واىل 
زيارة وفودها املتكررة، وأكد أن حكومة نوري السعيد 
وبتوجيه منه قدمت مساعدات معتربة للثورة اجلزائرية 

متثلت فيما يلي:
الدول  ضمن  املسامهة  السياسي:  الدعم 
عام  املتحدة  األمم  يف  القضية  تدويل  يف  العربية 
اجلزائرية  التحرير  ممثلني عن جبهة  وإدراج   ،1955
القضية  وإثارة  املتحدة،  لألمم  العراقي  الوفد  ضمن 
اجلزائرية واملرافعة عنها يف احملافل الدولية وخاصة يف 
ما  وهذا  بغداد.  حلف  واجتماعات  باندونغ  مؤمتر 
تعهد  فقد  سياسيا  »أما  اجلمايل:  شهادة  توضحه 
أرأسه  الذي كنت  املتحدة  األمم  إىل  العراقي  الوفد 
بأن يكون يف خدمة القضية اجلزائرية بكل ما أويت من 

قوة، وها هي بعض نشاطاته:

أ( ملا تقدمت الدول العربية إىل األمم املتحدة طالبة 
درج قضية اجلزائر يف جدول أعماهلا رفضت اللجنة 
التوجيهية هذا الطلب... وطلبت فتح باب النقاش 
برهنت يف  األعمال   القضية يف جدول  درج  حول 
النقاش بأن اجلزائر ليست فرنسا وأن القضية اجلزائرية 
النقاش(  ليست قضية فرنسية داخلية، كسبنا )بعد 
املعركة بصوت واحد وأدرجت قضية اجلزائر يف جدول 
القاعة  الفرنسي  الوفد  العامة، غادر  اجلمعية  أعمال 
املنضمة  للحضور يف  استعداده  وأعلن عدم  حمتجا، 
بعد اآلن، توسط السكرتري العام لألمم املتحدة )داغ 
مهر شولد( ورئيس الوفد اهلندي )كرشنا منون( بيننا 
وبني الوفد الفرنسي، فاتفقنا على عدم حبث موضوع 
اجلزائر هذه الدورة بل نؤجله للدورة القادمة حبضور 

الوفد الفرنسي. 

ب( استجابة القرتاح األستاذ حممد يزيد أضفت 
األستاذان  مها  جزائريني  عضوين  العراقي  الوفد  إىل 
عباس فرحات وحسني آيت أمحد وبذلك متكنا من 
على  ومحلهم  باألعضاء  واالتصال  املنظمة  دخول 

تأييد القضية اجلزائرية .

احملافل  يف  اجلزائر  قضية  يثري  العراق  كان  ج( 
الدولية كلما تيسر له ذلك، ففي اجتماعات ميثاق 
باندونغ ربيع 1955 كان  السرية ويف مؤمتر  بغداد 
موضوع اجلزائر من املواضيع اليت أثارها الوفد العراقي 
الذي كنت أرأسه وكذلك يف االتصاالت الدبلوماسية 
بتقرير  اجلزائر  حق  فقد كان  الصديقة،  الدول  مع 
املصري من األمور اليت اعتربناها طبيعية وبديهية غري 

قابلة للنقاش«)35(.
االستعانة  الوطين  التحرير  جبهة  قررت  وعندما 
بشخص أمحد الشقريي خلوض معركة تدويل القضية 
من  طلبت   ،1955 املتحدة  األمم  يف  اجلزائرية 
تعيني  السعودي  امللك  من  االلتماس  اإلبراهيمي 
املتحدة  األمم  اىل  السعودي  للوفد  رئيسا  الشقريي 
حىت يتمكن من الدفاع عن قضية اجلزائر على أحسن 
امللك  واستجاب  رسالة  اإلبراهيمي  له  فوجه  وجه، 
الشقريي  وجوالت  صوالت  هي  ومعروفة  للطلب، 
اجلزائرية)36(،  القضية  عن  دفاعا  املتحدة  األمم  يف 
وخاصة  الوطين  التحرير  جبهة  قيادة  تأكدت  وقد 
واملدين  يزيد  وحممد  دباغني  بقيادة  اخلارجي  وفدها 
فعينته  للثورة،  اإلبراهيمي  يقدمه  الذي  الدعم  أمهية 
عضوا رمسيا يف وفودها اىل البالد العربية طلبا للدعم 
واملساعدة، فقد عني يف الوفد املوجه اىل العراق يف 
ماي 1956)37(، وأرسل يف وفد هام اىل سوريا يف 
اجلزائر  مع  التضامن  أسبوع  حلضور   1956 أوت 
 1957 ماي  ويف  السورية)38(،  السلطات  ولقاء 
حضر أسبوع التضامن مع اجلزائر يف العراق وأجرى 
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بتفعيل  تتعلق  العراقيني  واملسؤولني  مبلكها  اتصاالت 
سبل دعم الثورة)39(.

كما كان اإلبراهيمي حيرص على إحياء ذكرى 
اندالع الثورة التحريرية كل عام، فيحضر التجمعات 
والتضامن  الثورة  دعم  على  وحيث  اخلطب،  ويلقي 
والرؤساء  امللوك  مكاتبة  يف  واستمر  معها)40(، 
والشخصيات البارزة بقصد تذكريها بواجب مساعدة 
وتأييد الثورة اجلزائرية، ومنها تلك الرسائل املوجهة اىل 
ملك السعودية، واىل مفيت اململكة، واىل رئيس هيئة 
لنصرة  يدعوهم  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر 

جهاد اجلزائر خالل حج عام 1958)41(.     
مجيع  يف  التضامين  اجلزائر  يوم  تنظيم  ومبناسبة 
عام  من كل  مارس  شهر  يف  اسيوية  االفرو  البلدان 
واالحتفاالت  التجمعات  حيضر  اإلبراهيمي  كان 
املنظم  ويلقي اخلطب، ومنها مشاركته يف االحتفال 
مارس  بالقاهرة يف  املسلمني  الشبان  قبل مجعية  من 
اىل  فيه  دعا  محاسيا  خطابا  ارجتل  حيث   ،1957
الثورة اجلزائرية ماديا ومعنويا، وشجب سياسة  دعم 
املستعمر وندد بأعماله اإلجرامية، مؤكدا »إننا معشر 
اجلزائريني نعلم عن فرنسا حبكم اجملاورة بيننا وبينها ما 
ال يعلمه غرينا، وقد مسنا من عذاب باستعمارها لنا 

ما مل ميس غرينا...«)42(.
الدبلوماسية  اإلبراهيمي  عالقات  وإن كانت   
بباكستان  عالقاته  فإن  العربية  البالد  يف  واسعة 
اجلماعة  مع  صداقاته  حبكم  وذلك  متميزة،  كانت 
اإلسالمية والشيخ أبو األعلى املودودي، وهلذا قررت 
مكتبها يف كراتشي  رأس  على  تعيينه  التحرير  جبهة 
البلد يف أفريل  الثانية هلذا  وقد شعرت خالل زيارته 
أنصار كثر  وكسب  باهرا  جناحا  حقق  أنه   1957
االبراهيمي  وظل  باكستان،  يف  اجلزائرية  للقضية 
يف  بكسر  وإصابته  مرضه  رغم  مبسؤولياته  ينهض 
عموده الفقري، حيث واصل مهمة التعريف بالقضية 

اجلزائرية اىل غاية حتقيق استقالل اجلزائر، وذلك من 
خالل اتصاالته الواسعة ولقاءاته وحماضراته وتنقالته 

عرب املدن املختلفة)43(.
وهكذا يتضح لنا أن الشيخ اإلبراهيمي املعروف 
الثورة  دعم  من  مشرفا  موقفا  وقف  الثوري  باجتاهه 
اخلالفات مع مسؤويل  التحريرية، وذلك رغم بعض 
ثرية  فيها  مسامهته  وكانت  الوطين،  التحرير  جبهة 
ومفيدة ومتنوعة، مشلت العمل الدبلوماسي، والتعبوي 

واإلعالمي.

◄الخاتمة:

للتأكيد على  من خالل ما سبق عرضه خنلص 
ما يلي:

أمنوذجا  متثل  اإلبراهيمي  الشيخ  شخصية  إن  ـ 
الوطنية،  القضية  أجل  من  املناضلة  الوطنية  للنخبة 
أجل  من  العلماء  وقد سخر جهوده وجهود مجعية 
تغيري  على  القادر  اجليل  وإعداد  واإلصالح  النهضة 

الواقع االستعماري.
دعم  من  صرحيا  اإلبراهيمي  موقف  لقد كان  ـ 
الثورة اجلزائرية، وخدمها بقلمه ولسانه، ومن خالل 
بنجاحها،  مؤمنا  وكان  واتصاالته،  عالقاته  شبكة 
وقدرهتا على التخلص من املستعمر، وهو ما جتلى يف 

كتاباته وخطبه وبياناته.
بارزة  وطنية  شخصية  يكن  مل  اإلبراهيمي  إّن  ـ 
يتجلى  ما  وهو  وإسالمية،  عربية  قامة  بل  فحسب 
من خالل اهتماماته مبختلف قضايا العامل اإلسالمي 
واإلسالمية  العربية  البالد  عرب  الدءوب  ونشاطه 
اجلزائر  ربط  اىل  الداعية  الصرحية  وكتاباته  ومواقفه 
بعمقها العريب واإلسالمي، واىل وحدة املغرب العريب 

الذي ميثل امتداد لوحدة العامل العريب واإلسالمي. 
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  الملّخص:
حين اتخذت القيادة العليا لجبهة التحرير الوطني قرارها التاريخي إلعالن ثورة التحرير في 01 نوفمبر 1954م كان 
ذلك، ولكن الطرف اآلخر استقبل قيامها بالمفاجأة وهذا داللة على مدى سريتها، ومن ثّم بدأت التعزيزات واردة أكثر 
في المجال العسكري للقضاء على الثورة في مهدها . وعندما اجتمعوا ذات مرة في أواخر نوفمبر من نفس السنة، نادوا 
بأنه ينبغي دفن التمرد، والبحث عن زعماءه ومنظمتهم لتصفيتهم . لكن سياسة القمع هذه يبدوا أنّها فشلت ودالئل ذلك 
تتجسد في تجدد مسلسل اإلصالحات الذي كانت تعود إليه السلطات الفرنسية حينما تدعى الضرورة ، ونذكر في هذا 
المقام اإلصالحات التي جاء بها »روبير الكوست« في تاريخ السياسة القمعية الفرنسية ضّد الجزائريين  من 1956م إلى 

غاية 1958م.

سنحاول في هذا البحث، أن نقدم لشخصية »روبير الكوست« وظروف توليه منصب الحاكم العام بالجزائر وعرض أهم 

أعماله )السياسية، االقتصادية، االجتماعية والعسكرية(، والتي توّضح موقف الجزائريين والطرف الفرنسي من تلك األعمال.

أ /  بن موسى محمد
طالب الّدراسات العليا

المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة

سياسة روبير الكوست للقضاء على الثورة التحريرية
1956 - 1958 م

Résumé :

Alors que les dirigeants du Front de libération nationale FLN  ont  
déclenché la révolution de libération  au 1 Novembre, 1954  . Les 
autorités françaises ont accentué leur renfort  militaires dans le but 
d’abattre ce (soulèvement)  dans     ses débuts et de  liquider  ses tètes.   

Mais cette politique de répression semble avoir échoué et les élé-
ments de preuve se reflète dans la série renouvelée de réformes  des  
autorités françaises, et parmi elles celles  de   «Robert Lacoste»  le 
gouverneur général  qui a conjugué cela à sa  politique repressive en-
vers les Algeriens   entre 1956  et  1958. 

Nous allons essayer dans cette recherche, à  définir la personne de  
«Robert Lacoste» et les circonstances de son mandat en tant que gou-
verneur général de l’Algérie et afficher ses travaux, sur les domaines  
(politiques, économiques, sociaux et militaires),  et leurs aboutisse-
ments  sur le processus de la révolution algérienne.
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◄مقّدمة:
حني اختذت القيادة العليا جلبهة التحرير الوطين 
التحرير يف 01 نوفمرب  التارخيي إلعالن ثورة  قرارها 
1954م كان كذلك، ولكن الطرف اآلخر استقبل 
قيامها باملفاجأة وهذا داللة على مدى سريتها، ومن 
العسكري  اجملال  أكثر يف  واردة  التعزيزات  بدأت  مث 
ذلك   ادعوا  مهدها كما  يف  الثورة  على  للقضاء 
وعندما اجتمعوا ذات مرة يف أواخر نوفمرب من نفس 
عن  والبحث  التمرد،  دفن  ينبغي  بأنه  نادوا  السنة، 
اخلريطة.  من  حمليهم  ومنظمتهم  التمرد  هذا  زعماء 
ودالئل  فشلت  أهنا  يبدوا  هذه  القمع  سياسة  لكن 
ذلك تتجسد يف جتدد مسلسل اإلصالحات الذي 
تدعى  حينما  الفرنسية  السلطات  إليه  تعود  كانت 
الضرورة، ونذكر يف هذا املقام اإلصالحات اليت جاء 
هبا »روبري الكوست« يف تاريخ احلرب الفرنسية ضد 

اجلزائر من 1956م إىل غاية 1958م.
بشخصية  نعرف  أن  الصدد،  هذا  سنحاول يف 
احلاكم  منصب  توليه  و ظروف  »روبري الكوست« 
)السياسية  إصالحاته  أهم  وعرض  باجلزائر  العام 
االقتصادية، االجتماعية والعسكرية(، وتوضيح موقف 

اجلزائريني والطرف الفرنسي من تلك اإلصالحات.

◄ 1 - التعريف بشخصية روبير 
   Rober Lacost  الكوست

 : )1989 - 1898(

مبدينة    Rober Lacost الكوست  روبري  ولد 
أزرات Azert يف مقاطعة دوردون Dordogne  يف 
05 جوان 1898م، درس بثانوية بريف دي قيار  
Brive de Gaillard وكلية احلقوق جبامعة باريس، 

وخالل  للعمال  الفرنسية  النقابة  يف  نشط  مناضل 

مشال  حترير  »حركة  أسس  لفرنسا  النازي  اإلحتالل 
فرنسا«. إختاره اجلنرال ديغول)1( ممثال له يف  حركة 

فرنسا ملقاومة اإلحتالل النازي عام 1944.
شغل »روبري الكوست« عدة وظائف منها :

- عني وزيرا لإلنتاج احلريب يف احلكومة الفرنسية 
املؤقتة.

- إنتخب نائبا للحزب اإلشرتاكي عن مقاطعة 
دوردون ما بني 1946 - 1968.

- استلم حقيبة وزارة الصناعة يف عدة حكومات 
فرنسية.

مويل)2(  غي  عينه  1956م  فيفري   09 يف   -
Guy Moullet وزيرا مقيما يف اجلزائر، واستمر هذا 

املنصب إىل غاية 15 أفريل 1958م.
مونوري)3(  بورجيس  حكومة  مع  عمل   -
Bourges Maunoury )13 جوان إىل 06 نوفمرب 

 Felix     Gaillard )4(وفيليكس غايار )1957م
)06 نوفمرب 1957م إىل 14 ماي 1958م(.

- يف 26 سبتمرب 1971م إنتخب سيناتورا عن 
احلزب اإلشرتاكي، وهو صاحب مقولة »ربع الساعة 
األخرية للقضاء على الثورة اجلزائرية« وباملقابل برهنت 

له الثورة التحريرية عكس ماطمح إليه.
مارس   09 يف  الكوست  روبري  مات    -

1989م)5(.

◄ 2 - ظروف تولي روبير 
الكوست منصب الحاكم العام في 

الجزائر :

إهنارت سياسة »جاك سوستال«)6( يف اجلزائر يوم 
انتخابات  قرر »إدغار فور«  Edgar Faureإجراء 
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تشريعية يف بداية 1956م، وقد عارض »سوستيل« 
هذا القرار ألن ذلك يعين انتقام املسلمني من سياسته 
والتصويت على قائمة الوطنيني الذين يؤيدون جبهة 
التحرير الوطين .F.L.N لكن اإلنتخابات اليت جرت 
يوم 02 جانفي 1956م بفرنسا جاءت بنتائج خميبة 
آلمال»إدغارفور«)7( و«سوستيل«، فقد جنح احلزب 
الشيوعي الفرنسي يف احلصول على 52 مقعدا وجنح 
بوجاد  »بيري  يقوده  الذي  املتطرف  اليمني  حزب 
Pierre Poujade« حبصوله على 52 مقعدا آخر 

يف الربملان اجلديد وبذلك استطاع احلزب االشرتاكي 
يشكل حكومة جديدة يف  أن  مويل«  بقيادة »غي 
شهر جانفي 1956م وانسحب »إدغار فور« وترك 
السلطة لـ »غي مويل« الذي كان أول قرار إختذه هو 
عزل »سوستيل« من منصبه وتعيني اجلنرال »كاترو« 

يف منصب احلاكم العام  للجزائر.)8(
ويف يوم 02 فيفري 1956م رحل »سوستال« 
عن اجلزائر وعاد إىل فرنسا، وترك األوروبيني يف اجلزائر 
يتحسرون على ذهابه ونظموا له وداعا ال مثيل له يف 
التاريخ بعد أن كانوا قد رفضوا استقباله يوم قدومه 

إىل اجلزائر يوم 15 فيفري 1955. )9(
يف  التشريعية  اإلنتخابات   نتائج  أظهرت  لقد 
العام  الرأي  أن  1956م  جانفي   02 يوم  فرنسا 
الذي يرغب يف  لليمني  يف فرنسا منقسم بني مؤيد 
التحرير  جبيش  هزمية  وإحلاق  فرنسية،  اجلزائر  إبقاء 
مطلقة  سلطات  منح  طريق  عن   A.L.N الوطين 
للجيش الفرنسي يف اجلزائر وعدم التفاوض مع جبهة 
األبيض،وبني  للعلم  رفعها  بعد  إال  الوطين،  التحرير 
مؤيدين للتفاوض مع اجلزائريني وإهناء احلرب اجلزائرية 
مويل«  »غي  وبتعيني  الفرنسي.  لإلقتصاد  املنهكة 
رئيسا للحكومة الفرنسية يف جانفي 1956م )وهو 
شعور  واجلزائر  فرنسا  اإلشرتاكي(،ساد  احلزب  زعيم 
عام بأن »غي مويل« سوف ينتهج سياسة مصاحلة 
ومفامهة بني األوروبيني واملسلمني يف اجلزائر،وخاصة 

إنتهجها  اليت  اإلندماج  سياسة  من  مستاء  أنه كان 
قام  أنه  درجة  إىل  فاشلة،  واعتربها  »سوستيل«، 
تعيينه على رئاسة احلكومة. وبالفعل  بتنحيته مبجرد 
بنزاهته  املعروف  »كاترو«  اجلنرال  بتعيني  بادر  فقد 
بقصد  وذلك  للجزائر  عام  كحاكم  واعتداله، 
التخلص من كابوس احلرب اجلزائرية اليت وصفها يف 
محلته اإلنتخابية بأهنا حرب »غبية« وبدون خمرج)10(.

زيارة  بأول  القيام  على  جترأ  أن  ومبجرد  لكن 
له للجزائر يوم 06 فيفري 1956م، واجهه  رمسية 
ووجهه  ثيابه  ولطخوا  عدائية  مبظاهرات  األوروبيون 
بالطماطم والبيض واعتدوا على حرمة فرنسا اليت كان 
ميثلها وينطق بامسها.غري موقفه واستسلم لألوروبيني 
أنفه  رغم  ملطالبهم  االستجابة  على  أجربوه  الذين 
مذهلة  فبسرعة  حكومتها.  يتزعم  اليت  فرنسا  وانف 
يعترب  الذي  تعيني »كاترو«  فكرة  بالتخلي عن  قام 
موظف  من  وطلب  فرنسا،  يف  مرموقة  شخصية 
بسيط يشتغل يف امليدان النقايب ) ينتمي إىل احلزب 
االشرتاكي(،أن يكون الوزير اجلديد املقيم باجلزائر وهو 
»روبري الكوست«. وهذا األخري قام جبلب جمموعة 
من أصدقائه املقربني إليه وأعطاهم مناصب راقية يف 
الكوست«  »روبري  صار  قصري  وقت  ويف  اجلزائر. 
املتكلم باسم األوروبيني يف اجلزائر واملدافع عن  هو 
مصاحلهم إىل درجة أنه قام بطرد اليساريني الفرنسيني 

املتعاطفني مع الثورة اجلزائرية.)11(

◄ 3 - سياسة روبير الكوست 
للقضاء على الثورة التحريرية :

مل خترج سياسة »روبري الكوست« يف اجلزائر عن 
سياسة »جاك سوستال« يف اإلدماج)12(، فقد شرح 
املقيم العام »روبري الكوست« سياسته اإلستعمارية 
يف اجلزائر يف أهم خطاباته وتصرحياته، فقد جاء يف 
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تصريح له :
»إن سياستنا يف اجلزائر هي سياسة هتدئة عامة 
–بالوسائل العسكرية- وسنعمل كل جهدنا إلعادة 
الطمأنينة بنفوس اجلميع، ومللء الفجوة السحيقة اليت 
اجلزائري،ولتحقيق  اجملتمع  عناصر  بني  اآلن  تفصل 
بعد  احلكومة  هبا  تفكر  اليت  الالزمة  املفاوضات 
يف  اجلزائر  نظام  لوضع  احلرة  اإلنتخابات  اجراءات 
أسسا  تتطلب  السياسة  هذه  أن  املستقبل،على 
عسكرية ثابتة. وبالرغم من أن املسألة ليست مسألة 
)إعادة فتح اجلزائر( أو) القيام بأعمال العنف( ولكنين 
رأيت من الضروري أن أطلب إىل احلكومة الفرنسية 
إرسال قوات إضافية عسكرية للجزائر وأسلحة جوية 
يف  النظر  إعادة  ضرورة  إىل  باإلضافة  جديدة...اخل 
من  لالستفادة  املسلحة  الوحدات  وتنظيم  وسائل 
قوانا  ولتكييف  اجلزائر  يف  للقتال  إمكانياهتا  أحسن 
املتوافرة وفق األحوال اخلاصة احمليطة بذلك البلد)13(.

التهدئة  سياسة  مستلزمات  من  فإن  كذلك 
العناصر  بني  عادل  وسيط  إىل  االحتكام  العامة 
الفرنسية اليت تنحدر من أصول أوروبية - املعمرين- 
تقضي  كذلك  املسلمني،  من  والعناصرالفرنسية 
اإلصالحات  تطبيق  إىل  املبادرة  املذكورة  السياسة 
اإلجتماعية  الزراعية،  امليادين  يف  األساسية  
الثقة  اإلسالمي  العنصر  ملنح  واإلدارية،  اإلقتصادية 
واليقني بأننا عازمون حقا على اإلستجابة لرغبته يف 
وقوية  ثابتة  سلطة  يتطلب  ذلك  مجيع  إن  التحرر، 
احلكومة  منح  طلبت  ذاته،  السبب  وهلذا  وعادلة، 
اخلامسة  املادة  سلطات مهمة وواسعة حسب نص 
من املشروع القانوين املقدم، والقاضي مبنح احلكومة 
أوسع السلطات املختلفة، واختاذ إي إجراء استثنائي 
العام  احلاكم  بأن  عليكم  وليس خيفى  نراه ضروريا، 
وقت  يف  وعسكرية  مدنية  شخصية  هو  اجلزائر  يف 
واحد، وسيطبق النص املذكور على العصاة وغريهم 

من مثريي اإلضطرابات على السواء«)14(. 

من هنا نرى أن سياسة »روبري الكوست« هي 
ميكن  ال  اليت  األمن  مناطق  أو  التهدئة)15(  سياسة 
أن تطبق يف اجلزائر إال إذا طبقنا السياسة العسكرية 
اإلصالحات  باقي  نطبق  مث  ومن  األمن،  ليستتب 
العنصر  ملنح  واالقتصادية(  )االجتماعية  السياسة 
على  حقا  عازمون  بأننا  واليقني  الثقة  اإلسالمي 
سياسة  فإن  وعليه  التحرر.  يف  لرغبته  اإلستجابة 
التهدئة عند »الكوست« تنبين على مبادئ وأسس 

معينة هي : 
1 - حفظ حياة وأمالك كل شخص.

2 - حترير اجلزائريني من الرعب املسلط عليهم.
3 - التحكم يف توجهات ومواقف الرأي العام 

الداخلي.
لتمكني  املستقبلية  لإلتفاقيات  التحضري   -  4

بناء جزائر جديدة يف إطار اجملموعة الفرنسية.
روبري الكوست واصل عمله على خطى سلفه 
متنح  اليت  اإلصالحية  سياسته  يف  سوستال(  )جاك 
العنصر اإلسالمي الثقة واليقني بأنه عازم حقا على 

اإلستجابة لرغبته يف التحرر.)16(

أ- اإلصالحات السياسية 
واإلدارية: 

بعد صدور قانون 56-258 املصادق عليه من 
قبل اجلمعية الوطنية الفرنسية يف 16 مارس 1956م 
للنهوض  برنامج  جتسيد  للحكومة  رخص  والذي 
يف  اإلداري  واإلصالح  واالجتماعي  االقتصادي 
اجلزائر وحتويلها بإختاذ كافة اإلجراءات اإلستثنائية اليت 
متكنها من إعادة النظام، وتأمني احلماية لألشخاص 
واملمتلكات، فكان أول إجراء هو إصدار مرسوم 12 

أفريل 1956م الذي مبوجبه مت :
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حل اجمللس اجلزائري
نقل كافة صالحياته وإختصاصاته للوزير املقيم 
الذي أصبح يتمتع بكل سلطات اجلمهورية باستثناء 
من  اخلامسة  املادة  له  اليت خولتها  والعدالة،  التعليم 

قانون السلطات اخلاصة)17(.
641- مبرسوم  إرتبطت  »الكوست«  سياسة 

فيه  جاء  ومما  1956م  28جوان  يف  املؤرخ   56
يف  واإلداري  السياسي  املستوى  على  تعديالت 
التعديالت  من  جمموعة  املرسوم  هذا  اجلزائر.تضمن 
اجلزائر  يف  واإلداري  السياسي  التنظيم  مست  اليت 
فيما يتعلق بتحديد السلطات املركزية والالمركزية)18( 

واإلختصاصات واملهام املوكلة هلذه السلطات.
حددها  فقد  املركزية  للسلطات  بالنسبة   -  1

املرسوم يف : 
 Le delegue general املندوب العام -
. Les prefectوالة العماالت ونواهبم -

واخلاصة  اإلدارية  األقسام  رؤساء  يليهم  مث   -
على  إستحواذها  يف  دورها  ازداد  اليت   S.A.S
واإلقتصادية  اإلدارية  الشؤون  تسيري  على  االشراف 

واإلجتماعية والعسكرية.
بـ«املفتشني  لقبوا  مفوضني  والة  تعيني   -
 (IGAME) العادة  فوق  املفوضة  لإلدارة  العموميني 
قسنطينة  الثالث)وهران،  اإلدارية  املناطق  رأس  على 
واجلزائر( وحدد املرسوم مهام هؤالء يف التنسيق بني 

السلطات املدنية والعسكرية ومراقبتها)19(.
- رفع عدد العماالت Departement  إىل 13 
عمالة ليصل فيما بعد إىل 15 عمالة يف 15 نوفمرب 

1959م.
- تقسيم اجلزائر إىل ثالث مناطق إدارية رئيسية 
وهي املناطق الشمالية واملنطقة اهلضاب العليا ومنطقة 

الصحراء)20(.

ويف نفس السياق إستحدثت مخسة دوائر هي: 
تنس-بوغار-برج منايل وثنية احلد ببسكرة.

- حل اجملالس العمومية وتعويضها بلجان إدارية 
مؤقتة تتكون من ثالثة أعضاء معينني مؤقتا يف إنتظار 

اإلنتخابات.
 أما التنظيم البلدي نص على : 

البلديات  وإنشاء  املختلطة  البلديات  إلغاء   
ذات الصالحيات الكاملة.

 تنصيب جمالس بلدية منتخبة على مستوى 
البلديات املستحدثة وختضع يف تسيريها إىل القانون 
البلدي الفرنسي الصادر يف 15 أفريل 1848)إلغاء 
78 بلدية خمتلطة و158 مركز بلدي( لريتفع عدد 
البلديات ذات الصالحيات الكاملة يف اجلزائر حوايل 

1484 مركز بلدي.)21(
- صرح »الكوست« يوم 02 أكتوبر 1957م  

على مايلي : 
»هناك ثالثة إلتزامات يف إطار القانون : األول: 
هو أنه وال أحد وال شيئ سيفرق بني اجلزائر وفرنسا... 
تفاوض؟ مع من؟ السلم بأي مثن؟ ال ميكن التفاوض 
نعترب  أن  لنا  ميكن  ال  وحنن  أكفاء،  ممثلني  مع  إال 
عن  يستمدون كفاءهتم  الذين  أولئك  أكفاء  ممثلني 

طريق اإلجرام واإلرهاب«.
لسياسة  دعم »الكوست«  لنا  يوضح  التصريح 
 Bourges Maunoury مونوري  بوجيس  حكومة 
الصحراء  وزارة  هي  جديدة   وزارة  استحدثت  اليت 
وتعيني ماكس لوجون)22( على رأسها، إعتمد نظام 
 La)23( اإلطار«  »قانون  بـ:  عرف  وإداري  سياسي 
Loi  cadre، حماولة منها لتضليل الرأي العام العاملي، 

القضية اجلزائرية يف جدول أعمال هيئة  وقبل إدراج 
احملاور  على  القانون  هذا  نص  وقد  املتحدة،  األمم 

التالية : 
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1 - اجلزائر جزء متمم للجمهورية الفرنسية.
املقاطعات  من  عدد  من  اجلزائر  تتكون   -  2
يف  ودميقراطية  حبرية  نفسها  تدير  أقاليم  يف  اجملمعة 

شؤوهنا اخلاصةوتتمتع باإلستقالل الذايت واإلداري.
بشخصية  الفرنسسية  اجلمهورية  تعرتف   -  3

اجلزائر وتكفلها.
السياسية  واحلقوق  احلريات  ضمان   -  4
واالقتصادية واالجتماعية لكل املواطنني دون تفرقة يف 
اجلنس أو الدين     أو العرق، وخضوعهم لإللتزامات 

املرتتبة عليها.
5 - اعتماد نظام انتخايب موحد يضمن حقوق 

كل األقليات.
6 - إعطاء كل إقليم حق إدارة شؤونه الذاتية 
وحكومة  إقليمية  مجعية  بواسطة  ودميقراطية  حبرية 

مسئولة أمامها بالشروط اليت ختدمها هذه اجلمعية.
مكون  للجماعات  إقليمي  جملس  إنشاء   -  7
من املواطنني الذين يتبعون قانون األحوال الشخصية 
األحوال  قانون  يتبعون  الذين  واملواطنني  العام  املدين 
الفرنسي  املشرّع  سوى  وبذلك  احمللي،  الشخصية 
بني اجلزائريني واملستوطنني داخل هذا اجمللس إضرارا 
عليه  توافق  ال  قرار  يصدر  فال  العظمى،  باألغلبية 

االقلية.
8 - إنشاء هيئات فيدرالية على مستوى األقاليم 

واليت تتشكل من :
- برملان فيدرايل مهمته اإلشراف على القضايا 
فيدرايل  وجملس  واالجتماعية،  واملالية  االقتصادية 

مهمته تنفيذ وتطبيق قرارات اجلمعية الفيدرالية.
للربملان  املوكلة  املهام  على  القانون  نص   -  9
قضايا  يف  تتمثل  واليت  الفرنسية  اجلمهورية  وحكومة 
والقانون  واجلنسية  اخلارجية  والشؤون  والدفاع  األمن 
اجلمارك،  والعملة،  الصرف  وشؤون  العام،  املدين 

الضرائب، العدالة والتعليم.)25(

    وحماولة منه لتطوير اجلانب السياسي واإلداري 
كإدبارة إصالح له نتائجه املثمرة فقد اعتربهتا جبهة 
املناورة  أساليب  من  آخر  أسلوبا  الوطين  التحرير 
فرنسا  إىل  اجلزائريني  إنتباه  ولفت  الوقت،  وكسب 
السياسية  التعديالت  خالل  من  اجلزائر  كخادمة 
فآماله  الكوست«،  »روبري  هبا  جاء  اليت  واإلدارية 
املباركة  الكربى  التحرير  ثورة  شرعية  أمام  تبخرت 
جبهازها السياسي)جبهة التحرير الوطين( والعسكري 

)جيش التحرير الوطين(.

