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اهتمام املصـريني   يفالتطور املذهل يف فن عمارة املقابر واستعمال األحجار تدرجييا،  زاد

الضمان األكرب للحياة األخـرى،  واعتنوا ا عناية فائقة، ألا  حبفظ اجلثة من التحلل والفناء،

  .1"فن التحنيط"صريون القدماء إىل ابتكار وهكذا توصل امل

  : تعريفه -1111

يعد حتنيط املوتى من األسرار الغامضة واحملرية اليت ابتدعها قدامى املصريني وهذا نابع مـن  

اعتقادهم بوجود عامل آخر بعد املوت، ولذا مل يكن املوت عند املصريني اية كل حي، وإمنا 

فترة، ومن املمكن أن تعود إليه إذا استطاعوا حفظ معامل لكان نقلة تفارق فيها الروح اجلسد 

ن منذ أول تارخيهم حـوايل  ووار اجلثة يف القرب، فعكف املصري، لتحي الروح جب2اجلسد جيدا

بدفن موتاهم يف الصحراء، فرماهلا كانت  3سنة150 ق م أي قبل األسرة األوىل بـ 3032

  . شرية حفظا طبيعياكافية إلحداث التجفيف الذي حيفظ الرفاة  الب

إال أم عندما أصبحت اجلثث تسكن املقربة، عمدوا إىل اجلسد فرتعوا عنه مـا يكسـو   

مكـان  "العظام من حلم ويتخلل ذلك من مواد رخوة تعمل على إذابة العظم، وقد مسو املقربة 

تعد خواص  ، فتطور احلفرة إىل قبور نتج عنه مالمسة اجلثة لكمية أكرب من اهلواء، فلم4" العظام

األرض فعالة التأثري، هذا ما أدى إىل ابتكار وسائل أخرى للوقاية من الفساد، وهذا ما نسميه 

بالتحنيط الكيميائي، الذي يرجع إىل عصور قدمية أيضا، من زمن األسرة األوىل، مث ال يلبث أن 

ثري من آثـار  يالحظ بوضوح يف زمن األسرة الثانية، ولقد كان من املمكن أن يتوفر لدينا الك

التحنيط رتيبة يتلو بعضها بعضا، لوال ما أصاا من ختريب خالل الثورة االجتماعية اليت قامت 

 .أواخر أيام الدولة القدمية

  :غرضه -2222

اعتقد املصريون األولون ببساطة أم كانوا مينحون فعال احلياة على الصورة اليت يضـعوا  

أنسجة اجلسم الرأسية، وحياول حفظ الشـكل   طبقا لألصل، حيث يساهم التحنيط يف حفظ

: الطبيعي للميت قدر اإلمكان، ضمانا للبعث واحلصول على البقاء، وقد قال الدكتور جاردنر
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وليس مثة من شك أم عنوا ذه الفكرة عن مـنح احليـاة   " مينح احلياة"مبعىن " مينح الوالدة"

  .5"ليسلم ا كحقيقة، وليست جمرد رمز

كما يظن، وقـد   (*)لنماذج األوىل للتحنيط احملصل عليها تعود إىل العصر الثينوالواقع أن ا

، 6على عدد من املقابر كانت األجسام املدفونة فيها مكفنة يف لفائف بعناية دقيقة" كوبيل"عثر 

م وجند األشياء اخلاصـة   ق3200،الذي مات حوايل Ginger"7"ففي املتحف الربيطاين يرقد 

ن و، فاملصـري 8، إال أنه ال يعد مومياء حقيقية)Roux(سبب شعره روكس به، وندعوه أيضا ب

سنة، هذه التقنية اليت أصبحت أكثر  1000أكثر من  يعود إىل طبعوا تقنيات التحنيط يف زمن

فعالية يف بداية الدولة احلديثة، واملستمدة من أسطورة أوزوريس، الذي يعد أول منوذج حنط 

يس ليدفن أوزوريس بعد أن قتله تقول أن رع أرسل ابنه أنوب من طرف إيزيس وأنوبيس، اليت

ه ست،فجمع أنوبيس ما تبقى من جسم أوزوريس، وهو عبارة عن عظام متفرقة ووضعها وأخ

  .9ن يف دفن موتاهموبه املصري حيتذييف لفائف من كتان، وأمت املراسيم اليت صارت منوذجا 

  :10معمل التحنيط -3333

صريني أمهية عظيمة نظرا لبقاء الروح وتنعمها يف حياة األخروية، إن لعملية التحنيط عند امل

فعلى أمل الوصول يف النهاية إىل مملكة املباركني، كان على امللوك، واألفراد العاديني بعد املوت 

هذه القاعـة أو املعمـل    رحلة األبدية،لأن يدخلوا إىل قاعة التحنيط، حيث جيرى إعدادهم ل

 بعـث ، مرتل ال"Quabet"، وكوابت "La place pure" كان الصفاء،يسمى عند املصريني مب

Maison de regeneration"" ،  فاملومياء ال تكون شيئا نقيا إال إذا حنط اجلسد، ألن اجلثـة

حتتوي قاعة التحنيط على مجيع األدوات الالزمة للعمل مثـل املسـاطر،    11تصبح أوزوريس

  :، وتنقسم إىل ثالثة أقساماحلبال، والتمائم وأنواع الزخرف، واحلليو

مباح دخوله للجميع، حيث كان أهل امليت يتفقون مع احملنط علـى نـوع   : القسم األول -

  .12التحنيط الذي خيتارونه مليتهم

ال يدخله إال احملنطون وهو القاعة اخلاصة بدرس علم التشريح وتقنياته،فيدخله : القسم الثاين -

  .األستاذ وقت إلقاء الدروس

بعد إـاء   خمصص لوضع اجلثث احملنطة اليت تسلم ألقارب امليت أو أصدقائه: الثالث القسم -

  .13أعماهلا



- 13  - 

، ملا تدره اآلباء، توارثها األبناء عن نيأناس يف مصر، كونوا طبقة احملنط امتهن هذه احلرفة

ارها من أرباح طائلة، لذلك امتنع الكهنة عن تلقني غريهم أسرار التحنيط وخبلوا بالعلوم وأسر

على غري أهلها، حىت أن بعض األسرار الفنية اليت كانت يف معبد اإلله آمون، مل يكن يعلمها إال 

أفراد قالئل من مشاهري علمائهم يف ذلك الوقت، فإذا استطاع الباحثون معرفة شيء عن تاريخ 

ـ  ب الـيت  اجلثث احملنطة بعد أربعة آالف سنة، فهم مل يصلوا إىل املعرفة احلقيقية عن التراكي

حفظت تلك اجلثث خالل هذه السنني، وكأن علوم التحنيط زالت بزوال أرباا الذين خبلوا 

ا على بين اإلنسان، ومل تعطفهم الرمحة العلمية على أسالفهم بتدوين هذه املعلومات، لتكون 

من  (*)ق، ويتألف هذا الفري14هلم أثرا جميدا عوضا من تأمل األجيال بزواهلا بعد عصورهم الزاهرة

رئيس للمحنطني ميتاز حبسن درايته، فكان هو الذي يعني قيمة التحنيط، وحيدد الثمن، حبسب 

 .15 ما يطلبه أهل امليت من أنواع التحنيط حسب النماذج

وله اإلشراف التام على األعمال اليت جيريها احملنطون، فال ينتقي لالشتراك معه يف إجرائه إال 

ت األتقياء، ومن يأمتنهم من اجلراحني، والعملة، وبعض أربـاب  من يثق م من رجال الكهنو

الصنائع اليت يستلزمها التحنيط، طبقا ألسراره وتعليماته، وإعداد اللفائف من غـزل الكتـان   

وغريها، وكان مساعدوه ال ينتخبون هلذه املهنة إال بطريقة التوارث ما يصلح فيهم هلا، طبقـا  

هؤالء احملنطون حسب ديـودور الصـقلي   "، 16كلية بالتحنيطلتعليمات الفراعنة وعنايتهم ال

ا يدخلون املعابد معهـم،  حمترمني مبجلني ألم كانوا أصدقاء للقسيس ورجال املعابد، وكانو

، وكان من يرى هذه الفئة اخلاصة فئة غري حمبوبة، 17"مثلهم فال يعارضهم أحد اوسةكأم قس

ل، ، فعندما يقوم ذا العم18)ون أعماهلم خبشونةيؤد(بعملهم هذا  يشوهون جسد امليت ألم 

القوم رميا باحلجارة العنيه، مث يلقون عليه ما جيدونه أمامهم من  فيهيفر هاربا إىل اخلارج، فيقت

القاذورات، ألم كانوا يعتقدون أن كل من أهان، أو جرح، أو أضر جثة إنسان، فهو جدير 

  .19بالكراهية واللعنة

مهنتهم يف أطراف املدن وجوانب النيل حيث املـاء، ألن تطهـري    وكان هؤالء ميارسون

اجلسد يتطلب الكثري من املاء، وأظهرت بقايا املواد النباتية على املومياوات أن التحنيط كان يتم 

  .20 يف اهلواء الطلق
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  : الكالسيكينيالتحنيط يف نظر املؤرخني  -4444

العصور الفرعونيـة،   يفل التحنيط ومما يؤسف له، أنه مل تصلنا نصوص تسجل لنا مراح

فاملصادر املصرية من نصوص ورسومات على اجلدران مل تقدم شرحا لفن التحنيط، ما عـدا  

لفافتني من الربدي ترجع إىل العهد الروماين اليت توضح مبدأ التحنيط من اجلانب الديين وتصفه 

ر الكهنة املعرفة ألنفسـهم،  ، نظرا الحتكا21، أما تقنية احلفظ فلم تذكر"بالعمليات السحرية"

بع التقنيات كاملة لبناء عملية التحنيط، غري  أصابت املقابر، لذا ال ميكن تتوعمليات النهب اليت

أن املؤرخ اإلغريقي هريودوت سجل لنا وصفا دقيقا هلذه املراحل عندما زار مصر يف منتصف 

رنة ملا توصلنا إليه من خـالل  القرن اخلامس قبل امليالد، وكذا كتابات ديودور الصقلي، ومقا

دراسة املومياء، يظهر لنا أن هريودوت له دراية أوسع يف املوضوع، لذا فضلنا ذكـر الطـرق   

  .حسب ما أوردها هريودوت مبقاييسها كما أدرجنا وصف لديودور الصقلي

  :وصف هريودوت - أ

" تـواريخ ال"يعد هريودوت أكرب مكتشف تارخيي قبل امليالد، حيث يصف لنا يف كتابـه  

كيفية حتضري مومياء يف أحسن هيئة، وقد استعملت الدراسات احلديثة هذا الوصف، وتتبعت 

يف التحنيط،  22خطواته يف أحباثها، ذلك الوصف يقسمه هريودوت إىل ثالثة مناذج  أو طرق

حسب ما يتكلف، علما أن اجلثة ال تأخذ للتحنيط قبل يومني أو ثالثة بعد الوفاة، والطريقـة  

ىل هي أحسن الطرق، تستعمل لتحنيط جثث امللوك واألثرياء،فبواسطة قطعة معقوفة مـن  األو

 بواصياحلديد خيرجون املخ من املنخارين، خيرجون بعضه هكذا، والبعض اآلخر بفضل عقاقري 

يف الرأس، وبعد ذلك يشقون البطن حبجر أثيويب مسنون، وخيرجون األحشاء كلـها، الـيت   

بنبيذ الثمر، مث يطهروا بالتوابل اروشة، وبعدئذ ميلئون اجلوف مبر نقي ينظفوا ويغسلوا 

مسحوق، ودار صيين وسائر أنواع الطيب ما عدا البخور، مث خييطوا ثانية، وبعد أن خيلعـوا  

ذلك ميلحون اجلثة بتغطيتها بالنطرون سبعني يوما، وال جيوز أن تستغرق عملية التمليح وقتـا  

 اية األيام السبعني يغسلون اجلثة ويلفون اجلثة كلها بشرائط من الكتـان  أطول من هذا، ويف

الشفاف، مغطاة بالصمغ الذي يستعمله املصريون غالبا بدال من الغراء، وعندئذ يتسلم اجلثـة  

 .23أصحاا
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  :وصف ديودور - ب

الثانيـة  كانوا يعرفون ثالثة طرق للتحنيط، األوىل غالية القيمة وو: "قال ديودور الصقلي

، إال أنه يصف طريقة واحدة للتحنيط، ويقوم ا احملنط ألعاظم  24"متوسطة والثالثة رخيصة

القوم، فيبدأ رئيس احملنطني بوضع هذه اجلثة فوق األرض ويعلم على خاصرا على املوضـع  

الالزم شقة، مث يأيت العامل املنوط للشق، ويقطع اخلاصرة يف احملل الذي علمه الرئيس حسـب  

األصول املتبعة عندهم، وبعد شق اخلاصرة يدخل احملنط يده يف اجلوف، وخيرج منه األحشاء ما 

عدا القلب، والكليتني، ألنه كلف حبفظها عامل آخر، فينظفها بنبيذ امللح، ويدعكها مبسحوق 

العقاقري العطرية، مث تغسل اجلثة كلها وتدهن بزيت السدر، مضافا إليه عقاقري أخرى، وهـذا  

مل حيتاج ملدة ثالثني يوما، مث تدهن بعد ذلك باملر، والينسون، وما شبهها من العقاقري، اليت الع

من خاصيتها حفظ اجلثة من التعفن، والتحلل، وتعطريها بالرائحة الذكية الطيبة مث تسـلم إىل  

أهلها، وهي سليمة األعضاء الظاهرة، حافظة هليئة الوجه، وحسنه الطبيعي احليوي، فيتيسـر  

  .كل من رآها من أهلها معرفتها، بدون تردد وال ارتيابل

  :25املواد املستعملة يف التحنيط -5555

لقد استعملت عدة عناصر يف التحنيط، منها مواد أساسية تستخدم كي تتشرب دهنيـات  

اجلسم، وشحومه، وعفونته، ولكسبه النقاء، واجلفاف، والرائحة الزكية، فكان منـها فيمـا   