ربع الساعة األخير)26( : 
دعى »روبري الكوست« يف شهر سبتمرب1956م 
إىل إجراء إنتخابات بلدية حمدودة يف منطقة القبائل 
وجعل هذه األخرية  منطقة منوذجية على جناح سياسة 
التهدئة، وأختري اجلنرال »ديفور« ليتوىل مهمة متشيط 
اهلدف  ولتحقيق  فيها،  الثورة  على  والقضاء  املنطقة 
اعتمدت خطة عسكرية لتشديد اخلناق على املنطقة 
)3000 جندي( مث  اقتصاديا وعسكريا  وحماصرهتا 
بواسطة  العسكري  اهلجوم  إىل  القوة  هذه  انتقلت 
الطريان  بسالح  املركزة  اجلوية  والقنبلة  التمشيط 
من  احملققة  النتائج  عن  أما  واملداشر،  القرى  على 
وراء هذا اهلجوم الكاسح على املنطقة الثالثة، فإهنا 
كانت هزيلة على املستوى العسكري واإلسترياتيجي 
حاول  الثورة  على  القضاء  يف  الذريع  الفشل  ورغم 
»روبري الكوست« هتدئة خواطر املستوطنني بإطالق 
»ربع  الشهري  تصرحيه  ومنها  املتفائلة  التصرحيات 
الساعة األخري« ،لذلك فإنه حيسن بنا أال نتسرع يف 
عرض إصالحات سياسية، ويقصد بأنه مل يبق الكثري 
صرح  اجلزائرية.وقد  الثورة  على  للقضاء  الوقت  من 
جالد اجلزائر اإلشرتاكي بشعاره املعروف  واملشهور: 
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نتسرع  وأال  تنازالت،  أي  للثوار  نقدم  أال  »جيب 
الساعة  ربع  يف  فنحن  سياسية  إصالحات  بتقدمي 

األخرية من تصفية الثورة«)28(

ب -  اإلصالحات اإلقتصادية 
واإلجتماعية : 

سياسته  مالمح  الكوست«  »روبري  حدد 
اإلقتصادية واإلجتماعية واألهداف املرجوة من ورائها 
يف جمموعة من املراسيم والتعليمات املكتوبة املوجهة 
تشكيالت  ملختلف  الضباط  وصف  الضباط  إىل 
اجليش الفرنسي املتواجدة باجلزائر. هذه السياسة مل 
خترج عن تطبيق الوعود الواردة يف قانون 20 سبتمرب 
والتعديالت  اإلضافات  بعض  مع وجود  1947م، 

السطحية، وهي : 
1 - الميدان الزراعي والصناعي : 

حيازة  »صندوق  الكوست  اجلنرال  أسس 
امللكية« الذي جاء مبا يلي : 

- توزيع األراضي التابعة ألمالك الدولة أو لبعض 
الشركات الفالحية الفرنسية واألوروبية، أو األراضي 
العائالت  املستوطنني على  اليت مت شراؤها من كبار 

اجلزائرية احملرومة بعد هتيئتها وجتهيزها.
أمل »روبري الكوست« أن ميكن هذا الصندوق 
أصل  من  اإلستفادة  من  جزائرية  عائلة   10000
مارس   17 مرسوم  نص  وقد  عائلة.    150000
1956م سلسلة من اإلجراءات اليت ميكن تلخيصها 

فيما يلي : 
- رفع احلد األدىن من أجرة العامل الفالحي من 

340 فرنك فرنسي إىل 440 فرنك فرنسي.
- تأميم صناعة احللفاء.

بواسطة  الفالحية  القروض  تنظيم  إعادة   -
اجلزائري   والصندوق  الفالحية  التعاونيات  تأسيس 

للقرض الفالحي.
احلكوميني  احملافظني  من  عدد  تشجيع   -

لإلشراف على عملية توزيع القروض واملساعدات.
إن السياسة الفرنسية لإلستعمار يف اجلزائر كانت 
هتدف إىل خلق ظروف سياسية، ثقافية...وإقتصادية 
من أجل القضاء على الشعب اجلزائري أو على األقل 
هتميشه واستبداله بسكان قدموا من فرنسا والبلدان 

األوروبية.)29(

2 - الجانب االجتماعي : 
على  الكوست«  »روبري  خطة  إعتمدت 
اإلستفادة من الدعم احلكومي مليزانية اجلزائرن والذي 
 40% بزيادة  أي  فرنسي  فرنك  مليار   80 بـ  قدر 
إلجناح إصالحاته االجتماعية الرامية إىل كسب أكرب 
أوىل  وكانت  فرنسا،  جانب  إىل  اجلزائريني  من  عدد 

إجراءاته، ذات الطابع اإلجتماعي املتمثلة يف :
من  الضخم  للعدد  العمل  فرص  إجياد   -
 1400000 بـ  البطالني واملقدر عددهم  اجلزائريني 
بطال،بإدماجهم يف سلك الوظيف العمومي مع توفري 

االمتيازات اليت يتمتع هبا نظراؤهم من الفرنسيني.
ولتفعيل هذا املسعى صدر املرسوم رقم -289

56 املؤرخ يف 26 مارس 1956م، والذي يفرض 
العامة واخلاصة، ختصيص  الفرنسية  على املؤسسات 
عملية  كل  يف  للجزائريني  املناصب  من  حصص 

توظيف تقدم عليها.
- ومن اإلجراءات اليت تصب يف نفس املسعى 
جتنيد املراكز اإلجتماعية Centre Sociaux  ومراكز 
الطبية  واملساعدة   S.A.S املختصة  اإلدارية  املصاحل 
مبهامها  القيام  من  الفرنسي  للجيش  التابعة  اجملانية 
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حتقيق  أجل  من  وبشريا  ماديا  ومتكينها  الدعائية، 
استرياتيجية  إليها  تسعى  اليت  اإلستعمارية  األهداف 

اإلصالحات.
العجز  حالة  اإلصالحات  هذه  منظروا  إستغل 
وراحوا  اجلزائريون،  يعيشه  الذي كان  املدقع  والفقر 
اليت  واملادية  املالية  اإلعانات  مبختلف  هلم  يلوحون 
اإلدارة  مع  التعاون  حالة  يف  منها  سيستفيدون 
املوعودة  اإلعانات  هذه  مشلت  وقد  اإلستعمارية. 
العديد من اجملاالت احليوية يف حياة اجلزائريني منها:

على  والتأمني  العائلية  املنح  نظام  تعميم   
حوادث العمل واألمراض املهنية على اجلزائريني.

إعانات  شكل  يف  حكومية  هبات  تقدمي   
فرنك   150000 إىل  تصل  قد  وعينية  نقدية 
األرياف من أجل حتسني سكناهتم  فرنسي لسكان 
التعمري  حمافظة  هبا  تتكفل  االجتماعية،  وأوضاعهم 
على مستوى كل دائرة حكومية، زيادة على ختصيص 
الدخل  ومعدومي  السن  لكبار  سنوية  مالية  مبالغ 
ويف حصيلة فرنسية دعائية أن عدد املستفيدين من 
جممل اإلعانات احلكومية قد إرتفع من 820000 
شخص سنة 1956م إىل 1.127000 شخص 

سنة 1957م.)30(
 

رغم احلملة الدعائية الواسعة النطاق، اليت أوعز 
هبا  القيام  حكومته  ملصاحل  الكوست«  »روبري  هبا 
نواياه  وصدق  اإلصالحية  سياسته  إجناح  أجل  من 
احلسنة  والصادقة يف حتسني أوضاع اجلزائريني العامة 
اهلدف  عن  خترج  مل  األخري،  هذا  أهداف  أن  إال 
وهو  الفرنسي،  اإلستعماري  للنظام  االسرتاتيجي 
احلفاظ على الوضع القائم مع إضافة ملسات جتميلية 
ال تغري من مأساة اجلزائريني ومعاناهتم يف شيئ. فقد 

فشلت اإلصالحات يف التخفيف من حدة الفوارق 
املعمرين  من  الكبار  املالك  بني  الكبرية  والتناقضات 
األوروبيني  الصناعيني  من  األموال  وأصحاب رؤوس 
املستحوذين على ناصية اإلقتصاد اجلزائري برمته وبني 
عموم اجلزائريني الفقراء ، فعلى سبيل املثال ال احلصر 
فإّن نظام القروض الفالحية الذي تشدقت به اإلدارة 
الزراعة  وتطوير  لتحديث  كوسيلة  االستعمارية، 
اجلزائرية ، وقف عائقا يف وجه الفالح اجلزائري ، ذلك 
أّن هذا األخري مل يكن لديه ما يقدمه كضمانات من 
الاّلزمة لتحسني  املالية  القروض  أجل احلصول على 

وضعيته.)31(

سياسة  أفشلت  اليت  األخرى  العوامل  ومن 
هلا  الوطين  التحرير  جبهة  رفض  إصالحات 
حكومة«  إليها  إلتجأت  وسيلة  وإعتبارها 
اجلزائري.  الشعب  روبرالكوست«إلمتصاص غضب 
وقد أثّر هذا املوقف يف عزوف الصناعيني واملستثمرين 
الفرنسيني واألجانب يف القدوم إىل اجلزائر، مما زاد يف 
عمق أزمة احلكومة بعد أن حرمت من التمويل املايل 

الضروري لالنطالقة االقتصادية املوعودة .

ج - اإلصالحات العسكرية :
السياسة  من  الوافر  قسطه  اجلانب  هذا  نال 
جماله  إختذ  وقد  الكوست«،  »لروبري  اإلصالحية 
العمليات  خالل  من  عليه  أطلقت  تسميات  عدة 
أن  إال  حرب)32(  كمجرم  له  املنظمة  العسكرية 
تطورات األحداث و تصاعد وترية العمل املسلح من 
الوطين، واتساع رقعة  التحرير  طرف وحدات جيش 
الوزير املقيم  عملياته و تنوعها ، يدحض إدعاءات 
مجلة وتفصيال، وباستالم »راؤول سالن »)33( القيادة 
نوفمرب   15 اجلزائر  يف  الفرنسية  للجيوش  العامة 
1956م خلفا للجنرال » لوريو« الذي هدف إىل : 
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- تشديد القبضة على خمتلف املناطق ملنع الثوار 
والتمكن  األشكال،  خمتلفة  بعملياهتم  القيام  من 
ورحبا  الّلزوم،  عند  قرب  وعن  السريع  التدخل  من 
للوقت واجلهد واملال وإحلاق أكرب اخلسائر بوحدات 
املكافحني ،واحلد من تنقالهتم عرب املناطق الكفاحية 
جتميدها  تعذر  إذا  الدنيا،  احلدود  إىل  وتقليلها 
والقضاء عليها متاما. فقد صرح »روبري الكوست« 
التهدئة  تنجح  سوف  قائال:«  أفريل1956م  يف 
ظهر  اليت  املعارك  أشهر  ومن  ماي«)34(.  أواخر  يف 
»روبري  للسفاح  »الكادرياج«  الرتبيع  أسلوب  فيها 

الكوست« جند :

معركة الجزائر)35(:

اتضحت سيطرة العسكريني على الفرنسيني على 
1957م  جانفي   07 مرسوم  صدور  بعد  اجلزائر 
مبوجبه  والذي  الكوست«،  »روبري  أمضاه  الذي 
يشرف  اليت كان  الشرطة  وصالحيات  مهام  تستند 
إىل   Serge Baret السيد  اجلزائر  عمالة  وايل  عليها 
اجلنرال ماسو Massu قائد الفرقة العاشرة للمظليني 
نظام  حتول  وبذلك  اجلزائر.  عمالة  مستوى  على 
نظام  إىل  مدين  نظام  من  اجلزائر،  يف  العام  احلاكم 

عسكري.
جهزت فرنسا حوايل 150000 جندي، منهم 
للمظليني  العاشرة   الفرقة  تعداد  جندي   10000
والبقية مشكلة من الوحدات العسكرية واللوجستيكية 
األجهزة  وخمتلف  األجنيب  اللفيف  وحدات  خاصة 
األمنية من شرطة وجندرمة وأمن إقليمي وعسكري. 
قام اجلنرال »ماسو« بتوزيع املهام وحتديد املسؤوليات 

بني عدد من الضباط على الشكل التايل: 
- كلف العقيد Jean Pierre قائد فرقة املظليني 

األوىل حبي بلكور واألحياء اجملاورة.

-كلف املقدم Fossey – Francois قائد فرقة 
املظليني الثانية حبي العناصر.

- كلف العقيد Godard بالقصبة وباب الوادي 
ووسط املدينة.

املظليني  فرقة  قائد   Bigeard املقدم  كلف   -
الثالثة بالقصبة.

بعدد  نفسه  أحاط  القادة،  هؤالء  إىل  إضافة 
املضادة  واحلرب  الثورية  احلرب  يف  اخلرباء  من 
 Lacheroy Gousoult، Agroud:أمثال من 

 .)36(Fogas،Trinquier،Gaedes

الشهيد  املناضل  قبل  من  املعركة  هذه  إقرتاح  مّت 
أعمال  عن  )مسؤول  مهيدي)37(  بن  العريب  حممد 
1956م( أوت  الصومام20  مؤمتر  بعد  الفدائيني 

حيث طالب قادة الثورة بضرورة خوض معركة اجلزائر 
تدعم  وذلك  أيام،  مثانية  ملدة  عام  بإضراب  والقيام 
هذا العمل الفدائي بانضمام العنصر النسوي الالئي 
ختصصن يف نقل القنابل واملسدسات من مكان إىل 
تعزيز  لكن  الفدائية  العمليات  جناح  لضمان  آخر 
ثالثي  بقيادة  بالعاصمة  الكثيف  العسكري  التواجد 
و»ساالن«  و»ماسو«  »الكوست«  اجلنراالت  
معركة  إجهاض  على  مضادة  خطة  على  باإلعتماد 

اجلزائر.
وقد جنحت يف تضييق اخلناق على منطقة القصبة 
معقل املقاومة وملجأ الفدائيني بالعاصمة، حيث مت 
إعتقال العريب بن مهيدي يف 25 فيفري 1957م 
مارس   04 يوم  الفرنسيني  قبل  من  وإعدامه)38( 
1957م، يف حني جنح كل من كرمي بلقاسم39(،بن 
يوسف بن خدة)40( يف التوجه إىل تونس عرب الوالية 
الثالثة والثانية، أما سعد دحلب )41(وعبان رمضان)42( 
فقد توجها إىل املغرب عرب الوالية الرابعة واخلامسة يف 
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باعتقال  انتهت معركة اجلزائر   .1957 فيفري   25
ياسف سعدي يف 23سبتمرب 1957م وإستشهاد 
على البوانت و»حسيبة بن بوعلي« يف  08 أكتوبر 

1957م.
إىل  شخص   120000 حتويل  مت  كما   
خصيصا  أقيمت  اليت  واالستنطاق  الفرز  مراكز 
عملية  إستكمال  مشكل  الغرض)43(.وملواجهة  هلذه 
القانون  ألغى  املوقوفني  املعتقلني  كل  إستنطاق 
أكثر  املتهم   حيبس  أال  على  ينص  الذي  الفرنسي 
من أربع وعشرين ساعة وتعويضه بقانون 91-85 
الصادر يف 12 جوان 1957م، والذي أتى مبصطلح 
Assignation a Residence الذي مكن السلطات 

من  الكبري  العدد  على  القبض  إلقاء  من  الفرنسية 
املشتبه هبم وحجزهم آلجال غري حمددة)44(.

وضواحيها  اجلزائر  على  تقتصر  مل  العملية  هذه 
ومراكز  والسجون  املعتقالت  إىل كل  انتقلت  وإمنا 

العبور والفرز املنتشرة يف ربوع الوطن.

 مؤسسات التعذيب واإلستنطاق التي 
اعتمدها الكوست ضد الثورة والثوار :

 Dispositif de( أ - جهاز الحماية العمرانية
 :)Protection Urbaine

 04 يف  الكوست«  »روبري  طرف  من  تأسس 
مارس 1957م، وهو مبثابة بوليس إضايف يف معظمه 
املنظمات  الذين كانوا يف  العنصرييني  من األوروبيني 

.«Kovacs» »العنصرية ، وعلى رأسهم »كوفاك
جممع  أو  منزل  كل  أصبح   هذااجلهاز  بإنشاء 
منهم  مسؤول  له  الكربى  املدن  يف  أورويب  سكاين 
ولكل منزل جزائري مسؤول جزائري، وهذا من اجل 
إىل  التنظيم  هذا  وخيضع  الوطنيني،  حتركات  مراقبة 
العائلة على  السلم اهلرمي املتمثل فيما يلي مسؤول 

مستوى املنزل الواحد وهذا املسؤول خاضع ملسؤول 
خيضع  الذي  مساكن(  املساكن)05  من  جمموعة 

بدوره إىل مسؤول اجملمع السكاين.
من معايري إختيار مسؤول التجمع السكاين أن 
يكون على إتصال بالقيادة العسكرية أوروبيا كان أو 
جزائريا من اجل القضاء على  جبهة  وجيش التحرير 
السكاين  التجمع  مسؤول  ينقل  حيث  الوطنيني، 
ومن  العسكرية،  القيادة  إىل  واألخبار  املعلومات 
إنشاء  مت  املعلومات،  هلذه  األمثل  االستغالل  أجل 
  »Renseignementوالعمل االستخبارات  مصلحة 
على  املنظمة  هذه  حصول  فبمجرد   et Action»

عن شخص  العمرانية  احلماية  جهاز  من  معلومات 
له عالقة جببهة التحرير الوطين، تسرع بإلقاء القبض 
يف  واالستنطاق  للتعذيب  مركزها  إىل  وتنقله  عليه  

سرية تامة)45(. 
ب -  مركز اإلستعالمات والعمل»CRA« أي 
 Centre de Renseignement et

:Action

دعى إىل تأسيسها » روبري الكوست« يف 11 
أفريل 1957م هي أجهزة متتد على مستوى الدوائر 
ملصاحل  املوحد  والتدخل  اإلستمرارية  حتقيق  هدفها 
وضعت  وحدات  أو  أومنظمات  ،أفراد  املخابرات 
حتت مسؤولية ضابط الناحية وحتت إشراف املكتب 
الثاين لقيادة  العليا للمنطقة، واملكتب  الثاين للقيادة 
يقوم  قائد  جهاز  رأس كل  وعلى  العليا،  األركان 
بالبحث عن املعلومات من أجل قمع خاليا جبهة 
إدماج  مت  هدفها  حتقيق  أجل  ومن  الوطين،  التحرير 

وحدات هي : 
* وحدات القتال.

* وحدات اجلندرمة واجلندرمة املتنقلة.
* الفروع اإلدارية املختصة.
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* البوليس بأنواعه) شرطة االستعالمات ـ الشرطة 
لدى  توجد  لألمن كما  اجلمهورية  القضائية-الفرق 
»الكومندو«  تسمى  قتالية  وحدات  األجهزة  هذه 
تضم مسلحني جزائريني وجندرمة ومفتشي الشرطة. 
مستوى  على  استنطاق  بعملية  اجلهاز  هذا  يقوم 
1958م  مابني  عدها  وصل  عسكرية،  ناحية  كل 
كانت  الرابعة   فالوالية  مركزا،   80 إىل  و1959م 

توجد هبا 14 جتمع سكاين موزعة كاآليت :
شلف*  تنس*   : بدوائرها  الشلف  والية  أ- 

مليانة* عني الدفلى* ثنية احلد* شرشال.
ب- والية اجلزائر : عني طاية* البليدة* اجلزائر.

الغزالن* عني وسارة*  : سور  املدية  ج- والية 
املدية وقصر البخاري)46(. 

 DOP ج - جهاز التدخل من أجل الوقاية
 Dispositif Operationnel de أي

:Protection

القطاعات  بني  التنسيق  مركز  من  فرع  هو 
Centre de Cordination Interarmes العسكرية

أي «CCI» مهمته دائما القضاء على جبهة التحرير 
1957م  اجلزائر  معركة  أثناء  تأسست  الوطين، 
على  القائمة  القمعية  اإلرهابية  املنظمة  وليدة  وهي 
»قودار«  العقيد  قيادة  حتت  اجلزائر  ناحية  مستوى 
Godard .وترانكي Trinquier مسؤول مصلحة 
التدخل واملخابرات الذي)47( جيمع املعلومات ويأخذ 
املخابرات  ضباط  بعض  وأن  األساسية  القرارات 
»روجي  النقيب  بينهم  من  املصلحة  هبذه  مرتبطني 
»بوردوين  والنقيب  بالتنسيق،  يقوم  الذي  فولكي«، 
هذه  يف  لقودار  الشخصي  املمثل  لوك«  مونت 
املصلحة، والنقيب »أوساريس« املكلف بالربط مع 
املكتب  القضائي، والنقيب »لومري« رئيس  البوليس 

املنظمة  هذه  وقد كانت  »ماسو«.  للجنرال  الثاين 
سرية. مارست هذه املنظمة أعماال وحشية من قبل 
ضباطها الذين تفننوا يف عمليات التعذيب اإلجرامية 
يف عدة جهات من اجلزائر، حبيث أصبحوا ميارسون 
الطرق التقليدية واحلديثة )كهرباء، احلرق بالسيجارة 
واملاء...( فالتعذيب  خالل فرتة 1961-1957م 
أصبح من إختصاص جهاز DOP و CRA، وإبتداء 
من 1959م أصبحت املنظمة اخلاصة والوحيدة على 
املعلومات  جبمع  تقوم  اليت  اجلزائري  الرتاب  اإمتداد 
تراقب  املخابرات كما  واألخبار وتراقب كل مصاحل 
من  والعبور.وابتداء  للفرز  االعتقال  مراكز  كذلك 
ضباطها  قام  مث  املنظمة،  هذه  تالشت  1961م 

.»OAS« بتأسيس »منظمة اجليش السري

الشائكة  األسالك  من  سلسلة  إقامة   -  3
المكهربة)48( 

على احلدود اجلزائرية املغربية، و احلدود اجلزائرية 
التونسية ملنع وصول أي دعم يأيت للثورة من اخلارج 

مما يزيد يف خذقها وعزهلا.

الشائكة  اخلطوط  إقامة  يف  األشغال  بدأت 
أواخر  يف  التونسية  اجلزائرية  احلدود  على  املكهربة 
عام1956م بأمر من وزير الدفاع الفرنسي: »أندري 
مورس«، واكتملت األشغال يف عام 1957م،وميتد 
إىل جنوب  عنابة  ملدينة  الشرقي  الساحل  من  اخلط 
حىت  الشيحاين،الدرعان  العاتر،  ببئر  مرورا  تبسة 
يف  380ل/م،و  اخلط  طول   ، تبسة  جنوب  نقرين 
نفس الوقت أقيم  خط مماثل على احلدود اجلزائرية 
املغربية ميتد من مرسي مرسان العريب بن مهيدي قرب 
السعيدية إىل بشار جنوبا على مسافة 700ك/م)49( 

من مميزات هذان اخلطان جند:
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- أسالك شائكة وخطوط وأعمدة حيث فيها 
التيار الكهربائي ترتاوح طاقته مابني 6و12مرت.

األحجام  املختلفة  باأللغام  مزروعة  أرضه   -
الفردية منها واجلماعية وضعت هذه األلغام على طول 
األسالك مبعدل50000لغم يف كل 20ك/م.وكانت 
أسالك اإلعثار املتصلة مبراكز املراقبة اليت كانت مزودة 
والرادارات  األجراس  مثل  السريع  لإلنذار  بأجهزة 
حماوالت  ورصد  مراقبة  مهمتها  املتحركة  و  الثابتة 
من  مركز  لكل  اإلستعابية  الطاقة  اإلخرتاق،وكانت 
والرشاشة  باملدافع  مزودين  م  100إىل300جندي 

والبنادق ومدافع اهلارف عيار40ومدافع105ملم.
 واملصفحات اليت كانت تنتقل ليال وهنارا دون 
الناحية  خط  يف  جندها  املواصفات  توقف.ونفس 
وإقتصادية  وإسرتاتيجية  عسكرية  وإلعتبارها  الغربية 
دعمت السلطات الفرنسية هذا اخلط خبط ثاين وهو 
خط شال والذي ميتد من ساحل املتوسط مرورا بأم 
الطويل ومن الشرق القالة إىل الطارف مث مرسى بن 
اجلياليل،ومث  وسيدي  عيسى  سيدي  حىت  مهيدي  

متديده فيما بعد حنو اجلنوب الغريب.
وصلت  اليت  الكهربائية  بطاقته  اخلط  إمتاز 
خط  عن  خيتلف  ال  وعرضه  إىل12000فولت 
موريس ولكن األسالك اجلانبية متتد حىت إىل 25مرت 
املناطق و وعورهتا وعرض األسالك.اإلعثار  حسب 
ختتلف  وكذلك  اإلرتفاع  حيث  من  ختتلف  اجلانبية 
أقيم  اخلطني  جانب  إىل  هبا.  األلغام  تنظيم  حيث 
النجاة  عابره  يستطيع  ال  جانباه  وملغم  معبد  طريق 
بلغت  املوت«.وقد  ب«خط  مسي  هلذا  إطالقا 
تكاليف إجناز كيلومرتواحد من اخلط حسب املصادر 
أما  ف،  ب2500000ف  الفرنسية  اإلستعمارية 
فقدرت  الوحدات  العسكري  املركز  إقامة  تكاليف  

حبوايل15000000ف ف.)50(

للمؤسسة  المطلقة  السلطات  منح   -  4
العسكرية

يف  ذلك  ومتثل  اجلزائرية،  للثورة  حد  لوضع 
الشرطة  صالحيات  مجيع  عن  العاصمة  وايل  ختلي 
املدن  الغذائية يف  العمليات  للجيشللوقوف يف وجه 
منها مدينة اجلزائر. ومبوجب األمر الصادر عن »روبري 
الكوست« واملؤرخ يف 07جانفي1957م، منحت 
اجلنرال»جاك  يقودها  اليت  للمظلبني  العاشرة  الفرقة 
ماسو« السلطة املطلقة للقضاء على التنظيم السياسي 
والعسكري جلبهة وجيش التحرير الوطين الذي نشط 
أن  الفقرة،  هذه  يف  يالحظ  ومما  العاصمة  داخل 
الفعلية  الناحية  من  أصفحت  العسكرية  املؤسسة 
هي صاحبة السلطة والقرار، واحملددة ملعامل السياسة 
الواجب إتباعها ملواجهة الثورة اجلزائرية،وهذا التدخل 
ختوفهم  إىل   العسكريني،يعود  طرف  من  السياسي 
من ضياع اجلزائر،اليت يعتربوهنا آخر فرصة مثينة حملو 
عار اهلزائم السابقة اليت حلقت باجليش الفرنسي ومن 
األمثلة الدالة على تفرد املؤسسة العسكرية يف حتديد 
الثورة.قرار  ملواجهة  إتباعها  الواجب  لسياسة  معامل 
إعرتاض الطائرة املغربية اليت كانت تقل عددا من قادة 

الثورة يف األجواء الدولية 22أكتوبر1958م)51(.

◄موقف فرنسا و الجزائر من 
إصالحات روبير الكوست: 

أ - الموقف الفرنسي :
الفرنسي  الوطين  التزكية اليت منحها اجمللس  رغم 
لربنامج حكومة غي مويل وفليكس غايار،من جراء 
السياسية  اإلصالحات  قانون  تطبيق  على  املوافقة 
فإهنا  الذكر  السابقة  واإلجتماعية  واإلقتصادية 
القت نقدا الذعا ورفضا وسخطا كبريين من طرف 
بينهم  الكوست«  روبر  ساوى«  الذين  املستوطنني 
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وبني اجلزائريني يف التمثيل النيايب وهذا يهدد وجودهم 
ومصاحلهم وإمتيازاهتم. وحىت يربح املستوطنون احلرب 
يف اجلزائر رأوا أن الثورة تتدعم من دول اجلوار لذلك 
احلكومة  رفض  ومع  هناك،  من  طردهم  من  البد 
يوم  الفرنسي  قام اجليش  املستوطنني  الفرنسية طلب 
08 فيفري 1958م بشن هجوم جوي على ساقية 
سيدي يوسف التونسية اليت نتج عنها وفاة مااليقل 
عن 75 شخص وإصابة 100 شخص جبروح)52(. 
أقدمت فرنسا – لرد اإلعتبار للمستوطنني- من 
مارس1958م)53(  يوم07  الوطين  جملسها  طرف 
البحر األبيض  إقامة حلق دفاعي بني دول  مبشروع 
أساسيتني  نقطتني  يف  عمله  تلخص  الذي  املتوسط 

مها: 
األقطار  بني  اإلقتصادي  للتعاون  إتفاق    -  1

الثالثة املتامخة للصحراء )ليبيا،تونس وفرنسا(
2 - إيرام حلق دفاعي يف احلوض الغريب للبحر 
األبيض املتوسط تنظم إليه إيطاليا،إسبانيا ودول مشال 
إفريقيا. إال أن املشروع مات وقرب قبل والدته بسبب 
جتاهله من طرف جبهة التحرير الوطين كممثل شرعي 
ووحيد للشعب  اجلزائري، و رفضها التفاوض معها 

من أجل إجياد حل سلمي للمشكلة اجلزائرية.
باجلزائر وجود  الفرنسية  السلطات  أنكرت  كما 
التعذيب بل أظهرت استياءها الكبري أن تنسب إليها 
هذه التهمة.إال أهنا تراجعت عن موقفها هذا، بعد 
أن أدىل العديد من الفرنسيني واجلزائريني بتفاصيل ما 
تعرضوا له، إىل درجة أن أن بعض القيادات الفرنسية 
يف  بولديار  كاجلنرال  استقالتها  قدمت  العسكرية 

مارس 1957م)54(.
عهد  إسقاط  على  عسكريني  جزاالت  إتفاق 
جتاه  إصالحاهتا  يف  فشلها  بعد  الرابعة  اجلمهورية 
اخلامسة  الفرنسية  اجلمهورية  بعهد  والرتحيب  اجلزائر 
برئاسة اجلنرال دوغول الذي جاء بعد مترد 13 ماي 

1958م.