القرفة والكاسيا والبصل، وأنواع مـن الرتنجـات   و سلطرون ومشع العالن: يعرف حىت اآلن

الصمغية، وحبوب العرعر وزيته وزيت األرز وزيت الزيتون واملر واملستكة واحلناء، وكل هذه 

  :منها ما يلي، ونذكر 26 املواد تدرج بنسب وطرق ال تزال حتوطها األسرار حىت اآلن

يكاربونات الصودا، وكاربونات الصـود، مـع   أنه مركب من ب: "قال لوكاس :النطرون -

كلوريد الكالسيوم، وسلفات الصوديوم، وذلك مبقادير ختتلف باختالف األقاليم ومعدته وادي 

، 27 "النطرون، وهو مذيب هناك يف مياه البحريات ويف جهيت باراجني، واحملامد جبـوار إدفـو  

ه عند املصريني يف كل العصور مهما إن نقع املوميات يف مياه النطرون مل يعمل ب: "قال أيضاو

  ".اختلفت أحواهلا، خالفا ملا رواه هريودوت يف وجوب نقع املوميات يف ماء النطرون

غري أن وضع اجلثة يف سائل النطرون مدة السبعني يوما املقررة، كان ينشأ عنـها عـادة   

ية يف جمملها، بل سقوط بشرة اجللد، كما عاين ذلك أكثر الباحثني، لكنهم وجدوا األظافر باق

لقـد  و ومثبتة يف مكاا خبيوط، داللة على سقوطها أو تزعزعها إثر نقع اجلثة يف ماء النطرون
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بإقامة الربهان على دخول النطرون يف التحنيط فأخذ حيلل قطعة مـن املـخ   " لوكاس"أثبت 

مـن   ، فقابلها بغريها مما ظهر12يف مججمة طفل مؤشر عليها بعدد " أليوت مسيث"وجدها 

  :28 التحاليل اليت عملت يف أنواع النطرون املصري، فكانت النتيجة كالتايل

  بيان ما يقابله من النطرون احلديث  نسبتها  املواد اليت وجدت يف اجلمجمة

  %38.16  %5.4  كاربونات الصوديوم

  %22.44  %0.25  بيكاربونات الصوديوم

  %6.69  %9.98  كلوريد الصوديوم

  %2.30  %2.07  سلفات الصوديوم

إن القدماء كانوا يغمسون األجسام، ":" Gaillard"وجاليارد " Lartet" "لرتيت"وقد أكد 

، وبذلك 29 "والنسيج، جتعل لفائف األجسام يف محامات النطرون الصمغي السائل منعا للتعفن

 عرف املصريون قيمة النطرون، فاستعملوه للتطهري، وفطنوا إىل قيمته الكيميائية من حيث قدرته

على امتصاص ما يف اجلسم من مواد رخوة، وكان حمظورا على الكاهن أن يدخل على متثـال  

املعبود قبل أن يطهر فمه بالنطرون، كما كان يفعل مثل ذلك كل من دخـل علـى امللـك    

  .30 يتحدث إليه

 1700ذكر يف نقوش الدير البحري أن امللكة حتشبسوت أرسلت عـام   :املواد الراتنجية -

، فأحضرت منها إىل مصـر إحـدى   "بونت"ىل بالد الصومال املعروفة قدميا باسم م بعثة إ.ق

وثالثني شجرة من املر األخضر، لتغرس يف مدينة طيبة، وجاء يف قرطاس هريس احملرر يف عصر 

م إىل مصر من بالد العـرب،  .ق 1250رمسيس الثالث، ما يفيد أن شجر املر استحضر عام 

  .بطيبة الغربية، نظرا حلسنه وذكاء رائحته" أمون رع"وإن هذا امللك غرسه يف معبد 

بتحليل قطعة من مواد راتنجية وجدت يف قدر صغري مـن عهـد   ) Holmes(قام هوملز و

امللكة نفراطيس، وقطعة أخرى وجدت فوق جثة رجل جمهول االسم مـن ذوي املقامـات   

، (Chian Terpentine)العالية، فظهر له بعد البحث أن القطعة األوىل من النخيل املسـمى  

  Benzin).( 31والثانية من اجلاري املسمى 

 يكثرون من استعمال الصمغ، واملستكي، يف أحوال نيكان قدماء املصري :الصمغ واملستكي -

وكان عند املصريني نوع صمغ :" معيشتهم، فال يبعد دخوله يف عقاقري التحنيط، وقال فلورنس
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يدخل يف  ،)(P.Halepensisأو ،(P.piens) ، أو )Pinus Cudrus(من الفصيلة الصنوبرية 

  ".التحنيط ، لكن مل يعلم نوعه بالضبط إىل اآلن

كان يستعمل لسد فتحة الفم، واألنف، وفتحة اخلاصرة، بعد إمتـام التحنـيط   " :الشمع -

  .32 "وبفحص أنواعه ظهر أنه من مشع العسل الكثري الوجود يف ديار مصر

ح كان يستعاض به أحيانا يف التحنيط بدل النطرون، إذ وجد أليوت من احملتمل أن املل: امللح -

مقدار " سن خنسو"مسيث يف جثة فرعون منفتاح طبقة من ملح الطعام، كما وجد على جثة 

وذلك غري ما وجد فيها من النطرون، غري أن استعمال النطرون أخذ يقل % 1.54منه بنسبة 

  .33 دل بامللح بنسبة متعادلةيف العصور املتأخرة شيئا فشيئا، حىت استب

  يوما؟ 70707070عملية التحنيط تستغرق ملاذا  -6666

يستغرق موكب التحنيط  أكثر من شهرين، فاجلسد مير على عدة مراحل، وكل مرحلـة  

 (Mers Ankh) "مري عـنخ "تتطلب وقتا ال بأس به، وقد عثر على باب يقود إىل قرب امللكة 

يف جوار أهرامات اجليزة، كتابة تثبت  (Reismer)الذي اكتشف من طرف األستاذ ريزمار 

، تلك هي مدة احلزن على امليت من يوم الوفاة حـىت يـوم   34 يوما70أن التحنيط يستغرق 

الدفن، وقد عرف ذلك منذ أيام األسرة الثامنة عشر، فأما جعل فترة احلزن، وهـي تشـمل   

 همن يسأل آباؤما ينبغي أالتحنيط سبعني يوما، فأمر ينبغي أن يسأل عنه املصريون أنفسهم، ك

 70األقربون، وأما هريودوت فريبطها باختفاء النجم الشعري من مساء مصر، وهي فترة تبلغ 

يوما، يعود النجم بعدها إىل الظهور، ومعىن ذلك أن املصريني كانوا يتمنون للميت أن يعود إىل 

  .35احلياة بعد سبعني يوما

وأقصى ما وصل إليه ختمني العلماء بشأن ذلك، تعود إىل أا فترة اختريت لتوافقها مـع  

سبب كوين، فالسبعون يوما يتفق مع الفترة اليت خيتفي فيها كل برج من األبراج، قبل أن يعاود 

واحد من األبـراج السـتة   " ميوت"الظهور فوق األفق لريى من جديد، ويف كل عشرة أيام 

، هذا االختفاء حتت األفق كان يفسر على أنه هبـوط إىل  "حي"حيل مكانه آخر والثالثني، و

إله األرض، ويشـري كتـاب   " جب"العامل اآلخر، حيث يقضي اجلسم سبعني يوما يف بيت 

حلياة  اإىل هذه الفترة باعتبارها الفترة اليت تتطهر فيها النجوم وتولد من جديد استعداد" نوت"

  .36 توىف أيضاجديدة كما هو مأمول للم
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 :)Canopic Jars( 37األواين الكانوبية -7777

ربان سفينة "كانوبوس"لسنا نعرف يقينا ملاذا أطلق اإلغريق اسم أحد أبطاهلم األسطوريني 

، غري "القديس كري"، أو حرفيا "أبوقري"مينالوس على الثغر املصري، الذي امسه باللغة القبطية 

الحقة، يف صورة إناء له غطاء على هيئة إله، فأوحت أن متثال أوزوريس عبد هناك يف عصور 

هذه العادة إىل قدامى علماء اآلثار األوروبيني بأن يطلقوا اسم األواين الكانوبية على أوعية من 

  .38الفخار هلا غطاء بشكل رأس، أخذت من القبور املصرية

ما من التلـف،  كانت أحشاء امليت تعاجل بالتحنيط، على حنو ما كانت تعاجل اجلثة حلفظه

وكانت تلف بلفائف من الكتان، وتوضع يف قدور من الكتان املقوى، أو اخلشب أو احلجر، 

، وهي أربعة ووجد من نوعها يف عهـد الدولـة القدميـة    39هلا أغطية يف شكل رأس امليت

املثل األكثر قدما ملعرفة هـذه  و والوسطى، وكانوا يرمسون عليها صورة إنسان يف بادئ األمر،

، Calcaire)(، مصنوعة مـن اجلـري   "أم خوفو"اين الكانوبية هي األواين اليت وجدت مع األو

وقبل ذلك مل تكن األحشاء توضع يف األواين الكانوبية، ففي االعتقادات الدينيـة يكفـي أن   

  .توضع األحشاء يف القرب جبانب اجلسد، لكي تضمن محاية سحرية يوم البعث

حـراس   ،كانت هذه األغطية متثل أوالد حورس األربعة،ومع بداية األسرة الثامنة عشرة 

، وهـي إيـزيس، ونفتـيس،    نت بدورها توضع حتت محاية أربعة آهلةاألواين الكانوبية، وكا

  .(**)، وسيلكت(*)ونيت

  :أما أوالد حورس فهم

  .برأس إنسان حارس الكبد): Amset(أمست 

  .حامي الرئة) :Hapi(حايب 

  .قر العجوز حامي األمعاءالص: Qebehsenouf(40(قبحسنوف 

  .ابن آوى حامي املعدة): Damanoutef(ذاوموتف 

  :41التابوت -8888

وكان التابوت آخر مرحلة يف عملية احلفاظ على اجلثة، لتوضع يف القرب املهيأ هلـا، لـذا   

، فكان 42مما يعرب عن الرغبة يف أن يحي من يرقد فيه وأن يعيش إىل األبد" رب احلياة"يسمى 

يال، من اخلشب، أو احلجر، يضم اجلثة وهي ترقد عادة على جانبـها األيسـر،   بسيطا مستط
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ويوضع حتت رأسها أحد هذه املساند اخلشبية، أو احلجرية، اليت كانت تسـتعمل يف احليـاة   

ـ 43مساند للرأس، وما كان ينبغي للمتوىف يف رقاده األبدي أن يفتقدها، أو يستغين عنها إذا ، ف

ا مستعارا، والكفن يستر اجلثة احملنطة من الرأس إىل القـدمني، فـإذا   فتحنا تابوتا جند به وجه

كانت اجلثة امرأة وجدوا مرسوما ا رأس املعبود إيزيس، وأن كانت رجال وجـدوا رسـم   

  .44املعبود أوزوريس

، حامال صورة قرص الشـمس  )اجلعران(وكثريا ما يرى على توابيت املوتى صورة اجلعل 

عند قدميه وبعض املعبودات ) إله السماء(حيه، أو صورة املعبود نوت بني قرنيه، أو حادا جنا

تنحين بأجنحتها لتقيه الشر يف الدار اآلخرة، أو يكتبون عليه فصال من كتاب املوتى، أو صورة 

  ،45احلساب وامليزان، أو عيين أوزوريس

وآذانـا  وجند عصيا وألواحا من العاج، والعظم، واخلشب، رمسوا على أحد وجهيها أعينا 

وأصابع فالعني لتقوي نظر الروح، واآلذان لتقوي مسعها يف إجابة اآلهلة، واإلصبع لتقوي ملسها 

  .46وباطن القدمني ليساعد الروح يف السري، ويقودها إىل السراط املستقيم إىل مقر النعيم

 ويف األخري ميكننا القول أن نظرة يلقيها الزائر على مومياوات ملوك مصـر احملفوظـة يف  

املتحف املصري تكفي للداللة على مدى الدقة والرباعة اليت وصل إليها املصريون القـدماء يف  

حتنيطهم جلثث موتاهم، إذ أن مالمح الكثري من اجلثث ال تزال تشابه مالمح متاثيل أصـحاا  

وصورهم، وإىل جانب هذه املومياوات جند العديد من التمائم املختلفة لتقي امليت األضـرار  

  .خطار، وكذا القرابني واألثاث اجلنائزي وغريهاواأل

 

 

 
 

 

 

 

    )1111(لصورة رقم ا

 

    )1111(الصورة رقم 
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  )2222(الصورة رقم 

، ونرى اإلله أنـوبيس  1820يف عام ) Ippolito Rosellini(رمسها إبولتو روزلين  :47)1111( الصورة رقم

ير برأس أسد، وحتت السرير اجلنائزي جنـد  برأس ابن آوى ينكب على حتنيط جسد املتوىف املستلقي على سر

، ويف )الصقر وابن آوى والقرد واإلنسان(األواين الكانوبية، أغطيتها على شكل رؤوس أوالد حورس األربعة 

  .اجلهتني اإلهلتني احلاميتني إيزيس ونفتيس تترأسان عملية التحنيط

ىل منتصف األلف الرابعة قبـل املـيالد   ، يعود إ"Dinger" مومياء طبيعية وتسمى جينقر ):2222(الصورة رقم 

 .48)نقادة الثاين(

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

    )3333(الصورة رقم 
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  )4444(الصورة رقم 

ق امليت ، فوى اإلله أنوبيس حتنيط أحد املوتىيف معبد  سقفه هرمي، جير :49)3333( الصورة رقم

حتفايل يقـدمان  بلباس ا، ومقابل الضريح رسم صورة األبوين صورة روح طري برأس إنسان

  .ر إهلة الريف مزودة بغذاء امليتوعند القدمني هناك شجرة تني مملوءة بالفواكه، تظهالقرابني 

 .األدوات واملواد  املستعملة يف عملية التحنيط :50)4444(لصورة رقم ا

  

    

  

  

  

  

    

    

كانت توضع فيها أحشاء املتـوىف بعـد   واين الكانوبية وهي أربعة أوان األ ):5555(الصورة رقم 

ابن (األربعة  أغطيتها على شكل رؤوس أبناء حورساستخراجها من جسمه وحتنيطها، وكانت 

  .51)آوى والقرد والصقر واإلنسان

 )5(الصورة رقم 
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  .مناذج خمتلف أنواع  التوابيت ترجع إىل عهد الدولة احلديثة :52) 6666( الصورة رقم

  

  :شواماهل -
                                                           

  ).1(أنظر الصورة رقم  -1

 . 193، ص1966أمحد بدوي، هريودوت يتحدث عن مصر، دار القلم، القاهرة،  -2

3-Gunter ( B)," La vision du cosmos": L'Egypte sur les traces de la civilisation 
pharaonique, Konemann, paris (S.d), p 449.  

 . 193أمحد بدوي، املصدر السابق، ص -4

 .69، ص 1999، تاريخ توت عنخ أمون، مكتبة مدبويل، القاهرة، )ي.ق( -5

هو العصر الذي حيدد بداية التاريخ املتفق عليه ويسمى أيضا العصر ) 2780- 3200:(العصر الثين -(*)

واليت تقع بالقرب من مدينة أبيدوس، وهو " ثيين"ة إىل مدينة العتيق وعصر بداية األسرات، ويسمى كذلك نسب

يشكل األسرتني األوىل والثانية، وقد ارتبط به عامالن، عامل سياسي، وهو حتقيق وحدة البالد ووضع أسس 

واختيار عاصمة إدارية للبالد، وعامل حضاري هام هو اختراع الكتابة وما ترتب عليه من  احلكم واإلدارة،

  :أنظر. دم يف خمتلف ااالت احلضاريةعوامل تق

، مطابع الس 1رمضان السيد، تاريخ مصر القدمية منذ أقدم العصور حىت اية عصر االنتقال الثاين، ج -

  .109، ص2003، 2األعلى لآلثار، القاهرة، ط

 .232، ص)اريخبدون ت( خنبة من العلماء، تاريخ احلضارة املصرية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،  -6

  ). 2(أنظر الصورة رقم -  7

 )6(ورة رقم ـالص
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8  - Dunand (F) et Lichtenberg(R), Les Momies et la mort en Egypte, Errance, paris, 
1998, p18.  

 .158حممد العرييب، املرجع السابق، ص - 9

  ).11(أنظر الصورة رقم -  10
11 -Dunand (F) et Lichtenberg (R), Les Momies un voyage dans l'eternite, 
Gallimard Archelogie, paris,1991, p38  

 .281، ص1996، القاهرة، 2حسن كمال، الطب املصري القدمي، مكتبة مدبويل، ط -12

، 1996يوليوس جبار، الطب والتحنيط يف عهد الفراعنة، ترمجة أنطون زكي، مكتبة مدبويل، القاهرة،  -13

 .120ص

 .135املرجع السابق ، ص يوليوس جبار،- 14

مث احملنط صاحب اخلتم الذي عليـه أن  " أوت"انقسم هذا الفريق إىل مراتب خمتلفة، منها احملنط العادي - (*)

مث الرئيس العـارف  " أنوبيس"خيتم اجلثة بعد االنتهاء من حتنيطها، وقبل البدء يف عملية لفها، مث احملنط كاهن 

ذي كان من واجبه القيام بترتيل بعض الصلوات املعينـة يف  بأسرار التحنيط، مث يف اية األمر الكاهن املرتل ال

وكانت مهمة الكاهن املرتل رئيسية، ألنه يقوم بـأداء الطقـوس    …كل مرحلة من مراحل التحنيط املتعددة

  :أنظر.اجلنائزية املتوارثة واليت أجريت لإلله أوزوريس عند حتنيط جثته

، ص 1999القاهرة،   ، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب،حممد عبد احلميد بسيوين،  بانوراما  فرعونية -

  . 239-238ص

كان عند املصريني القدماء رجال اختصوا بفن التحنيط، وكانوا يقدمون : "قال هريودوت: أسعار التحنيط- 15

 ألهل امليت مناذج صغرية من اخلشب، متثل أنواع التحنيط من غال، ورخيص فينتجون منها ما يشاءون، ومـىت 

اختار أهل امليت ما يريدونه منها، اتفقوا بعدئذ على الثمن، مث ينصرفون إىل حيث جاءوا، وينتظرون عقب ذلك 

املدة املعينة للتحنيط، فيجد احملنطون فيه على األسلوب الذي حصل االتفاق عليه، لكن نالحظ ارتفاع يف أمثان 

وإىل إتقان الرسوم اليت حتلى ا اجلثة، فقد وجدت بعض  التحنيط يرجع إىل غالء مثن العقاقري، وارتفاع أسعارها،

ما يتكلفه حتنيط النـوع األول،  " تبجرو"هذه اجلثث مغطاة بالرسوم مزينة بأنواع احللي، ونذكر هنا عن كتاب 

. .جنيه مصري 243جنيها،وهناك من يذكر أن النوع األول يتكلف وزنة من الفضية قيمتها  180ومقدر ب 

  :أنظر

 .281ال، املرجع السابق، صحسن كم-

 .111يوليوس جبار، املرجع السابق، ص-  16

 .182حسن كمال، املرجع السابق، ص-  17

، 1979أبو احملاسن عصفور، معامل حضارات الشرق األدىن القدمي، دار النهضة العربية، بريوت،  -18

 .94ص

 .283حسن كمال،  املرجع السابق، ص-  19
20 - Germer, "La momification", L'Egypte sur les traces de la civilisation 
pharaonique, Konemann, paris,(S.d)  p46  
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كون املصادر التارخيية القدمية  ،مازالت دراسة املعتقدات الدينية القرطاجية غامضة ومعقدة
نصب اهتمامها أكثر على الفترة امل تم كثريا بالفترة القرطاجية عامة ومبعتقداا خاصة، حيث 

ة، فال جند يف كتابات املؤرخني اإلغريق والالتني سوي بعض اإلشارات دون االهتمام الروماني
  .بالتفاصيل

 ومن النصوص القدمية القليلة اليت أشارت إىل هذا املوضوع نذكر على سـبيل املثـال ال  
م، .ق 215الذي أشار إىل قسم حنبعل الشهري لعام  Polybius1بوليبيوساحلصر املؤرخ اإلغريقي 

أعلن عنه إثر التحالف الذي أبرمه مع امللك املقدوين فيليب اخلامس، نقل إلينا من خالله  والذي
أمساء اآلهلة القرطاجية، ولكنها جاءت بأمساء إغريقية مما جيعل التعرف عليهـا أمـرا صـعبا    

الذي أفادنا ببعض األخبار املتعلقة بعملية تقدمي األضاحي البشـرية علـى    2وديودور الصقلي
  .له الرئيسي بعل محونشرف اإل

أما فيما خيص املؤرخني الالتينيني فإم مل يتناولوا أخبار قرطاجة إال يف الوقـت الـذي   
Justinأصبحت هلا عالقة مباشرة ببالدهم أثناء احلروب البونية، ومن هؤالء نذكر جوستنيان 

3 
نقاذ مدينتـها  الذي تناول أسطورة تأسيس قرطاجة وتضحية األمرية علسية ديدون بنفسها إل

وإشارته إىل بعض املعابد املخصصة لآلهلة القرطاجية ولكن دائما  4اجلديدة، وتيتيوس ليفيوس
الذي عاش ما بني أواخر القرن الثاين وبداية القرن الثالث  5بأمساء إغريقية، أو كذلك ترتليانوس

ريقيا الرومانية إىل عهد للميالد، وقد أشار يف كتابه إىل استمرارية التضحية باألطفال الصغار بإف
  .Tiberiusتربيوس 

كثرية، أقاموا  آهلةشغلت املعتقدات الدينية جزءا هاما من حياة القرطاجيني فعبدوا  :املعابد -1111
  .غري املبنية، تعرضت لتأثريات شرقية وغربيةختلفت أنواعها، فمنها املبنية وهلا معابد خاصة ا
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بيانوس يف كتابه إىل معبد ضخم خصص لعبادة اإلله أشار املؤرخ أ :أماكن تواجد املعابد -أ
، ويبدو أنه كان من أمجل وأغىن معابد قرطاجة، كـان حماطـا   Byrsaأمشون يف أعايل بريصا 

، لعب دورا هاما يف حيـاة القرطـاجيني   6جبدار مقدس وله سلم طويل يتضمن ستون درجة
ين فقد كان مبثابة ملجأ هلم أثنـاء  خاصة يف فترة احلرب البونية الثالثة، فإىل جانب دوره الدي

، أما فيما خيص معبد أبولون، فإنه أقيم بني الساحة العامة وتل بريصا، وكان هو اآلخر 7اخلطر
  .8معبدا مهما حيطيه سور مقدس يتوسطه متثال من ذهب

باإلضافة إىل ذلك، أشار بلينوس إىل معبد خمصص لعبادة اآلهلة جونو كانت تعلـق فيـه   
ليت اصطادها القائد القرطاجي حنون أثناء محلته االستكشافية، وكان الناس يـأتون  احليوانات ا

، ونالحظ أن اآلهلة اليت نقلتها الينا املصادر القدمية محلت أمساء أجنبية ممـا يصـعب   9لزيارا
  .التعرف عليها وربطها باآلهلة القرطاجية

واملعابد اليت شيدت هلا فنجد ) 1شكل (هذا وتدل بعض النقوش البونية على أمساء اآلهلة 
  .12، ومعبد ملكرت11، ومعبد أمشون10)2الشكل (معبد عشتارت 

إىل كشف الغطاء عـن  ) سوسة(يف موقع هدرومامت  Cintasكما توصلت أحباث سنتاس 
م إىل غاية القرن الثاين بعد امليالد، .معبد من ست سويات، متتد من القرن السابع أو السادس ق

ايتضمن عدد إال أن أهم هذه املعابد كلها معبد صلمبو بقرطاجة 13من النصب املنقوشة اهام ،
الذي شيد لعبادة اإلهلني الرئيسيني بعل محون وتانيت مثلما تدل عليه أالف النقوش النذرية اليت 

  .14حتمل إهداءات قدمت على شرفهما

ري مبنيـة واملبنيـة،   تعددت املعابد القرطاجية وتنوعت أشكاهلا، فمنها الغ :أنواع املعابد -ب
واملعابد الكبرية واملصليات الصغرية، فبالنسبة للمعابد الغري مبنية أو مـا يسـمى بالتوفـت    

Tophet فهي عبارة عن مساحات واسعة يف شكل فضاءات مقدسة حماطة جبدار من حجر أو ،
طني أو من مادة أخرى يفصلها عن العامل الدنيوي، ويف وسطه مصلى حيتوي علـى مـذبح   

خدود خترج منه نار متأججة، متارس فيه الطقوس الدينية يف اهلواء الطلق وحتيط به جمموعـة  وأ
 لآلهلة، تعلوها نصـب اختـذت   من اجلرات اململوءة بعظام بشرية أو حيوانية قدمت كقرابني

  .15خمتلفة إىل جانب متائم وحلي ومتاثيل صغرية الأشكا

وكذلك يف قرطاجة مبعبد صلمبو الـذي  ، 16عثر على هذا النوع من املعابد يف هدرومامت
، وقد 17م.حيتوي على عدة سويات متتد من منتصف القرن الثامن إىل منتصف القرن الثاين ق
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استمر بناء هذا النوع من املعابد حىت بعد سقوط قرطاجة وخالل الفترة الرومانية، خصصت 
  .18لعبادة ساتورنوس الذي حل حمل بعل محون

بنية، فقد كشفت األحباث األثرية عن بقاياها يف قرطاجة وخارجها، أما فيما خيص املعابد امل
تتميز عادة مبدخل جمنح بعمادين، تسبقه عدة درجات ويليه دهليز يؤدي إىل ساحة يظهـر يف  
وسطها مصلى أو ناووس يكون عادة مرتفعا يقوم على منصة ويضم متثال اإلله أو الرمز املرتبط 

، وجند مثل هذا النوع من املعابد بالقرب من 19دم عليها القرابنيبه، ويقابله مذبح أو طاولة تق
، 1916الذي كشف عنه عام  Cartonصلمبو أو ما يسمى مبعبد كرتون نسبة للعامل األثري 

  .20وكذلك معبد سيدي بوسعيد

، 21)3شكل (وكثريا ما صورت املعابد القرطاجية، أو باألحرى واجهتها فوق النصب البونية 
ا أا قد تعرضت لتأثريات خارجية متنوعة املصدر أدت إىل تغيري يف عمارـا،  يبدو من خالهل

  .22ومنظر زينتها رغم أا بقيت دائما وفية ألسسها الفينيقية القدمية

مصري سيطر نفوذه إىل غاية القرن اخلامس : جاءت هذه التأثريات من مصدرين أساسيني
الوسط عمود بسيط أو حجرة منحوتـة يف  م، متيزت املصليات مبدخل مستطيل يشغله يف .ق

ذا حلق مصري تعلـوه   ان، وحييط باملدخل عماد)4شكل (مي شكل بيضوي، أو يف شكل أد
من  ، مث إغريقي برز ابتداء23أفريزة يظهر وسطها قرص مشسي بسيط أو جمنح، وثعابني الصل

كروترين والزخـارف  م، مييز باألعمدة الدورية واجلبهات املثلثية املقرنة بـأ .القرن اخلامس ق
  .24اهللنستية