ب - الموقف الجزائري:
نفسه  اجلزائر  الفرنسية يف  سيناريو اإلصالحات 
السفاح  الكوست  روبر  شخص  مع  الرجوع  يعاود 
الغريب أن جند موقف اجلزائريني واضحا  فليس من 
سيما  ال  املشاريع،  لتلك  اإلستنكار  الرفض  وهو 
موقف جبهة التحرير الوطين، املتمثل يف تصريح جلنة 
مسار  حول  أكتوبر1957م  يف  التنفيذ  و  التنسيق 
اإلصالحات على طريق قانون 20سبتمرب1947م 
حيث رأت أن ذلك يتضمن العديد من املناقضات 
دستور  دون  فهو  اجلدية  إىل  وتفتقد  الداخلية 
النصوص  ودون  1919م  قانون  دون  و  1947م 
التشريعية لسنة 1920م املتعلقة باإلستقالل املايل، 
إفشال  م  الوطين  التحرير  جبهة  استطاعت  كما 
احلملة الدعائية اليت قامت هبا مصاحل الوزارة اخلارجية 

الفرنسية إلقناع دول العامل.
العسكريني  الضباط  من  العديد  إعرتف  وقد   
القتالية  بالقدرات  املختلفة  تقاريرهم  يف  الفرنسيني 
يتحلى  اليت  واإلستماتة  الشجاعة   وميزة  الفائقة 
اجليش  مع  معاركهم  أثناء  اجلزائريون  اجملاهدون  هبا 
الفرنسي، وكثريا ما خيتتمون تقاريرهم  هبذه اجلملة: 
»اخلارجون عن القانون يقاتلون دائما إىل آخر رمق«.

كما رأت أن بعض املشاريع قد خدمتها إجيابيا 
من خالل كسب تأييد دول العامل لنيل قضيتها خاصة 
بعد  قصف ساقية سيدي يوسف08فيفري1958م 
مسؤوليتها  حتمل  توضيح  على  فرنسا  أرغمت  اليت 
حول هذا االعتداء      و لقيت انتقادات شديدة من 
طرف العديد من التيارات السياسية الفرنسية واصفة 
رأس  على  وكان  لألمريكيني  والعمالة  بالضعف  إياه 

هاته التيارات :التيار الديغويل)55(.
فالثورة اجمليدة أرغمت فرنسا على تغيري هلجتها 
حّد  إىل  وصلت  واليت  اجلزائريني  جتاه  اإلصالحية 
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إسقاط حكومة بأكملها وتعويضها بأخرى واألكثر 
مع  اجلزائري  الشعب  إلتفاف كامل  هو  ذلك  من 
الثورة التحريرية السيما الطلبة اجلامعيني الذين ختلوا 
عن مقاعد الدراسة)56( وتوجهوا إىل اجلبال واالدغال 

ليدعموا كفاح شعبهم وثورهتم.)57(    

◄الخاتمة : 
نستنتج  أن  ميكن  ذكره،  سبق  ما  خالل  من 

مايلي: 
وروبري   « هبا  جاء  اليت  إصالحات  جاءت   -
واإلجتماعي  اإلقتصادي  امليدان  يف  الكوست« 
كإجراء إصالحي بعد فشل العمل البوليسي والقمعي 
الفرنسي يف اجلزائر، وبعد إدراكها الفائدة يف اإلستمرار 
يف سياسة الكذب واملخادعة، واملمارسة على الرأي 
العام الفرنسي، وأنه آن األوان إلرساء قواعد سياسية 
أكثر وضوحا ومقبولة بالنسبة للمستوطنني األوروبيني 

على األقل.
- ظاهر تلك املخططات هو استصالح األراضي 
وتوزيعها على اجلزائريني ، وكذا توفري خدمات جديدة 
للجزائريني، ومن هناك القضاء على الفقر والبطالة، 
الزمن  جتاوزه  قد  ذلك  »الكوست«  مشروع  ولكن 
،وهذا إذا نظرنا إىل الظروف اليت ظهر فيها، فالوعي 
كان منتشرا يومها أكثر من أي يوم مضى، خاصة 
وأن الثورة كانت يف مرحلة اإلتساع واإلنتشار يوما بعد 
يوم لتشمل خمتلف مناطق الوطن، وجبهة التحرير اليت 
جندها حريصة على توعية الشعب حبقيقة اإلستعمار 
وكذا كشف النقاب عن خمتلف خلفيات إصالحاته.

- ال تكاد خترج استرياتيجية »روبري الكوست« 
عن خلق قوة ثالثة موالية لفرنسا أما عن فتح مناصب 
شغل جديدة للجزائريني فقصدها هو إشغال هؤالء 
جبهة  صفوق  إىل  اإلنضمام  عن  تلهيهم  بوظائف 
تضييق  إىل  تصل  وهكذا  الوطنيني  التحرير  وجيش 

الشعبية  قاعدهتا  عن  وتفصلها  الثورة،  عن  اخلناق 
اليت كانت تستمد منها بقاءها واستمرارها، مطبقني 
بذلك نظرية ماوتسي تونغ املتمثلة يف » إفراغ السمك 
به  نادى  ما  عكس  احلال  بطبيعة  وهي  املاء«  من 
حممد العريب بن مهيدي حينما ذكر » أرموا الثورة إىل 

الشارع حيتضنها الشعب«.
من  ترحيبا  تلق  مل  »الكوست«  إصالحات   -
من  اجراء  أي  ضد  فهم كانوا  اجلزائر،  يف  املعمرين 
ومتسكهم   اجلزائر،  يف  هيمنتهم  من  حيد  أن  شأنه 

خبرافة » اجلزائر فرنسية« .

◄الهوامش:

)1( إشتهر دوغول بلقب رجل 18 جوان ألنه قاد عملية حترير 
من  وكان   ،1944 18جوان  يف  النازي  اإلحتالل  من  باريس 
قبل زعيما حلكومة فرنسا احلرة بلندن،بعد استسالم فرنسا لألملان 
القرن  شخصيات  أشهر  من  ويعترب  1940م،  17جوان  يف 
العسكري  الرجل  20م، مجع يف مسرية محسني سنة بني صفة 
شبوب،  حممد   -: أنظر  املتميز  الدولة  رجل  والسياسي،وصفة 
إجتماع العقداء العشر من 11أوت إىل 16 ديسمرب 1959، 
الثورة  ختصص  واملعاصر  احلديث  التاريخ  يف  ماجستري  مذكرة 
 ،2009-2008 وهران،  1954-1962م،جامعة  اجلزائرية 

ص 23.

ديسمرب   31 يف  بفرنسا   Flersمدينة يف  ولد  مويل  غي   )2(
الليسانس  شهادة  على  حتصل  متوسطة،  عائلة  من  1905م 
التدريس حىت  ليل،مارس مهنة  يف األدب اإلجنليزي من جامعة 
إىل  فيعود  والسياسي  النقايب  نشاطه  عن  أما   ،1944 سنة 
الشباب اإلشرتاكي، ويف  سنة 1921 عندما اخنرط يف منظمة 
1923م انضم إىل احلزب اإلشرتاكي، شارك يف اخلرب العاملية 
الثانية ووقع أسريابيد األملان مرتني، من املناصب التس شغلها، 
رئيس بلدية أراس 1945-1975،وزير دولة يف حكومة ليون 
ماي  إىل  1956م  فيفري  من  حكومة  ورئيس  1945م  بلوم 
1957م أنظر: الغايل غريب ، فرنسا والثورة اجلزائرية 1954-

للنشر  غرناطة  واملمارسات،  السياسات  يف  دراسة  1958م 
والتوزيع، اجلزائر، 2012م، ص 254. 

)3( شغل منصب وزير الدفاع يف عهد حكومة »غي مويل«، 
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كما كان من املتحمسني لتدبري العدوان الثالثي على مصر يف 
31-10-1956م إثر قرار تاميم قناة السويس، منح اجمللس 
الوطين الفرنسي حكومة »بورجيس مونري« الثقة يوم 12 جوان 
1957م بـ: 240 صوتا ضد 194 صوتا، لكن سياسة ما مسي 
والسماح  تنظيمية  قواعد  يعنيوضع  الذي  املبدئي«  القانون  بـ« 
للسلطات الرمسية أن تتصرف حبرية تامة يف وضع الصيغ النهائية 
الشخصيات  بعض  اعتربه  الظروف،  تقتضي  حسبما  للقانون 
حبقوق  جمحفا  قانونا  بوجاد  باجلزائر كـبيري  الفرنسية  السياسية 
االوروبيني ولذلك رفضوه وصوتوا ضده. ونتيجة لذلك سقطت 
يف  الفرنسي  الربملان  نزع  أن  بعد  مونري«  بورجيس   « حكومة 
30-09-1957م الثقة منها بـ 279 صوتا ضد 253صوتا. 

أنظر يف هذا الصدد:

- عقيلة ضيف اهلل، التنظيم السياسي واإلداري للثورة 1954-
ص  ص  اجلزائر،2013،  والتوزيع،  للنشر  القافلة  1962م، 

  280-278

)4( ولد بباريس سنة 1919م،عني مفتشا للمالية 1943 مث 
مفوض عام للحكومة الفرنسية، كان ينتمي إىل التيار الراديكايل 
رئيسا  أصبح  مث  للمالية  وزيرا  سنة1947م  عني  اإلشرتاكي، 
للحكومة شهر نوفمرب من نفس السنة. ويف عام 1958م إنتخب 
 Le grand              :رئيسا للحزب الراديكايل بفرنسا.أنظر
larousse encyclopédique-éd.larousse.mon-

tronge France-Volume5.p 327

هومه،  دار  اجلزائر،  يف  فرنسا  جرائم  بوزيان،  سعدي   )5(
اجلزائر،2002م،ص 100

)6( ولد بن سوسان يف 1912م،من عائلة نقابية بروتستانتية، 
قبل  من  للجزائر  عاما  حاكما  عني  15-01-1955م  يف 
مانديس فرانس  خلفا لروجي ليونار، ويف 02-02-1956م 

غادر اجلزائر وخلفه روبري الكوست .للمزيد راجع :

- شبوب، املرجع السابق، ص 27

احملاماة،1946  1908،مارس  18أوت  بيزير  )7( ولد مبدينة 
التحق باحلزب الراديكايل وكان من املدافعني عن حزب اجلنرال 
دوغول مما دفع هذا األخري إىل تكليفه مبهمة رمسية يف مجهورية 
الصني الشعبية1963م،تسلم عدة مناصب حكومية منها وزير 
املالية1950-1951 ووزير اخلارجية 1955م،ورئيس حكومة 
فرنسا يف اجلزائر 1955 إىل فيفري 1956 ،أنظر: الغايل غريب: 

املرجع السابق، ص ص 246-245

)8( عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 
1962م، الطبعة 2، دار الغرب اإلسالمي،بريوت، 2005م، 

ص 415

)9( نفسه، ص 415

 Bernard Doz et Evelyne Lever,  )10(
-Histoire de la guerre d’Algérie, 1954

éd du Seuil, France, 1982.P 80 ,1962

من  الوطنية  احلركة  تاريخ  خليف،  بن  الوهاب  عبد    )11(
2009م،  طليطلة،  دار   ،1 الطبعة  اإلستقالل،  إىل  اإلحتالل 

ص 202

عشر  التاسع  القرنني  يف  اجلزائر  ثورات  بوعزيز،  حيي   )12(
-1954 اجلزائرية  الوطين  التحرير  جبهة  وثائق  والعشرون)من 
1962م( اجلزء األول والثاين، دار البصائر،2009م، ص 11

)13( بسام العسلي، جهاد الشعب اجلزائري، اجلزء األول،دار 
العزة والكرامة، اجلزائر،2009م،ص 464

)14( نفسه، ص 465

لبنان  النفائس،  أيام جزائرية خالدة، دار  العسلي،  )15( بسام 
بريوت، ص 36

)16( نفسه، ص 53.

الوطنية  الفرنسي،املؤسسة  اإلستعمار  حسنني،  حممد   )17(
للكتاب،اجلزائر، 1986م ص85.

والقانون1960- اجلزائرية  الثورة  البجاوي،  حممد    )18(
اجلزائر،2005م،  للكتاب،  الرائد  دار  الثانية،  1962م،الطبعة 

ص 302

)19( غريب، املرجع السابق، ص 228

)20( أمحد حميو، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية، ترمجة حممد 
عرب صاصيال، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،ص ص 131 

132

)21( غريب، املرجع السابق،ص 236

حددت  مراسيم  صدرت  1957م  جوان   21 ويف   )23(
املناطق  واستغالل  وإدارة  تنظيم  منها  واليت  الوزير  هذا  مهام 
الصحراوية ومنحت للوزير نفس اختصاصات املندوب العام يف 
العام  املناطق الصحراوية املشرتكة وكذلك سلطات احلاكم  هيئة 
أنظر:  --  الفرنسية  الغربية  السامي إلفريقيا  للجزائر واملندوب 
مربوك بلحسني،املراسالت بني الداخل واخلارج: اجلزائر، القاهرة 
1954-1956م مؤمتر الصومام يف مسار الثورة التحريرية،دار 

القصبة، اجلزائر،2004 ص ص248-247

)24( بوحوش، املرجع السابق، ص 422

)25( غريب، املرجع السابق، ص 236

)27( نفسه، ص 232 



 قضايا تاريخية   العدد  02  1437 هـ / 2016 م

راسات العليا
ّ

وث طلبة الد �حب
191

)28( مصطفى طالس، الثورة اجلزائرية، املقدم بسام العسيلي، 
 ،1984 سنة  دمشق،  النشر،  و  الرتمجة  و  للدراسات  طالس 

ص 42 

)29( أمحد مهساس،احلقائق اإلستعمارية واملقاومة،دار املعرفة، 
اجلزائر، 2007م، ص 131 

)30( غريب، املرجع السابق، ص 229

)31( نفسه، ص 231.

الثورة  مواجهة  يف  الفرنسي  اإلستعمار  العسلي،  بسام   )32(
اجلزائرية، املرجع السابق، ص 70

)33( ولد سنة 1899م، من عائلة حرفية، عينه الرئيس الفرنسي 
»غي مويل« على رأس اجليوش الفرنسية باجلزائر، ينتمي إىل تيار 
اليسار، وكان يؤكد فكرة  بقاء اجلزائر فرنسية ، راجع حول هذا 

املوضوع: شبوب، املرجع السابق،ص26

طبعة  العربية،  واجلامعة  اجلزائرية  الثورة  بشريي،  أمحد   )34(
ثانية،منشورات ثالة، اجلزائر، 2009، ص 98.

)35( بوحوش، املرجع السابق،ص 419

)36( غريب، املرجع السابق، ص 310

 )37( من مواليد 1923م بأم البواقي، من عائلة متوسطة،اخنرط 
للحريات  اإلنتصار  حركة  يف  اجلزائريثم  الشعب  حزب  يف 
الدميقراطية عني مسؤوال على املنظمة اخلاصة يف الشرق اجلزائري، 
-25 عليه يف  القبض  القي  اخلامسة،  الوالية  على  قائدا  وكان 

02-1957م أين نفذ فيه حكم اإلعدام أنظر: - رابح لونيسي 
املعاصر  اجلزائر  تاريخ  نبيل،  داودة  منورو  والعريب  بالح  وبشري 

1830-1989م املعرفة،2010م ،ص 172-167

إىل  التاريخ  ماقبل  التاريخ  بوابة  اجلزائر  عموره،  عمار   )38(
1962م، اجلزء الثاين، دار املعرفة، اجلزائر، 2009م ، ص458 

امليزان، حتصل  1922م بذراع  14 ديسمرب  )39( من مواليد 
املنظمة  1936م، كان عضوا يف  اإلبتدائية سنة  الشهادة  على 
التنسيق  جلنة  يف  عضوا  اخلمسة،كان  جلنة  إىل  انضم  اخلاصة، 
نائبا لرئيس احلكومة ووزيرا للقوات املسلحة كما  والتنفيذ وعني 
رابح  أنظر:  إيفيان،  إتفاقيات  يف  املفاوض  للوفد  رئيسا  كان 
والعسكريني،  السياسيني  بني  الصراع  دوامة  اجلزائر يف  لونيسي، 

دار املعرفة، اجلزائر،2000، ص 25

-04-23 يف  ولد  بالبليدة،  الربواقية  منطقة  ابناء  من   )40(
1920م، ناضل يف صفوف احلركة الطالبية والكشافة اإلسالمية، 
اطلق  1943م،  يف  السجن  يف  به  وزج  الشعب  حبزب  التحق 
سراحه يف 1955م، عني عضوا يف جلنة التنسيق والتنفيذ ووزيرا 
للشؤون اإلجتماعية يف حكومة فرحات عباس املؤقتة 1958م 

مث خلفه فيها يف 1961م، تويف سنة 2003م، للمزيد أنظر: 
لونيسي وآخرون، املرجع السابق،ص272.

اخنرط يف حزب   1944 1919م، يف  بتيارت يف  ولد   )41(
الشعب، كان عضوا يف اللجنة املركزية حلركة اإلنتصار للحريات 
 ،1956 يف  فرنسا  طرف  من  القبض  عليه  ألقي  الدميقراطية، 
وبعد إطالق سراحه عني نائبا حملمد يزيد وزير اإلعالم  وسفريا 
للمغرب يف 1966م، تويف يف 16-12-2000م، راجع أكثر 

: - لونيسي وآخرون، املرجع السابق،ص217.

بالقبائل  عزوزة  ببلدية  1920م  جوان   10 يف  ولد   )42(
عاما  أمينا  حيث كان  اإلستعمارية  اإلدارة  يف  عمل  الكربى، 
للبلدية املختلطة بشلغوم العيد، لكنه إستقال من منصبه وانضم 
لصفوف الثورة سنة 1955م بعد أن اعتقله البوليس الفرنسي يف 
1950م.كان عضوا يف جلنة التنسيق والتنفيذ، نظم مع العريب 
ظروف  يف  إستشهد  1957م،  يف  اجلزائر  معركة  مهيدي  بن 

غامضة يوم 27-12- 1957م، للمزيد طالع 

- - لونيسي وآخرون، املرجع السابق،ص ص 189-184.

 (43)  Hocine Bouzaheur.Algérie
1954-1962.d’indépendance au jour le jour.

Edition Houma.Alger.2004.p218

)44( غريب، املرجع السابق،ص 311.

الوالية  يف  اإلستعمارية  فرنسا  زبري،جرائم  رشيد   )45(
الرابعة)1956-1962م، الطبعة 2،دار احلكمة للنشر،اجلزائر، 

2012، ص50

)46( نفسه ، ص53.

)47( نفسه، ص 53 

بريوت،  الطليعة،  الثائرة،دار  اجلزائر  غيليسي،  جوان   )48(
1961م، ص 183

)49( املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة 
القصبة  واملكهربة،دار  الشائكة  1954م،األسالك  نوفمرب  أول 

للنشر 2009م، ص 37

)50( غريب، املرجع السابق، ص279

)51( نفسه، ص ص 234-233

عهد  يف  الفرنسية  السلطات  فعل  ردود  بوحوش،  عمار   )52(
اجلمهورية الرابعة على قيام ثورة اول نوفمرب1954م، جملة العلوم 

السياسية، العدد األول، ص 21.

)53( غريب، املرجع السابق، ص 239.

)54( زبري، املرجع السابق، ص 53.
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)55( غريب ، املرجع السابق، ص 240

الثورة  ركاب  )مع  كفاح  املدين،حياة  توفيق  أمحد   )56(
والتوزيع،  للنشر  الوطنية  3،الشركة  التحريرية(،اجلزء 

اجلزائر،1982م ، ص 404

)57( حممد حلسن أزغيدي، مؤمتر الصومام وتطور ثورة التحرير 
والتوزيع  للنشر  هومه  1956-1962م،دار  اجلزائرية  الوطين 

،اجلزائر،2009م، ص 121. 
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  الملّخص:
يعد شارل أندري جوليان من أعمدة المؤرخين الفرنسيين الذين زعموا أن فرنسا لم تجد شعب أوأمة في الجزائر وإنّما 
وجدت قبائل متناثرة، ووجدوا أراضي سائبة. إال أّن موقفه من القضية الجزائرية يعد مثالي كمساند لها ومناهض للسياسة 

االستعمارية.

في كتاب شارل اندري جوليان تاريخ الجزائر المعاصرة الكثير من المغالطات التاريخية التي البد من توضيحها 
غير أن جانب الموضوعية قائمة وموجودة في غير ما مكان من كتابه، ولهذا فعلى الدارس لتاريخ الجزائر أن ينتبه 
فشارل أندري جوليان يبقى ابن المدرسة االستعمارية الفرنسية وإن حاول إخفاء ذلك فلغته التاريخية فضحت ذلك.

المؤرخ شارل أندري جوليان ودوره في كتابة 
تاريخ الجزائر

  Résumé :

Charles-André Julien est l’un  des imminents  Historiens Français 
qui ont affirmé que la France n’a pas trouvé un peuple ou  une 
nation en Algérie, mais des tribus dispersées, et  une terre à la portée 
des  envahisseurs. Cependant,  son opinion sur la révolution sur  la 
révolution   algérienne  est  idéal   en termes de  politique anticoloniale. 
  Dans son livre Histoire de l’Algerie contemporaine, il avait 
apporté. de nombreuses inexactitudes Historiques qui doivent être 
clarifiées,  citant que une   objectivité relative  est  bien  présente 
dans plus d’un chapitre  de son livre.

Mais pour l’étudiant de l’Histoire de l’Algérie,  il doit preter 
attention  à ses propos, car  Julien reste  un pionnier  de l’école  
Historique coloniale française,  même s’il  a essayé de ne pas 
la divulguer, mais la vireté historique ne peut être falsifier pour 
longtemps.

أ /  أقحيز عامر - طالب الدراسات العليا
المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة
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◄مقّدمة :

يعترب التاريخ من بني العلوم املهمة يف اي وقت 
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خلدون علم جم الفوائد فهو خيربنا عن احوال االمم 
قد  التاريخ  ان  اليوم  واملعروف  والسالطني.  وامللوك 
خرج من دائرة السرد والذاتية بعد ان ظهرت املدارس 
واملناهج وعلم التأريخ وأصبحت كل مدرسة معروفة 
مبنهجها واختالفها يف طريقة تناوهلا للحادثة التارخيية 
ولعلنا اليوم اذا أردنا التعرف على هذه املدارس البد 
من العودة اىل مؤرخي كل مدرسة وكتاباهتم الستغاء 

أسس الدراسة التارخيية للمدرسة .
احلوليات  مدرسة  املدارس  هذه  أهم  بني  ومن 
الفرنسية هذه املدرسة اليت خرجت عدة مؤرخني تركوا 
املستعمرات  شعوب  وخاصة  التاريخ  يف  بصماهتم 
ومن أبرز هؤالء املؤرخني شارل أندري جوليان  الذي 

هوموضوع حبثي املتواضع .
 تندرج أمهية البحث يف كونه يتحدث عن أحد 
أعمدة مدرسة احلوليات اواملدرسة االستعمارية، مع 
العلم أن هذا االخري عرف مبوقفه املساند للشعوب 
ذلك  اىل  أضف  اجلزائر،  رأسها  وعلى  املستعمرة 
واليت  اجلزائر،  تاريخ  حول  ألفها  اليت  الكتب  كثرة 
ال يستغىن الكثري من املؤرخني والطلبة عن االعتماد 
البحث كونه  أمهية  يف  زاد  الذي  وهواجلانب  عنها  
أمهية  حول  وطلبتنا  مؤرخينا  اىل كل  خمتصرة  رسالة 
متأين  بشكل  الفرنسيني  املؤرخني  قراءة كتب  إعادة 
هؤالء  مواقف  ببعض  االوىل  للوهلة  االخنداع  وعدم 
املؤرخني فما خفي يف كتاباهتم أخطر والظاهر عكس 

الباطن يف الكثري.

فقد  اليها  املتوصل  العلمية  املادة  على  اعتماد 
كانت االشكالية املطروحة على الشكل التايل:  

من هوشارل أندري جوليان ؟ وماهي الظروف 
؟   اجلزائر  تاريخ  لكتابة  يسعى  وجعلته  عايشها  اليت 
وهل كتابات جوليان موضوعية اىل حد كبري جتعلنا 

اليوم كمؤرخني جنعلها يف خانة املراجع االساسية ؟
فقد  وغريها  التساؤالت  هذه  عن  ولإلجابة 
تناولت يف  نقاط  أربع  اىل  تقسيم حبثي  اىل  ارتأيت 
النقطة االوىل التعريف باملدرسة احلوليات الفرنسية . 
واما النقطة الثانية فقد ركزت فيها على سبب اهتمام 
الفرنسيني بتاريخ اجلزائر وأهم اجلوانب التارخيية اليت 
ركزوا عليها أما النقطة الثالثة يف البحث فهي دراسة 
واالسباب  جوليان  أندري  شارل  املؤرخ  لشخصية 
الرابعة  النقطة  .واما  اجلزائر  بتاريخ  يهتم  جعلته  اليت 
النقدي كتاب  بالتحليل  هبا  تناولت  فقد  واالخرية 
اندري جوليان  للمؤرخ شارل  املعاصرة  تاريخ اجلزائر 
حبكم أن هذا الكتاب من أهم  الكتب اليت تناولت 
تاريخ اجلزائر خالل احلقبة االستعمارية ويعد اليوم من 
املصادر املهمة يف دراسة تاريخ اجلزائر وأخريا ختمة 
حبثي خبامتة قدمت فيها زبدت النتائج املتوصل اليها 

من خالل دراسة شخصية شارل أندري جوليان.

1/ التعريف بالمدرسةالتاريخية 
الفرنسية:

عرفت أوروبا والغرب بشكل عام عدة مدارس من 
ضمنها تلك املتعلقة بالتاريخ وفق املقاييس احلديثة. 
وقامت هذه املدارس الغربية على أساس جتاوز منط 
أمناط جديدة  باعتماد  الكالسيكية  التارخيية  الكتابة 

سواء يف اختيار املواضيع أواملناهج أواألدوات.
الفرنسية  املدرسة  املدارس  هذه  أبرز  من  ولعل 

االستعمارية واليت عرفت باسم املدرسة الوضعية .
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◄مدرسة الحوليات الفرنسية:

املدرسة  عن  فعل  كرد  املدرسة  هذه  ظهرت 
من  جمموعة  بالتفاف   العديدة  ونقائصها  الوضعية 
)1929(حول  العشرينات  أواخر  يف  املؤرخني 
حوليات التاريخ االقتصادي واالجتماعي أمثال مارك 
وغريهم  برودال)3(  فرنون  مث  فيفر)2(  بلوك)1(ولوسيان 
.وقد سامهت األزمة االقتصادية)4(العاملية1929م يف 
توجيه اهتمام املؤرخني اىل دراسة القضايا االجتماعية 

واالقتصادية)5(.
      لقد عابت مدرسة احلوليات على املدرسة 

الوضعية النقاط التالية :
الوثائق  وخاصة  املكتوبة  غري  للوثائق  إمهاهلا   -

األثرية.
والعسكرية  السياسية  األحداث  على  تركيزها   -
االقتصادية  للقضايا  إغفال  مع  والدبلوماسية 

واالجتماعية والثقافية.
أعماهلا  يف  التأليفية   والروح  التأويل  غياب   -

وحبوثها.
- زوغها عن مبادئها وخاصة عن مبدأ املوضوعية 
سياسية  إيديولوجية  إىل  واحنيازها  العلمي  واحلياد 

معينة)6(.
بالتاريخ  بالغا  اهتماما  احلوليات  مدرسة  أولت 
االقتصادي والتنظيمات االجتماعية والقضايا الثقافية 
باإلضافة إىل التاريخ الوقائعي . كما سعت املدرسة إىل 
تقريب التاريخ من سائر العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
الدميغرافيا  السبعينات مبسائل  األخرى. واهتمت يف 
وبتاريخ العقليات .فهي بذلك ترفض هيمنة العامل 
أن  تقر  وإن كانت  األخرى  العوامل  على  السياسي 
هلذا العامل دورا كبريا يف تفسري األحداث التارخيية، 

ولكنه ليس بالعامل الوحيد)7(.

السبعينات  يف  احلوليات  مدرسة  عن  انبثقت  
مدرسة »التاريخ اجلديد »اليت أعطت اهتماما بكل 
تفكري  نسق  ورفضت كل  استثناء  بدون  اجملاالت 
منظم ومتاشيا مع اجتاه املدرسة اجلديد فتحت جملة 
تداخل  إطار  يف  املؤرخني  لغري  صفحاهتا  احلوليات 
االجتماع  كعلماء  االختصاصات  وتعدد  املواد 
احتفاظ  مع  وغريهم  والدميغرافيني  واالقتصاديني 
التاريخ بالنصيب األوفر .كما تفتحت اجمللة عن كل 
احلقب التارخيية وكل أرجاء العامل تعبريا عن طموحاهتا 
الكونية وعن نواياها إلعادة قراءة التاريخ على ضوء 

املصادر املعروفة أواملكتشفة)8(.

2/ سبب اهتمام الفرنسيين بتاريخ 
الجزائر:

رغم جهل الفرنسيني يف أول األمر  بواقع اجلزائر  
وتارخيها، ورغم انشغاهلم  بعمليات احلملة واالحتالل  
وافتقارهم يف البداية اىل الذوق الثقايف، فإهنم  اجتهوا 
يف نفس الوقت يف البحث يف  ثالثة جماالت   وهي 
اللجان   إنشاء  اجلزائر،  عن  القدمية  اآلثار   نشر 
بعلميات  للقيام  لألفراد  الرخص  )9(ومنح   العلمية 
البحث واجلمع  والتعريف باآلثار  التارخيية يف البالد 
والدوريات   والصحف  املختصة،  اجلمعيات   تكوين 
اليت حتفظ  املكتشفات التارخيية  وتعتين وتعرف  هبا 

املهتمني.)10(
ويف نطاق اجملال  األول نشروا منذ عام  1830 
كتب الرحاالت واالنطباعات  اليت كتبها األوروبيون  
شيلر  مثل   العثماين،  العهد  خالل  اجلزائر  عن 
بارادي  دي  وفانتور  وهايدو  ونودو  وبانانتيور  وشوا 
كمانشروا غزوات عروج وخري الدين)11( مرتمجة عن 

النسخة العربية واهتموا )بالزهرة النرية(  )12(
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العرب  والرحالة  املؤرخني   كتب  اىل  عادوا 
لدراسةمحلة شارل اخلامس)13( على اجلزائر، وشرعوا  
خلدون)14(  كابن  أوكليا  جزئيا  نشرها،  يف  أيضا 
األفريقي(  )ليون  الوزان  وحسن  والعياشي  والبكري 
دايات  مراسالت  نشرا  أخرى  جهة  ومن  وغريهم، 
اجلزائر مع حكام فرنسا،  ومذكرات وتقارير القناصل 
واجلواسيس الفرنسيني أمثال دوبوا،تانفيل، وبوتان)15(

وكريسي.  واهتموا بأرشيف الغرفة  التجارية مبرسيليا  
وبتقارير الشركات الفرنسية اليت توالت  على ما كان  
يسمى )حبصن فرنسا(.  وباإلضافة اىل ذلك  أبدوا 
اجلزائر   اليت وجدوها  يف  العثمانية   بالوثائق   عناية 
سادت    اليت  الفوضى  ساعة  منها  ضاع كثري  واليت 

احتالهلم  اجلزائر . )16(
وخبصوص اجملال الثاين اخلاص   إنشاء اللجان 
وحماضر   بتقارير  أعماهلا  تنهي  كانت    العلمية، 
والسيما    اجملاالت،  خمتلف    يف  اجلزائر   عن  غنية 
االقتصادية واالجتماعية، ويف سنة 1837 أنشأت 
العلمي   اجلزائر  اكتشاف  باسم    جلنة  احلربية  وزارة 
اليت  قامت بنشر دراسات هامة يف عدة أجزاء عن 
اآلثار  والعلوم الطبيعية والفنون اجلميلة والتاريخ وعلم  
السالالت، وكذلك قام العديد من األفراد  بالبحث 
اللهجات،  عن  احمللي،   التاريخ  يف  أعماهلم  ونشر 
واحلياة  والزوايا،  السكان،  وطبائع  والنظم،  والطرق 

القبلية واملدن ....اخل.
  وقد ظهرت من ذلك جمموعة من الدراسات  
فرنسيون)17(.    عسكريون  كتبها  اليت  واالنطباعات 
أما اجملال الثالث املتعلق باجلمعيات والصحف  فقد 
 26 يوم  أي  االحتالل  بداية  منذ   هواآلخر  ظهر 
الصحافة  ولدت  فرج  سيدي  ففي   ،1830 جوان 
باملعىن  صحافة  تكن  مل  اليت   باجلزائر،  الفرنسية  
أسسها  حقيقية  جريدة  أول  ألن  للكلمة،  الدقيق 
الفرنسيون يف اجلزائر كانت املرشد اجلزائري اهتمت  
بالتاريخ  الرمسية،  القرارات واإلعالنات  اىل  باإلضافة 

احمللي وأخبار املسلمني وحركات األهايل، وكان على 
رأسها  بريبروجر  الذي  لعب دور يف إدخال كثري 
سنة  ويف  اجلزائر.  اىل  األوروبية  احلضارة  عوامل  من 
1839  صدرت  جريدة   األخبار، اليت اهتمت 
جانب كوهنا  اىل  التارخيية  باألحباث  األخرى   هي 

جريدة سياسية إخبارية)18(
الفرنسيني  جعلت  اليت  الدوافع  ابرز  من  لعّل 

يكتبون يف تاريخ اجلزائر نذكر :

- انطلق  الفرنسيون يف كتابتهم  تاريخ  اجلزائر  
على  تغلبوا   كوهنم   أمهها،  معطيات  عدة  من 
شعبا   انفسهم  يف  يرون  وألهنم  بالقوة،  اجلزائريني  
متحضرا حكموا  شعب متخلفا، وكوهنم مسيحيني  
قبضوا على زمام  شعب مسلم.  وهذه املعطيات هي 
اليت قررت نوعا من  احلتمية التارخيية عندهم، وهي 
اليت حددت منهجهم الذي تطور  مع الزمن كلما  

ازدادوا صلة باجلزائريني )19( .
- هناك دافع السيطرة واالحتالل، وال ميكن أن 
يتحقق ذلك إال جبمع اآلثار املكتوبة  وغري املكتوبة 
منها.  النتائج  واستخالص  وتقييمها  ومتحيصها 
ما كتبه  أيضا  الفرنسيون  استغل   ذلك   أجل  ومن 
الكتاب اجلزائريني  ونذكر على سبيل املثال ما كتبه 
العنرتي)20( وابن املبارك)21(عن تاريخ قسنطينة بوحي 
ابن أيب شنب23  بواسوين)22(، وما ترمجه ونشره  من 
العام  احلاكم  من  بتحريض  واحلفناوي24وغريمها  

جونار25 ومجلة من الباحثني الفرنسيني26
- دافع  الدين، فقد احتلت اجلزائر  بعد صراع  
قرون  ثالثة  دام  املسيحية  أوروبا   وبني  بينها  شديد 
واألوروبيون يطلقون على ذلك عهد القرصنة، وهويف 
الواقع كان الفصل الثاين من عهد احلروب الصليبية 
ولذلك اهتموا  بتاريخ اجلزائر  أوال ملعرفة أسرار  العهد 
املشار اليه،  وثانيا لتحطيم  املعنويات اليت قد حتدث 
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تغيريات جذرية بعد جناح االحتالل 27.