شيدت يف القمم املرتفعة خاصة عندما تكون املنطقة واقعـة يف   اومن املعابد القرطاجية م
أقيمت فوق األراضي  اقع على قمة مرتفع بريصا، ومنها ماألراضي الداخلية كمعبد أمشون الوا

ملعابد فقد خصص هلـا  ، ونظرا ألمهية ا25املسطحة عندما تكون املواقع ساحلية كمعبد صلمبو
  .القرطاجيون كهنة يسهرون على تسيريها وتنظيم شؤوا

  :الكهنة -2222

ميثل الكهنة مهزة وصل بني اآلهلة ومجهور األوفياء، يتولون مسؤولية إدارة شؤون املعبـد  
وتنظيم مراسيم العبادة والطقوس الدينية وقد كانت مهمتهم وراثية كما هـو احلـال عنـد    

  .26ون عادة إىل الطبقة األرستقراطيةالفينيقيني وينتم
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مثلما جاء يف بعض النقوش البونية، مبعىن الكاهن " ر ب ك ه ن"يتألف جهاز الكهنة من 
األعظم، وهي أعلى مرتبة يف اجلهاز، له احلرية التامة يف إدارة كل فريق املعبد، وإليه حتول كل 

على خدمة األهلة طوال حيـام   الصالحيات، وتساعده جمموعة من الكهنة الذين أبرموا عهدا
  .27خملصني هلا، ومؤدين واجبهم على أحسن وجه

الذين يشاركون  وناجلزارو واآلهلةيتمثل هؤالء األعوان الذين يسهرون على خدمة املعبد 
ن، ون واملغنوعلى إنارة املعبد، وكذلك العازف يف عملية تقدمي القرابني، واملصباحي الذي يسهر

  .28وخادم ملكرت ، وخادم أمشون وغريهم فنجد خادم عشتارت،

ولقد شاركت املرأة يف هذه الوظيفة املقدسة واحتلت هي األخرى مراتب عليا يف تسـيري  
حيـث ظهـرت   " ر، ب، ت، ك، ه، ن"شؤون املعبد فكان هلا دور رئيسة امع الكهنويت 

 Delattreديلتر  ، كالتابوت الذي عثر عليه األب29صورا فرق العديد من التوابني بقرطاجة
ن على سلم صغري ترتدي اها موضوعتالميثل إمرأة جالسة فوق كرسي، رجو ،يف إحدى املقابر

قميصا كهنوتيا ذو كمني قصريين، اليد اليمىن موضوعة فوق ركبتيها واليد اليسرى تسـتريح  
وتشري كذلك إحدى 30اوحتمل يف أذنيها أقراط افوق وشاح الكتف ، تضع فوق رأسها تاج ،

كانت تشغل منصب  Adiyatإىل إمرأة تدعى عديات  Néo puniqueلنقوش البونية اجلديدة ا
  ).5شكل ( 31مديرة أو مسؤولة املغنيات يف املعبد

ومبناسبة إقامة احلفالت والطقوس الدينية، كان الكهنة يلبسون زيا خاصا، يتمثل عادة يف 
يص مزين بأشرطة ويغطـى  جلباب أرجواين يلبس فوق ثوب طويل من الكتان الشفاف وقم

  .32رأسه قلنسوة

وإىل جانب الكهنة فقد سامهت بعض اجلمعيات اليت تتكون من أشخاص أوفياء ميثلون ما 
، يسهرون على إجناز بعض املشاريع كتشـييد  MZRH" مزراح"يعرف عند القرطاجيني بـ 

  .33املعابد وترميمها

كما يف اتمع القرطاجي، وكـان  يتبني مما سبق أن امع الكهنويت كان منظما تنظيما حم
  .أعضاؤه يتمتعون بنفوذ كبري يسهرون على مراقبة وتسيري الطقوس واالحتفاالت الدينية

  :الطقوس الدينية -3333

تتميز املعتقدات الدينية القرطاجية بتقدمي القرابني واألضاحي على شرف اآلهلة من أجـل  
قام حتت إشراف الكهنة وحبضور مجع غفري استمالتها ونيل رضاها، تصاحبها احتفاالت دينية ت
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من الناس، ولقد قدم القرطاجيون يف القرون األوىل من تارخيهم قرابني بشرية أغلبيتها أطفـال  
  .صغار، مث أخذت تعوض شيئا فشيئا بالقرابني احليوانية والغذائية مبختلف أنواعها

يف السابق مشكوك فيها رغم لقد كانت فكرة تقدمي األضاحي البشرية  :القرابني البشرية -أ
إشارة النصوص الكتابية القدمية إليها، وأظهر علماء األثار حتفظا كبريا فيما خيص هذا املوضوع 

بعد الكشف عن معبد صلمبو الذي يعد من أقـدم املعابـد القرطاجيـة،     1921إىل غاية 
ذه الفرضـية  استخرجت من سطحه آالف اجلرات اململوءة ببقايا العظام البشرية، فأصبحت ه

أكثر احتماال من ذي قبل، ويظهر أن القرطاجيني مارسوا هذه العادة لقرون طويلة يف مدينتهم 
  .34وتسربت بعد ذلك إىل خمتلف املواقع اليت بلغها التأثري البوين

أن هذه العادة انتقلت من الشرق إىل الغرب، أي من صور إىل قرطاجـة مارسـها    يبدو
الد املغرب منذ البداية فقد أدرج املؤرخ جوتنيان انتحـار األمـرية   الفينيقيون املهاجرون يف ب

  .35عليسة بعد طلب امللك اللييب حرباص يدها للزواج ضمن هذه التضحيات

تتم عملية تقدمي القرابني البشرية داخل املعابد، فكان القرطاجيون يتوجهون إىل سيد املعبد 
مث يعيدونه بتقدميه أضحية بشرية، وإذا استجاب  وانشغاالمإهلهم األعظم للتعبري عن مشاكلهم 

اإلله لطلب الداعي يقوم هذا األخري بتنفيذ وعده فيقدم قربانا يوضع بعد حرقه داخل جـرة  
  .36تدفن فيما بعد يف أرض املعبد

وللحصول على العناية اإلهلية كان الداعي يرفع اليد اليمىن حنو اإلله الذي يرد عليه بنفس 
وقد ظهر هذا املشهد فوق العديد مـن  . ن استجابته ومباركته لصاحب الدعاءالطريقة ليعرب ع

، 37النصب البونية كالنصب املنحوت الذي كشف عنه يف السوية الثانية من معبد حد رومامت
وكذلك فوق نصب نذري من احلجر الكلسي األبيض اللون الذي عثر عليه يف معبد صـلمبو  

إىل القرن يعود بريا وإجالال لإلله األعظم أرخ هذا النصب ميثل صورة عابد رفع كلتا اليدين تك
  .38م.الرابع ق

وقد تكون هذه األضاحي فردية يقدمها الداعي لإلله بعد أن استجاب لدعواته، فهي عملية 
، أو تكون 39أخذ وعطاء بني الطرفني، تزداد أمهيتها كلما كانت استجابة اإلله كبرية ومهمة

ئب واحلروب أو يف حالة الكوارث الطبيعية كاجلفاف والزالزل أو مجاعية خاصة يف حالة املصا
  .عند حلول األوبئة
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فكان أمراء الدولة وقادا يقدمون القرابني الغالية إىل أهلتهم لترفع عنـهم مـا خيشـونه،    
ويقيمون احتفاالت كربى يسرع إليها األوفياء ورؤوسهم منكسة وقلوم تفيض بالتقـديس  

  .واخلشوع

إلطار، أشار ديودور الصقلي يف كتابه إىل أن القرطاجيني قدموا مائيت طفل من ويف هذا ا
أحسن العائالت إىل اإلله بعل محون أثر محلة اغاتوكلس قائد اإلغريق على عاصـمتهم عـام   

فلقـد ربـط   . م، باإلضافة إىل ثالمثائة طفل من أبناء الذين اموا بغـش اآلهلـة  .ق 310
وا يف السابق يقدمون له دوهم بإمهاهلم إلهلهم األعظم، فبعدما كانالقرطاجيون ازامهم أمام ع

هم أصبحوا يقربون له أطفال أجانب يشتروم يف ألسر وعندما حلق م السوء اعتقدوا ئأعز أبنا
وأمهل والسترجاع ثقته م أن ذلك كان عقابا من إهلهم األعظم بعل محو الذي طاملا أهانوه 

  .40بأبنائهم يف النار وحلق م من ضيق وشدة ألق عنهم وينقذهم مما وليعفو

لقد أصبحت رغبات بعل محو أقل قساوسة يف الفتـرات   :القرابني احليوانية والغذائية -ب
األخرية من تاريخ القرطاجيني، فأخذت التضحية باحليوان أو ما يسـمى لـديهم ملكمـور    

Mlkmr ذا احليوان خروفـا يقدمـه   تعوض شيئا فشيئا األضاحي البشرية، وغالبا ما يكون ه
الداعي عوضا من تقدمي ابنه فقد تضمنت الكثري من النقوش البونية إهداءات تدل على قرابني 

  .حيوانية قدمها أصحاا لآلهلة يف قرطاجة وخارجها

سـطرت ختليـدا    ،ويف هذا اال، نشري إىل إحدى النقوش اليت كشف عنها يف قرطاجة
Magonamابن ماغونـام   Bannoص يدعى بانو لقربان يتمثل يف محل قدمه شخ

، كمـا  41
نقلت لنا بعض الشواهد األثرية مشاهد حية حول عملية تقدمي القرابني احليوانية حيث صورت 
إحدى النصب ذات قمة مثلثية شخصا واقفا أمام مذبح وضع فوقه رأس ثور، يـده الـيمىن   

ن يتوسطهما اصوجلانيالنصب مرفوعة حنو األعلى وميسك بيده اليسرى زهرة، ويشغل أسفل 
  .42)6الشكل (الرمز املدعو تانيت 

قرابني لآلهلة فقد جاء حوهلا عرض أما فيما خيص أهم احليوانات واملواد الغذائية اليت تقدم ك
مع حتديد املقادير املفروضة على الشعب واليت تدفع إىل الكهنة الذين يتكفلون بـأهم   مفصل

  .ةاملراسيم اليت تصاحب هذه العملي
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ق قطعة حجرية مـن جـزأين   ويل يف نص طويل نقش حبروف بونية فجاءت هذه التفاص
فة ي، لذلك عرفت بتعر1844، كشف عنها مبدينة مرسيليا عام )7شكل (مصدرها من قرطاجة 

Tarif dit de Marseilleمرسيليا 
43.  

ء اليت تقدم لآلهلة واألجزاء اليت حتتفظ ا الكهنة ألنفسـهم  حددت يف هذا النص األجزا
قسم إىل ملحقني إثنني، حيتوي امللحق األول على واحد وعشرين سطرا، بينما حيتوي امللحـق  

 . 44الثاين على ستة عشر سطرا

خصص امللحق األول من السطر األول إىل السطر العاشر لذكر خمتلف أنواع احليوانـات  
، أما 45هلة، رتبت حسب أمهيتها، ويف السطر احلادي عشر إشارة ألنواع الدواجناليت تقدم لآل

يف السطرين الثاين عشر والرابع عشر من نفس امللحق فيتضمن بعض املواد الغذائية كالزيـت  
، ونفس الشيء بالنسبة للمحلق الثاين فقد ذكرت فيه 46والفرينة واحلليب باإلضافة إىل العطور

  .47دموية املفروضة على القرطاجينيالغري وية وكذلك القرابني الدم

تواصلت عملية تقدمي القرابني الغذائية واحليوانية لآلهلة إىل ما بعد سقوط قرطاجة، حيث 
كشف سنتاس يف السوية اخلامسة من معبد حدرومامت عن جمموعة من النصب تصور لنا مشهدا 

ضحية باحليوان مستمرة إىل يومنا هذا وما تزال الت. 48رائعا حول هذه العملية بتسلسل مراحلها
خمتلفة عن السابق، حيث يذبح خروف عند وضع حجـر األسـاس   يف جمتمعنا لكنها بطريقة 

  .أخر عند اية املبىن وخروف

وأهم ما مييز تقدمي كل هذه القرابني عند القرطاجيني خاصة ما يتعلق باألضاحي البشـرية  
واليت مازالت تثري تساؤالت عدة بسـبب الغمـوض   هي املراسيم واالحتفاالت اليت تصاحبها 

  .الذي حييط ا

يبدو من خالل النصوص األدبية القدمية واألحباث األثرية احلديثة أن  :االحتفاالت الدينية -ج
عملية تقدمي القرابني لآلهلة كانت تتم داخل الفضاءات املقدسة، فقد أشار ديودور الصقلي إىل 

ل معبد قرطاجة ميثل اإلله بعل محون يتميز بيدين ممتدين وكفـني  وجود متثال من الربونز داخ
املشـتعل   دودمنحنيني نوعا ما حنو األسفل يستلم األطفال األبرياء، مث يلقي م يف هليب األخ

  .49نارا على مقربة منه

وأما عن الطريقة اليت كانت تتم ا هذه العملية وكما نقلها بعض املؤرخني املعاصرين عن 
فيبدأ احلفـل  . فإا كانت تتم يف الليل حتت ضياء القمر ونار اجلمر، Plutarqueخوس بلوتار
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 األضاحي، وكان من حبضور مجع غفري من الناس يلتفون حول متثال اإلله ويترقبون عملية تقدمي
ن يصدرون أصواتا رهيبة وأولياء الضحية الذين حيرم عليهم البكـاء  ون وراقصوبينهم موسيقي
ن يزرعهمـا  يبت شعورهم رغم األسى واحلزن اللذأملهم وحزم، فكان عليهم ك والتعبري عن

  .هذا املوقف يف نفوسهم

مث تأيت اللحظة احلامسة اليت ينتظرها اجلميع فيسلم األولياء ابنهم للكاهن ليحمله بني ذراعيه 
اإللـه  ويتقدم خبطوات متثاقلة حنو احلفرة، يذبح الضحية بطريقة غامضة مث يضعها بني يـدي  