◄أ/  كتابة تاريخ الجزائر بين 
العسكريين والمدنيين :

للحكم  خضعت  قد  اجلزائر  أن  املعروف 
العسكري كبداية االحتالل من 1830اىل 1870م 
وبعده احلكم املدين 1870اىل 1962م مما يعين ان 
سبب الكتابة واهلدف واالسلوب خمتلف نظرا أيضا 
الختالف الوضع يف اجلزائر والعامل وكبداية نبدأ ب:

عام   بني  املمتد  العسكريني  املؤرخني  عهد 
1830   اىل غاية عام 1880 .

وهوالعهد الذي أطلق عليه  املؤرخ ستيفان غزال 
اسم  املدرسة اجلزائرية القدمية  يف كتابة التاريخ،  الن  
الذين تولوا كتابة تاريخ اجلزائر، االقتصادي والسياسي 
واإلداري  خالل هذا  العهد،هم كتاب عسكريون  
باملهنة أوترمجة عسكريون وقد ظلت  اإلدارة الفرنسية 
وإن   ،1871 إىل   1830 اجلزائر عسكرية من  يف 
قيام  اىل  عسكرية  ظلت  اجلزائر   من  مناطق  هناك 

الثورة التحريرية28.
تسيري   يف  اعتمدت  قد  الفرنسية  اإلدارة  إن 
الشؤون  األهلية  على ضباط كانوا يتكونون  تكوينا 
خاصا   تسند  اليهم وظيفة حملية حمددة كان يطلق 
عليها  اسم  املكتب العريب29، وشيئا فشيئا أصبحت  
املكاتب العربية  هي   حكومة حملية   تسيري شؤون 
األوروبيني   شؤون  إدارة  اختلفت  وقد  اجلزائريني، 
ظلت   للجزائريني  بالنسبة  ولكن  عهد  اىل  عهد  من 
1871عام  حىت  العربية   املكاتب  على   تعتمد  
يف  مدنية  إدارة  اىل  العليا   اإلدارة  حتولت  وعندما  

خاضعني  اجلزائريون   أصبح  الثالثة  اجلمهورية  عهد 
إلجراءات  الختتلف عن  مزيج من اإلدارة العسكرية 

والبوليسية.30
خالل  العشر سنوات  األوىل  من االحتالل ظهر  
وبليسيوهانوتو  أمثال كاريت،   كتاب  عسكريون  
وديالمار،  وغريهم.  وقد شارك هؤالء يف  اللجنة 
واليت   ،1837 عام  خالل  انشات  اليت  العلمية  
كونتها وزارة احلربية الكتشاف اجلزائر ومعرفة أحوال 

أهلها  السابقني 31.
العالقات   وعن  اجلزائرية  القبائل  كتب كاريتعن 
االقتصادية بينها،  وكتب بليسي دي رينوكتابه  أخبار 
اجلزائر الذي أرخ فيه للثماين عشرة سنة األوىل  من 
ونظم   هلجات  هانوتوعن  كتب  كما  االحتالل، 
اجلزائريني، ومجع  دي سالن الذي ترجم  تاريخ   ابن  
خلدون  وجغرافية البكري وغريمها، واختص الضابط  

بروسالر باخلط العريب32.
يف  إفريقيا  مشال  تاريخ   بكتابة  فورنيل  وقام 
دراسات   نشر  فقد  الكروا  أما  الوسطى،  العصور  
عن االستعمار  يف إفريقيا، اجلزائر  سواء اليت  مجعها 
مثلما   مسلمني   عن كتاب  ترمجها  اليت  أو  مباشرة 

فعل  مع رحلة العياشي33.
أمد هؤالء وغريهم من املؤرخني مجعية قسنطينة 
بالدراسات  اجلزائرية  التارخيية  واجلمعية   لآلثار 
واالثار  والطرق  وزعمائها  القبائل  عن  واملذكرات 
والشخصيات  والنظم  واللهجات  احمللية،  والتواريخ 
السياسية اليت لعبت دورا يف تاريخ اجلزائر كأمري عبد 
القادر34 واحلاج أمحد باي 35 وبوبغلة 36 واحلوادث 
العائالت  بعض  ودور  والثورات،  كاملعارك  اهلامة 
الصوفية وال نكاد جند تارخيا حلروب االمري   والطرق 
ونزاع احلاج أمحد مع خصومه يف الزيبان37 وحوادث 

جرجرة. 38
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اعتمد  هؤالء يف كتاباهتم على املصادر  األهلية 
نوعني   على  املصادر   وهذه  األحيان،  غالب  يف 
وثائق   املكتوبة  املصادر   وشفوية،ومن  مكتوبة 
العائالت الكبرية،  وعقود امللكية، ومذكرات  رجال 
اعتمدوا   اليت  الشفوية  املصادر  أما  اجلزائريني.  العلم 
يسجلون  جعلتهم   فقد  األوىل،  من  أكثر  عليها 
واألنواع39  املشارب   خمتلف  من  وأحداثا  قصصا  
الباحثني  جبمع   الفرنسية هؤالء  اإلدارة   ساعدت  
ما  تفرق من الوثائق  العربية والعثمانية اليت وجدها  
الفرنسيون  ساعة احتالهلم اجلزائر،  ويف هذه  الوثائق  
معاهدات، ودفاتر حسابات،  وسجالت   عسكرية 

وعقود وأوراق إدارية،40.
وضعت تلك الوثائق  يف قسمها  العريب الذي 
أسندت إدارته  الىديفوا الذي ظل  25 سنة كمحافظ 
لألرشيف العريب،   ونشر خالل ذلك وثائق  مهمة 
عن تاريخ اجلزائر  الديين،  والعسكري،  والبحري.41

عهد املؤرخني االختصاصني  املمتد بني من 
عام 1880  اىل غاية عام  1954

متيز بتأسيس جامعة  اجلزائر، ومن هنا بدا  عهد 
جديد  يف  كتابة تاريخ  اجلزائر عند الفرنسيني حيث 
صدر يف  سنة 1880 قانون إنشاء  املدارس العليا42 
1909 تعرف  اليت أصبحت  سنة  يف اجلزائر،  و 
باسم  جامعة اجلزائر،  وكانت املدارس العليا تضم 
مدرسة اآلداب،  ومدرسة الطب، ومدرسة احلقوق 
ومدرسة العلوم، إال أن ميالد املدارس  العليا تصادف 
دورهتا   بلغت  اليت  العنيفة   االستعمار  موجة  مع 
االحتالل  مائة سنة على  مبرور  االحتفال   مبناسبة  
الفرنسي للجزائر، مما جعل كتاب  الدراسات التارخيية   
الذين  ظهروا  خالل  هذا العهد ،يتحولون إىل أتباع 

االستعمار43.

 يكشف هذا اجلانب  مدى ذاتية املؤرخ عندما 
يرتبط مبصلحة وطنه ويضحى يف سيبل  ذلك بقيمة  
البحث وأخالق العلم،  ذلك أن كتابات  هذا العهد 
له  والتأريخ  االستعمار  تربير   على  تعمل  كانت  
وتعمل كذلك على إجناحه  واستمراره وقد تصادف 
فرنسا   إحالل  مع  أيضا   اجلزائر   جامعة  ميالد   

لتونس، واهتمامها  بقضية املغرب األقصى44.
اتسعت  رقعة البحث  لدى مؤرخي هذا العهد 
فأصبحوا  يتناولون يف كثري  من األحيان  تاريخ مشال 
يف  فرنسا  مصاحل  بني  ويربطون  عامة  بصفة  أفريقيا 
األقطار الثالثة، ويضاف  إىل ذلك منطقة الصحراء  
الفرنسية خالل   األحباث  اهتمامات   دخلت   اليت 
هذا العهد أيضا،  جند بعض الرتاجم والباحثني الذين  
تونس  عاملني  يف  أصبحوا  قد  اجلزائر  تدربوا   يف 
واملغرب ، وبدؤويف تنسيق جهودهم وتبادل اخلربات  
املختلفة  والدراسات  االحباث  بواسطة  واملعلومات  

.45

خالل هذا العهد ولد أيضا خالل عام 1933 
على  أخذ   باجلزائر،الذي  الشرقية  الدراسات  معهد 
اإلسالمية  العربية  باحلياة  خاصة  االهتمام  عاتقه  
املاضية  للجزائر، الذي توىل   رئاسته جورج مارسي 
اجلزائريني،  ضد  بتعصبه  املعروف  برييس  هنري  مث 
األحباث  معهد     1940 سنة  خالل  ولد   كما 

الصحراوية.46
 ويف عهد  جونار  أيضا  أعطيت اإلشارة لتشجيع  
الدراسات  اإلسالمية فقام حممد بن أيب شنب  بنشر 
رحليت ابن عمار  والورتالين47، وحتقيق كتب قدمية 
بن  ليحي  الرواد  وبغية  مرمي،  البن  البستان  كعنوان 
خلدون، وقام احلفناوي بوضع قاموس ترمجة)تعريف 
اخللف  برجال السلف(  وتوىل لوساين )الذي كان 
التعريف  مسؤول الشؤون  األهلية يف نفس الفرتة(، 
وعبد  كالسنوسي  املسلمني   الدين   رجال  بآثار  
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الرمحن األخضري.48
على  سنة  مائة  مبرور  االحتفال  حان  عندما  
اليت  اللجان   يف  املؤرخون   هؤالء  جتند  االحتالل 
العامة  عندئذ، لوضع  دراسات  كونتها  احلكومة 
تركيبية عن تاريخ االستعمار يف اجلزائر  وعن جهود 
ملا  نقدية شاملة  فيها،  ومع  نظرة  فرنسا احلضارية 
العهد  ذلك  حىت  التارخيية  الكتابة  ميدان  يف  حتقق 
وقد خرجت من هذا اجلهد جمموعة  من  األحباث 
أصبحت تعرف )مبجموعة  املائة سنة( وهي تشمل  
ميادين التاريخ،  واآلثار واجلغرافية، والفنون، وغريها 
وهذا اللقاء  بني املؤرخني الفرنسيني يف جامعة اجلزائر  
العامة يربهن من جديد على مدى  وبني  احلكومة 
االستعمارية  اإلدارة  مع  املؤرخني   هؤالء   تواطؤ 

وخدمتهم  ألغراضها49.
نواحي  له  اجلزائر كان  لتاريخ  الفرنسيني  كتابة 

إجيابية وأخرى سلبية  جنملها يف النقاط التالية :

الجوانب االيجابية :

- مجعهم املصادر واالثار وحفظها يف املكتبات 
واملتاحف والسهر عليها واالستفادة منها .

يف  االسالمية  العربية  اآلثار  من  الكثري  نشر   -
لغتهم، وأحيانا يف نصها االصلي، وبذلك ساعدوا 

على بقائها ومكنوا الباحثني منها 50
- استخدام التقنية احلديثة يف البحث كتصنيف 
الفهارس.  وتنظيم  االختصاص،  حسب  املواد 
الفرتات  ومصطلح  االجبدي،  والتنظيم  والكتالوق، 

الزمنية والتصوير، وما اىل ذلك51. .
الباحثني  وتشجيع  البحث  وسائل  استعمال   -
اخلربات  وتبادل  بينهم  العلمي  التضامن  وشيوع 
امللتقيات  وعقد  والكتب  الدوريات  نشر  طريق  عن 

الضرورية  املادة  وتوفري  الزيارات  وتبادل  واملؤمترات، 
جلمع املعلومات ونشرها بأقرب الطرق .

موقف  منها  والوقوف  املصادر  نقد  وأخريا   -
الشك والتحفظ وهذه النقطة وان كانت اجيابية اذا 
اال  احلديث  البحث  اليها كظاهرة من ظواهر  نظرنا 
اهنم طبقوها خصوصا على املصادر العربية االسالمية 
فأصبحت وكأهنا ظاهرة غري علمية يف هدفها رغم ان 

اساسها علمي واضح .52

الجوانب السلبية:

لتاريخ  تناوهلم  يف  اجلزائري  للشعب  امهاهلم   -
من  جغرافية  اجلزائر كمنطقة  عن  .لقد كتبوا  اجلزائر 
العامل تداولت عليها الدول والشعوب من الفنيقني53 
»شعب«  نظرهم  يف  هناك  .وليس  الفرنسيني  حىت 
وإمنا  متماسك،  جمتمع  أو،  أو»كيان«،  »أمة«، 
هناك قبائل متنافرة متنازعة ختوض حروبا مستمرة وال 
ختضها اال القوة كالرومان واالتراك والفرنسيني . هذه 
اجلزائر. لتاريخ  يف كتابتهم  الفرنسيني  فلسفة،  هي، 

وهم مل يطبقوا هذه النظرية على عهدهم الذي يبدأ 
من 1830م، ولكن مجيع عهود تاريخ اجلزائر تربيرا 

لوجودهم54 .
واختصاصيني   عسكريني  املؤرخني،   جمارات   -
ووزارة  االستعمارية  االدارات  سيما  وال  للسلطة، 
اجلزائر، وخضوعهم  عن  مسؤولة  اليت كانت  احلربية 
هؤالء  ان  القول  ونستطيع  املعمرين  وضغط  إلحلاح 
املؤرخني كانوا، أصوات، السلطة العسكرية يف الفرتة 
خالل  االدارة  وأسواط،  1871م  1830اىل  من 
1954م  اىل  1871م  من  املمتدة  املدنية  الفرتة 
)التبعية( للسلطة وقد اعمتهم عن احلقيقة وجعلت 
اعماهلم التارخيية تفقد روح البحث اجملرد، وأصبحت 

تتميز بالطابع الرمسي الضيق55.
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يف كتاباهتم  يركزون  جعلتهم  الظاهرة  وهذه   -
والعسكري  واالداري  االقتصادي  التاريخ  على 
ومدنية(  )عسكرية  واالدارة  االستعمار  وراء  جريا 
وحتركات اجليش وقادته . فإذا ما تناولوا قضية دينية 
أوقبلية أوحنوذلك فإن ذلك من أجل السيطرة على 

أصحاهبا56.
بالعهد 1830- 1954م  الفرنسيون  - اهتم 
وكتبوا عن رجاله وسياستهم وتغري احلكومات الفرنسية 
وأثر ذلك على اجلزائر،وعن اهلجرات األوربية. اخل.

الرومان  تاريخ  اهتمامهم  من  الثانية  املرتبة  يف  ويأيت 
البيزنطيني  تاريخ  فيها،وأخريا  واملسيحية  اجلزائر  يف 
فيها أيضا،أما تاريخ العرب واملسلمني، تاريخ العهد 
الذي حترر فيه السكان من القيود االجنبية واصبحوا 
فيه احرارا يؤسسون فيه امراهتم ويديرون فيه شؤوهنم 
بأنفسهم فقد ظل عهدهم، »عهدا غامضا« حسب 
يف  العثماين  العهد  مع  فعلوا  وكذلك   . قويت  تعبري 
اجلزائر  شوكت  فيه  قويت  الذي  وهوالعهد  اجلزائر. 

وتوحدت فيه جغرافيا وسياسيا ومتركزت ادارهتا57.
نقاط  وبعض  القوة  نقاط  بعض  اذن  هذه، 
لكتابات  الفرنسية  الكتابات  ميزت  اليت  الضعف 
اجلزائر بني 1830 و1954 وإين أعرتف بأن هذه 
الدراسة تفتقد اىل املزيد من التعمق، ألهنا يف الواقع 

اقرب اىل املدخل منها اىل الدراسة الكثيفة املركزة

3/ التعريف بالمؤرخ شارل أندري 
جوليان 

كان  مبدينة  جوليان ولد  أندري  شارل 
وتويف   1 8 9 1 م  عا لفرنسية  ا  )C a e n (
يف  خمتص  فرنسي  وصحايف  مؤرخ  عام 1991، 
يف معهد  خاصة  دّرس  وقد  العريب،  شؤون املغرب 

القومية  ويف املدرسة  السياسية بباريس،  الدراسات 
جوليان  أندري  شارل  انتقل  لإلدارة ويف السوربون، 
ليعيش يف اجلزائر.  عمره  من  عشرة  اخلامسة  وهويف 
عمل كاتبا  الباكالوريا،  شهادة  على  حصوله  وبعد 

مبحافظة وهران.58

◄ب/ الظروف واالسباب التي 
جعلته يكتب عن تاريخ الجزائر 

صدم منذ دخوله إىل عامل الشغل، للممارسات 
ألراضي   وسلبهم  وهران،  مبنطقة  املالكني  كبار 
يلقاها  اليت كان  باملعاملة  صدمته  ونتيجة  اجلزائريني 
باكرا، حيث  السياسي  العمل  اخنرط يف  اجلزائريون، 
وسياسيني  مثقفني  على  وتعرف  اليسار  إىل  انتمى 
فيليسيان  بينهم  ومن  االستعماري  للنظام  معارضني 

شاالي Félicien Challaye وأندريه جي
وكاشرتاكي   André Gide  وغريمها. 
قادة األممية60  أحد  وأصبح  البلشفية59   ساند الثورة 
الثالثة باجلزائر. وعند حضوره ملؤمتر موسكوا 1921م 
كان  بقادةالثورة كلينني61 وتروتسكي 62وقد  التقى 
ضد  النضال  يف  ينخرطون  الثوريني  يرى  أن  يأمل 
االستعمار، وهوما مل يتم نتيجة الصعوبات اليت كانوا 
اليسار  مغادرة  بعد  فيما  قرر  بلداهنم.63  يف  يلقوهنا 
آنذاك  دعاه  وقد  الشعبية،  إىل اجلبهة  واالنضمام 
بلوم   Léon Blumإىل  احلكومة ليون  رئيس 
قصر ماتينيون وكلفه بتكوين دائرة جديدة هي اللجنة 
اجلبهة  متكن  أن  شأهنا  من  العليا اليت  املتوسطية 
باجلزائر  املتعلقة  للمشاكل  حلول  إجياد  من  الشعبية 
واملغرب وتونس. وقد وضع على ذمة رئيس احلكومة 
اخلارجية  فيانو وزير  مع بيار  وحرر  للتوثيق،  مركزا 

مالحظات حتليلية تتضمن مقرتحات عملية.64
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أللبري  عمل  بلوم،  ليون  حكومة  سقوط  بعد 
سارو(Albert Sarraut). وبعد احلرب العاملية 
من  مكنه  الفرنسي وهوما  االحتاد  الثانية، يف جملس 
أعمال  على  اطلع  حيث  الربملانية  باملكتبة  العمل 

الربملان.65
إفريقيا  األول، تاريخ  عام 1931 كتابه  كتب 
اليت  االستعمارية  األطروحات  فند  وفيه  الشمالية66؛ 
عام1830 67.  من  يبدأ  اجلزائر  تاريخ  بأن  تقول 
وبعد أن كون لنفسه شبكة من املخربين، توصل إىل 
أن جيند مراسلني له من داخل احلركات االستقاللية، 
حلزب بورقيبة68 الذي  بالنسبة  هوالشأن  مثلما 
القرن  ثالثينات  يف  صداقة.  بعالقات  معه  ارتبط 
 Revue التارخيية العشرين، توىل رئاسة حترير اجمللة 

.historique

يف احلزب  وعضوا  جامعيا،  أستاذا  وباعتباره 
الفرنسي،  االحتاد  يف  الفرنسي ومستشارا  االشرتاكي 
قبل  من  مراقبا  الوقت  نفس  ويف  مهمشا  فقد كان 

السلطات.69
املغرب  يف  الفرنسية  للتجاوزات  بتنديده  عرف 
عن  الرابعة.70ودافع  وبانزالقات اجلمهورية  العريب، 
التونسي فرحات  النقايب  الزعيم  اغتيال  وبعد  املغاربة 
وراء  احلمراء72 بالوقوف  حشاد71 اهتممنظمة اليد 
تلك العملية. وخالل األزمة املغربية، قدم نصائح حملمد 
اخلامس.73لقد متيزت فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية 
االمرباطورية  أرجاء  مجيع  يف  االنتفاضات  باندالع 
مث  االستعماريةالفرنسية،بدء بسطيف باجلزائر، 
يف اهلند الصينية74 واخريا يف مدغشقر عام 1947. 
قرر  الشديد،  للقمع  تعرضت  اليت  الثورة  هذا  وبعد 

العمل يف الصحافة. 75
)العامل( لوموند  جريدة  تأسيس  يف  ساهم 

ماري  بوف  هوبري  مؤسسها،  يكسب  جعله  وهوما 
ويف 19   .(Hubert Beuve - Mery)

دعا  باجلريدة  مقالة  على  أفريل 1950 أمضى 
تونس وخاصة  سياستها يف  مراجعة  إىل  فرنسا  فيها 
جتاوزمها  قد  اعتربمها  معاهديت باردو واملرسى اللتني 
امللك حممد  دعاه  املغرب،  استقالل  وبعد  الزمن76. 
أول  مسي  وقد  املغربية.  اجلامعة  لتأسيس  اخلامس 
نفس  يف  بالرباط، كما كان  اآلداب  عميد لكلية 
وظيفته  مغادرة  وبعد  بالسوربون.  أستاذا  الوقت 
اجلامعية، واصل االشتغال حول إفريقيا الشمالية77.

◄ج/ أهم مؤلفاته:

له  أول كتاب  وهو  الشمالية،  إفريقيا  تاريخ   -
قبل حممد  من  تعريبه  ومت  عام 1931،  ظهر  وقد 
من  أكثر  بتونس  وصدر  سالمة،  بن  مزايل والبشري 

مرة.
القوميات  تسري :  الشمالية  إفريقيا   -
تعريبه  وقع  وقد  الفرنسية،  والسيادة  اإلسالمية 
سليم والطيب  من املنجي  كل  قبل  من  هوأيضا 
بتونس  وصدر  املقدموآخرين،  املهريي والصادق 

عام 1976، وبريوت عام 1979.
- تونس أصبحت مستقلة 1951 - 1957وقد 

صدر عن منشورات جون افريك عام 1985.
- تاريخ إفريقيا البيضاء، باريس 1966، وقد 
املنشورات  عن  أعرف  ماذا  سلسلة  إطار  يف  صدر 

اجلامعية الفرنسية .
األول:  اجلزء  املعاصرة،  اجلزائر  تاريخ   -
1871 ، وقد  االحتالل 1827 -  الغزووبدايات 

صدر عام 1964.)78(
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4/ دراسة تحليلية نقدية لكتاب 
تاريخ الجزائر المعاصرة :

يعترب كتاب تاريخ اجلزائر املعاصر للمؤرخ شارل 
املثقفني  من  العدد  لدى  املعروف  جوليان  اندري 
واملؤرخني اجلزائريني والعرب . فهويف نظر الكثري من   
ان  حاولوا  الذين  املؤرخني  من  اجلزائريني  املؤرخني 
ينصفوا اجلزائريني يف كفاحهم ضد املستعمر الفرنسي 

79 .
خاصة  به  يليق  مبا  الكتاب  اجلزائريون  استقبل 
الصحافة  فأعلنت  العمل  وضخامة  املؤلف  لسمعة 
الكتاب  اجلزائريني  الكتاب  بعض  وراجع   . الوطنية 
اسقاط  اىل  حيتاج  ال  انه  يعين  ال  االمر  هذا  لكن 
القراء  النقاط من الكتاب واليت قد مر عليها  بعض 
مرور الكرام فهناك افكار عبارة عن قنابل موقوتة يف 
الكتاب مل يشر اليها حسب حبثي املتواضع اال عمدة 
اهلل رمحه  ابوالقاسم سعد  الراحل  اجلزائريني  املؤرخني 
اهلل يف كتابه احباث وآراء يف تاريخ اجلزائر وبعون اهلل 

سنشري اىل بعض هذه النقاط. 

 تاريخ اجلزائر واالسالم:

كل جزائري وكل مؤرخ منصف يعرف ان دخول 
فقد  خالدة.  وحدة  عامل  اجلزائر كان  اىل  االسالم 
منح االسالم للجزائريني العقيدة اليت وحدت سلوكهم 
وشعورهم  تفكريهم  وحدت  اليت  واللغة  واجتاهاهتم. 
وااليثار  والتضحية  احلرية  مبادئ  فيهم  غرس  كما 
وبالتايل أعطى للجزائريني كل معامل احلضارة وجعلهم 
من املسامهني فيها مسامهة فعالة واملعروف ان املؤرخني 
االستعماريني قد وصفوا حامليه بالعدوان والتعصب 
وحاولوا خلق العنصرية والطائفية واملؤرخ جوليان مما 

جذهبم هذا التيار80. 
جوليان مل يهتم بكتابة تاريخ اجلزائريني أنفسهم 
كقوة فعالة تأثر وتتأثر وجوليان اتبع طريقتني دراسة 
تاريخ اجلزائر يف العهد االستعماري كجزء أول والثاين 
تاريخ اجلزائر كجزء من فرنسا وهو سار على النهج 
اجلزائر  احتلت  اليت  للقوة  التأريخ  على  يقوم  الذي 
وكان االصل أن يعنون كتابه بتاريخ فرنسا يف اجلزائر 

بدل تاريخ اجلزائر املعاصرة81.

 احلكم الوطين أوالرتكي :

حيث يطلق جوليان على فرتة احلكم العثماين82 
يف اجلزائر  باالستعمار الرتكي فهويقول »ان النظام 
االستعماري الذي طبقه األتراك بكل حزم مل يسمح 
قبل  انه  واملعروف  بالتقدم حنوالوحدة«83  للجزائريني 
الكربى كالبول  العائالت  القوميات84 كانت  عصر 
بول ترمز للوحدة القومية اوالسياسية واشارته اىل هذه 
النقطة هوحماولة منه للتنبيه ان بيت آل عثمان كان 
على األغلب يف نظر املسلمني للوحدة وهلذا فانه من 

اخلطأ وصفه باالستعمار الرتكي 85.
كان لزاما عليه مبا انه مؤرخ قبل اصداره للحكم 
على العهد العثماين لالستعمار قراءة التاريخ احلديث 
اليت  واإلسالمية  األجنبية  للمصادر  والعودة  للجزائر 
من  احلقبة  هذه  لقراءة  الفرنسيون  حىت  هبا  يعرتف 
استنجدوا  الذين  فاجلزائريون هم    ،86 اجلزائر  تاريخ 
باألتراك واألتراك بعد قدومهم اىل اجلزائر سامهوا يف 
إرساء دعائم الدولة اجلزائرية واعطائها مفهوم الدولة 
مبفهومه القانوين احلديث من خالل حترير السواحل 
قوة  اجلزائر  وجعل  العالقات  وبناء  احلدود  ورسم 
االوربية  القوى  مع  تتعامل  كانت  تقهر   ال  حبرية 
فينا  مؤمترات كمؤمتر  اجلها  من  قدت   87 للند  الند 
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بدون  لكن  األساطيل  ضدها  181588وحشدت 

األتراك  قاوم  الفرنسي  االحتالل  بداية  وعند  فائدة، 
الوجود الفرنسي باملقاومة الرمسية89 حتت قيادة الداي 

احلسني وامحد باي90.

خصائص الدولة اجلزائرية 1516 - 1830

الدولة اجلزائرية مل تكن اال  يقول جوليان:، آن 
مثله  مؤرخ كبري  من  خطأ كبري  وهذا   91« باالسم 
على  والدليل  األسس  قائمة  اجلزائرية كانت  فالدولة 
الدول  مع  اجلزائر  ابرمتها  اليت  املعاهدات  هي  قولنا 
مت  ما  ذلك  اىل كل  باإلضافة  الكربى92،  األوروبية 

تناوله يف قضية احلكم الوطين اوالرتكي. 

ظهور الوطنية اجلزائرية : 

منطق جوليان غريب فيما يتعلق جبزائرية الدولة 
ظهور  فكرة  يتناول  حني  غرابة  فهويظهر  اجلزائرية، 
الوطنية اجلزائرية فهويقول : »ان الثورات اليت كانت 
تقع يف عهد التحالف بيناجلزائريني واخلالفة العثمانية 
بعضهم  من  اجلزائريني  تقريب  على  تساعد  كانت 
من  وقت  يف  تتخذ  مل  الذاتية  العاطفة  هذه  ولكن 
جوليان  أن  الواضح  قوميا«93ومن  شكال  األوقات 
 /1516 الفرتة   يف  القومية  فكرة  عن  يتحدث 
1830م ولكن املعروف أن القومية مبعناها احلديث 

مل تظهر اال يف القرن املاضي .94
جوليان أنكر وجود الشعب أواالمة اجلزائرية قبل 
املؤرخني  منطق  بذلك  وهواتبع  الفرنسي  االحتالل 
شعبا  جتد  مل  فرنسا  أن  زعموا  الذين  االستعماريني 
ومتنافرة  متناثرة  قبائل  وجدت  وامنا  اجلزائر  يف  أوأمة 
حيتلها،  أن  أجنيب  لكل  حيق  سائبة  أرضا  ووجدوا 

ويقول جوليان، »الضمري املشرتك بني اجلزائريني كان 
مفقودا«95

محدان خوجة 96 :

من أغرب ما جيده القارئ يف كتابه تاريخ اجلزائر 
املعاصرة . هوشك املؤلف أن محدان خوجة أحد رواد 
احلركة الوطنية اجلزائرية والقومية العربية االسالمية قد 
كتب كتابه املعروف باملرآة97 بأمالء من دي بوسي 
ومنها يقول :» ال شيء يدل على أنه اي املرآة قد 

ترجم من العربية اىل الفرنسية «98. 
زمنها ان املرآة قد احتوى تراكيب قومية وإشارات 
اىل الكونستانت مل تكن معروفة عند املسلمني ذلك 
يف  والغرابة  االوربيني  عند  رائج  بل كانت  الوقت 
بوسي  هودي  من  يذكر  مل  جوليان  أن  الرأي  هذا 
وال ماهي عالقته خبوجة وال املصدر الذي نقل منه 
بأن  جوليان  يعرتف  أخرى  ناحية  ومن  املزعوم  رأيه 
داغيسي  السيد  بعناية  الفرنسية  اىل  ترجم  قد  املرآة 
ايضا  يكتب  مل  خوجة  ان  واملعروف  الطرابلسي 
الفرنسي  امللك   اىل  مطولة  رسائل  وعدة  املذكرات 
عينتها حكومة  اليت  االفريقية  واللجنة  فيليس  لويس 
على  احتوى  قد  املرآة  اما كون  1833م  الفرنسية 
تركيب قومية وامساء بعض املفكرين األوربيني الذين مل 
يكونوا معروفني يف العامل االسالمي عندئذ فليس له 

اساس تارخيي 99. 
احلط  مبحاولة  يكتفي  مل  جوليان  ان  وكذلك 
حاول  خلوجة،ولكنه  التارخيية  املأثر  احد  قيمة  من 
امحد  مع  اهتمه  فقد  ايضا  وطنيته  يف  التشكيك 
بوضربة100 بالتعاون مع اجليش الفرنسي يف اجلزائر101.

الشخصيتني  فان كال  التارخيية  لألمانة  ولكن 
حني  قبال بأخذ املسؤوليات مع الفرنسيني مل يعطوا 
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خدمة  بل  جوليان   زعم  لفرنسا كما  جذية  ذلك 
اخنداعهم  بعد  منه كل شيء  الذي سلب  لشعبهم 
مبعاهدة االستسالم وجوليان يعرف أن هؤالء لوارادوا 
رغد  عيشة  لوجدوا  بإخالص  فرنسا  مع  يتعاونوا  ان 
وحياة السهلة ولكنهم وفاء ملبادئهم وشعبهم اختاروا 
الطريق الصعب ومؤلف تاريخ اجلزائر املعاصرة يدرك 
يقينا أن خوجة الذي اهتمه بالتعاون هونفسه الذي 
القضية  سبيل  يف  نضاله  بسبب  الفرنسيون  حاكمه 

الوطنية وصودرت أمالكه ومت نفيه102.

 األمري عبد القادر:

تناوله  فان  لكتابه  القيمة  الصفحات  رغم 
لشخصية االمري عبد القادر مل يسلم من اهلنات  وان 
مل يشر مباشرة لألمري باخليانة اال انه نسب اليه ما 
االمري  ان  يقول  فهو  النتيجة   نفس  اىل  اليه  ينهي 
وعد فرنسا بعدم رفع السالح يف وجه الفرنسيني وانه 
الثورة  اندلعت  وحني  العريب  املغرب  يف  امله  خاب 
من جديد يف اجلزائر بقيادة املقراين103 أمر اجلزائريني 
بإلقاء السالح وجوليان مل يذكر املصدر الذي اعتمد 

عليه هبذا الرأي اخلطري.104
كما ان كتابا ضخما مثل هذا كان البد من ان 
حيتوي على دراسة معمقة عن حياة االمري واعماله 
قضية  وخاصة  عنها  احلديث  جوليان  امهل  فقد 
يف  واكتفى  االحتالل  بعد  اجلزائرية  للدولة  تأسيسه 

حديثه عن اجلانب العسكري فقط105. 
مث ان جوليان ترك االمري يف 1847م ومل يتحدث 
عن حياته داخل السجوم الفرنسية وال نشاطه وتأثريه 
على االمة العربية االسالمية106، ايضا نسبه للمقاومة 
الوطنية باالجتاه الديين ال اىل الوطنية وهذا يف احلقيقة 

التفسري احلقيقي غري تارخيي107.

 خامتة كتابه :

نقال  اجلزائريني  جوليان  ينصح  هناية كتابة  يف 
على  تارخيهم  يتجنبوا كتابة  بأن  بريك  جاك  عن 
ان  من  متأكدا  جوليان  ليكون  فكرةاالستنكار 
نفس  يف  والكنهم  مصلحتهم،  يقدرون  اجلزائريني 
الوقت يرفضون فكرة االستسالم فالتاريخ الذي كتبه 
ابائه واجداده عن اجلزائر والذي اكثروا نقل عنه يف 
والتعايل  التسلط  بالكراهية وحب  كتابه كان حمشوا 

ضد عريب جزائري108
ان هدف هذه املناقشة يتلخص يف اجلملة التالية 
تنبيه القارئ اىل ان هذا الكتاب ال يؤرخ للجزائريني 

لكن لالحتالل الفرنسي للجزائر .

◄الخاتمة :

من  جوليان  اندري  شارل  ان  نقول  ان  ميكننا 
الذين  ومن  واشهرهم  الفرنسيني  املؤرخني  اعمدة 
زعموا أن فرنسا مل جتد شعب أوأمة يف اجلزائر وامنا 
وجدت قبائل متناثرة متناحرة ووجدوا أراضي سائبة 
حيق لكل أجنيب ان حيتلها . اال اننا ال ننفي موقفه 
ومناهض  هلا  اجلزائرية كمساند  القضية  من  املثايل 
للسياسة االستعمارية خاصة وان توجهه االشرتاكي 

املناهض لإلمربيالية .
أما كتابه تاريخ اجلزائر املعاصرة اليت قد أعطيناه 
جانبا من االهتمام نظرا اىل الصيت الكبري للكتاب 
يوصون  اجلزائريني  املؤرخني  من  الكثري  نسمع  فاليوم 
طالهبم بالعودة اليه حبكم موقف الكاتب من القضية 
اجلزائرية اال أنين وبالعودة اىل عمدة املؤرخني وجدت 
الكثري من املغالطات التارخيية يف الكتاب اليت البد 
جانب  ننفي  ان  ميكن  ال  اننا  اال  توضيحها   من 
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املعاصرة يف بعض  تاريخ اجلزائر  املوضوعية يف كتابه 
يف  وجودها  انكار  ميكن  فال  الذاتية  أما  املواضيع 
الكتاب  ولكن لألمانة العلمية وجنن جزائريون اليوم 
مازلنا مل نصل اىل وضع مدرسة تارخيية جزائرية وضل 
اهتمامنا حمصورا على تناول كتب الفرنسيني اهنا احلق 
الذي ال حيتاج اىل املناقشة ومؤلفات جوليان منها، 
فجوليان  ينتبه!  ان  اجلزائر  الدارسلتاريخ  فعلى  وهلذا 
يبقى ابن املدرسة االستعمارية الفرنسية  وان حاول 

اخفاء ذلك فلغته التارخيية فضحت ذلك .

◄الهوامش: 

يهودية ( 1) عائلة  من   : 1944م   -  1886 بلوك  مارك 
.درس  السوربون  وجامعة  العليا  املعلمني  دار  وخريج  ثرية 
جبامعة سرتلزبورغ من -1919  1939 وهناك عالقات 
متينة مع مؤرخني وأساتذة بقسمي علم االجتماع والنفس 
العصر  يف  خمتص  احلوليات كمؤرخ  جملة  بعث  يف  وساهم 
عن  قيمة  مؤلفات  ثالثة  بكتابة  واشتهر كذلك  الوسيط، 
اجملتمع االقتصادي وخصوصيات التاريخ الريفي الفرنسي. 
التاريخ،  دراسة  إىل  سليمان،مدخل  بن  أنظر:فريد  للمزيد 

مركز النشر اجلامعي،تونس،2000، ص109
لوسيان فيفر1956-1878م: خريج دار املعلمني العليا ( 2)

يف  بلوك  مبارك  لقائه  وكان  السوربون،  وجامعة  بباريس 
العشرينات جبامعة سرتازبورغ األثر البالغ يف تدعيم توجهه 
من  أساتذة  مع  وبالتعاون   . الوضعية  للمدرسة  الرافض 
اختصاصات متنوعة أنشأ جملة حوليات التاريخ االقتصادي 

واالجتماعي يف 1929م للمزيد أنظر، نفسه، ص108
للتدريس ( 3) التحق  1972م   - برودال1902  فرنون   -  

أعد  وهناك  التاريخ  يف  التربيز  على  احرازه  بعد  باجلزائر 
على  املتوسطي  والعامل  املتوسط  األبيض  البحر  أطروحته 
 . فيفر  لوسيان  أستاذه  إشراف  حتت  الثاين  فيليب  عهد 

للمزيد أنظر : نفسه،ص110
  حدثت هذه االزمة سنة 1929م وكانت البداية بالواليات ( 4)

املتحدة االمريكية مث انتقلت اىل أوربا عرب البنوك االمريكية 
املوجودة يف اوربا خاصة أملانيا باعتبار أن الو. م. أ كانت 
هي اليت قدمت املساعدة ألملانيا لدفع الديون للمزيد أنظر 
املؤسسة  ج1،  السياسية  املوسوعة  الكيايل،  الوهاب  عبد 

العربية للدراسات والنشر .بريوت لبنان، ص 159.

  فريد بن سليمان، املرجع السابق، ص 107.( 5)
  نفسه، ص 108.( 6)
نفسه، ص 108.( 7)
فريد بن سليمان، املرجع السابق، ص 111.( 8)
سنة ( 9) اجلزائر  زارت  اليت  االفريقية  اللجنة  هنا  املقصود    

1833م للتحقيق يف مصري اجلزائر، كانت تنهي أعماهلا 
اجملاالت  خمتلف  يف  اجلزائر  عن  غنية  وحماضرات  بتقارير 
للمزيد ) أنظر ابوالقاسم سعد اهلل، أحباث وآراء يف تاريخ 
 . لبنان  االسالمي، بريوت  الغرب  دار  ط3.  ج1  اجلزائر 

1990م ص 14.( .
  نفسه .ص 13.( 10)
  ترمجه أمحد دراج اىل العربية من الرتكية ملؤلفه اجملهول .( 11)
سعد اهلل، أحباث وآراء ج1 املرجع السابق. ص 14. ( 12)
االسباين ( 13) امللك  بقيادة  اجلزائر  على  احلملة  هذه  كانت    

1541م  خريف  يف  وكانت  اخلامس  أوشارل  شارلكان 
لألسطول  نضرا  اجلزائر  على  احلمالت  أكرب  من  اعتربت 
الكبري اال اهنا فشلت للمزيد أنظر )عمار بوحوش،التاريخ 
السياسي للجزائر من البداية اىل غاية 1962م،ط1، دار 

الغرب االسالمي بريوت لبنان 1997م ص 55.(
عريب ( 14) مؤرخ   ) 1406م   - )1332م  خلدون  ابن    

موسع  مدخل  إليه،وهي  تنسب  مقدمة  .أّلف  وفيلسوف 
أيام  يف  واخلرب  املبتدأ  وديوان  العرب  الشهري كتاب  لكتابه 
السلطان  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والرببر  والعجم  العرب 
االكرب والكتاب معروق باملقدمة اليت ترمجة اىل عدة لغات 
يف العامل للمزيد أنظر ) ميسوم بلقاسم . الكتابات التارخيية 
االستعمارية 1830م -1962م  الفرتة  خالل  اجلزائرية  
دراسة حتليلية أطروحة دكتوراه . جامعة اجلزائر 02 2011 

/ 2012م ص 20.(. 
  بوتان)فانسونإيفس بوتان (من مواليد 1 جانفي  1772 ( 15)

الفرنسية  الثورة  يف  شارك  برجوازية  طبقة  من  نانت  قرب 
الكربى عمل يف اجليش اىل جانب نابليون بونبارت أوفد اىل 
الباب العايل وملا بدأ نابليون يويل اهتماما مبوضوع احتالل 
املتخصصني  الضباط  من  النه كان  بإرساله  قام  اجلزائر 
 ( أنظر  للمزيد  اجلزائر   اىل  والبحري   الربي  اجلانب  يف 
املعاصرة  اجلزائر  تاريخ  يف  حماضرات  اهلل  سعد  ابوالقاسم 
بداية االحتالل، ط3، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر 

1982م ص 21 (.
  سعد اهلل، أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 14.( 16)
سعد اهلل، أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق،ص 15.( 17)
سعد اهلل، أحباث وآراء ج1، املرجع السابق . ص 15( 18)
  نفسه، ص 17.( 19)
  ابن العنرتي 1790م :-  من عائلة خوجات وموظفني، ( 20)

اإلدارية  األعمال  يف  األتراك  خبدمة  أسرته  ارتبطت  إذ 
والكتابة الديوانية خاصة يف العهد األخري لبايات قسنطينة  
صاحب كتاب جماعة قسنطينة وتاريخ قسنطينة للمزيد أنظر 
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) ميسوم، املرجع السابق، ص 49.( 
  أمحد بن مبارك بن العطار )1790 - 1848 ( من ( 21)

مواليد قسنطينة درس اللغة العربية والفقه منتمي اىل الطريقة 
الصوفية احلنصالية اليت تعود اىل الشيخ يوسف احلنصايل ( 
انتقل بن مبارك من ميلة اىل قسنطينة لينهل من علمائها 
نذكر عمار الغريب، العباسي، امتهن حرفة التجارة زار تونس 
تاجرا للعطور واحلرير لكنه حضر جمالس العلم هبا وبعد وفاة 
شيخه أمحد بن مبارك سنة 1835م عني مدرسا باجلامع 
الكبري يف قسنطينة من مؤلفاته تاريخ قسنطينة للمزيد أنظر 

) نفسه، ص 64( . 
  البارون بواسوين : ولد بباريس 19/06/1811م بعد ( 22)

أن درس هبا أصبح ضبطا يف املدفعية توىل يف قسنطينة ادارة 
الشؤون االهلية وهواول فرنسي حسب تصريح لويس راين 

حتدث عن الرببر للمزيد أنظر ) نفسه، ص 47.( .
بعني ( 23) ولد   : 1924م   -1869 شنب  أيب  بن  حممد    

الذهب باملدية من عائلة كرغلي تعلم اللغة العربية والفرنسية 
مبدرسة  ليلتحق  العاصمة  اىل  انتقل  الكرمي  القرآن  حفظ 
يف  الليسانس  على  حتصل  1880م  ببوزريعة  املعلمني 
االول  ليكون  الدكتوراه  وبعدها  العليا  املدرسة  من  اآلداب 
من املسلمني الذين يتحصلون على هذه الدرجة من أشهر 
تلمسان  يف  والعلماء  األولياء  ذكر  يف  البستان  مؤلفاته 
طالب  وامحد   )140-141 نفسه، ص   ( أنظر  للمزيد 
  - 1929م  االبراهيمي  البشري  االمام  آثار  االبراهيمي، 
1940م، ج1 ط1، دار الغرب االسالمي، بريوت لبنان 

1997م ص 45 . 
  أبوالقاسم احلفناوي 1852م – 1942م : من مواليد ( 24)

بالد الديس بالقرب من بوسعادة والية املسيلة اليوم درس 
يف عدة زوايا منها نذكر اقبو، كان حمررا يف جريدة املرشد 
بني 1884م – 1936م أصبحا مدرسا باجلامع الكبري 
بالعاصمة مث مفتيا مالكيا 1936م من أشهر مؤلفاته نذكر 
ميسوم،   ( أنظر  .للمزيد  السلف  برجال  اخللف  تعريف 

املرجع السابق، ص 119.( 
فرنسية ( 25) شخصية   : 1927م  جونار 1857م-  شارل    

مرات  عدة  املدين  العهد  يف  للجزائر  عاما  حاكما  عني 
االوىل كانت ما بني 1900 - 1901م واملرة الثانية بني 
1903 - 1911م واملرة الثالثة بني 1918 - 1919م 
وضع حجر االساس جلامعة اجلزائر املركزية اليوم كما اصدر 
القانون اخلاص بتوسيع دائرة النواب املسلمني، أنشأ احملاكم 
الوطنية  احلركة  اهلل،  سعد  أبوالقاسم  أنظر)  للمزيد  الرادعة 
الغرب  دار  ط4،  ج2،   . 1930-1900م  اجلزائرية 

االسالمي، بريوت، لبنان ن ص  83- 99.(.
السابق، ( 26) املرجع  ج1،  وأراء  اهلل،أحباث  سعد  ابوالقاسم    

ص 18.
  نفسه، ص 19.( 27)
  ابوالقاسم سعد اهلل، أحباث وآراء ج1، املرجع السابق، ( 28)

ص 20.
سنة ( 29) إىل  اجلزائر  يف  عريب  مكتب  أول  تأسيس  ويعود    

1834، وبالضبط يف 28 جويلية، وهذا النوع من اهلياكل 
اإلدارية يتمركز على اخلصوص يف األرياف ووسط القبائل، 
الكاتب  تعريف  من  معرفتها  ميكننا  املكتب  هذا  ومهام 
اليت  هواملؤسسة  العريب  قال: »املكتب  هلا، حيث  دوماس 
بصفة  القبائل  التهدئة، هتدئة  ضمان  يف  موضوعها  يتمثل 
دائمة، وذلك بإدارة عالية ومنتظمة، وكذلك هتيئة السبل 
الستيطاننا ولتجارتنا عن طريق استتباب األمن العام ومحاية 
األهايل…«.  لدى  الرخاء  وزيادة  الشرعية،  املصاحل  كل 
للمزيد أنظر. زوزو)عبد احلميد(، نصوص ووثائق يف تاريخ 
الوطنية  1900(،املؤسسة   -  1830( املعاصر  اجلزائر 

للكتاب،  اجلزائر، 1984، ص164
   ابوالقاسم سعد اهلل، أحباث وآراء ج1، املرجع السابق، ( 30)

ص 20.
  نفسه، ص 20.( 31)
  نفسه، ص 21.( 32)
نفسه، ص 21.( 33)
  االمري عبد القادر )1807 - 1883م( بن حمي الدين ( 34)

ولد  اجلزائري  الغرب  يف  القديرية  الطريقة  شيخ  اهلامشي 
بالقيطنة القريبة من مدينة معسكر مث انتقل اىل وهران أين 
يف  شارك  للجزائر  الفرنسي  االحتالل  وبعد  دراسته  أكمل 
مت  ان  اىل  منذ 1830م  والده  قيادة  حتت  الغرب  مقاومة 
مبايعته سنة 1832م خليفة لوالده وقائدا للمقاومة الشعبية 
يف الغرب اجلزائر أرسى اسس الدولة اجلزائرية احلديثة وقع 
مع الفرنسيني معاهدة دميشال 1834م والتافنة 1836م 
استسلم سنة 1847م حيث اختار املنفى اىل سوريا اىل 
غاية وفاته 1883م للمزيد أنظر ) بشري بالح وآخرون، 
2010م،  اجلزائر،  املعرفة،  دار  املعاصرج1  اجلزائر  تاريخ 

ص 213.(
  أمحد باي وهومن أصل كرغلي حيث تعترب أمه من عائلة ( 35)

العاصمة  سقوط  وبعد  قسنطينة  على  باي  عني  قانة   بن 
غاية  اىل  اجلزائري  الشرق  يف  الرمسية  املقاومة  قاد  اجلزائرية 
1948م تويف سنة 1952م ودفن بالعاصمة للمزيد انظر 
) د بوعزيز بوضرساية، احلاج أمحد باي رجل دولة ومقاوم 

ط2 دار احلكمة، اجلزائر 2011.( .
املالك 1810م – ( 36) عبد  بن  االجمد  املدعوحممد  بوبغلة    

حول  املصادر  يف  اختلف  بوبغلة  بكنية  اشتهر  1854م 
أصله فهناك من يقول أنه من زواوة حبكم الرتدد على زواياها 
وهنالك من يعيده اىل تافيالت يف الغرب اجلزائري ومقف 
االخري الذي ينسبه اىل أوالد سيدي عيسى العذاورة جاء 
اىل زواوة سنة 1849م ودعا اىل اجلهاد انظم اليه طلبت 
الزوايا وسكان املنطقة مبا يف ذلك قادة املقاومة يف القبائل 
على راسهم الال فاطمة نسومر قاد الكفاح من 1850- 
26/12/1854م  يوم  شهيدا   سقط  أين  1854م 
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للمزيد أنظر )أبوالقاسم سعد اهلل، احلركة الوطنية اجلزائرية 
1830 - 1900م ج1 . دار الغرب االسالمي بريوت 

ن لبنان، ص 351(. 
الزيبان : مصطلح جغرايف كان يطلق ومازال على منطقة ( 37)

للمزيد  االسالمي  املغرب  عهد  منذ  وطبنه  وباتنة  بسكرة 
أنظر عبد العزيز الشهيب، تاريخ املغرب االسالمي  ط1، 

دار الكنوز، اجلزائر، 2013م، ص 18. 
  سعد اهلل، أحباث وآراء ج1، املرجع السابق، ص 21.( 38)
  نفسه، ص 22.( 39)
  نفسه، ص 22 .( 40)
نفسه، ص 22.( 41)
  كانت هذه املدارس العليا من حق االوربيني املستوطنني ( 42)

ضئل  عدد  اال  هلم  بكم  فلم  اجلزائريون  أما  هبا  االلتحاق 
ومن  احلال  ميسوري  من  يكون  ان  من  والبد  املقاعد  من 
العائالت الراقية لاللتحاق هبا وان كان بن شنب أحد الذي 
التحقوا هبا للمزيد أنظر )حلوش عبد القادر، سياسة فرنسا 
التعليمية يف اجلزائر، ط1، شركة دار األمة للطباعة والنشر 

والتوزيع، اجلزائر، 1999، ص 66.
  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 22.( 43)
نفسه، ص 23.( 44)
سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 24.( 45)
نفسه، ص 25.( 46)
الورتالين  : الفضيل الورتالين مما أنبتتهم النهضة اجلزائرية ( 47)

اجلزائر  يف  اجلهاد  ميدان  يف  بإخالص  فعمل  حسنا  نباتا 
امام  الزم  الربوع  تلك  يف  اجلزائر  صوت  رفع  مبصر،  نزل 
النهضة عبد احلميد بن باديس كان من الذين حالوا احياء 
التاريخ اجلزائري االسالمي من أشهر مؤلفاته رحلة الورتالين 
للمزيد أنظر ) الدكتور أمحد طالب االبراهيمي، آثار البشري 
الغرب  دار  ط1،  -1952م   1940 ج2  االبراهيمي 
االسالمي بريوت لبنان، 1997م ص 328 - 332( .

  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 25.( 48)
سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 26.( 49)
  نفسه، ص 35.( 50)
 نفسه، ص 35.( 51)
سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 36.( 52)
أي ( 53) فينيس  يعين  حيث  هويوناين  التسمية  أصل  الفينيقيون 

األصبغة االرجوانية  واسهمهم االصلي هوالكنعانيني وهي 
من احلضارات القدمية اليت تأسست يف منطقة بالد الشام 
ويعود أصلهم اىل سام بن نوح هاجروا اىل بالد الشام بعد 
عليه  نوح  عهد  يف  البشرية  عرفته  الذي  العظيم  الطوفان 
ومنها  االكاديني  من  العمومة  أبناء  حنوا  وتوجهوا  السالم 
انتقلوا اىل سواحل بالد الشام فلسطني اليوم حيث اسس 
مدهنم بنظام املدينة الدولة عرفوا بالتجارة والصناعة الفخارية 
كما كان هلم الفضل يف تأسيس قرطاجة يف مشال افريقيا 
املرجع   4 ج  السياسية  املوسوعة  الكيايل،   ( أنظر  للمزيد 

السابق، ص 558.
  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 36.( 54)
  نفسه، ص 36-37.( 55)
  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 37.( 56)
  نفسه، ص 37( 57)
للدراسات ( 58) الوطين  املركز  التأريخ،  تاريخ  الكوثراين،  وجيه 

قطر  الدوحة،  ط2  السياسات  يف  ودراسة  واالحباث 
2013م ص 160..

  الثورة البلشفية : 1917م : وهي أول ثورة شيوعية يف ( 59)
العامل قادها فر املرحلة االوىل هلا الطبقة العاملة والفقرية من 
الفالحني  واجلنود الورس مت من خالهلا االطاحة بالتحالف 
من  والتخلص  االراضي  ومالك  الربجوازية  بني  الذي كان 
االغلبية  تعين  واليت  البلشفية  عليها  اطلق  القيصري  النظام 
لينني  بقيادة  االشرتاكي  الشيوعي  للحزب  املؤسسون  وهم 
املرجع  ج1،  السياسية  املوسوعة  )الكيايل،  أنظر  للمزيد 

السابق، ص 887.( .
  االممية :هي التعبري التنظيمي عن وحدة مصاحل الربوليتاريا ( 60)

العاملية قاطبة. للمزيد أنظر ) جورج لوكاش، كتاب لينني 
ت جورج طرابيشي . ص 33( .

  لينني فالدميري إلتش 1870 - 1924 : شخصية روسية ( 61)
مفتشا  يعمل  أب  من  الروسية  بسمريك  ولد  حزبية  ثورية 
يف  وجناحه  بذكائه  صغره  منذ  عرف  االبتدائي  التعليم  يف 
الدراسة خترج من جامعة سانت بطرسبورغ  ألف أول كتاب 
له من هم أصدقاء الشعب وكتاب تطور الرأمسالية يف روسيا 
سنة 1899م شارك يف الثورة الروسية 1905م وبعد جناح 
الناحية  من  السوفياتية  للثورة  قائدا  أصبح  البلشفية  الثورة 
النظرية والعمالية، يعترب مؤسس االحتاد السوفيايت، اضاف 
والقومية  واالحتكارات  االستعمار  حول  جديدة  دراسات 
واحلزب ألفكار كارل ماركس فسميت من بعده باملاركسية 
اللينينية للمزيد ) أنظر الكيايل، املوسوعة السياسية، ج 5، 

املرجع السابق ، ص 603 - 604 ( .
  تروتسكي 1879 - 1940م : مفكر وثوري وسياسي ( 62)

وضعه  يهودي  اصل  من  اوكرانية  فقرية  عائلة  من  سوفيايت 
املرزي جعله شديد االحساس مبا يعانيه الفالحون الفقراء 
اعتقل بسبب التخطيط للثورة ومت نفيه اىل سيبرييا حيث 
التقى بلينني يف 1903م، وعندما اندلعت الثورة الروسية 
كان من أوائل القادة فيها للمزيد أنظر )الكيايل، املوسوعة 

السياسية ج 1، املرجع السابق، ص 721.(.
دولة ( 63) جهاز  ضد  الكفاح  اىل  الصدد  هذا  يف  نشري    

تطيح  أن  فإما  خيار:   من  األمر  يف  وليس  البورجوازية. 
اجملالس العمالية بتنظيم جهاز الدولة البورجوازي، وإما أن 
يتمكن هذا اجلهاز من تزييف اجملالس ومن حتويلها إىل جمرد 
والفناء.للمزيد  بالتالشي  عليها  مقضي  شكلية  منظمات 

أنظر) لوكاش، املرجع السابق،ص 36(.  
  سعد اهلل، أحباث وآراء ج1، املرجع السابق، ص ( 64)
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الكوثراين، املرجع السابق،ص 166. .( 65)
    تاريخ إفريقيا الشمالية، وهوأول كتاب له، وقد ظهر عام ( 66)

1931، ومت تعريبه من قبل حممد مزايل والبشري بن سالمة، 
وصدر بتونس أكثر من مرة.

  حاول الفرنسيون تشويه التاريخ اجلزائري ومتجيد التاريخ ( 67)
واالسالمي  العريب  تارخيهم  عن  اجلزائريني  وفصل  الفرنسي 
وربطهم بالتاريخ الفرنسي وهوجزء من القضاء على اهلوية 
ومل  االستعماري  الفرنسي  للتاريخ  أرخى  اغلبهم  أن  فنجد 
وآراء  أحباث  اهلل،  )سعد  أنظر  للمزيد  اجلزائر  لتاريخ  يؤرخ 

ج1، املرجع السابق، ص 61.
  بورقيبة مناضل تونسي وسياسي كان من بني التونسيني ( 68)

الذين درسوا يف املعاهد الفرنسية وتأثروا بالثقافة الغربية وعند 
عودته اىل تونس اخنرط يف صفوف احلرب الدستوري وبعد 
ذلك قام بتأسيس احلزب الدستوري اجلديد بسبب ضعف 
احلركة الوطنية وهوما جيسد الصراع بني اجليل اجليد والقدمي 
جلا اىل تونس بسبب االرهاب الذي مارسه الفرنسيون ضد 
االستقالل  وبعد  غاية 1957م  اىل  الوطنية  احلركة  رجال 
أصبح بورقيبة أول رئيس تونسي دخل يف صراع مع صاحل 
)الكيايل،  أنظر  للمزيد  بورقيبة  باغتيال  انتهى  يوسف  بن 
املوسوعة السياسية، ج1،  املرجع السابق، ص 821 - 

.)822
الكوثراين . املرجع السابق 166. .( 69)
على ( 70) تعاقب  -1958م  1946م  الرابعة   اجلمهورية    

حكمها 17 رئيس حكومة شكلوا 24 وزارة ومن املعروف 
ان نظام احلكم كان يتميز بسيطرة السلطة التشريعية على 
العودة  دون  من  قرار  يتخذ  ال  احلكومة  ورئيس  التنفيذية 
اىل الربملان كانت الثورة اجلزائرية سبب يف سقوطها وعودة 
شارل ديغول اىل السلطة بعد انقالب 13/05/1958م 
للمزيد أنظر صاحل باحلاج،تاريخ الثورة اجلزائرية، دار الكتاب 

احلديث، اجلزائر، 2008م ص 80.(.
  فرحات حشاد 1914 - 1952م مناضل وطين وزعيم ( 71)

نقايب تونسي ولد يف جزيرة العباسية احدى جزر قرقنة املقابلة 
ملدينة صفاقس من عائلة فقرية عمل بامليناء إلعالة عائلته 
بعد وفاة والده، اخنرط يف صفوف العمل النقايب وهوشاب 
أسس  1919م  العمل  الكنفيدرالية  يف  عضوا  وأصبح 
التونسي  العام  االحتاد  وهي  تونسية  نقابة  1944م  سنة 
للشغل وقد حارب االستغالل الرأمسايل واالستعماري لطبقة 
العمال خاصة بعد قتل عامال تونسيا يف مظاهرات سلمية 
بواسطة  منه  يتخلصون  الفرنسيني  جعل  مما  خطره  ليربز 
منظمة اليد احلمراء حني اطلق عليه وابل من الرصاص يف 
5/12/1952م تاركا يف نفوس التونسيني احدي أشهر 
ما قال إين أحيك يا شعب للمزبد أنظر ) الكيايل،املوسوعة 
السياسية، ج4، املرجع السابق، ص491 - 493.(.    