أصوات الطبول  داخل احلفرة امللتهبة نارا فتعلواملنحنيتني حنو األسفل، فتتدحرج الضحية لترتلق 
  .50واملزامري وتبدأ الرقصات املختلفة

فما تكاد الضحية تصل إىل حافة احلفرة حىت تزول كما تتبخر قطرة من املاء على صفيحة 
له ال دأ إنه يطلب دائمـا املزيـد،   ساخنة، فيتصاعد دخان أبيض فرغم ذلك فإن شهية اإل

فيكدسون الضحايا ويربطوا بسلسلة لتشدها، ويستمرون هكذا يف تزويده بالضحايا أكثـر  
  .51فأكثر

إن هذا الوصف املريع قد أضر باحلقيقة التارخيية وبسمعة قرطاجة، فهو وصف ال يوجد إال 
ذين ساروا على درم وسامهوا يف  احملدثني النييودور الصقلي وبلوتارخوس واملؤرخيف خيال د

نشر اللوحة اليت رمسها املؤرخون القدامى حول التضحية باألطفال الصغار عند القرطـاجيني،  
صاحب رواية صلمبو الذي اجتهد كثريا يف اختيار  Flaubert (J)مثل األديب الفرنسي فلوبر 

ء، وصفت القرطـاجيني  الكلمات والتعابري اليت حتمل الرعب والقسوة والتعطش لسفك الدما
  .باألنانية واجلشع وغياب الرمحة يف قلوم

العصر احلديث من هذه السمعة السيئة الـيت كسـبتها    لذلك، فقد احتج بعض مؤرخي
احلضارة القرطاجية واليت أفقدا كثريا من احترامها وثقة العـامل ـا، ورأوا أن أصـحاب    

، 52ذا املوضوع قد عرفوا بعد أم للقرطـاجيني النصوص اإلغريقية والالتينية الذين تناولوا ه
واجلرات . ووصفوا شهادام بعدم املوضوعية، بدليل أنه ال توجد أية عالقة بني النصب النذرية

الفخارية اململوءة بعظام األطفال الصغار، وبالتايل البد من إعادة النظر يف آالف العظام الـيت  
نطقية كذلك توخي احلذر عند العودة املغري د أدلتهم تبعاكشف عنها يف املعابد القرطاجية، واس

  .53إىل املعلومات اليت نقلتها إلينا املصادر الكتابية القدمية
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إذا كان املؤرخون القدامى قد بالغوا يف وصف الطريقة اليت كانت تتم ا تقدمي األضاحي 
ادها أمام خمتلـف  البشرية، فيبدو أن حقيقة هذه املمارسات قد أصبحت ثابتة ال ميكن استبع

  .الشواهد األثرية اليت تدل بطريقة أو بأخرى على انتشار هذه العادة يف اتمع القرطاجي

فلقد ظهر جليا من خالل بقايا عظام األطفال املوضوعة داخل اجلرات الفخارية املكدسة 
يـة  ، كذلك من خالل بعض النصب البون54يف سويات املعابد واملغطاة باملباخر وعروة اجلمر

واليت قد فسرها الباحـث   Molk55مولـك تضمنة لنقوش تشري إىل أضحية اليت كشف عنها وامل
  .، وأيضا من خالل املذابح املوجودة داخل املعابد56بالتضحية بطفل صغري Févrierفيفري 

أو كذلك من حيث مشاهد األضاحي املصورة فوق بعض النصب البونية كاملشهد املمثل 
عنه يف معبد صلمبو، فرغم أنه خال من أي نص يدل علـى  كشف ) 8الشكل (فوق نصب 

مضمونه لكنه يتحلى مبجموعة من صور نقشت من األسفل إىل األعلى تفيدنا مبعلومات مهمة 
  .تثري هذا املوضوع

زام عريض با طويال يشده إىل خصره حبوا يف وضعية جانبية يرتدي ثا واقفًكاهنالنصب ميثل 
عاري اجلسم، ميثل بدون شك الضحية اليت ستكون قربانـا   اغريص الحيمل بذراعه األيسر طف

لإلله، واليد اليسرى مرفوعة حنو العناية اإلهلية، وتعلو هذه الصورة ثالثة وريدات حتيط بكـل  
واحدة دائرة، تعلوها بدورها زخرفة، وينتهي أعلى النصب بدلفينني وزهرة وهالل معكـوس  

  .57م.قرن اخلامس أو الرابع قحنو األسفل وقد أرخ هذا النصب إىل ال

يرتدي ثيابا طـويال يشـده إىل    اميثل كاهن) 9شكل (كما جتدر اإلشارة إىل نصب آخر 
قف امام مذبح غريـب  خصره حبزام يده اليسرى مرفوعة وحيمل باليد اليمىن كوبا أو قدحا، ي

 غامضة قد تكون دخانا أو شجرة مقدسة، وقد صور هذا املشـهد داخـل   خترج منه خيوطٌ
  .58ناووس تظهر إىل جانبه أجسام غريبة يصعب التعرف عليها

أما بالنسبة للحجة اليت اختذها بعض مؤرخي العصر احلديث الذين أنكروا متامـا عمليـة   
تضحية القرطاجيني بأبنائهم واملتمثلة يف انفصال اجلرات اململوءة بالعظام احملروقة على النصب 

ت لعدة عوامل طبيعية وبشرية عرب الزمن مست حمتواها النذرية فال ننسى أن املعابد قد تعرض
ومظهرها اخلارجي، رغم ذلك فقد متكنت بعض اجلرات من الصمود، حيث كشـف عـن   

  .59جرات ما تزال تعلوها نصب نذرية يف قرطاجة وخارجها
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وخالصة القول فرغم املعلومات اليت توصل إليها علماء اآلثار حول القـرابني مبختلـف   
أن طريقة تقدميها خاصة ما يتعلق بالقرابني البشرية تبقى حماطة بعالمات اسـتفهام  أنواعها إال 

  .كبرية جتعل البحث يف هذا املوضوع من األمور الصعبة اليت ال يستبعد معها اخلطأ

  
القرن الرابع أو . (نقيشة بونية عثر عليها يف معبد صلمبو بقرطاجة تضم إهداء موعة من اآلهلة: 1111الشكل 

  CIS, I, TAB. XIV, N° 3778: عن )م.الث قالث

  
  

 .CIS, T, III, TAB: عن نقيشة بونية تدل على معبد شيد لإلله عشتارت بقرطاجة: 2222 رقم الشكل

LXVI ,3 
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 ,CIS, T, TAB: عن نصب يصور واجهة مصلى جمنحة بعمودين أيونيني: 3333 رقم الشكل

XXIII, 6, N° 4947  

  

 
  ة ناووس يشغل جوفه شكل آدمينصب يصور واجه: 4444 رقم شكلال
 Picard (C), CAT, MUS. ALAOUI, T, II, PL. XXII, CB-129: عن
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  .نقيشة بونية جديدة تشري إىل امرأة كانت تشغل منصب مسؤولة املغنيات: 5555 رقم شكلال

  Février (J-G), épitaphe…, Sémitica, V, 1955, P.64: عن

  

    
  .قدمي القرابني احليوانية لآلهلةنصب نذري ميثل مشهدا حول ت: 6666شكل ال

 CIS, I, TAB, III, N° 3347: عن
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ئية املفروضة على الشعب نقيشة بونية عثر عليها مبرسيليا حددت فيها القرابني احليوانية والغذا: 7777 رقم شكلال
  CIS, I, 167: عنالقرطاجي 

 

  

  

  

نا لإلله بعل محون، نصب نذري ميثل كاهنا حيمل طفال صغريا ليكون قربا: 8888 رقم شكلال
 ,Picard (C), Cat. Mus. Alaoui, T. 2: عن )م,القرن اخلامس أو الرابع ق(معبد صلمبو 

PLXXXV, CB-223 
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  :متهيد -
ذهب املالكي بـاملغرب اإلسـالمي   البحوث اليت تناولت انتشار املالدراسات و كثرية هي

سوى ما يوجـد يف  اإلسالمية باالهتمام املستحق،  األندلس، على حني مل حتظ جزيرة صقليةو

التجميع، أو ما ورد من إشـارات يف بعـض   معلومات متناثرة تتطلب التنقيب واملصادر من 

ال يشبع مـه مـن املعرفـة    عدودة مبا ال يشفي غليل الباحث واملقاالت املحلديثة واملراجع ا

دور املغاربة يف نشر املذهب املـالكي  "ذي حفزين على الكتابة يف موضوع ، األمر الالتارخيية

حماوال ذه الدراسة البسيطة ، )"م12-9⁄ه6-3(بني القرن  خالل الفترة املمتدة جبزيرة صقلية

  .وضع لبنة جديدة يف صرح البحوث اخلاصة بالدراسات التارخيية عن الغرب اإلسالمي

ذا اجلهد  كنين أحسبلباكورة البحوث يف هذا اال، و لست مدعيا أن عملي هذا ميثلو

دون أن أبلغ يف ذلك السقف املنشود، راجيا من  شتاته وشواردهمجعت قد أملمت باملوضوع و

        .اهللا السداد والتوفيق يف هذا العمل

اجلغـرافيني  مـن املـؤرخني و  " بصقلية "دكتور سعد زغلول تسمية اجلزيرة استخلص ال

دون حتديد منط هـذا  " صيقلو"وهو ا يف القدمي املسلمني بأا تنتسب إىل امللك الذي حكمه

على معرفة أصول اجلزيرة لدى الباحث القدير باملقابل كنا نراهن ، و)01(احلكم أو الوعاء الزمين

ال ظفر بطائل يف هذا املضـمار، و دون أن ن" العرب يف صقلية"تميز إحسان عباس يف كتابه امل

  .لمنطقةسة إىل الدور اإلسالمي احلضاري لايعترب ذلك قصورا من املؤلف بقدر انصراف الدر

ائري، أمحد توفيـق  الرأي الراجح يف حتديد جذور التسمية لصقلية، ما أورده املؤرخ اجلزو

 بالد البلقان هم أمة نشأت يف، و"الصيقول"ا الذين هم من قوم راجع إىل سكااملدين، من أنه 

روا اجلزيرة اليت اشتقت امسها من منها عميا واستوطنوا إيطالبالد اإلغريق، مث ما بني مقدونيا و

  .)02(اسم قومها الصيقول
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يث تنتصب يف الوسط بني حتتل صقلية موقعا جغرافيا، هاما، يف غرب البحر املتوسط، ح

وصل مهزة  عرب العصور التارخيية، مما جعلها )تونس حاليا( إفريقية يف العصور الوسطىإيطاليا و

  .)03(بالد املغربفريقية ومشال القارة اإلة وبني جنوب القارة األوروبي

أمههـا  أمسائها طوال الفترة اإلسـالمية و حمتفظة بتتخلل اجلزيرة الكثري من املدن الشهرية، 

 ) (Tabraminaطـربمني ووكالبريـا أو قلوريـة    catania)(قطانيا و Messina)(مسينا 

) Agrigento(جنـت  جر: تليها مـدن و) السواحل الشرقية دتسو( )Siracus( سرقوسة و

، وتنتصب مدن أخرى متتد على السواحل اجلنوبية )(Trapani طرابنشو) Mazara( رةمازو

ا عن املدن ، أم)على السواحل الشمالية(بقطش العاصمة اجلديدة واحلمة و (Palermo)كبلرم 

  .)04((Castro Glonanni)قصريانا : أمههاالداخلية فهي كثرية و

، يقتضـي  )م710-642⁄ه92-22(بني ما د املغرب الذي مت كان الفتح اإلسالمي لبال

 ثـل متاليت  )05(تأمني حدوده املائية على البحر املتوسط، الذي كان يف ذلك احلني حبرية بيزنطية

التجـار املسـلمني،   مراكب دد سواحل مشال إفريقيا و ،قاعدة عسكرية لألسطول البيزنطي

  .كان ذلك من أدعى األسباب على فتحها، و)06(ملجأ ألعداء املسلمني من روم إفريقيةو

، )07(م665⁄ه45جرت عدة حماوالت يف هذا الشأن تصدرا محلة معاوية بن حديج سنة و

ها محلة حسان بن النعمان إثر إنشائه لدار صناعة السـفن بتـونس يف حـدود سـنة     مث تلت

موسى بن نصـري  ، لتزداد كثرة أثناء عهد )مؤسسة للصناعة العسكرية البحرية(م 699⁄ه80

  .)08()م710-704⁄ه92-85(فيما بني 

صقلية يف عهد الـوالة األمـويني    اتسع نطاق احلمالت البحرية اإلسالمية على جزيرةو

محلة حبرية بـني   15العباسيني متخذة من بالد املغرب قاعدة خلفية النطالقها، فبلغ عددها و

  .فقطهذا كنموذج يف العصر األموي ، و)09(م730-720⁄ه102-112

الوالة، كانت مبثابة غـزوات اسـتطالعية،   عصري الفتوحات ويف معظم هذه احلمالت و

مجع الغنائم و فك األسرى ما تنتهي بإبرام معاهدات الصلح وهدفها استكشاف املنطقة، غالبا 

  .تأمني احلدود البحرية اإلسالمية للمغربولة إنفاذ اإلسالم إىل اجلزيرة وحماو )10(املسلمني

طراب األحوال الداخلية بسبب اضبعض الفتور  الغرب اإلسالميلنشاط البحري يف ليشهد ا

  .)11(اماك الوالة يف عملية إمخاد ثورات الرببر اخلوارجباملغرب و

-184(حتقق الفتح الرمسي للجزيرة على عصر الدولة األغلبية اليت حكمت املغرب األدىن و

استكملت فتحها و، )م827⁄ه212( عام يف فتح صقلية منذحيث شرعت ، )م909-800⁄ه296
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لألغالبة فتح اجلزيرة تقريبـا،   مت، )م878⁄ه264( يف أواخر عهدها، فبعد سقوط سرقوسة سنة