  اليد احلمراء منظمة إرهابية سرية تأسست يف تونس قادها ( 72)
شخصيات بارزة منهم كاتب املقيم العام يف تونس بونس، 

الوطنية  احلركة  ورجال  املعارضني  تصفية كل  مهمة  تولت 
نفسه، ص   ( أنظر  للمزبد  حشاد  فرحات  مثل  التونسية 

.).493
الكامل ( 73) االسم   : 1961م   - اخلامس 1910  حممد    

وفاة  بعد  احلكم  توىل  املغريب  العاهل  يوسف  بن  هوحممد 
والده سنة 1927م واملغرب يف مرحلة االحتالل الفرنسي 
– احلماية – واستغل هذا السلطان حاجة الفرنسيني اليه 
املغربية  الوطنية  احلركة  تعاظم  ومع  احلرية  من  جزء  لينال 
بقيادة عالل الفاسي ازداد دعم السلطان هلم وتطور االمر 
رفض  حني  الفرنسية  والسلطات  السلطان  بني  صراع  اىل 
السلطان التوقيع على أحد املراسيم سنة 1950م، طالب 
اىل  1953م  سنة  نفيه  ليتم  1952م  سنة  باالستقالل 
جزيرة كورسيكا مبدغشقر عاد اىل املغرب بعد االستقالل 
للمزيد  السلطان  بدل  ملكا  نفسه  ليعلن  1956م  سنة 
السابق،  املرجع  السياسية،ج6،  املوسوعة  )الكيايل،  أنظر 

ص 81 (. 
  اهلند الصينية واملقصود هبا البلدان التالية كمبوديا والالوس ( 74)

الصينية  اهلند  احلرب  هي  املنت  يف  اليها  واملشار  والفيتنام 
1945/1954م  بني  والفيتناميني  الفرنسيني  بني  االوىل 
بقيادة كل من هوشي منه واجلنرال جياب حيث استطاع 
الفيتناميون يف شهر ماي بعد 56يوم من القتال من احلاق 
هزمية نكراء بالفرنسيني يف ديان بيان فوا جعلت الفرنسيني 
يوقعوا على معاهدة جينيف 20/21 متوز 1954م اليت 
الشمالية  الفيتنام  اىل  وتقسيمها  الفيتنام  باستقالل  اقرت 
واجلنوبية للمزيد أنظر ) الكيايل، املوسوعة السياسية، ج1، 

املرجع السابق، ص 721(.
الكوثراين، املرجع السابق،ص 166..( 75)
  الكيايل . املوسوعة السياسية، ج1، املرجع السابق، ص ( 76)

.823
الكوثراين، املرجع السابق،ص 166.( 77)
نفسهص167.( 78)
  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 59.( 79)
نفسه، ص 60.( 80)
  نفسه، ص 61.( 81)
منذ 1518م ( 82) بدا  والذي  اجلزائري  يف  العثماين  احلكم    

وانتهى بسقوط العاصمة بعد توقيع معاهدة االستسالم بني 
الداي حسني وقائد احلملة الفرنسية دي برمون 5 جويلية 

1830م .
  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 61.( 83)
  القومية : هي الشعور املشرتك بني مجاعة معينة تنتمي اىل ( 84)

حضارة واحدة، وهلا حدود جغرافية معينة وتشرتك يف تاريخ 
ومصري واحد  أما عن عصر القوميات فقد ظهر جليا مع 
النصف الثاين من القرن 19م مع بداية الثورات الكربى اليت 
عرفتها أوربا ضد االنظمة املطلقة سنة 1848م وجاءت 
بعدها الوحدة االملانية وااليطالية .للمزيد أنظر )سعد اهلل , 
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أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 69(..
  نفسه ، ص 59.( 85)
  اتصفت هذه الفرتة بتعاقب عدة انظمة حكم عرب فرتات ( 86)

والتب  1588-1518م  البيلربابات  اوهلا  حمدد  تارخيية 
الباشاوات 1588  الثانية  والفرتة  االتراك  باستقرار  بدأت 
وفرتة  ب3سنوات  احلكم  فرتة  حددت  واليت  1659م   -
عرفت  واليت  1671م   -  1659 القصرية  االغوات 
وعرفت  1830-1671م  الدايات  وأخريا  االضطرابات 
الدين  )نصر  أنظر  للمزيد  الدولة  مقومات  اجلزائر  خالله 
سعيدوين  اجلزائر يف التاريخ )العهد العثماين ( ط1 املؤسسة 

الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر 1984م ص 14.(.
املغرب ( 87) تاريخ  اىل  مدخل  الزبريي،  العريب  حممد    

والتوزيع،  للنشر  الوطنية  املؤسسة  ط1  احلديث  العريب 
اجلزائر1985.ص 67-68-69. 

  مؤمتر فينا 1914 - 1815م : كان هذا املؤمتر بعد ( 88)
حروب نابليون اليت أخلت مببدأ توازن القوى الذي كان يف 
املؤمتر  هذا  يف  وبرزت  وستلفانيا 1648م  عهد  منذ  أوربا 
شخصية مرتنيخ الذي استطاع جعل املؤمتر منساويا حضرت 
هذا املؤمتر البلدان اليت كانت شكلت حتالفا ضد نابليون 
بروسيا،  بريطانيا،  النمسا،  وهي  واترلوا1914م  معركة  يف 
املؤمتر  بقرارات  تسري  أوربا  بقيت  وقد  بيدمونت  روسيا، 
اىل غاية ثورات 1848م اليت أسقطت النظام املطلق يف 
أوربا ومن بينها مرتنيخ . للمزيد أنظر ) الكيايل، املوسوعة 

السياسية ج4، املرجع السابق، ص 703(.
  متثلت يف مقاومة سيدي فرج 14/06/1830م وسطاوايل ( 89)

24/06/1830م  خالف  وسيدي  18/06/1830م 
106- السابق، ص  املرجع  بالح،  بشري   ( أنظر  للمزيد 

.).107
  نفسه، ص 239.( 90)
  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 64.( 91)
 .لعل من أبرزها جند فرنسا حيث تذكر املصادر انه عندما ( 92)

نابليون بونابارت مالطة اطلق سراح اجلزائريني الذين كانوا 
لشراء  اجلزائر  اىل  جريوم  أخاه  ..وأرسل  هناك  مستعبدين 
اليت  بريطانيا  فكان  الثاين  البلد  ..أما  الفرنسيني  االسرى 
سعت اىل حتسني عالقاهتا مع اجلزائر للمزيد أنظر) حممد 

العريب الزبريي . املرجع السابق، ص 67-68.( .  
  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 67.( 93)
  نفسه ، ص67.( 94)
 سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق،، ص 68.( 95)
اىل ( 96) ينتمي  االصل  وهوكرغلي  خوجة  عثمان  بن  محدان    

اسرة جزائرية عريقة كان استاذ قانون، مث تعاطى التجارة مع 
عمه احلاج حممد ونظرا ملركزه العائلي والثقايف توىل مناصب 
رجال  له، كان  مستشارا  حيث كان  الداي  عهد  يف  عليا 
جييد اللغة العربية والفرنسية والرتكية واالجنليزية ألف ثالث 
بنفس  أحتفظ  باملرآة  املعروف  الكتاب  بينهم  من  كتب 

بالح،  بشري   ( أنظر  للمزيد  االحتالل  بداية  مع  مناصبه 
املرجع السابق، ص 266(. 

  كتاب املرآة وهومن الكتب اليت ألفها محدان بن عثمان ( 97)
خوجة هذا الكتاب بتناول أوضاع اجلزائر قبل فرتة االحتالل 
وبعد االحتالل هلذا يعد من املصادر املهم يف دراسة تاريخ 
اجلزائر بدايات االحتالل للمزيد أنظر ) محدان بن عثمان 

خوجة، املرآة، ترمجة حممد العريب الزبريي  
  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 70.( 98)
سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص 71.( 99)
  أمحد بوضربة يعد من أعيان اجلزائر العاصمة وأبرز ( 100)

جتارها، كانت له عالقات وطيدة مع محدان خوجة كما 
كانت  له إسهامات يف املفاوضات اجلزائرية الفرنسية يف 
قضية استقالل اجلزائر ويقال عنه أنه تفاوض لتسليم دار 
الفرنسي  الوجود  أن  وقتها  القتناعه  للفرنسيني  السلطان 

وجود مرحلي ذاهب 
ال حمال، وأن جميئه اىل اجلزائر هبدف حترير اجلزائريني من ( 101)

ربق األتراك واالضطهاد الذي كانوا يالقونه يف العديد من 
املرات على أيدي بعض من احلكام  كما اهتمه الفرنسيون 
بأنه ترأس جلنة املغاربة اليت كانت تعمل لصاحل عودة احلكم 
اإلسالمي يف اجلزائر للمزيد أنظر ) سعد اهلل، احلركة الوطنية 

اجلزائرية ج1، املرجع السابق، 104. 
  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص ( 102)

.73
  حممد املقراين هواالبن االكرب ألمحد بن حممد املقراين ( 103)

تقلد  اجلزائري  الشرق  يف  االرستقراطية  العائالت  أكرب  من 
منصب باشاغا 1853م قائد املقاومة يف 22/01/1871 
يف منطقة جمانة يف برج بوعريريج ايل جانب الشيخ احلداد 
كانت من أكرب االنتفاضات اليت عرفتها اجلزائر نظرا اىل 
غاية  اىل  وصلت  حيث  اجلغرايف  واجملال  فيها  الثوار  عدد 
اجلزائر العاصمة اال ان مدهتا كانت قصرية حيث مل تدم 
سوى 10 أشهر خاصة بعد سقوط قائدها املقراين شهيدا 
بالح،  أنظر )بشري  للمزيد  اندالعها  من  أشهر  ثالثة  بعد 

املرجع السابق، ص  287-  325.(.
  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص ( 104)

.73
  نفسه، ص 74..( 105)
الوحيد ( 106) العربية  الشخصية  القادر كان  عبد  االمري    

سنة 1869م كما انه  افتتاح قناة السويس  حضرت  اليت 
لعب دورا كبريا يف امخاد الفتنة اليت كانت بني طائفة الدروز 
الشيعية واملوارنة املسيحية   يف بالد الشام حيت قدم له وسام 

الشرف وزار قصر اإلليزيه للمزيد أنظر  
  سعد اهلل , أحباث وآراء، ج1 املرجع السابق، ص ( 107)

.74
  نفسه، ص76.( 108)
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المشروع الّنهضوي عند رّواد حركة االصالح الّديني 
في عصر الّنّّهضة

جمال الّدين األفغاني أنموذجا

أ /  رشيد مقدم
طالب الّدراسات العليا

المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة - الجزائر

الملّخص : 
أدرك العلـماء المسلمين البون الشاسع بين التقدم العلـمي واالزدهار االقتصادي في أوروبا وما كان علية المسلمون من 
تأخر في العلـوم والتقنية وتراجع في الحياة االقتصادية،   فما لبثوا أن دهشوا بما شاهدوه،   وتساءلوا عن أسباب تخلفهم 
وتقدم غيرهم . فجدوا أّن الحل في اإلصالح الشامل ألمور الدين والدنيا،   واإلقبال على األخذ بأسباب الحضارة الغربية 
والعلوم الحديثة بخاصة. وذهبوا مذاهب شتى في كيفية التجديد الديني واإلصالح السياسي واالقــتصادي واالجتماعي.

ومن أبرز هؤالء الذين كان لهم مشروعا قائما بذاته جمال الدين األفغاني .

 Résumé : 
  

Les savants musulmans ont réalisé le grand écart entre le progrès 
scientifique et à la prospérité économique en Europe et  l’on comparé au 
sort  des musulmans qui vivaient  un  retard  foudroyant dans le domaine de  
la science et la technologie et  un  déclin de la vie économique. Ces savants   
ont été  surpris par ce qu’ils ont vu, et ils se sont interrogés sur les raisons 
de  déclin du monde musulman  et  la manière  urgente  d’un soulèvement  
civilisationnel.  La Solution était  la réforme globale du  mode de religion, 
et son mode de vie et faire valoir  les  raisons de l’introduction de la 
civilisation occidentale et la science moderne en particulier. Ils se sont  
répartis en  diverses doctrines de renouveau religieux et de   réforme 
politique et économique et  sociale. parmi ces illustres  réformistes on 
citera l’ illustre   Jamaluddin Afghani.
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◄مقدمة :

النهضة  أفرزته  ما  أهم  تعد حركة اإلصالح من 
العربية،   بروادها اإلصالحيني الذين واجهوا حتديات 
ومهمات مل تكن لتعرض على الفكر العريب اإلسالمي 
متنوعة  أراء كل واحد منهم   قبل،   فجاءت  من 
تبحث عن سبيل إخراج العامل العريب اإلسالمي من 

دائرة ركوده حنوأفاق التحضر والتقدم.
نـحو  يتجه  اإلصالحي  نشاطهم  فانصب 
إصـالح اجملتمع كهدف أول،   يتبعه إصــالح فكري 
عميق كهدف ثاين،   ذلك أهنم اعتقدوا أنه ال ميكن 
إصالح أحوال اجملــتمع دون أن يرفـقه إصالح فكري 
اجلمود  نبذ  إىل  جممله  يف  يهدف  وجذري  شـامل 
الفكري والعقائدي،   ويفتح الباب أمام كل اجتهاد 

ونظر عقلي.
قد  السلفية  اإلصالح  حركات  كانت  وإذا 
املـسلمني  بابتعاد  عليها  القائمني  لشعور  قامت 
ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  عهد  يف  الذي كان  النقي  اإلسالم  عن 
وخلفائه الراشدين والذي سار عليه بعدهم الـسلف 
الصاحل،   فان حركة التجديد اإلسالمية قد نشأت 
وبثقافته،    وحبضارته  بالغرب  املسلمني  اتصال  نتيجة 
عن  االستشرافية  الغربية  الدراسات  على  واطـالعهم 
اإلسالمية    واحلضارة  اإلسالمي  والتاريخ  اإلسالم 
الثامن  القرن  منذ  اإلسالمية  اجملتمعات  واقع  وعلى 
البون  املسلمني  علـماء  أدرك  وقد  امليالدي.  عشر 
االقتصادي  واالزدهار  العلـمي  التقدم  بني  الشاسع 
يف أوروبا وما كان علية املسلمون من تأخر يف العلـوم 
والتقنية وتراجع يف احلياة االقتصادية. ولذا أقبلوا على 
اآلراء  أوروبا،   واستيعاب  حماولة فهم ما جرى يف 
والنــظريات الغربية،   ودراسة التيارات الفكرية املتباينة 
يف أوروبا،   وترمجة اآلثار الفكرية الغربية إىل لغتهم 
العربية. وما لبثوا أن شدهوا مبا شاهدوه،   وتساءلوا 

يقتنع كثري  ومل  غريهم.  وتقدم  ختلفهم  أسباب  عن 
تفسري  اليت حاولت  الغربية  والـنظريات  باآلراء  منهم 
أسباب ختلفهم. ومل جيدوا بّداً من العودة إىل ينابيع 
للمشكالت  احلل  منها  يستلهمون  األوىل  اإلسـالم 
اليت يواجهوهنا،   معتمدين يف ذلك على ما توافر هلم 

من الثقافة العربية التقليدية والثقافة الغربية احلديثة.
يعين هذا خـلق تفـاعل وتعايش بني الرتاث الثقايف 
احلضاري املوروث،   وبني املستجدات احلديثة اليت 
أفرزهتا التحوالت العميقة اليت جلبها التطور احلضاري 

األوريب يف اجلهة املقابلة للعامل العريب اإلسالمي.
وجدوا أن احلل يف اإلصالح الشامل ألمور الدين 
احلضارة  بأسباب  األخذ  على  واإلقبال  والدنيا،   
مذاهب  وذهبوا  خباصة.  احلديثة  والعلوم  الغربية 
السياسي  الديين واإلصالح  التجديد  شىت يف كيفية 

واالقــتصادي واالجتماعي.
أن  البد  احلركات،    هذه  عن  نتكلم  وعندما 
نعرج على علمها األول وباعث يقـظتها مجال الدين 
األفغاين،   مث بتلميذه حممد عبده مث بتلميذ الشيخ 
رشيد رضا    تعاليمه  ونشر  له  أرخ  الذي  عبده  حمـمد 
الكواكيب    الرمحان  عبد  القرن  أوائل  حىت  زامنه  ومن 
فهؤالء مجـيعا مثـلوا صـوت احلركة ومعاملـها يف الطريق   
ما  بقدر  حمددا،    واحدا  مشروعا  يتبنوا  مل  لكنهم 
من  صــياغتها  يف  انطلقوا  رئيسية  خطوط  إىل  دعـوا 

اإلسالم كما تصوروه.
العريب  للقارئ  أبني  أن  املقال  هذا  وحاولت يف 
بدأت  اليت  والتحـديث  اإلصالح  حركات  زعماء 
ومنهجهم  أفكارهم،    وأهم  التاسع،    القرن  يف 
اإلصالح  وحركة  العربية  والنهضة  اإلصالحي،   
الدينـي،   وتناولت فيه،   أوضاع العامل العريب قبيل 
مث  األوريب،    بالعامل  العريب  العامل  واتصال  النهضة 
بينت أهــداف النهضة ومميزاهتا،   واملشروع النهضوي 
عند رواد حركة اإلصالح الديين وعقالنيته من خالل 
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منوذج هومجال الدين االفغاين .  

◄1- أوضاع العالم العربي قبيل 
النهضة العربية:

وقع العامل العريب حتت سلطة اإلمرباطورية العثمانية 
اإلمــرباطورية  هذه    عشر،    اخلامـس  القرن  منذ 
شهدت أوج رقيها منذ القرن السادس عشر،   ولكن 
مع أواخر القرن الثامن عشر دب الضـعف واالحنالل. 
انعكس  قد  األوريب،    االحتالل  لتوسع  استكانت 
العامل  واليات  على مجيع  بشكل جلي  الوضع  هذا 
العريب املتمثلة يف مـصر والشام وجزيرة العرب والعراق 
السياسية  اجملاالت  مجيع  يف  والسودان،  والغرب 

واالقتصادية واالجـتماعية والفكرية والدينية.
فمنذ القرن السابع عشر،   توىل حكم الواليات 
مماليك ضعفاء كثريا ما كانوا يتنازعون على السلطة   
وقد فرضوا لطاعة املطلقة على شعوهبم،   باإلضافة 
إىل الفـساد اإلداري فقد »فقد نظام جباية الضــرائب 
فاعليته ونزاهته وأهنار نظام متلك األراضي القدمي كما 

أخذ اجليش يفقد انضباطه َتدرجييًا1.
اقتصادية  أزمة  السياسي  الوضع  هذا  صحب 
صعبة أثرت على اجملتمع بشدة فبـاإلضافة إىل فــساد 
غلق  إىل  ألوروبا  اجلغرايف  التوسع  أدى  فقد  اإلدارة 
أبواب التجارة بني اإلمرباطورية ودول من أوربا وآسيا   
يف  األثر  بالغ  له  فقد كان  أمريكا  اكتشـاف  أما 
زعزعة ميزانية اإلمرباطورية »فأدى إىل حتول الذهب 
إىل  وبالـتايل  املـتوسط،    البحر  بلدان  إىل  والفضة 
الضرر  وأنزل  الدولة  مالية  زعزع  مما  األسعار  ارتفاع 
ازدادت  أن  النتيجة  وكانت  املنتجة،    بالطبقات 
السكان  وجال  واحلرف  الزراعة  وتقهقرت  الضـرائب 

عن األرياف«2.

أّما عن النتيجة االجتماعية فوقعها أصعب وأمر 
»إن  ملصر  زيارته  إثر  املفكرين  أحد  قول  يف  جنمله 
اجلهل يف هذه البالد عام شامل،   مثلها يف سائر 
ويتجلى يف كل  طـبقاهتا  يشمل مجيع  الرتكية  البـالد 
جوانبها الثقافية من آداب وفن والصناعات فيها يف 
أبسط حاالهتا. حىت إذا فسدت ساعتك مل جتد من 

يصلحها إال أن يكون أجنبيا3.
وأّما الدّين فقد فـََقَد مجيع معانيه الروحية السامية 
أوقات حمددة  تؤدي يف  وصار جمرد طقوس ظاهرية 
وارتبط كثريا باالحنرافات واألباطيل والبدع،   وشاعت 
ظاهرة التوسل إىل األولـياء والصاحلني لقـضاء املصاحل 
عكس  ما  وهذا  والعمل  السعي  بدل  املضار  ودفع 

روح االتكال.
أّما الفقهاء واألئمة فقد كانوا منكبني على دراسة 
وعلموا  شرح  من  عـنهما  نقل  وما  واحلديث  القرآن 
طريقتهم اإلمالئية التلقينية لطالهبم دون حثهم على 
هو  »فالعلم  وحتقيق  تفكري  إطالة  وال  النظر  إعمال 
أومنت حيفظ  تعرب  أومجلة  يقرأ  كتاب ديين شكلي 
أوشرح على منت أوحاشية على شرح أما عـلوم الدنيا 

فال شيء منها«4.

◄2- اتصال العالم العربي بالعالم 
األوربي:

فرتة  يعاين  العريب  العامل  الذي كان  الوقت  يف 
مجود وتقليد فكري كانت أوربا تعيش أرقى مراحل 
منوها احلضاري املرتكز على العقل،على إثر انقضاء 
مرحلة اإلقطاع والتسلط الديين على يد أنصار الثورة 
الفرنسية،   وقد كانت أوضاع العامل العريب مزرية يف 
أسوأ أشكاهلا وعلى مجيع املستويات فظهرت احلاجة 

هنا إىل ضرورة تغيري الواقع العام.
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1798م  عام  مصر  على  نابليون  محلة  وتعد 
أول مراحل فك العزلة عن مصر وعن العامل العريب 
العثمانية،   هذه  منذ مكوثه يف كنف اإلمرباطورية 
يف  محلت  بل  فقط  عسـكرية  محلة  تكن  مل  احللمة 
والعلماء  الصناع  العسكريني  إىل  باإلضافة  صفوفها 
العامل العريب  الذين أنشئوا أول مطبعة يف مصر ويف 
بكامله. فمدة األربع سـنوات اليت مكـثوها يف مصر 
متكنوا من التعريف مبنجزات احلضـارة الغربية فشـيدوا 
العلوم  فيها  وَدَرُسوا  املعاهد  املعامل،    املصانع،   

كالرياضيات والفلك.
كانت هذه احلملة أول بوادر انفتاح العامل العريب 
على احلضارة الغربية،   أما من الناحية االقــتصادية 
فقد كانت النتيجة املباشرة لتغلغل الرأمسالية األوربية 
الصاعدة  الربجوازية  نشوء  وبداية  منوالتجارة  هي 
)الصناعية(،   وبسبب ختلف الدولة العثمانية احتلت 
وُولدت  االقـتصاد  يف  هامة  مكانة  الغربية  الربجوازية 
األوربية  الربجوازية  استلمت  فقد  التابعة  الربجوازية 

الداخلية واخلارجية معا وهيمنة على الـنتاج احمللي5.
وقد أدى هذا إىل انقضاء عهد احلرف التقليدية 
ساعدت  وقد  املتقدمة،    الصناعات  وظهور 
التفكري  حققه  مبا  التعريف  يف  التبشريية  احلــماالت 
التعليمية  املدارس  تأسيس  طريق  عن  الغريب  العلمي 
واجلمـعيات العلمية وطبع الكتب وترويج بعضها يف 
خمتلف العلوم والفنون مما جعلها مصدرا من مصادر 
املسـتشرق  »ويالحظ  العصر  ذلك  مثقفي  صـناعة 
األجنبية  املدارس  هذه  أن  هاملتون جب  اإلجنليزي 
كانت مفسدة لقومية التالميذ،   ألهنا أدت إىل متزق 

األواصر اليت حتفظ متاسك اجملتمع اإلسالمي«6.
 كما تعترب إصالحات حممد علي باشا يف مصر 
الـغربية  الــعلوم  على  االطالع  يف  بالغة  أهـمية  ذات 
مبختلف أشكاهلا »وذلك بإرسال بعثات علمية ابتداًء 
من 1813 اىل كل من فرنسا وإجنلرتا والنمسا قصد 

التعلم ونقل اخلربات يف ميادين اهلندسة والرياضيات 
والطبيعيات وخمتلف الصناعات والنُّظم احلربية والعلوم 
العسكرية والطب واحلقوق وخمتلف الفنون7«  وتعترب 
وهي  ومنظَّمة  علميَّة كبرية  بعثة  أوَّل   1826 بعثة 

البعثة اليت كان رفاعة رافع الطهطاوي إماًما هلا.

◄3 - مميزات وأهداف النهضة 
العربية:

إّن احلديث عن مميزات النهضة وأهداف النهضة 
يف  املرحلة  هذه  وضع  إىل  حتًما  يدفعـنا  العربية،   
الـتحديد يصب يف  التارخيي احملدد،   وهذا  سياقها 
الذي  التارخيي  التقـسيم  نطاق   يف  األمر،    واقع 
يعـتمده جل املؤرخني العرب،   والذي أقامـوه على 
منط حماكي كما هومعمول به يف الـتأريخ للمجـتمعات 
الغربية أي قدمي،   وسيط وعصر هنضة،   حديث 

ومعاصر.
املعطيات  بعض  إىل  بالنظر  التقسيم  هذا  يقوم 
يف  العريب  املشـرق  سـادت  اليت  التارخيية  والظروف 
فيه  بدأت  الذي  وهوالقرن  عشر،    التاسع  القرن 

النهضة واستمرت إىل هناية القرن العشرين.
يعين هذا أن النهضة العربية تكونت معاملها بداية 
أسسها  -وحتطم  عـثمان  آل  إمرباطورية  احنالل  مع 
االقتصادية والسياسية،   مما دفع كل باحث ومؤرخ 
ظهور حركة  اعتبار  على  أجنيب-  أم  عريب كان،   
العربية  اآلداب  وبـَْعَث  العريب،    الشرق  يف  تنويرية 
قومي  وعي  وظهور  لإلقطاع  املعادي  املزاج  واتساع 
حركة  ونشوء  السياسي،    االستقالل  إىل  والدعوة 
القومي واحلاسم  الديين اإلسالمي والتأثري  اإلصالح 
من قبل الثقـافة الغربية على الثقافة الشرقية والعربية... 

على اعتبار هذا كله هنضة عربية8.
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وال ميكننا البحث يف مميزات النهضة العربية دون 
ظهرت كنتيجة  واليت  األوربية،    بالنهضة  مقارنتها 
لوثر  بقيادة )مارتن  الديين  النتصار حـركة اإلصالح 
1483 - 1546( يف البداية،   ليعقبها بعد ذلك 
انتـصار الفئات الربجوازية الصـاعدة آنذاك،   واهنـيار 
نظام الوصاية الكـِنسية،   مشكلة بذلك انقالباً من 
عصر اإلقطاع إىل عصر التحول الرأمسايل،   ووالدة 
منط املدينة احلديثة،   كما امتاز بإعالئها شأن العقل 

واالهتمام بالعلوم الطبيعية والتجريبية.
أّما النهضة العربية فقد امتاز بتشيع روادها على 
األخذ بأسباب العلم كوسـيلة تساهم يف ختطي وجتاوز 
على  ُتشجِّع  أيضاً  واجتهت  واالحنطاط،    التخلف 
ضرورة العودة وبعث الرتاث العريب والسـيما ما تعلق 
منه بالرتاث العقالين،   كما أسهم روادها يف حماولة 
هتذيب اللغة العربية وإصالح أساليبها،   وبعث ونشر 
األدب العريب باختالف مواضيعه. ويعد أعظم اجناز 
أقدمت النهضة العربية على إفرازه هوحركة اإلصـالح 
يد  على  وتطورت  معاملها  اتضحت  اليت  الديين،   
 )1897  - 1838( األفغاين  الدين  الشيخ مجال 

واإلمام حممد عبده )1849 - 1905(.
وما نكتشفه من هذه املقارنة بني ميزات النهضـة 
بينهما  العــالقة املوجودة  العربية واألوربية،   هوتلك 
هذا ما يدفعنا إىل القول أن النهضة العربية جاءت 
مـتأخرة عن النهضة األوربية،   وهي تابعة هلا ومتأثرة 
هبا إىل أقصى احلدود،   يف أطروحتها ومناذجها بل 
العوامل  دور  ينسينا  ال  هذا  لكن  أفكاره.  وحىت يف 
الداخلية أبنية النظام السياسي واالقتصادي والثقايف 
املتدهور الذي عاشه الشرق العـريب قبل القرن التاسـع 
للعرب.  النهضوي  الوعي  وبلورة  تشكيل  يف  عشر 
املوجز  العرض  بعد  اآلن  طرحه  نود  الذي  والسؤال 

ملميزات هنضة العرب يف الشرق هو:
إذا كانت النهضة العربية قد جاءت لتؤكد على 

ضرورة ختطي العجز احلــضاري الذي ساد بـقاع املشرق 
العريب لعدة قرون،   فإىل أي مدى ميكن اعتبار هـذا 
التطور للوعي عند العرب معرباً عن غايات وأهداف 
اجملتمع العريب؟ وبعبارة أوضح،   هل كانــت النهضة 

العربية تتجه حنوطموح وهدف معني؟
إنّه ملن املتفق عليه أن سبيل وهدف كل اجـتماع 
بشري هوال حمالة السَّري حنوبلوغ التقدم والرقي،   وقد 
عصر  رواد  انشغال  بالذات حمطَّ  اهلدف  هذا  كان 
احلضارية  التحديات  جماهبة  حاولوا  الذين  النهضة 
العريب اإلسالمي عليه  العامل  والعاملية واليت واجهت 
التحديات،    هذه  يواجهوا  أن  عليهم  بد  ال  كان 
على  وإجابات  حلول  إلجياد  حماولتهم  خالل  من 
إلشكال التايل: ملاذا تأخر املسلمون،   وملاذا تقدم 
غريهم؟9وكيف ميكن هلم أن ينصهروا من جديد يف 

بوتقة احلضارة والتقدم؟
من هذه التَّساؤالت،   انطلق َتفكري رواد النهضة 
العربية ،  فقدموا إجابات خمتلفة،   باختالف أمناط 
الوعي القائمة آنذاك،   ومن منطلق اختالف الظروف 
واملعطيات اليت كانـت ماثلة أَمامَ ُكل ُمفكَِّر ُمصِلٍح 
فحاول اجلميع البحث عن إجابة فعالة ومقنعة كفـيلة 
والتخلف  العريب من درجة االحنطاط  العـامل  بإخراج 
األدىن إىل درجة التقدم العليا،   وهذا االنتقال املنشود 
واالرتفاع للمجـتمع وحتول من حـالة متأخرة إىل حـالة 
العريب  الوعي  عليه  أطلق  ما  هوبالضبط  متقدمة،   
الصـعود  النهضة،   »فالنهضة إذن هي نظرية  اسم 
من درجة إىل درجة أعلى،   أوهي إيصال العرب إىل 

مستوى احلضارة الكونية«10.
يعين هذا أن النشاط النهضوي،   الفكري منه 
واحد  أساسي  حنوهدف  يتجه  كان  واإلصالحي 
أصالة  اإلسالمية  العربية  املدنية  إعطاء  هو»إعادة 
وحركية تتيحان هلا أن حتـتل بكرامة مــنزلتها يف جوقة 

األمم احلديثة11.
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◄4 - حركة اإلصالح الديني في 
عصر النهضة:

لقد عرف الدين اإلسالمي كغريه من الديانات 
احلية بنوع من التوتر الداخلي الذي كان يقصد من 
خالله أصحابه حماولة جتديده،   وتطهريه مما اخرتقه 
من مؤثرات جانبية أقحمت عليه عن طريق احتكاكه 

بعوامل حضارية واعتقاديه لشعوب احتك هبا.
وعليه فإن التجديد الديين كان عرب مّر العصور 
اإلسالمية،   أمرا وارداً،   ومقصوداً،   أملته ظروف 
واخلرافات  البدع  فيه  تراكمت  عندما  خاصة  طارئة 
والزوائد،   حىت كادت عقائده اجلوهرية تتلف وتزيف   
كما أن تطورات احلياة يف كل عصر جديد كانت 
تنادي بوجوب تالئم األحكام الشرعية مع خصوصية 
هذا العصر. وقد قامت دعوات إصالحية،   جتديدية 
قادها خنبة من الفـقهاء والعلماء12 عرب خمتلف مراحل 
احملاوالت  تلك  وكانت  اإلسالمية  العصور  تاريخ 
القرن  مع  ابتداًء  وجدت  اليت  تلك  التجديدية،   

الثامن عشر.
على  مباشر  فعل  كرد  احلركة  هذه  وظهرت 
يعرف  ما  وجود  أوهلما:  لظهورها،    مهد  عاملني 
من  مجاعة  مثله  الذي  احملافظ  التقليدي  باالتـجاه 
الفقهاء والعـلماء ذوي النفوذ والسلطة داخل الدولة 
العـثمانية،   وقد منا هذا التيار إبان حكم السلطان 
الذي     ،)1912 الثاين )1842 -  احلميد  عبد 
أعاد للوجود فكرة الــخالفة اإلسالمية كمبدأ أساسي 
حاول من وراءه مل مشل بقاع السلطة العثمانية اليت 
عدد  جبـمع  فقام  االندثار،    حافة  على  كانت 
الطرق  أتباع  من  معظمهم  العرب،    مشايخ  من 
واكتـساب  دعوته  متجـيد  على  فتنافسوا  الصوفية،   
الصيادي  أبواهلدى  الشيخ  أشهرهم  وكان  رضاه،   
)1849 - 1909( الذي أّلف كتـباً عديدة شارحاً 

التصوف  حركة  عن  والدفاع  الصويف  الـتفسري  فـيها 
ضد حمـاولة احلـركة الوهابية،   واحلركات اليت هنـجت 
بوجوب  تنادي  الصيادي  دعوة  فقامت  طريقها،   
االلتفاف حول السلطان وتدعيم سلطته قائال:وبأن 
اخلـالفة ضرورة  إميـانية،   انتـقلت شـرعاً من أيب بكر 
إىل العثمانيني،   وبأن اخلليفة هوظل اهلل يف األرض 
ومنفذ ألحكامه وبأن من واجب مجيع املسلمني أن 

يطيعوه...13.
العرب  دفع  يف  األثر  بليغ  االجتاه  هلذا  وكان 
بتشجيعه  واالحنطاط،    حنوالتخلف  واملسلمني 
األمة،    أفراد  بني  ونشرها  والتكال،    اجلرب  لعقــيدة 
وجعلهم  لديهم  التقشف  روح  غرس  يف  ساهم  مما 
ينفرون من كل طموح مادي ودنيوي،   من شأنه 
أن يولد لديهم نوع من الكربياء كطلب العزة واجملد 

والسري حنوالرقي والتقدم.
أّما العامل الثاين،   الذي ساهم بدوره أيضاً يف 
بعث حركة اإلصالح الديين،   َفَمَردَّه إىل التحوالت 
العاملية الكربى،   اليت أطلع عليها الوطن العريب من 
برواد  الذي دفع  بالغرب،   األمر  احـتكاكه  خـالل 
اإلصـالح إىل حماولة إجياد السـبل حنوالتقرب من هذا 
إنسانيا  تراثاً  اليت شكلت  الوافد واألخذ من مناهله 
مستحدثاً،   دون املساس باملقومات اجلوهرية لألمة 

العربية اإلسالمية.
وبالنظر إىل هاذين العاملني اللذان ساعدا على 
هذا  أن  القول  ميكن  الديين  اإلصـالح  حركة  إجياد 
»أوهلما  حنوهدفني  يتجه  كان  اإلصالحي  التيار 
الراشدة    السلطة  وجتربة  احمَلمَّدي  الينبوع  إىل  العودة 
ومرحلة االزدهار العلمي والثقايف،   وثانيهما التَّدليل 
ما أمكن ذلك-على أنه ال تـَُناِقض بني اإلسالم يف 
جوهره وبني االجتاهات اإلنسانية ذات املنشأ األوريب 

اليت كانت وراء تقدم أوربا14.
أّما اهلدف األول يف اإلصالح فقد مثله أحس 
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عبد  بن  بقيادة)حممد  الوهابيـة  احلـركة  منـوذج   متـثيل 
الوهـاب التميمي  )1703 - 1791( الذي أحىي 
التوحيد يف حماربته للشرك،   وما محله هذا  عقيـدة 
األخري من عادات وطقوس غريبة عن حقيقة الدين 
بضـرورة  الدعوة  إىل  دفعه  مما  احلنيف،    اإلسالمي 
العودة إىل السلف احلقيقي )دين اجليل األول،   دين 
السلف الصــاحل(15،   ولإلشارة هنا على أنَّ القـول 
عودة  ليست  احلقيقة  يف  هي  السـلف  إىل  بالعودة 
سلفية إىل املاضي باملفهوم الشائع اليوم،   بل هي 
السلف من أجل غاية وأهداف،   ومن  عـودة إىل 
أجل متييز اإلسالم احلقيقي عن اإلسالم الذي روج 
إليه آل عثمان والذي ينايف يف جممله اعتقادات الدين 

اإلسالمي احلقيقي.
تبناه جل رواد حركة  فقد  الثاين،    اهلدف  أما 
اإلصالح يف عصر النهضة،  ونقـتصر هنا بأخذ كـل 
من رفاعة بدوي رافع الطهطاوي )1801 - 1873( 
وخري الدين باشا التـونسي كنموذجني ،  أصر على 
ضـرورة اإلصالح الذي كان يتمثل عندهم يف العودة 
إىل أصول فهم اإلسالم كما فهمه املسلمون األوائل 
إتباعا ألوامر القرآن الكرمي وسـنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واختاذ 
هذا الفهم سبيال لتجديد احلـــياة الروحية للمسلمني   
قيم  تقدير  إعادة    ، جهة  ومن  جهة،    من  هذا 
العمل،  واالجتهاد والسعي يف اإلسهام يف التـحوالت 
العاملية اليت وواجهها الوطن العريب،   والتفتح على 
تقــدمها من  بأسـباب  الغربية ووجوب األخذ  املدنية 
جهة ثانية،   مما جعل الطهطاوي وهوأحد املبشرين 
األوائل للنهضة العربية  ليقول من »واجب العلماء16 

اليوم أن يتصاحلوا مع العلوم اجلديدة«.17
ومن قول الطهطاوي هذا نستطيع التأكيد على 
أن حمور تفكـري هذا الرجل كان يتلخص فيو اجلمـع 
بني املبدأ الروحي واملبدأ االقتصادي املادي   وجعلهما 
يف  والشــأن  الــخطورة  حيث  من  واحدة  مكانة  يف 

اإلصالحو18

عام  فرنـسا  من  عودته  بعد  الطهطاوي  وطرح 
1381 مشروعا إصـالحيا،   مشل بعض أهم أوجه 
والثقافة  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  احلـياة 
األوروبية يف حينه،   ورأى من الضروري »أن تتكيف 
الشريعة وفقا للظروف اجلديدة،   معتربا ذلك التكيف 

أمرا مشروعا«.19
فهويف كتابه »ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز« 
بالــمادة  إعجابه  ويبـدي  الفرنسي  الدستور  يرتجم 
األوىل اليت تنص على أن سائر الفرنسيني متـساوون 
ولقد  للحرية  بتقديسهم  ويشـيد  القانون،    أمام 
كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم عند 
:»الواضحة  فيقول  األدلة  من  وهي  الفرنساوية،   
على وصول العدل عندهم إىل درجة عالية،   وما 
يطلق  ما  هوعني  فيه،    يرغبون  وما  احلرية  يسمونه 
مـعىن  ألن  وذلك  واإلنصاف،    العدل  عندنا  عليه 
والقوانني،    األحكام  يف  التساوي  هو  باحلرية  احلـكم 
حبيث ال جيور احلاكم على إنـسان،   بل القوانـني هي 

احملكمة املعتربة«20
مطلع كتابه  يف  الطهطاوي حريصاً  رفاعة  وكان 
»تلخيص اإلبريز« على أن يقول: »ومن املعلوم أين ال 
أستحسن إال ما مل خيالف نص الشريعة ااحملمدية«21

هناية كتابه  يف  الطهطاوي  الشيخ  سجل  وقد 
»تلخيص اإلبريز« أن متدن فرنسا حقيقة ال جدال 
فيــها وإنه »ال ينكر معارفها إال من ال إنصاف عنده 
وقف  متأله كلما  احلصرة  وكانت  له،    معرفة   وال 
على بـعض معامل التمدن يف فرنسا،  ويؤكد أن هذا 
التمدنيحق أن يكون من باب أوىل يف ديار اإلسالم 

وبالد شـريعة النيب ملسو هيلع هللا ىلص«.22
كما تكلم الطهطاوي يف مقدمة كتابه »مناهج 
األلباب املصرية يف منـاهج اآلداب العـصري عن حب 
الوطن والتعلق به،   كما تأثر  بفكرة احلرية يف جمتمع 
األمـني  »املـرشد  يف كتابه  ويعقد  الفرنسية،    الثورة 
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للبنات والبنني فصال يف احلرية العمومية والتسوية بني 
أهايل اجلمعية« فتكلم فيه عن احلرية واملساواة،  ومها 
شعاران ضمن ثالث شعارات للثورة الفرنسية،   كما 
:حرية  أقسام  مخـسة  إىل  احلرية  هومعروف-فقسم 
طبعيه،  حرية سلوكية،  حرية دينية،   حرية مدنية   
حرية سياسية23،   ويقول: فاحلرية هبذه العاين هي 
فإذا  املمالك،    أهايل  إسعاد  يف  العظمى  الوســيلة 
كانت احلرية مبنية على قوانني حسنة عدلية كانت 
وسطة عظمى يف راحة األهايل وإسعادهم يف بالدهم 

وكانت سببا يف حبهم ألوطاهنم24
هووضع  أنه  على  العدل  الطهطاوي  وعرف 
حقه  حـق  ذي  كل  وإعطاء  مواضـعها  يف  األشياء 
واملساواة يف اإلنصاف مبيزان القوانني25 ويشمل هذا 

التـعريف عناصر الـحق،  واملسـاواة،  والقانون.
توافقياً  تياراً  يوجد  أن   الطهطاوي  وهلذا حاول 
بني النموذجني الغريب واإلسـالمي،  وهبذا يكون كما 
وصفه البعضأول من تقدم على أبناء وطنه يف نقل 

علوم الغرب إىل الشرق.
فهوأراد أن يوقظ سائر بالد اإلسالم من الغفلة 
كي يبحثوا عن العلوم والفنون والصنائع،  ويف رأيه 
وامهون،  ألن  أوروبا  األخذ عن  يرفضون  الذين  أن 
العلوم قد كانت  احلضارة دورات وأطوار26،  وهذه 
فأخذهتا  هنضتنا  عصر  نعيش  عندما كنا  إسـالمية  
عنا أوروبا وطورهتا.ووجبنا اآلن أن نتلمذ عنها كما 

تتـلمذوا على أسالفنا.
وميكن القول أن رفاعة الطهطاوي أكد يف مجيع 
وأســاس  اجملتمع  هوأساس  العدل  أن  على  مؤلفاته 

احلكم.
أّما بالنسبة خلري الدين باشا التونسي )1822 
يف  الطهطاوي  مسلك  ينتهج  فنجده   )1889  -
عــــمله اإلصالحي،   الذي وجََّهه حنو شـؤون الديـن 
والدنيا،   فنادى بوجوبو   تطهري العقيدة اإلســالمية 

من اخلرافات،   واألوهام،   والبدع،   و العودة إىل 
اإلسالم األول،   وضرورة إعادة فتح باب االجتهاد  
العلوم  وتقبل  الدين،    إحياء  بني  اجلمع  إىل  ودعا 
الغربية كي تأيت النهضة املتوخاة مكتملة العناصرو27.

التجديد  موضوع  من  مواقفه  جيمل  أن  وحاول 
واإلصالحفي كتابه الشهري »أقوم املسالك يف معرفة 
الواجبات  أهم  من  يقول:  حيث  املمالك  أحـوال 
االحتاد  الشريعة،    وعلماء  ووزرائهم  اإلسالم  أمراء 
العدل  دعائم  على  مؤسسة  تنظـيمات  ترتيب  يف 
واملشورة،   كافلة بتهذيب الرعايا وحتسني أحواهلم 
ويعرفهم  صدورهم  يف  الوطن  حب  يزرع  وجه  على 

مقدار املصاحل العائدة على مفردهم ومجهورهم«28
 واآلن بعد تعرفنا على حركة اإلصالح الديين،   
يف عوامل نـشأهتا وأهدافها،   السؤال الذي نطرحه 
هو: ما الوسـائل اليت استخدمتها هذه احلركة يف تـبليغ 
التيار  هذا  :كان  هل  أخرى،    وبصيغة  رسالتها؟ 
ساد  الذي  ب))الالعقل((  هومتصف  ما  عن كل 
الوطن العريب اإلسالمي عدة قرون وهذا ما سنحاول 

اإلجابة  عليه الحقاً.

◄6 - المشروع النهضوي 
عند رواد حركة اإلصالح الديني 

وعقالنيته.

لقد أوضحنا يف ما سبق كيف بلغت اجملـتمعات 
الضـعف  من  التاسع عشر  القرن  العربية يف مستهل 
مبلغا جعل من املتعذر عليها أن تستمر زمن أطول 
بلغـت  وقد  هلا،    غزوأوربا  مـــشاريع  عن  منأى  يف 
والسياسي  االقتصادي  ازدهارها  أوج  األخرية  هذه 

والفكري.
على  ودخوله  األوريب  العامل  جميئ  ولكن 
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رواد  فيه  حاد  نقاش  مصب  العربية كان  الذات 
ووجه  الديين-على  اإلصالح  النهضة-حركة  عصر 
التحديد،   صراعات مع فئـات ترى يف دخول هذا 
الوافد خطرا على ُهِويّة اجملـتمع العريب اإلسالمي،  مما 
دفع هبم إىل أن حياولوا عقلنة املشروع الوفد عليهم 
مَتثُّله  قصد  ومتحيصه  ترتيبه  بعقلنة-أي  هنا  ونقصد 
تكن  مل  املهمة  هذه  ولكن  أوصعوبة.  حرج  دون 
املدنية  هذه  وأن  خاصة  إشـــكال،    بدون  لتوجد 
الغربية،   وقد  منت بالتدرج يف بيئتها اخلاصة،   أي 
أحداثه  بتاريخ  االتصال  الغربوواتصلت كل  يف  منت 
وبيئته الطبيعية واالجتماعية،  مث جاءت إىل الشرق 
دفعة من غري متهيد،  ودخلت على عادات وتقاليد 
فكانت  خمالفة،    ختالفها كل  موروثة  ومواصفات 
املنازعات،  شديدة والصدمة قوية،  ويف املدنية ما 
ما هوضار  وفيها  الشرق وأخالقه،   ومزاج  يتفق  ال 
بالشرق وما هونافع،  وتصفية ذلك كله أمر عسري 

يدعوإىل طول تفكريو29
إذن فصدمة احلداثة واملدنية على اجملتمع العريب 
يف الشرق أوضحت لنا ذلك الشرح القائموبني فهم 
التخيلية،    واألبنية  واخلرافات  العقائد  تسوده  وسيط 
وبني طراز فهم حديث بدأ االنفجار)اإلنـساين النزعة( 
حرك-اإلصـالح-  باحتجاج  االنبعاث  عصر  يف 
وبعلم)غاليلو،   كوجيتو،   ديكارت(والعلم الوضعي  
املفارقة  هذه  30وعلى  علمانية  روحية  سلطة  ظــهور 
املتولدة على اختالف الشرق عن الغرب حاول رواد 
حركة اإلصالح الديين إيـجاد السبل اليت متكن العرب 
الغريب،  حماولني  النموذج احلضاري  االستيعاب من 
يف ذلك أن يرفعوا اللبس اـلقائم يف خصوصية الثقافة 
فحاولوا  عليها،   الوافدة  والثقافة  اإلسالمية  العربية 
قدمته  ما  ينايف  ال  أنه  على  يربز  ما  اإلســالم  منح 
متاما،   ذلك  من  العكس  على  بل  الغربية،   املدنية 
فأعلنوا أن اإلسالم ليسو مناقضا أومنـافيا للتقدم بل 
ختطوها  خطوة  وكل  العلم  يف  حيصل  ترق  إن كل 

العقول يف سبيل الكمال ليس إال تقريـــبا إىل اإلسالم 
متقدم وتقدمي وأحوال املدنية ماثلة فيه...وقد أصبح 
الربهان على عدم التـعارض بني اإلسالم كرتاث عريب 
وديين  وبني التقدم كقانون للحضارة،   ومنوذج غريب 
يف الواقع حمور عمل رجال النهضة من اإلسالميينو31

رواد  اليت حاول  املهمة  وقد كانت هتدف هذه 
اإلصــالح الديين القيام هبا،   هي الوصول إىل النتيجة 
ومتطلبات  اإلسالمي  الدين  بني  التوفيق  التالية: 

العصر.
ولكنهم أدركوا أن تبليغ هذه الرسالة لن يتم إال 
بإقناع الفقهاء واملشايخ اللذين شكلوا وحـدهم آنذاك 
حجر عثر أمام كل حماولة من هذه النمط. وهواألمر 
الذي جعل املصلح الدينيويبدأ من نقد الوعي الديين 
مثرة  تارخييوليس  مثرة صريورة  بوصفه  السائد  املتكون 
أصول ديـنية،   كل ذلك من أجل أن يـخلق وعيا 
اجلديدة.  الشروط  مع  ومنسجما  أرقى  آخر  دينيا 
وهذا هوبالضـبط ملعىن احملدد للعــقالنية يف اإلصالح 

الدينيو32
يعين هذا بشكل آخر أن املصلح الديين قد حول 
الدين إىل فكر عقــالين يـحاول من  خالله مـجاهبة 
كل اإلشكاليات املطروحة أمامه،   سياسية كانت 
أم اجتماعية أوثقافية،   قد ترسبت عرب عدة قرون.

أم  عربا كانوا  الباحثني   من  أمجع كثري  وقد 
أجانب  على اعتبار ظهور حركة تنويرية يف الـشرق 
املعادي  املزاج  واتساع  العربية  اآلداب  وبعث  العريب 
إىل  والدعوة  القومي  ومنوالوعي  وظهور  لإلقطاع،   
اإلصالح  حركة  ونشــوء  السياسي،    االستقالل 

الديين اإلسالمي والتأثري.
احلاسم من قبل الثقافة الغربية على الثقافة العربية 
أمجع الباحثون على اعتبار هذا كله هنضـة عربية تبدأ 
من القرن الــ19 م.ومن روادهارفـاعة الطهطاوي وخري 
وحممد  األفغاين،   الدين  ومجال  التونــسي،   الدين 
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عبده،  ورشيد رضا،  وعبد الرمحان الكواكيب..اخل.

◄7 - منهج االصالح عند جمال 
الدين االفغاني: 

)1897  -  1839( األفغاين  الدين  مجال 
العربية  اللغة  تعلم  بأفغانستان،    أباد  أسد  ولد يف 
وحـــفظ القران الكرمي يف مسقط رأسه33،   وكثريا من 
األحاديث النبوية أسوة جبده األكرب احملدث الشهري 
إىل كابول  الدين  مجال  وانتقل  الرتمذي،    اإلمـام 
فدرس العلوم الشرعية والتاريخ اإلسالمي،   مث سافر 
والده إىل مدينة قزوين للتدريس فيها،   وأخذ معه ابنه 
مجال الدين فواصل فيها دراساته يف خمتلف العلوم34 
توىل رئاسة الوزارة يف بالده،   تنقل بني اهلند ومصر 
الثاين(  احلميد  عبد  السلطان  من  )بدعوة  باآلستانة 
نفاه  مصر،    إىل  فعاد  اإلسالم  شيخ  مع  اختلف 
اخلديوي توفيق باشا مللك مصر فذهب إىل فرنسا35   
العروى  جملة  عبده  حممد  تلميذه  مع  فيها  وأنـشأ 
الوثقى،   توىل وزارة احلربية لشاه إيران عام1886م   
مث فارقه متنقال يف أوربا،  حىت استدعاه السلطان عبد 
احلميد)سلطان الدولة العثمانية(1892م،   فبقي يف 

اآلســتانة حىت تويف عام1897م.
عرف  ما  واىل  املسلمني،    يقظة  إىل  األفغاين 
بـاجلامعة اإلسـالمية،   للتخلص من الــتدخل األجنيب 
ورفض احلكم االستبدادي املطلق،   وحظيت دعوته 
العريب    اإلسـالمي  العاملني  أرجاء  يف  واسع  بانتشار 
وتابعة يف النهج واألفكار والتوجهات تلميذه اإلمام 
حممد عبده )1845 - 1905( وتلميذ حممد عبده 

الشيخ حممد رشيد رضا.
وقامت دعوة األفغاين يف جتديد الفكر اإلسالمي 

على املبادئ الرئيسية التالية : 

الدين  يف هذا اجملال  1-التعليم:  يقول مجال 
دماغ  دخل  »كلما  امليدان  هذا  يف  رؤيته  موضحا 
بأعضاء  يعمل  أن  أجرب  العلـم  من  شـيء  التلميذ 
جسده شيئا من العمل فيعمل باحلدادة مثال والنجارة 
والبناء يف املدرسة مع رفاقه ويعاين تربية احليوان فيها 
فيتجلب األبقار ويصطنع اجلنب ويستخلص الـسمن 
والزبدة وغري ذلك مما ينفعه جسديا أما التعليم الديين 

فيكون يف نظره على قسمني:
-قسم للعبادات)العلوم الدينية(.

-قسم للمعامالت)العلوم الدنيوية(.
التعليم،   فريى أنه ال ميكن  أم بالنسبة حملتوى 
اعتبار الـعلم خريا يف ذاته أوشرا يف ذاته وإمنا التــعليم 
والرخاء  السالم  إىل  األمم  يقود  هوالذي  الصحيح 
والعدالة االجتماعي،   ال للحرب والفناء،   ويرجع 
األفغاين كل شيء إىل العامل البشري،   أي اإلنسان 
حىت  بقوم  ما  يغري  ال  اهلل  الكرمية}اّن  لآلية  طـــبقا 

يغــريوا ما بأنفسهم{36

إصالحية  يستهدف حركة  2-السياسة:  كان 
املـحنة  سبب  أن  ويرى    ، الشرق  بالد  يف  شاملة 
يرجع إىل أويل األمر يف األمم اإلسالمية  متحدون 
مطيـعني  االحتاد.  على  وخمــتلفون  االخـتالف  على 
للمسـتعمرين وللمستغلني جادون يف خدمتهم،  ولذا 
الدولة  لتنهض  إسالمية  قيام جامعة  إىل  يدعوا  فإنه 
اإلسـالمية ة تلتحق بركب األمم املتقدمة،   حيث 
يقولوال ألتمس  بقـويل هذا أن يكون مالك األمر يف 
يكون  رمبا  هذا  فإن  واحدا  األقطـار شخصا  جـميع 
القرآن  عسريا ولكين أرجوأن يكون سلطان مجيعهم 
ملكه  على  ملك  ذي  وكل  الدين  وحدتـهم  ووجهة 
فإن  استطاع،    مهما  اآلخر  حلفظ  جبهده  يسعى 
هذه  ببقاءهم..37وكانت  وبقاءه  حبياهتم  حياته 
اجلامعة عبارة عن هيكل سياسي موحد يضم مجيع 
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املسلمني حكومات وشــعوبا،   ويؤمن مجال الدين 
إميانا راسخا أن املسلمني لن حيققوا نصرا ولن ينالوا 
العزة إال باالحتاد والتعاون فيما بينهم38 لذلك سعى 
الوثقى    العروى  جملة  لتأسيس  األفغاين  الدين  مجال 
واليت تعترب أكرب مظهر لنشاطه السياسي واألديب يف 
باريس،  فهي جملة أسبوعية عربية،  كان األفغاين-

وحملمد  والـمعاين  أمني-األفكار  أمحد  تعبري  حسب 
باقر  حممد  مريزا  وللسيد  والصياغة  التحرير  عبده 
مهمة التعريب للمجلة من الصحف األجنـــبية املهتمة 
بالعامل الشرقي،  تنفق عليه مجعية امسها: مجعية العروة 
الوثقى ذات الفروع النشيطة يف الــهند ومصر وغريها  
ضعفها  من  اإلسالمية  الدولة  إهناض  على  تعمل 

والقيام مبسايرة الركب احلضاري األوريب.
اهلند ومصر،  كانت توضع  لقيت مصادرة يف 
يف غالف لتصل إىل من يراد إيصــاهلا إليه حىت أعلن 
عنده  توجد  من  أن كل  املصرية  الرمسية  اجلريدة  يف 
إىل  مصرية  جنيهات  خبمسة  يغرم  الوثقى  »العروة 
مخسة وعشرون جنيه،   نشرت 18 عددا،   )العدد 
األول يف  13 مارس 1884،   والعدد األخري يف 
17 أكتوبر 1884(39 والغرض من هذه اجمللة هو:

- بيان الواجبات على الشرقيني اليت كان التفريط 
فيها موجها للسقوط والضعف وتوضيح الطرق اليت 
أصول  بيان  وكذلك  فات  ما  لتـدارك  سلوكها  جيب 
األسباب ومناشئ العلل اليت أفسدت حاهلم وعمت 
علــيهم طريقهم وإزاحة الغطاء عن األوهام اليت حلت 

هبم.
- إشراب النفوس عقيدة األمل يف النجاح وإزالة 

ما حل هبا من اليأس.
- دعوهتم إىل التمسك باألصول اليت كان عليها 
آبائهم وأسالفهم وهي ما متسكت به الدول األجنبية 

العزيزة اجلانب.
عموما  الشرقــيون  به  يرمي  عـما  الدفاع   -

واملسلمون خصوصا من التهم وإبطال زعم الزاعــمني 
أن املسلمني ال يتقدمون يف املدينة ما دموا متمسكني 

بأصول دينهم.
- تقوية الصالت بني األمم اإلسالمية ومتكني 
األلفة بني أفرادها تأمني املنافع املشرتكة بينها ومناصرة 
السياسة اخلارجية اليت ال متيل إىل احليف واإلجحاف 
الدين  مجــال  فكرة  منهج  وكان  الشرقيني.   حبقوق 

األفغاين يف إصالح اإلسالم على التايل:
فقط  يكن خياطب  األفغاين مل  الدين  إّن مجال 
اليت  الضــالة  األفكار  من  لينقذهم  املسلمني  إخوانه 
غرقوا فيها منذ زمن طويل،  بل خياطب أيضا،   من 
وراء األمة عامل أوروبا املتعــلم إنه يريد يف آن واحــد 
هدم اآلراء اخلاطئة عن اإلسالم اليت تبناها املسلمون 
األوروبيون    إليه  يوجهها  اليت  االنتقادات  ودحض 
وعـندما يقول بأن هال ميـــكن للمسلمني استعادة قوهتم 
ومدنيتهم إال بالرجوع إىل اإلسالم،   فإمنا يقول ذلك 
به لدى  املّسلم  بإحلاح أشد،   ألنه قد أصبح من 
الفكر األورويب أن الدين على العموم واإلسالم على 
اخلصوص يقـتل اإلرادة ويقيد العقل،  وأن التقدم إال 
الدنيا  عن  الدين  بفصل  األقل  أوعلي  عنه  بالتخلي 
يف  الغرب  تقليد  برفض  نادى  حادا40وهلذا  فصال 
خمتلف نواحي احلياة دون ضرورة وبال متحيصوإمعان   
التيارات  على  باالطالع  املسلمني  العلماء  وحث 
والــشريعة  يـتفق  ما  بقبول  وذلك  احلديثة،  الفكرية 
اإلسالمية،  ويفيد املسلمني يف حياهتم،   ورفض ما 
يتعارض وعقيدهتم ورفضه باحلجج العــقلية والرباهني 
املنطقية،  وقد ألف كتابا بالفارسية يف بعنوان »الرد 
املدنية،    أساس  الدين  أن  فيه  أكد  الدهريني«  على 

واإلحلاد فساد العمران.41
وآراؤه يف التجديد الديين تتمثل حسب رأيه يف 
تدهور  يف  األكــرب  والعامل  األول  الســبب  أن  كون 
احلضارة اإلسالمية وضياع جمد املسلمني،   هوإمهال 
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ما كان سببا يف النهوض واجملد وعزة الــملك وهوترك 
الفكر  لتحرير  والعمل هبا،   ودعوته  الدين  حكمة 
الديين من قيود التقليد وفتح باب االجتهاد،   والتوفيق 
بني العلم واإلميان،   إذ يعتقد مجال الدين األفغاين 
أن ال خالف بني ما جاء يف القرآن واحلقائق العلمية  
أما إذا برز خالف ما،  فيقرتح حل هذا اإلشكال 

باعتماد التأويل42.
البدء من  األفغاين يف  الدين  ومتثلت رؤية مجال 
اســتلهمها  واليت  الصــاحلة،   املاضي  أصول  بعض 
األوروبيون عندما استعانوا برتاثنا يف هنضتهم مع وعينا 
بأهنا هي املدخل والسبيل الذي يعني على التجديد 
والتحديث والتطوير،  بل إن األفغاين خيالف من يقيم 
مبدأ  وليس  بالغرب،   االنبهار  مبدأ  على  حضارته 

االخـتيار منه أوأن نبدأ من حيث انتهى الغرب43.
به  أمن  وما  احلياة  هذه  يف  األفغاين  رسالة  إن 
ينـفذه  ومضى  حلــياته  اخـتطه  الذي  العمل  ومنهج 
كاإلعصار،  ال يعرف الرتاجع وال اخلوف وال الرهبة   
ال تثنيه قلة واليـرهبه ســلطان وال يعرف كلاًل أونصبا 

خلصتها مقولته الشهرية:
شعث  وملت  الفكر  من  تفرق  ما  مجعت  ولقد 
التصور، ونظرت إىل الشرق وأهله فاســتوقفين األفغان 
وهي أول أرض مشى جسمي ترابه،   مث اهلند وفيها 
تثقف عقلي، فإيران حبكم اجلوار والروابط،   فجزيرة 
العرب،  من حجاز هي مهبط الوحي،   ومن مين 
ومأمـوهنا  وهاروهنا  وبغداد  والعراق  وجند  وتبايعتها 
والشاه ودهاة األمويني فيها، واألندلس ومحراؤها وما 
الشرق فخصـصت جهاز  فالشرق  أمرهم،   اليه  آل 
أقتل  فوجدت  دوائه  وحتري  دائه  لتشخيص  دماغي 
واخـتالفهم  أرائهم  وتشتت  أهله  انقسام  داء  دوائه 
فعملت  االختالف،   على  وإحتادهم  اإلحتاد  على 
على توحيد كلمتهم وتنبيههم للخطر الغريب احملدق 

هبمو.