، )م901⁄ه289( كان ذلك سنةلنهائي لألمري ابراهيم بن أمحد ويعود الفضل يف حتقيق الفتح او

  .)12("طربمني"باستيالئه على مدينة 

آلت إىل السقوط ية إال أن دب يف جسمها الضعف، واألغلب ظلت صقلية خاضعة للسيادة

نـزع   على يد الفاطميني الذين أحكموا قبضتهم عليها يف بداية األمر، مث)م 909⁄ه296(سنة 

لعدة ثورات أدت  )13()م913⁄ه300( االستقاللية بعد إشهارهم سنةأهل اجلزيرة إىل االنفصال و

إىل احلسن بن علـي  نسبة  )م946⁄ه336( الكلبيني سنة يف النهاية إىل أيلولة احلكم إىل أسرة

  .)14("املنصور"قادة اخلليفة الفاطمي  الكليب أحد

ما زاهرا، فوصـفت  تقدي شهدت جزيرة صقلية رخاء عريضا ويف ظل الوجود اإلسالمو

 على حد املعدينمارا ومن حيث غناها الزراعي واحليواين وصنواا يف سعة عبابنة األندلس و

وابـن   احلمـوي  ياقوتهلا من أمثال البكري واملقدسي واملسلمني اجلغرافيني العرب ووصف 

  .)15(اإلدريسيحوقل وابن جبري و

ما يف عهد األغالبة، فاشتهرت صقلية مبالبسـها  يال سازدهرت الصناعة يف اجلزيرة وكما 

ألسـواق  لود واحلبال والسكر والورق، وغصـت بالفنـادق وا  اجلوصناعة السفن انية، والكت

  .)16(أصبحت مركزا هاما للتجارة الدوليةو

طبقة العبيد  تغريت بنيتها السكانية باختفاء العنصر البيزنطي من اجلزيرة، كما حتررتهذا و

، )17(سالرببر والفـر دة يف اتمع الصقلي من العرب وظهرت عناصر جديبدخوهلا اإلسالم، و

 .عدادهاأضحت تشكل قاعدة اهلرم السكاين نظرا لكثرة أو

  :صقلية إىلاملالكي  املذهببواكري دخول ـ 1111
 املـذهب قد احتضـنت   -األغلبيةمن طرف الدولة -، بعد فتحها صقلية أنمن املؤكد 

احلجـاز   أهلمالك رمحه اهللا على  مذهبفغلب "...  :قولها ابن فرحون م أورداملالكي، فقد 

  .)18("...األقصىواملغرب  ةوصقلي واألندلسإفريقية من بالد ما والها ووالبصرة ومصر 

تثبت أنه رواية ابن فرحون  نإبل  ،صقليةجزيرة  إىلاملالكي  املذهبومن هنا يتأكد دخول 

عياض مل يلمـح يف   القاضي أنورغم  .حتفظ ، وهي مسألة نسبية وحملحقق الغلبة واالنتشار

، اإلسالميةملناطق تلمس انتشاره يف خمتلف ا الذي وا املوضوع وهذه إىلمقدمة كتابه املدارك 
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ولكنه تـرجم   )91(وغريها  واألندلساملدينة ومصر وبالد املغرب  فذكرلك بالدراسة وخص ذ

  .كقضاة أو كمجاهدين سواء صقلية إىلوا لين انتقذاملالكية ال أعالملبعض 

، فمن الصعب اجلزم يف الفترة الزمنية اليت  صقلية إىلاملالكي  املذهبعن ابتداء دخول  أما

ـ  ،بالدقة اليت يقتضيها البحث العلمـي  اإلسالميغرب ه اجلهة من الذه إىليها وجل ف ا ذويف ه

نقال عـن عيـاض    )02( )م 09/هـ 03(نه قد مت قبل اية القرن أعباس  إحسانيرى الصدد 

     القطـان  الشخصية الفقهية  سليمان بن سامل الكنـدي  إىلوالدباغ فكالمها ينسب انتشاره 

             مـن قبـل عيسـى بـن مسـكني       صـقلية ي قضاء نه ملا ولّأيث ، ح)م901/ـه289 ت(

  .)22(قد عكف فيها على تدريس الفقه املالكي )21()م894/ـه281 ت(

املدينة،  أهل مذهبلعبه يف نشر  الذيالدور  أدركنانه لبث فيها مثاين سنوات أعلمنا  اإذو

خالف ما  إىلاملتواضع يرتع  ييورأ )23(مالك بصقلية مذهبا الفقيه القاضي انتشر ذفبفضل ه

بـن  أسد افتتاح صقلية قد مت على يد  أنفمن املعروف   ،عباس إحسانالدكتور  إليه ذهبي

ـ 212(الفرات سنة   األغلـب بـن   إبراهيمة اهللا بن غليب زياداألمري األمن  بإيعاز ،)م827/ـه

يكـن قـد   ومل  )م829/ـه 214(وقد استشهد بصقلية سنة  ،)م838-813/ـه 198-224(

صقلية  إىلاملالكي  املذهبب رتس أنبني تال يأ، ا احلدثذوانطالقا من ه، )24(استكمل فتحها

يف القـريوان   -املالكي املذهب أعالمحد أ-ابن الفرات  أن أدركنا إذاو، قد تزامن مع فتحها 

 ،شـؤونه العسـكرية   إدارةفقهه يف  إىل ملتجأقاضيا على اجلند بصقلية  بصقد ن أيضانه أو

د، ومدة سنتني اليت قضاها تلك البال إىل املذهب إنفاذيف  مبسامهته اليت ال يشوا ريباستيقنا 

وظروف  ،العسكرية األوساطاملالكي ولو يف  للمذهب األوىلوضع النواة لكافية  أليست، هناك

حالة عدم االسـتقرار ظلـت   أن حائال دون انتشاره طاملا  -حسب اعتقادنا-احلرب مل تكن 

  .فيها اإلسالميع اجلزيرة على امتداد الوجود تطب

يف  األرجـح بصرف النظر عن انتشاره قد مت على  األقلدخوله على أن ونستنتج مما سبق 

  .أواخرهوليس يف  )م09/ـه03( من القرن األولالربع 

عبد اهللا بن  لقريواينعن الفقيه ا ذكر، فقد الرأيا ذد هاض يعضالقاضي عي إليههب ذوما 

 باملـذهب قد كان عاملـا   ،توىل قضاء صقلية الذيو) م862/ـه248 ت(ين القربياسهل 

 نشره من خالل ممارسته القانونية يف إسهامهيفترض  )25(نه مل ميكث ا طويالأ، ورغم املالكي
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تاريخ وفاته يتضح جليا  إىلوبالنظر ، اجلزاء والعقاب طبقا للقواعد التشريعية املالكية أحكاميف 

قبل عهـد   أي )م09/ه03(قد راج بفضل جهوده القضائية قبل منتصف القرن  املذهب أن

  .الذكرسليمان بن القطان السالف 

لشهري محدون الكليب العامل ا إىلاملالكي يف صقلية  املذهبالدور البارز  يف انتشار  ويعزى

ج وهنا نسـتنت  ،)26(صقليةفقهاء  أولسحنون وهو  اإلمام تلميذ) م883/ه270 ت(الصقلي 

مالك  مذهبيف نشر  سحنون الواضح املعامل أصحابوتتمثل يف دور  األمهيةملحوظة يف غاية 

 إمـامهم فضل توجيهات وجهـود  ، كما سيتضح الحقا ب، فكان منهم الكثرياجلزيرةه يف هذ

  .ائع الصيتذبعلمه ال املفضل، سرياج القريوان،

  :صقلية إىلاملالكي  املذهبـ دور ااهدين واملرابطني على الثغور يف نقل 2222
 الطبقة العسكرية احملترفـة  إىلجزيرة صقلية  إىلالسين  املذهب يف إنفاذ األوليعود الفضل 

اهدين واملرابطني على الثغور وأواىل املتطوعني من اأيضااد والعلماء غلبهم يشكل فئة الزه.  

سـنة  (لية ية بن حـديج يف غـزو صـق   دور معاو إىلنشري  أنميكن  األوىلفمن الطبقة 

 ،لـبالد املغـرب   اإلسالميالفتح  إطارخالل نشاطه العسكري الثاين يف  أي ،)م665/ه45

  .)27(سفيان أيبمعاوية بن  إىلفيها غنائم كثرية وبعث خبمسها  أصابنه املصادر أ وتذكر

، )28(إليهاالفارين  البيزنطينيقوات الروم  وهو يالحقها حسان بن النعمان محوبدوره اقت

يسبقون فتـرة ظهـور    وأمثاهلم، وكل هؤالء توغل فيها فاحتا أواستقر ا  يثبت أن لكنه مل

ا يف هذ  ذكرهمورد  وإمنا ؟واألندلس، فكيف بصقليةيف املشرق واملغرب  اإلسالمية املذاهب

 ،جزيرة صـقلية  إىل اإلسالملدخول  التمهيدواجلماعة يف  سنةال أهلدور  إىلالسياق تلميحا 

ين الـذ  نواألمويحب على دور موسى بن نصري والوالة من بعده مبا فيهم ونفس الكالم ينس

  .عياوزاأل اإلمامالشام أهل فقيه  مذهبناصروا 

املالكي  املذهبيف مد  إسهامهمفقد ثبت  ، ا من بعدهمجهود العسكريني الذين جاءو ماأ

 السـنتني ز  تتجاوفتحه ولو كانت فترة الفتح ال أثناءبن الفرات قد بثه  أسدا حنو صقلية، فهذ

 األمـري  أنبدليل  ،اإلمارةجانب  إىلاملالكي  املذهبيف صقلية على  ميارس القضاء حيث بقي

  .)29("وأمريقاض  فأنتسم القضاء لك إ أبقيت"فقال له  ،مل يعزله عن القضاء األغليبة اهللا زياد

 247ت (ومن الفئة العسكرية النظامية أيضا، نذكر مشاركة اجلندي حممد بـن قـادم   

، الذي غزا مع أسد صقلية، وهو إىل ذلك شخصية علمية، فقد تتلمذ حسـب  )م861/هـ
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اخلشين، على أعالم القريوان يف التفسري والفقه، ومهـا   حارثحممد بن والعرب  واملؤرخني أب

، وكانت حمصلة دراسته عليهما أن أصبح حافظا ملذهب أهـل  )30(بن الفراتاسالم وحيي بن 

بناء على روايـة الـدباغ يف   ) املذهب املالكي(ومذهب أهل املدينة ) احلنفياملذهب (العراق 

  .)31(معامله

وعليه فمن احملتمل أن يكون قد ساهم بعلمه إىل جانب قائده العسكري وشيخه يف الفقه 

ولو بشـكل  يف الوسط العسكري  ذه اجلزيرة املالكي بن الفرات يف التمكني للمذهباأسد 

  .حمدود

إالّ أن  ، الذي أدته هذه الفئة يف بذر النواة األوىل للمذهب املالكي بصـقلية الدور ورغم 

ها تاليت مكثوبسبب قصر املدة مل يكن حامسا وائيا نظرا لظروف احلرب من جهة،  هذا الدور

  .تلك العناصر، وهذا ما يدفعنا إىل استعراض األدوار الدينية للجماعات األخرى

خالل دورهم اجلهادي غري الرمسي  من والصاحلنياد لماء والزهولعل منها ااهدين من الع

وبعضهم محل الرتعة املذهبية املالكيـة   ، كمتطوعني، فهم من ناحية ميثلون االجتاه السين العام

ـ اأمام استشهاد البعض بوضوح، ضف إىل ذلك مكوث بعضهم ملدة طويلة بصقلية  يف  رآلخ

  .فترة وجيزة وهم استثناء

ت ( اهللا رموعة ااهد إمساعيل بن عبيـد األنصـاري املعـروف بتـاج    ويتصدر هذه ا

 عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه بعثهم أحد التابعني العشرة الذين ، وهو)م725/هـ107

لتفقيه أهل إفريقية، فقد خرج مع عطاء بن رافع يف غزوته لصقلية، فغرق يف البحر ومات وهو 

   .)32(معانق للمصحف

ث الثقة يزيد بن حممد اجلمحي، وهو ممن اتصل باإلمـام  ابط على الثغور واحملدومثله املر

ادحي، أحبـر  مالعامل القريواين موسى بن معاوية الصمالك ودرس عنه، ويعترب أيضا من شيوخ 

هذا األخري من إفريقية قاصدا اجلهاد، فانقض عليه الروم البيزنطيون من صقلية فكان مصـريه  

  ).م827⁄ه212(سنة  )33(االستشهاد

املالكي يف رياضه، يف ذكر طبقة العباد املرابطني على حراسة احلدود اإلسالمية وقد أسهب 

وقد أمساهم نسـبة إىل  ، ن نذر نفسه للجهاد يف سبيل اهللالغريب للبحر املتوسط مميف احلوض 

ميحا سواء تل ،أي جزيرة شريك د اسم الصقلي كثريا وكذلك اجلزريفور ،جزره ومنها صقلية

األغلب قد دانوا باملذهب املالكي، نسوق مثاال منهم بذكر شخصـية أيب  وهم يف ، أو تصرحيا

الربـاط  اجلزيري، الذي كان من خيار الناس يف العبادة والزهد واملشاركة يف احلسن الصقلي 
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الفقيـه  ) م914⁄ه302ت ( ، وهذا أبو عثمان سعيد بـن احلـداد  )34(واجلهاد يف ثغر صقلية

للشيعة الفواطم، كان له أخ مرابط بصقيلة إىل أن مات ا ، املناظر مث الشافعي ملالكياألغليب ا

إىل فئيت القضاة والعلماء، ، وقد فضلنا إحالة العديد منهم )35(دينار 400ث عنه مبلغ وقد ور

 ال سيمااملذهب املالكي جبزيرة صقلية، بفضل نشاطهم القانوين ودورهم العلمي ووا ممن رسخ

ونات وخصوصا أن معظمهم من دعاة مذهب أهل املدينة فكرا وتأليفا أو نقال للمـد  ،الفقهي

  .الفقهية املالكية املشهورة

  :دور القضاة والعلماء يف ترسيخ املذهب املالكي بصقلية - 3

  :دور القضاة  -  أ
بوضوح املستقرئ للمصادر التارخيية املغربية، وخاصة منها كتب الطبقات والتراجم، يلحظ 

مهة خطة القضاء، كمنظومة قانونية يف التمكني للمذهب املالكي بإحالـة القضـايا   مدى مسا

يتبدى لنـا الـدور   العسكرية واملدنية إىل أحكامه الفقهية للبث فيها بالفتاوى والنوازل، وهنا 

وإن وجد جبانبـهم   ،مطه لرجال القانون واملتمثلني يف طبقة القضاة املالكينيغ الذي ال ميكن

  .ناف، إالّ أم حسب روايات املصادر ذاا هم قلّةالقضاة األح

 وفيما يلي نستعرض أمساء القانونيني الذين تولوا منصب القضاء بإيعاز من األمراء األغالبة

معظمهم  األحيان يصدر قرار تعيينهم من طرف القضاة الرئيسيني بالقريوان وهم يف ويف أكثر

الكـربى علـى   ن سعيد صاحب املدونة الفقهية ، سحنون بالبارز من أصحاب الفقيه املالكي

  .املذهب املالكي

وقد سبقت اإلشارة  :بن الفرات الفقيه القاضي والقائد العسكرياويف مقدمتهم أسد  -

القيادة العسكرية للجـيش اإلسـالمي   بإلمارة أي ضائي باملوازاة مع اضطالعه باإىل دوره الق

 .بصقلية الفاتح، فهو بالنهاية أول من مارس خطة القضاء

اع الدنيا عن واجب اجلهاد الشـرعي  يغريه متالذي مل : اينياهللا بن سهل القربعبد  -

 باقتدار مؤديا دوره القانوين ،واالنبساط يف اجلاهاألموال العريضة  ، فقد كان من ذويكقاض

بفضل تتلمذه على سـحنون  ، وهو العامل مبذهب مالك واحلافظ لقواعده !كيف ال؟وكفاءة، 

هذا املنصب بصقلية، وقد لعب دورا بارزا مبعية ابنه يف الترويج توىل له لقريوان، مما أهوعلماء ال

 .)36(ي وأصحابهمن طلبة ابن سعيد التنوخ أيضاللمذهب املالكي، الذي هو 
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هو من رواد نقلة املذهب ، وتعرضنا له سابقا: بن سامل املعروف بابن كحالةسليمان  -

ملنصب القضاء باجلزيرة على عهد األمري األغليب إبـراهيم بـن   املالكي إىل صقلية بفعل تقلده 

والغالب على ختصصه  .، وبإيعاز من شيخه اإلمام سحنون وبفضل جهود علماء إفريقيةّأمحد

لكية، حيث مجع بـني احلـديث   أي التأليف وكتابة املدونات املا )37(والتقييد ةالعلمي الرواي

 .نشر مذهب أهل املدينة بشكل ملفت للنظرلسنن واآلثار إىل جانب أنه ساهم يف او

كان رجال صـاحلا،  ): م922/هـ310ت (عمرو بن املغلوب  أبو عمر ميمون بن -

طالبه ودعاة املذهب وحصلت  معه صحبة علمية فأضحى من أبرز  ،ونسحندرس على اإلمام 

 مدينـة  اجه إىلاملدين، ويل مظامل القريوان، مث سرعان ما تقلد منصب قضاء صقلية ليعود أدر

استغل وظيفته القانونيـة يف  ه، فقد ، وعلى غرار من سبق)38(وسة اليت أحبر منها إىل اجلزيرةس

 .عاش ما يناهز القرندرسة الفقهية املالكية بصقلية، حيث عمر طويال، وخدمة امل

 أيبدون أن نعرج على مساعده، سـعيد بـن   وال نربح ذكر القاضي أيب عمرو ميمون، 

يرجح أن يكون فقيها إثر قدومه إىل دار القضاء، لذا  هقلية، فهو من أرشدمن أهل صعثمان، 

  .)39(وكاتبا عدال

و  نسبة إىل طرزة، وهي بلدة بإفريقية،): م929/هـ317ت (أبو القاسم الطرزي  -

، أي تـوىل فيهـا   القريوانسحنون بن سعيد، احملتسب ملدينة فقيه مالكي من أتباع  هذا العامل

عي الفاطمي عن أداء ومل يثنه االضطهاد الشي ،يلي قضاءها وقضاء صقلية نأحكام السوق قبل أ

يف االحتكام إىل القوانني الفقهية املالكيـة يف القضـايا والنـوازل الطارئـة      دوره القضائي

 .)40(باجلزيرة

حممد أحد أبرز تالمذة سحنون  ن، دعامة بولعل من القضاة املالكيني األوائل وأبرز فقهائها

  ).م909/هـ297ت ( )41(يف صقلية القضاء لبين األغلب الذي ويل

    :دور العلماء  -  ب
علمـاء اللغـة   ، واحملدثني وويف ما يلي نتناول طائفة خمتارة من العلماء، الفقهاء باألخص

بثقافتهم الفقهية الواسـعة   أيضا يف نشر املذهب املالكي والتاريخ أيضا، الذين سامهواالعربية 

لكل هذه  أو مرابطني أو كقضاة أو جامعني كمدرسنيباجلزيرة،  مدة إقامتهم الطويلة بفضل

بالقريوان ومـن  لنشاطات معا، ومعظم هؤالء كذلك من خرجيي املدرسة السحنونية املالكية ا

  :أمثلتهم
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ذكر يف مواطن سابقة ضمن أوائل الناقلني ): م901/هـ289ت (سليمان بن سامل  -

ده يف التدريس الفقهي على مدى مثاين سـنوات  للمذهب، وأعدنا إيراد امسه هنا إلثبات جهو

كتابه املشهور يف الفقـه   فيها بصقلية، وعرف عنه حسن معاملته لطلبة العلم، ولعله قد ألف

شـك يف نقلـه إىل صـقلية     نسبة إليه وإن وقع تأليفه بالقريوان فال" بالسليمانية"واملعروف 

 .)42(يف جمال الفقه املالكيكمصدر للتعليم 

وكان فقيهـا  ): م930/هـ318ت ( لغساينو سعيد لقمان بن يوسف اومنهم أب -

 بالقريوان من أمثال حيي بن عمر هتتلمذ يف الفقه املالكي عن أعالم من العلوم وعاملا يف الكثري

، وقد أقام بصقلية ملدة أربعة عشر سنة، عكف خالهلا على تدريس املدونة نيوعيسى بن مسك

 .)43(السحنونية يف الفقه املالكي

أنه كان من الصوم القوم، ين، واين مث األندلسي، ابن حارث اخلشوأضاف عنه املؤرخ القري

بعلـم  نه إملامه باللغة العربية وبصره باحلديث ومعرفته بالرجال، أي ملما ، وذكر عالعبادأي 

 اجلرح والتعديل للرواة ملعرفة ثقتهم من ضعفهم يف الرواية، وكان أعرفهم بأخبـار القـريوان  

 . )44(وأخبار شيوخها، أي مؤرخ يف التراجم والطبقات

ـ  أمحد  - ـ    ابن حممد بن عبـد الرمح رف بالقصـري  ن بـن سـعيد التميمـي ويع

وهو موىل األغلب بن سامل األمري، أي يرتبط باألسرة األغلبية احلاكمة ): م933/هـ322ت(

ب جتديد اكت" ا بعنوانيف تونس، تتلمذ على يد حيي بن عمر يف سوسة وكتب عنه مؤلفا هام

لطلبـة  ، ليعكف على تدريسـه ل )أي قسما(ا جزء 60وهو يقع يف " اإلميان وشرائع اإلسالم

والفقـه علـى    بإفريقية وصقلية، وهذا يعين أنه عقد رحلة علمية إىل اجلزيرة ونشر فيها العلم

 .)45(املذهب املالكي

الذي رسا وهو مدة يلقد أفىن عمره معلما جبزيرة صق: موهذا حممد بن نصر بن حضر -

ا معتكفا على خدمة العلم ألهلهايالفق سدر 46(ه حممد بن سحنون، حيث تويف(. 

: عيملعروف بالربادومن العلماء املتأخرين، أبو القاسم خلف بن أيب القاسم األزدي ا -

التهذيب يف اختصار املدونة يف الفقـه  : "سومكتابه املو حفاظ املذهب، املؤلفني فيه من وهو

يكرس جهوده يف سبيل اعتماد مذهب أهل املدينـة   هوو )47(، قيل عنه مات بصقلية"املالكي

  .كمرجعية فقهية رمسية باجلزيرة

نستنتج مما سبق ذكره أن انتشار املذهب املالكي، بصقلية يعود إىل االرتبـاط السياسـي   

 ،الفـتح  هد األغليب يف إطار عمليةخصوصا أثناء العمي والعسكري للجزيرة باملغرب اإلسالو
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التـأثري  و ،بن سعيد  وعلى رأسهم اإلمام سحنوننيفضال عن عالقتها بعلماء القريوان املالكي

 ادالزهاط الثغري الذي مارسه املتصوفة والربيبدو جليا أيضا يف خطة القضاء واجلهاد و املغريب

ـ   ،ددعلماء صقلية يف هذا الصدور  وال ميكن أن نغمط املغاربة ة إال أن فرغم أصـوهلم املغربي

م يف احلفاظ على مذهبـهم  دوره جعلهم صقليني يؤدون ستقرارهم باجلزيرة لفترة طويلة قدا

ما حلركة انتقـال الكتـب    ال ننسىو ،التأليفتدريس ونشره بالاملالكي ويعكفون على بثه و

  .وخاصة الفقهية منهالكي اهجرا إىل صقلية من أثر يف تثبيت املذهب املو

ا، رمبـا للبعـد   بسيط يبدو بصقليةكني للمذهب املالكي يف التم ملشرقيا ر أن التأثرييظهو

ال ينبغي جتاهل ، وفترات السلم املتقطعة ستثناءبا اهلجرة البحرية إىل املنطقة خطورةاجلغرايف و

  .الدور األندلسي يف هذا الشأن أيضا

  :يف توطيد املذهب املالكي بصقليةدور شخصية سحنون بن سعيد  - 4444
قريوان النـواة  الله على بالد املغرب اإلسالمي متخذا من مدينة البظ ب املالكيألقى املذه

 لة من األعالماملؤرخون دخوله حنو املنطقة إىل ثيعزو الرئيسية النتشاره، قبل عصر سحنون، و

ت  (علـى رأسـهم علـي بـن زيـاد التونسـي      والبارزين املتتلمذين عن اإلمام مالـك  

  .)48(أدخل موطأ اإلمام مالك إىل بالد املغربباعتباره أول من  )م799/هـ183

جموعة من قد متيزت مب )م854/هـ240ت  (يال أن شخصية سحنون بن سعيد التنوخإ

، رغم أنه مل يـدرس عـن   األدىنالرئيسي للمذهب املالكي باملغرب  ، جعلته املوطداخلصائص

  :ط التاليةهذه املميزات تلخصها النقاو )49(ملديينمؤسس املذهب ا ،اإلمام مالك

أخذ علي بن زياد ب املالكي  دون سواه يف الفتوى والقضاء، يف حني انفراده باملذه -

كذلك عبد و )50()م798/هـ182ت (هلول بن راشد بفقه سفيان الثوري على غرار الب مثال

أسد بن الفـرات  و) م805⁄ه190ت (عبد اهللا بن غامن و) م791⁄ه175ت (اهللا بن فروخ 

 .)51(عوا بني املذهبني املالكي واحلنفيمجين الذ )م828/هـ214ت (

ـ 240-234(تقلده وظيفة القضاء ملدة ست سـنوات   -  )52()م854-848/هـ

 .كالنوازل القضايا املطروحة لإلفتاءاملالكي يف املسائل القانونية و مسحت بتكريس الفقه

بعد ية رئيسية ونة الكربى على املذهب املالكي كمرجعية قانونالتأليف الفقهي للمد -

 بن و نقحها من شوائب الفتاوى احلنفية مستعينا بأستاذه املصري عبد الرمحنأن هذب األسدية 

 .)53(القاسم
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 )54(تلميـذا  72أكثـر مـن   ، فقد بلغ تالميذه األندلسيون كثرة طالبه يف األمصار -

ل ، ووصطلبته املغاربة األندلس فضال عنمن العلماء الفقهاء سامهوا يف نشره ب أصبحوا الحقا

 .)55(طالبا 700حنو  إىل عددهم اجلملي مبا فيهم الوافدين

بـني حماولـة الـتمكني     )م8/هـ2(فإذا كان املذهب قد ظل متأرجحا  خالل القرن 

، فإنه قد احلنفيو سفيان الثوريو األوزاعي مذهب ،وبني جتاذبات املذاهب األخرىلمذاهب ل

وة منافسـة املـذهب   ، رغم قوما تاله )م9/هـ 3(خالل القرن  ة املطلقة تقريباحقق السياد

تـه  ، فقد احتفظ مبكانهد الدولة الفاطميةالتسلط الشيعي يف عللدولة األغلبية و الرمسي احلنفي

  .الصاحلني وعامة الشعب املغريب مذهب العلماء ألنه ببساطة ،على طول الزمن

لكي يف حنون كرمز للمذهب السين املاتنتصب شخصية س املذهيب يف خضم هذا احلراكو

تعبئة الـرأي  أهله و ةصريف سبيل احلق ونجهوده املضنية بعلمه ومواقفه الصلبة و بالد املغرب