◄الخاتمة :

عن  لنفسها  تبحث  اإلسالمية  األمة  إذا كانت 
هي  األوىل  البديهية  فإن  احلضارية  أزمتها  من  خمرج 
علماء  هلا  عاش  اليت  النـهضة  مشروعات  تدرس  أن 
ومفكرون  مسلمون أمثال الطهطاوي،  وخــري الدين 
عبده    وحممد  األفغاين،    الدين  ومجال  التونسي،  
الكواكيب،   وغــريهم.  الرمحان  ورشيد رضا،  وعبد 
على  الوقوف  حماولة   نظرنا-  يف  تعين  والدراسة 
املشــروعات  هذه  بني  جتـمع  اليت  املشرتكة  القواسم 
احلضارية وتطلع اآلمة اآلن إىل مشروع حضاري يقيم 

التنوير على أساس االستقالل ال تبعية.
ولن يكون التـنوير العريب مسـتقال  إال إذا انطلق 
من عقيدة وأفاد من ثـقافتها،   ومــمارستها املاضية،   
استهدف مصلحتها،   يف مرحلتها احلالية واستشرف 

مستقبلها يف قرهنا القادم.
ولعل مشروع النهضة عند روادها كان من أسبـق 
وأوضح الرؤى،  اليت  قدمت يف هذا الصدد،  فكما 
رأينا انطلقوا من الواقع الذي أثار مهتهم إىل جانب  
مكوناته التـربوية ،  والثقافية،   وحني فكروا يف هذه 
به  صـلح  مبا  إال  أخرها  يصلح  أهنال  وجدوا  األمة  
قوهتا  مكمن  من  األمة  مهة  بعث  تبنوا   لذا  أوهلا،  

وهوالقيم الدينية مبعناها الواسع.
بالغرب  صلتنا  حول   الدائر  اجلدال  من  وبداًل 
بني أمهيته وضـرورتيه وبني رفضه لدى البعض،  بدال 
من هذا ينبغي أن نعيد قراءة تراثنا بعيون ال ترى نقل 
املاضي إىل احلاضر مجلة وتفصيال،  لكنها ترى أن 
تنقل املاضي ما ميثل األصول واملنهج وعمق الرؤية،  

وهي زاوية حتتاجها األمة يف كل زمان ومكان.
ولعّل ما قدمه رواد اإلصالح من فهم للهدف   
مع  متسقون  أهنم كانوا  يؤكدون  الوسائل،   وحتديد 
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وهذه  ومتطلباهتا،   األمة   وواقع  وثقافتهم  نشأهتم 
األضواء ينبغي أن هتتديا  هبا،   إذ من املنطلق أن 
نــبحث فيما منلك قبل أن مند  أيدينا إىل غرينا،  ولن 
نكون متسـقني مع أنفسنا إذا وقعنا يف خطأ مؤداه 
الذي  الوقت  يف  والفكر  األرض  حبرية  ننادي  أنــنا 
ظناً  وامتداحه،    الغرب  عند  ما  نقل  فيه  نستمرئ 
مستنري  شرق  إىل  حييلنا  سوف  أخذه  جمرد  أن  منا 
واحلقيقية أن ذلك ال يكون آلن االستنارة موجودة يف 
ثقافـتنا اليت انطلقت من معتقـدنا يف األلوهية واليوم 
بأسباب  املسـلمون  أمثرت حضارة أخذ  أوكم  اآلخر 
األمـم  وثقافات  جتارب  من  ولوأفادوا  حىت  احلضارة 
األخرى،  أقول أن قراءة  رواد اإلصالح هبذه الرؤية 
وإال  يتالزما،   أن  ينبغي  ومنهج  قراءة ألصول  هي 
فسيظل اجلدل دائرا دون أن ختطواألمة خطوة واحدة 

إىل األمام.

◄الهوامش : 

النهضة،  ط3،   عصر  يف  العريب  الفكر  ألربت حوراين،    - 1
بريوت،  سنة1981،  ص52

2 - املرجع نفسه،  ص53

3 - أمحد أمني،   زعماء اإلصالح يف العصر احلديث،  ط1،  
مكتبة النهضة املصرية ،  القاهرة،  سنة1949،  ص7

4 - أمحد أمني املرجع السابق،  ص7

5 - أمحد نسيم برقاوي،  حماولة يف قراءة عصر النهضة،  ط1،  
الرواد للنشر والتوزيع،  بريوت،  سنة1988،  ص ص18.19

6 - فؤاد صروف،   نبيه أمني فارس،  الفكر العريب يف مائة 
تشرين  يف  املنعقد  العربية  الدراسات  هيئة  مؤمتر  سنة،   حبوث 
العيد  منشورات  بريوت    ، األمريكية  اجلامعة  يف  الثاين1966 

املئوي 1967،  ص272

7 - عمر عبد العزيز عمر،  دراسات يف تاريخ العرب احلديث 
واملعاصر،  دار النهضة1975،  ص203)بتصرف(

8 - أمحد نسيم برقاوي،  املرجع السابق،  ص16

9 - انطلق تفكري جل رواد اإلصالح ومنظري النهضة العربية 
من هذه التساؤالت-أنظر مثال-كتاب-ملاذا تأخر املسلمون ،  

وملاذا وتقدم غريهم؟،  شكيب أرسالن)1946-1896(

10 - برهان غليون،  إغتيال العقل،  ب،  ط،  املؤسسة الوطنية 
للفنون املطبعية،  اجلزائر1990،  ص192

11 - حممد أركون،  الفكر العريب،  ترمجة عادل العوا،  ط2،  
ديوان املطبوعات اجلامعية ،  اجلزائر،  1982،  ص152

12 - نذكر هنا مثال حماولة التجديد اليت قادها كل من-عمر 
اإلمام  األموي)681-720م(.وحماولة  العزيز-اخلليفة  عبد  بن 

الشافعي)819-767(.

13 - ألربت حوراين،  الفكر العريب يف عصر النهضة العربية،  
ص119

14 - أمحد نسيم برقاوي،   املرجع  السابق،  ص50

15 - أمحد أمني،  زعماء اإلصالح يف العصر احلديث،  ص11

أي  الدين  علماء  الطهطاوي  هبا  يقصد  - كلمة"العلماء"   16
الفقهاء واملشايخ.

17 - ألربت حوراين،  املرجع السابق،  ص99

18 - فؤاد صروف،   نبيه أمني فارس،   الفكر العريب يف مائة 
سنة،  ص194

النهضة،    عصر  يف  العريب  الفكر  حوراين،    ألربت   -  19
ترمجة:كرمي عزقول،   ط 4،   دار النهار للنشر،   بريوت،  دون 

تاريخ،   ص 99

20 - حممد حممد حسني،   اإلسالم واحلضارة الغربية،   دون 
طبعة،   دار الفرقان،   دون تاريخ،   ص 23 

الفكر اإلسالمي  21 - مجال سلطان،   جذور االحنراف يف 
احلديث،   ط 1،   مركز الدراسات اإلسالمية،   برمنجهام،   

بريطانيا،   1991 ،   ص 20

22 - أرفيس علي،  إشكالية النهضة بني مالك بن نيب والسيد 
قطب،  دراسة حتليلية نقدية،  ص31

23 - حممد حممد حسني،   اإلسالم واحلضارة الغربية،   )دون 
طبعة،   دار الفرقان،   دون تاريخ،   ص 27

24 - أرفيس علي،  املرجع السابق،  ص31

العربية،    النهضة  فجر  واحلرية يف  العدالة  قرين،    25 - عزت 
سلسلة كتب عامل املعرفة،   الكويت،   عدد 30 ،   جوان 
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1980 ،   ص 78

26 - أرفيس علي،  املرجع السابق،  ص32

27 - فؤاد صروف،   نبيه أمني فارس،   الفكر العريب يف مائة 
سنة،  ص430

28 - نبيل عبد اجلبار،   املشاريع الوحدوية،   مكانة العقل يف 
الفكر العريب،   ط 2،   مركز دراسات الوحدة العربية،   بريوت،   
1998 ،   ص 227 ،  وأنظر أيضا اىل:أرفيس علي،   املرجع 

السابق،  ص32

29 - أمحد أمني-املرجع السابق،  ص340

30 - حممد أركون،   املرجع السابق،  ص142.

31 - برهان غليوم،  اغتيال العقل،  ص189

النهضة،   عصر  قراءة  يف  حماولة   برقاوي،   نسيم  أمحد   -  32
ص28

33 - سيف الدين الكاتب،  أطلس التاريخ احلديث،  ط1،  دار 
الشرق العريب للطباعة والنشر والتوزيع،  حلب،  سوريا2008،  

ص132

34 - مولود عومير،  أعالم وقضايا يف التاريخ اإلسالمي املعاصر،  
ط1،  دار اخللدونية،  اجلزائر2007،  ص79

35 - سيف الدين الكاتب،  املرجع السابق،  ص132

36 - صورة الرعد،  األية11

والشرق  العثمانية  الدولة    ، أنيس  حممد   -  37
األجنلواملصرية،   مكتبة  ط1،   العريب)1914-1514(،  

القاهرة،  1985،  ص243

38 - مولود عومير ،  املرجع السابق،  ص87

السياسي  واالستعمار  اإلسالمي  العامل  اجلندي،   أنور   -  39
ص  مصر،   ألجنلومصرية،   املكتبة  والثقايف،   واالجتماعي 

ص285-284

40 - ألربت حوراين،  املرجع السابق،  ص150

41 - أرفيس علي،  إشكالية النهضة بني مالك بن نيب والسيد 
قطب،  دراسة حتليلية نقدية،  ص36

يف  عندالعرب  الفكرية  االجتاهات  احملافظة،    علي   -  42
للنشر والتوزيع،  بريوت،    عصر النهضة،  دون طبعة،  األهلية 

1987.ص76

43 - علي احملافظة،  املنرجع الساق،  ص74



 قضايا تاريخية   العدد  02  1437 هـ / 2016 م

224

ملف العدد



 قضايا تاريخية   العدد  02  1437 هـ / 2016 م

ملف العدد
225

نّظم خمرب الدراسات التارخيية املعاصرة   باملدرســة 
العليـا لألساتـذة بوزريعة والمولود حديثا  مع منتصف 
الميالدية  السنة  الهجرية  1437ه ونهاية  السنة 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  باشراف  2015م، 
العلمـي ملتقا دوليا حول الّتنصير في الجزائر : سياقه 
الّتاريخي وأبعاده وأساليب مواجهته الحضارية يوما 
4-3 شعبان 1437 ه  الموافق ل 11-10 ماي 
2016م،  وهومبثابة الطبعة الثالثة  لسلسلة امللتقيات 
اليت دأبت املدرسة على احتضاهنا منذ شهر ماي من 
سنة 2014م قصد معاجلة مسألة هتّدد كيان هذا البلد 

خاصة وتعمل على إجتثاث حصانته احلضارية أال وهي 
مسألة التنصري يف أوساط الشعب اجلزائري بكل أطيافه.

شهدت فعاليات الملتقى حضورا ممّيزا للراعي 
الروحي للسلسة الملتقيات العالمة الشيخ محمد 
الطاهر أيت علجت – حفظه اهلل وأطال من عمره 
بأمور دينه  العالم  المفّكر  – والبروفيسور شيبان، 
ودنياه، والدّكتور عبد الوهاب حمودة، صاحب علم 

وبيان .

قبل  من  مباركة  بتالوة  امللتقى  فعليات  إفتتحت 

الّتنصير في الجزائر
سياقه الّتاريخي وأبعاده وأساليب مواجهته الحضارية

إعداد : د. سعيدي مزيان
جنة العملية لمللت�

ّ
  رئيس الل

زا�  يعة - الج ساتذة بوزر
أ
املدرسة العليا لل

ملف العدد:
 تغطية حول امللتقى الّدويل الثّالث:
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االفتتاح  الوطين مث كلمة  الّنشيد  تبعه  األستاذ رضوان 
للسيد مدير املدرسة العليا لألساتذة األستاذ الدكتور 

عليش لعموري 

الكريم السالم  فيها : »أيها الحضور  ومما جاء 
عليكم  ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

لي، وألسرة  المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة 
وباسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الممثلة 
في شخصها الوزير السيد األستاذ الدكتور الطاهر 
الضيوف  بكل  أرحب  أن  الشرف  عظيم  حجار، 
الكرام الذين شرفونا في هذا الملتقى الدولي الموسوم 
بعنوان التنصير في الجزائر سياقه التاريخي وأبعاده 
بتنظيمه  قام  والذي  الحضارية  مواجهته  وأساليب 
مخبر الدراسات التاريخية المعاصرة برئاسة مديره 

األستاذ الدكتور سعيدي مزيان .

  10/11/05/2016 اليومين  هذين  في 
نستمع لألساتذة وباحثين يتدخلون في موضوعات 
متنوعة وثرية تعالج مسائل وقضايا أساسية  في تاريخ 
الجزائر المعاصر خصوصا  منها قضية التنصير في 
الجزائر  سياقه التاريخي وأبعاده وأساليب مواجهته 
الحضارية.  إنه مسألة من المسائل التي أثارت الجدل 
بعضه عقيما وبعضه أثار نقاط حساسة في هويتنا 
وثقافتنا وعقيدتنا . ومن دون شك أن  هذا الملتقى 
قد يثري الموضوع على مدار اليومين بمداخالت 
بلقيها أساتذة متخصصون متبوعة بمناقشات تضيء 
وإنما  مهم،  فقط  ليس  الموضوع  ألّن  الموضوع. 

يعالج إشكالية أساسية في الفترة المعاصرة.«

مثّ جاء دور رئيس الّلجنة العلمية للملتقى د.سعيدي 
معرض حديثه يف  ومما جاء يف  املخرب،  ومدير  مزيان 
إن  أبالغ   ... وال   «  : عام  بوجه  بامللتقى  التعريف 
قلت أنّه وصلتني أكثر من 90 مداخلة كلها تعالج 
مسألة التنصير  من عّدة زوايا قام بإعدادها أساتذة 

جهابذة  مستنيرين من جميع التخصصات في العلوم 
االنسانية واالجتماعية  ومن جميع  واليات ا لوطن  
شرقها وغربها  وشمالها وجنوبها: الطارف، تبسة، 
عنابة، أم البواقي، سطيف، قسنطينة، باتنة وغيرها من 
الشرق، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، مستغانم، 
معسكر، عين تيموشنت  وغيرها من الغرب، الجزائر 
العاصمة يجامعاتها، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، 
وادي  غرداية،  وغيرها،  المسيلة،  مليانة  خميس 
سوف، أدرار، تمنراست، بسكرة، األغواط وغيرها 
من واليات الجنوب الكبير العامر بالمثقفين والعلماء 
اليت  الرئيسية  لإلشكالية  بإبرازه  ذلك  أعقب   .»...
سيعاجلها امللتقى واليت صيغت يف شكل أسئلة جوهرية 

كانت يف األساس :  

بها  ترتبط  الّتي  والمجاالت  الدالالت  ماهي   
الحركة التنصيرية عامة؟ وماهي اإلستراتيجية المرسومة 
وماهي تطبيقاتها العملية في  أوساط الجزائريين أثناء 
الفترة االستعمارية وبعد استرجاع االستقالل؟  وهل 
باالمكان رسم وتجسيد استراتيجية مواجهة علمية 

لها  أشكالها العملية؟ 

مث عّرف باألهداف الرئيسية للملتقى واليت حّدها 
يف نقاط جوهرية هي :  

وجماالته  التنصري   ملفهوم  العلمي  الّتعريف   -  1
وأشكاله املعاصرة. 

االستعمارية  الّدينية  باإلسرتاتيجية  الّتشهري   -  2
الفرنسية باجلزائرمن خالل أقطاب الّتنصري بابراز أهدافها 

ووسائلها وإبراز جهود   اجلزائريني يف مواجهته . 

3 - معاجلة واقع الّتنصري باجلزائر بعد االستقالل 
بتحديد أشكاله ورصد أهدافه ونتائجه ) اآلثار الّسياسية 
الفضائيات    دور  والّروحي،  الثقايف  التغريب  للتنصري، 

التنصريية  يف  تكريس الكراهية الّدينية ... ( .

مواجهة  أساليب  استحداث  إىل  الوصول   -  4
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الّتنصريي وتفعيلها ميدانيا  املّد  حضارية لصّد عدوان 
طاقته  حسب  كّل  الشعب،  أطياف  مجيع  باشراك 
لتفعيل احلصانة الّدينية وتقدمي الّرسالة احلضارية لالسالم  

على أحسن وجه ممكن  .

أّما المحاور الكبرى للملتقى : فقد أوجزها يف: 

بالتنصري:  مرتبطة  وجماالت  مفاهيم   -  1
الّصهوينية  االثنولوجيا،  األنثروبولوجيا،  )االستشراق، 
السياسي  التوظيف  املسيحية،   األصولية  التنصريية، 

للتنصري ....( 

املؤمترات  من خالل  التنصريية  اإلسرتاتيجية   -  2
الّتنصريية ونشاط األقطاب 

3 - واقع التنصري يف اجلزائر املستقلة بني الّتهوين 
والّتهويل )األشكال واملظاهر والتداعيات(

4 - أساليب املواجهة احلضارية للحركة التنصريية 
الشعائر  ممارسة  واقع  االعالمية،  املعاجلة   : باجلزائر 
اجلزائرية  الّدولة  مواثيق  يف  )دراسة  اجلزائر  يف  الّتعبدية 
فيفري  يف  املؤرخ   06-03 قانون  خاصة  وقوانينها  
احلركة  األخري(  الدستوري  التعديل  وحىت   ،2006
اجلمعوية، الّنشاط الدعوي، املعاجلة الفكرية ودور الّنخبة 

اجلامعية .... 

5 - الدعوة إىل صراع أم حوار احلضارات؟ صراع 

أم حوار األديان؟ 

)اخللفيات واألبعاد(...  

واختتم كلمته بقوله : »نسأل اهلل تعالى الّتوفيق 
جعل  والّرشاد.  النجاح  هذا  ولملتقاكم  والّسداد 
اهلل  تجمعنا  هذا تجّمعا مرحوما وتفّرقنا بعده تفّرقا 
معصوما .شكر اهلل سعيكم وأجزل اهلل ثوابكم  ورفع 
من قدركم جميعا وجعلكم اهلل ممّن يذكرهم عنده. 
عليكم  والسالم  العالمين  رّب  هلل  والحمد  آمين 

ورحمة اهلل تعالى وبركاته« .

مثّ  تناول الكلمة العالمة الشيخ أيت علجت 
الّذي  بارك فيها امللتقى ونّوه خبطر الّتنصري من خالل 
جتاربه  السابقة وتأكيد على سريان العلمية التنصريية 

حاضرا وحىت مستقبال.

واستكمل حديثه بدعوات مباركات لكّل من كان 
سببا يف عقد  هذا امللتقى املبارك حبول اهلل تعاىل.  مثّ 
تلى ذلك تكرمي للشيخ أيت علجت، أ.د عبد اهلل قلي 
)مدير  لعموري  عليش  أ.د  السابق(،  املدرسة  )مدير 
املدرسة حاليا(، أ.د مجال قنان، أ.د نار الدين سعيدوين 
أ.د حممد العريب الزبريي. أعقب ذلك  مبحاضرة إفتتاحية 
واجلغرافيا  التاريخ  قسم  من  بسعي  بن  للدّكتور حممد 
باملدرسة عنواهنا: »المنّصرون الجدد بين الموقف 
استحسان  القت  الوجداني«  والموقف  العقلي 
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احلضور.

بعد راحة قصرية، باشرت احلاضرون فعاليات امللتقى 
جبلسة أوىل ترأسها الدكتور سعيدي مزيان  استهلت 
مبحاضرة أوىل، كان من املقّرر أن يلقيها الدّكتور عبد 
الرحيم أوزين من  جامعة محمد الخامس  الرباط ــ 
المملكة المغربيةـ ـ عرب تقنية الفيزيوكونفرونس واملعنونة 
مسلمي  تنصير  وعدوان  الفرنسي  »االستعمار  بـ 
الجزائر«  إالّ أّن أمور تقنية حالت دون ذلك . مث تلى 
الرّاقي الذي بعث به األستاذ  رئيس اجللسة االعتذار 
احملاضر والذي تأسف شديد األسف عن عدم متّكنه 
من احلضور ألسباب جّد قاهرة .تلى ذلك  حماضرة 
جامعة   - التاريخ  قسم  قوبع،  القادر  عبد  الدكتور 
اجللفة، الصهيونية المسيحية : تطور المفاهيم 

والمسارات مثّ  حماضرة الدّكتورة   رضا نوال من قسم 
الّرسالة  البواقي   أم  واالتصال جامعة  االعالم  علوم 
قراءة   – الرقمية  البيئة  زمن  في  التنصيرية 

تحليلية في الخصائص واألبعاد .
وكان من املفروض أن حيضر  البروفيسور أدريان 
األساتاذ      Adrien LEITES   - ليتس 
  Paris Sorbonne( العريقة    السربون  جبامعة 
Professeur à l’Université( وهومسلم وقد 
شارك سلفا يف ملتقيات باجلزائر، وقد تعّذر  حضوره  
لتعّطل يف منحه التأشرية مثّ جاء دور د. برهان الدين 
املراشيحي  وهوباحث يف الدراسات االسالمية والرتبوية 
-   - سوريا – والذي عنون مداخلته بـ »اإلستراتيجية 
التنصيرية من خالل المؤتمرات ونشاط األقطاب«.  
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بوضرساية  بوعزة  الدكتور   األستاذ  دور  جاء  مث 
من قسم التاريخ  جامعة اجلزائر ــ 2 ــ والذي عاجل يف 
مداخلته  مسألة مجابهة الحركة السنوسية للتنصير 

الفرنسي في أوساط التوارق الجزائريين .

بعدها  فسح اجملال لسلسة من األسئلة واملناقشات 
رفعت اجللسىة لتناول وجبة الغذاء والّصالة .

إستهلت الفرتة املسائية باجللسة الثالثة اليت ترأسها 
األستاذ الدّكتور حممد اهلادي بوطارن ) املدير السابق 
حيث  من  اجللسة  تسيري  يف  أبدع  والذي  للمدرسة( 
التوزيع الساعي للمداخالت  والتعقيب وتنظيم املناقشة 
العروسي  ولد  الطيب  د.  مبحاضرة  اجللسة  بدأت   .
الجليل  عبد  محمد  بباريس  العريب  العامل  معهد 
كيف انتقل من االسالم إلى المسيحية مث حماضرة 
املسيلة  التاريخ - جامعة  أ.د. عبد اهلل مقاليت قسم 
بعنوان  استراتيجية التنصير في منطقة القبائل وسبل 
مواجهته: وسائل التعليم أنموذجا . تلته  حماضرة د. 
صاحل  علواين أستاذ باحث يف التاريخ والرتاث املغاريبـ ـ 
تونسـ ـــ شارل مارسيال الفيجري 1892-1867م  
الجزائر ونجاح في  التنصيرية : فشل في  ومهمته 

إفريقيا.

مثّ د. تاونزة حمفوظ -  جامعة مخيس مليانة -  من 
مفارقات التنصير في الجزائر : الكاردينال محمد 
بيرانجي  واألب  جريفت  ليستر  والقس  دوفال 
داعمون للثورة الجرائرية، فالذّكتورة نفيسة دويدة قسم 
التاريخ واجلغرافيا املدرسة العليا لألساتذة - بوزريعة - 
واليت تطرقت ملسألة -  الدعوة إلى المسيحية في 
توجهات بعض وجوه النخبة الجزائرية، مث جاء دور 
الذكتور لزهر بديدة من قسم التاريخ جامعة اجلزائر ــ 2  
محمد السعيد الزاهري ومحاوالت التصدي للتنصير 
واالستشراق في الجزائر من خالل كتاباته 1925 - 
1954م مثّ األستاذ  حمّمد مينار قسم العقيدة ومقارنة 
األديان جامعة األمري عبد القادر ــ قسنطينة  التصور 
الحركات  في  وامتداداته  للحياة  الغربي  الحداثي 
التنصيرية المعاصرة مثّ ختم اجللسة  الدكتور  ڤوعيش 
للصحافة وعلوم اإلعالم  العليا  املدرسة  الّدين   مجال 
واستراتيجياته  »التنصير  عنواهنا  مبحاضرة   3 اجلزائر 
العملية«  –عرض لألساليب وبحث عن الحلول-

تلى ذلك مناقشة  مداخالت اجللسة املسائية .

الّيوم الثّاني: - األربعاء 11 ماي 2016م
إلياس  قاسي  نايت  د.     : الرابعة  اجللسة  ترّأس 
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وقد توالت املداخالت حيت استهلتها  أ )ة( . كرمية 
جامعة  واالتصال  واالعالم  الدعوة  قسم  عباسي  
األمري عبد القادر للعلوم االنسانية ــ قسنطينة الدعاية 
للنصرانية عبر شبكات التواصل اإلجتماعي دراسة 
تحليلية لصفحة المسيحي الجزائري - أنموذجا – 
مثّ  األستاذ  عبد احلفيظ بولزرق قسم علم االجتماع  
قسنطينةـ ـ2ـ ـ مقاربة سوسيو- ديمغرافية للتنصير في 
الجزائر المستقلة : مدينة بجاية أنموذجا. فالذكتور 
د. مصطفى مغزاوي قسم التاريخ جامعة حسيبة بن 
بوعليـ ــ الشلفـ ـ البحوث الجامعية الُمـعالِـــجة لظاهرة 
التنصير في الجزائر1962 - 2016  - إحصاء 
وتصنيف – لتعقبه الدكتورة خملوفـ ــ بن تونس ساجية 
ــ 2  مبداخلة  اجلزائر  الرتبية  النفس وعلوم  قسم علم 
عنواهنا مؤتمر كولورادوبين التخطيط والتطبيق، قراءة 
نفسية -إجتماعية. تلتها الدكتورة إسعاد عكسة قسم 
احلقوق والعلوم االدارية  ــ سيدي بلعباس ــ تحديات 
مجابهة التنصير على مستوى القانون الدولي لحقوق 
اجللسة  مداخالت  ملناقشة  اجملال  ليفسح   . اإلنسان 

الصباحية.  

ترأس اجللسة اخلامسة  د. سعيدي مزيان بعد تعذر 
مربمج   إداري  الجتماع  بوطارن  مبارك  أ.د  حضور  
ألغي مداخليت  أن  إالّ  آثرت على نفسي  .  ومن مثّ 
الجزائر  للتنصيرفي  الّسياسي  »الّتوظيف  املعنونة  
: تجلياته وأبعاده« وأن أصعد إىل مقام أحد علماء 
األّمة األفذاذ مولود قاسم نايت بلقاسم  إكبارا بعلمه 
وذكرا ملناقبه وجهاده يف حماربة الظاهرة من خالل برجمة 
مداخلة  د .دهاش من جامعة علي لونسي بالبليدة 
2 والذي أعّد مداخلة بعنوان »دور النخبة الجزائرية 
في التصدي لظاهرة التنصير في الجزائر » األستاذ 
مولود قاسم نايت بلقاسم أنموذجا«. جاءت بعده 
جامعة  التنمية  اجتماع  علم  قارة   ساسية  األستاذة  
سطيف  2    اليت ركزت على »واقع الشباب الُمنـّصر 
في المجتمع الجزائري –دراسة ميدانية على عينة 

من الشباب المنّصر بالكنيسة البروتستانتينية بوالية 
قسنطينة« مثّ  الذكتورة  .أمال بن صويلح  قسم احلقوق 
والعلوم االدارية جامعة 8 ماي 1945 ــ قاملة القانون 
06 - 03 خطوة هامة للحّد من تمادي الحركة 
التنصيرية في الجزائر. تلتها حماضرة األستاذة زعروري 
حدوش وردية  قسم احلقوق والعلوم االدارية  جامعة 
مولود معمري  ــتيزي وزو ـــ قراءة نقدية على تعديل 
نص المادة 36 من تعديل الدستور الجزائري لسنة 
العبادة مضمونة في ظّل  حرية ممارسة   :  2016
احترام القانون. جاء دور مثّ  أ. د )ة( . شافية صديق 
كلية العلوم االسالميةــ جامعة اجلزائر 1ـ ــ  واليت تطرقت 

إىل حوار المتدينين: أسس و إشكاليات.

بعدها  فسح اجملال لسلسة من األسئلة واملناقشات 
رفعت اجللسىة لتناول وجبة الغذاء والّصالة  .

ترأس الجلسة الّسادسة   أ.د بوطارن محمد الهادي 
ثانية وقد استهلت مبحاضرة    د أمحد شاطو من قسم التاريخ 
جامعة معسكر حوار األديان جذوره اإلسالمية ونماذجه 
التاريخية مثّ الدّكتور حممد خاليفية قسم علم النفس وعلوم 
الرتبية  اجلزائرـ ـ 2ـ ـ » ضوابط شرعية ومعّوقات منهجية في 
الجدال مع النصارى «. أما األستاذ عبد احلق حارش ممّثل  
وزارة الشؤون الدينية واألوقاف فقد تناول »طبيعة العالقة 
بين المسيحيين والمسلمين بعد المجمع الفاتيكاني الثاني 
سنة 1965 م«. تلته الدكتورة ميينة  خمتار من  قسم علم 
االجتماع  اجلزائرـ ـ 2ـ ـ مبحاضرة أخرية عنواهنا  دور الجامعة 
الجزائرية في ترسيخ ثقافة حوار الحضارات  دراسة 

تحليلية للبرامج والنشاطات الجامعيةـ.

وبعدها فسح اجملال لسلسلة من  املناقشات اخلاصة 
مبداخالت اجللسة املسائية.اختتمت فعاليات امللتقى بقراءة 
توصيات امللتقى مثّ توزيع شهادات املشاركة حبضور مجع 
معترب.مث ثالوة عطرة آليات بّينات من الذكر احلكيم للدّكتور 
برهان الدين املراشيحي، من سوريا،  صاحب إجازة يف التالوة 

وأخريا  أخذ صور تذكارية جلميع املشاركني .

صورة معّبرة  لمباركة البروفيسور شيبان لكتابي الملتقيين
 الّسابيقين والذي حضر كلّ فعاليات الملتقى الثالث
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صورة معّبرة  لمباركة البروفيسور شيبان لكتابي الملتقيين
 الّسابيقين والذي حضر كلّ فعاليات الملتقى الثالث

صورة معّبرة  لمباركة األستاذ الدكتور ناصر الّدين سعيدوني
 لكتابي الملتقيين الّسابيقين  في بيته بعدما تعذر عليه الحضور
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الّتوصيات النهائية  
امللتقى  انتهاء أشغال  الربوفيسور شيبان ، بعد  برئاسة  للملتقى   الّتوصيات   إجتمعت جلنة 
الّدويل املوسوم بـ » التنصري يف اجلزائر :سياقه التارخيي وأبعاده و أساليب مواجهته احلضارية « 
املنعقد باملدرسة العليا لألستاذة ببوزريعة يومي 3 - 4 شعبان 1437 ه املوافق ل 10 - 11 

ماي 2016 م ووأوصت مبا يلي:
1 -  نشر أعمال امللتقى ضمن الكتاب الثالث بعد طبع أشغال امللتقني الّسابقني.

2 - االستمرار يف عقد الطّبعة الرّابعة من امللتقى الّسنة القادمة حبول اهلل تعاىل على أن   حتّدد   
حماوره الحقا .

3 - جتسيد مشروع املوقع االلكرتوين للملتقى ومتابعته واملتعّلق » باملرصد الوطين للّدراسات 
األكادميية حول التنصري يف اجلزائر« انطالقا من نتائج هذا امللتقى.

4 - إدراج شهادات حّية للمنّصرين الذين رجعوا إىل االسالم يف الطّبعات القادمة.

                                          د . سعيدي  مــزيـــان 
رئيس اللجنة العلمية للملتقى 