، من هنا وجب علينا التنويه بدوره يف نشر املـذهب املـالكي   اجلهاد ضد األعداء العام على

، بل كان ملدونته الصدى الواسع يف دويالت املغـرب  م يف نشره باألندلسبصقلية كما أسه

  .العلوية الزيديةم تبايناا املذهبية، الصفرية واإلباضية وسالمي رغاإل

  :كي بصقلية ميكن إمجاله فيما يليخبصوص نشاطه احلثيث يف توطيد املذهب املالو

معظم القضاة الذين أشرنا إليهم ممن توىل هذه اخلطة بصـقلية يـدينون باملـذهب     -

 يفصل قضائيا وفق تعـاليم املـذهبني  يفيت ودد القليل منهم كأسد الذي املالكي، باستثناء الع

كذلك القاضي إسحاق بن ناء مزاولته التدريس بالقريوان واحلنفي مثلما كان يفعل أثاملالكي و

أن خرج عن مذهب يف النهاية  كان مآلهاء بالقريوان أو صقلية واحلنفي املذهب سو أيب املنهال

 .الشيعي اعتنق املذهب ، أيتشرقبعد أن اجلماعة أهل السنة و

م من أصـحاب سـحنون أي    بصقلية أنيفاملصادر ذكرت بوضوح عن القضاة املالكي

د اهللا بـن سـهل   مثل عب .، اعتمد عليهم يف نشر املذهب املالكيتالميذه ورجاله يف القانون

بعد أم عينوا ال يست، وأيب القاسم الطرزيميمون وو أيب عمروسليمان بن سامل ياين ، والقرب

  .يق القضائي معه يف إصدار األحكام، فضال عن التنسمن شيخهم سحنون م بإيعازيف مناصبه

، قد  بصقلية إن أغلب العلماء الذين نوهنا جبهودهم العلمية يف نشر املذهب املالكي -

 يتتلمذوا عنه مباشرة فإم أخـذوا ية املالكية بالقريوان وإن مل كانوا من خرجيي مدرسته الفقه

 تالمـذة وأما أبـرز   )56(حيىي بن عمربه من أمثال عيسى بن مسكني وطال العلم الفقهي عن

 ، بحـث ال، فقد ذكرنا سـابقا يف  علماء ومن أوائل الفقهاء بصقلية، الذين أصبحوا سحنون
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فكيف  ذا كله رغم أن سحنون نفسه مل يطأ أرض صقليةمحدون الكليب الصقلي و ه شخصية

ر له الدخول واالستقرار فيها؟لو قد 

ليت حققت رواجا واسعا خري ال بد من اإلشارة إىل املدونة الفقهية السحنونية ايف األو -

 .إصدار األحكامفقهي رئيسي للتعليم واإلفتاء و دور القضاء يف صقلية كمصدريف مدارس و

كان كل نشاط أو عقب ذلك بقليل، و يف الفقه املالكي عند فتح صقلية ونةقد دخلت املدو

خر أيـام  آ ظل األمر كذلك حىتو ،ا على منواهلاشرحا و نسجارا وتصالفقهاء يدور حوهلا اخ

 فقهاءو يقوم بتدريسه حمدثوناملوطأ كان يدرس يف صقلية أيضا وأن  بديهيالعرب يف صقلية و

 .أعالم

ة بصقلية العامل والفقيه لقمـان بـن يوسـف    دونمن أبرز الذين عكفوا على تدريس املو

كـان  يف اجلزيرة، وسنة  14، فقد ظل يدرسها ملدة بحثمن ال سبق فيما نوهنا بهالغساين، و

  .اسية كمرجعيات تعليمية وقانونيةذلك من عوامل تأصيل املذهب املالكي بإقرار مدوناته األس

    :املذهيب بني املالكية واحلنفيةالتنافس  - 5555
حياا املذهبية النابضة مبختلف التيارات من خـالل حركـة    استمدت صقلية من إفريقية

، فحل ا دعاة املذاهب اإلسـالمية  ن انقطاع منذ الفتح اإلسالمي هلارة املتدفقة إليها دواهلج

م املتباينة و مبثقافاعلى رأسها املذهب احلنفي الذي دخل إىل هذه اجلزيرة جنبـا إىل  وذهنيا

 .لكياجنب مع املذهب امل

 أن نتلمس آثارها يف إفريقيـة  علينايف صقلية املذهبية احلياة الثقافية و صورأن نتفإذا أردنا 

  .ثقافياعسكريا وبالطبع دينيا وإداريا وسياسيا و ،ا االرتباطهذا حبكم ، وأوال

ـ بصقلية ولكن هل ميكن أن نطبق هذه القاعدة على املذهب احلنفي دنا روايـة  ؟ إذا اعتم

و مـا  هو )57("مذهب الكوفيني يف القدمي أنه غلب على إفريقية": القاضي عياض الذي يقول

د اهللا بن املغرية الـذي درس  هو عبوأشار إىل أوائل األحناف بإفريقية يعززه أبو العرب عندما 

كبار علماء الكوفة من أمثـال  وري ويب حنيفة مباشرة كما روى عن سفيان الثاإلمام أ على

ن خليفة قطربو )م767/هـ150ت  (وعمر بن ذر )م769/هـ152 ت( بن كدام مسعر

أي منتصف  ؟، فهل يعين انتقاله إىل اجلزيرة يف هذا الوقت املبكر)58()م 770/هـ153ت (

 أخذ ، قداحلنفية )م772/ هـ156ت(بن حبيب خصوصا أن قراءة محزة م و8/هـ 2ن القر

59(قبل أخذهم بقراءة نافع املدين و تلميذه املصري ورش ،ا أهل املغرب يف وقت متقدم جدا( ،
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إىل صقلية، ببساطة دليال على تسرب املذهب العراقي م قوال تالروايات على تواترها إن هذه 

  .ألن اجلزيرة يف هذه الفترة الزمنية، مل تفتح بعد

نفيا النتشـاره يف بـالد    هذا احلكم ال يعين البتة إلغاء تواجده ا الحقا، كما أنه ليسو

بن  هللام على يد عبد ا9/ه3القرن خصوصا طيلة و) م8/ه2ق (مت خالل أواخر  الذياملغرب و

أخذ عنه الكثري مـن املسـائل   و )60(، الذي لقي أبا حنيفة)م799/ه175ت(فروخ الفارسي 

كذلك على يد أسد بن الفرات، ، و)62(اء أهل العراق بإفريقية، فهو أول من أظهر آر)61(الفقهية

، بـل إن  )64(كما عده القاضي عياض حنفيـا  )63(الذي اعتربه الدباغ إمام العراقيني بالقريوان

  .)65(.بفضله فشا ببالد املغربقل املذهب احلنفي إىل إفريقية، واملقدسي يعزو إليه ن

همنـا هنـا أن   يلكن الذي ألدلة اليت أوردناها سابقا، وهذا احلكم مبالغ فيه بالنظر إىل او

ترن ببداية حلوله جبزيرة صقلية وهذا أمر ال يشوبه شـك، فهـل   شخصية أسد بن الفرات تق

أن الغالـب   إىل جماراة ما أورده املقدسي من اآلراء السابقةناه من الروايات ويدفعنا ما استنتج

هو من اجلغرافيني الرحالة الذين عاشوا يف القـرن  و، )66(حنيفةأيب على أهل صقلية أصحاب 

من ازام ما ترتب عن ذلك والدولة الفاطمية يف إفريقية  أي بالتزامن مع وجود )67(م10/ه4

الذي سرعان ما حتفظ عليه بقوله أن أهل صقلية  ب رأي إحسان عباسالكي حسلمذهب املل

لكنه باملقابل مل ينف املذهب الشيعي إال تقية رمبا، و مل يعتنقواعلى املذهب احلنفي ومل يقبلوا 

  .)68(وجود أقلية حنفية بصقلية

 معززا جانبـه أيضـا  مساعيل سامعي ما ذهب إليه املقدسي، اجلزائري إقد ساير الباحث و

ظل وانتشر املذهب احلنفي يف جزيرة صقلية انتشارا واسعا، : "عندما قال) 69(برواية ابن خرداذبة

  .)70()م1091-827/ه)212-484ا طيلة احلكم اإلسالمي 

  :قد اعتمد األستاذ سامعي يف ترجيح هذا الرأي على عدة عوامل نبلورها فيما يليو

 .)71(كان بعض اجلند الذي فتحها حنفي املذهب -

الدعاة و املعلمون الذين رافقوا أسد بن الفرات يف محلة الفـتح  كان بعض القضاة و -

 .)72(أحنافا أو مييلون إىل األخذ بآراء األحناف على غرار قائدهم العسكري

دورها يف استقرار العديد من األحناف يف اجلزيرة، اليت تعد حركة اجلهاد والرباط و -

 .)73(ثغرا مهما يف مواجهة العدو
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منها املهاجرين األحناف، ال سيما بعـد احتـدام   رة املغربية العادية إىل صقلية وجاهل -

تبين العامة فاة اإلمام سحنون واملالكية بعد وإفريقية واملغرب بني األحناف و الصراع املذهيب يف

 .)74(لمذهب املالكيل

انتقال عدد من األحناف إىل صقلية خصوصا من فئة التجار، حيـث وجـدوا يف    -

املذهبية باعتبار أن أغلب سكان اجلزيرة كانوا خصبة ومالئمة حلركتهم الفكرية وزيرة بيئة اجل

 .)75(أحنافا

 األندلس واليت كانت متر باجلزيرةبحرية من املشرق باجتاه املغرب ودور الرحالت ال -

ن آراء رجاله إىل صقلية عرب الرحلة البحرية القادمة معكس صحيح فانتقل املذهب احلنفي والو

 .)76(ن االجتاه احلنفي مذهبها الرمسيامركز اخلالفة العباسية اليت ك

جرة األحناف املتمسكني مبذهبهم والرافضني للتشيع، دوره يف هاالضطهاد الشيعي و -

 .)77(ذلك طيلة احلكم الفاطمي باملغربو

 هي أن املذهبال من األحوال نفي حقيقة ناصعة وكما أسلفت الذكر فإننا، ال ميكن حبو

يعين لكن دخوله إىل اجلزيرة ال ة الذكر، وقد شق طريقه إىل صقلية لالعتبارات السابق احلنفي

غلبته على املنطقة أو تفوقه على  املذهب املالكي، و عليه و اعتمادا انتشاره املترامي األطراف و

نفي يمنة املذهب احليف صدر البحث، ال نتفق مع األستاذ سامعي يف مسألة هعلى ما أوردناه 

هذه احلقيقة در بل وحىت الدراسات احلديثة، وهي القضية اليت مل ترجحها املصاعلى صقلية، و

براهيننا على حساب املوضوعية التارخيية و احنياز مذهيب للمالكيةأو  ليست جمرد ألفاظ نرددها

  :يف ذلك كثرية نلخصها فيما يلي

 حقق انتشارا واسعا، مثه يتناقض األستاذ سامعي مع نفسه بني قوله عن املذهب بأن -

املعلمني املـرافقني  عض القضاة والدعاة وب"و" كان بعض اجلند"نراه يستخدم صيغة التبعيض 

 .هذا داللة على القلةو" عملية الفتح  يف ألسد بن الفرات

يف  استقرار العديد من األحناف"ومن جهة ثانية يلجأ إىل التعميم والتغليب يف قوله  -

حديثه عن املهاجرين  نلمس هذه الصيغة أيضا يف سياقجلهاد والرباط، وبفعل حركة ا" صقلية

هذا طبعـا ال يسـتقيم،   ن بطش الشيعة الفواطم باملغرب، والالجئني الفاريني ممن التجار و

ا فـيهم  خاصة املالكية، مبقط بل من أتباع املذاهب األخرى وفاملهاجرون مل يكونوا أحنافا ف

رابطون فقد كانوا أكثرهم مالكية، ألن األحناف ينتمون يف األغلب املالتجار، فأما ااهدون و

، )78(القريبة من السلطة األغلبية أو الفاطمية سواء من اإلداريني أو العسكرينيإىل الفئة الرمسية 
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باملـذهب  إىل صقلية بشهادة املصادر كانوا يف األغلب يـدينون   فالالجئونزيادة على ذلك 

يف حني تشيع الكثري من األحنـاف  االضطهاد ولو حتت طائلة القمع واملالكي لرفضهم التشيع 

 .)79(هو ما أثبته حممد بن حارث اخلشين يف طبقاتهو

مل يذكر األستاذ سامعي يف مبحثه عن املذهب احلنفي يف صقلية من األعالم األحناف  -

 مـن   من التجـار وال البفئام  فلم يستشهد هم سوى شخصية أسد بن الفرات فقط،بأمسائ

ال من الالجئني ببساطة ااهدين، املرابطني و من والال من العلماء وال من القضاة العسكريني و

ممن ) حنافأي األ(ألن عددهم قليل جدا بسبب إقدام املالكية باملغرب على قتل املرتدين منهم 

دنا أمساء ، بينما حنن أور)80(خاصة يف عهد املعز بن باديس الصنهاجياعتنق املذهب الشيعي و

 .املرابطنيصقلية القضاة والعلماء ومالكية 

 ارخيية الـيت اهتمـت  لتما يدل على قلتهم بصقلية أن ابن احلارث الوحيد من املصادر او

حد منهم بأنه إىل وا سوى مل يشرب، قد ذكر ثالثني حنفيا مغربيا وبتدوين أخبار أحناف املغر

أشرنا إليه فيما ه أبو العرب والقاضي الذي ذكرسحاق بن أيب املنهال إهو ارحتل إىل صقلية، و

  .)81(تقدم من البحث

ـ  ية يف حد ذاا من كتب الطبقات وحىت املصادر احلنفو ة التراجم ال تفيدنا بأخبـار وافي

فقد أغفل ذكرهم ابن الـويف القريشـي يف   . تذكر صقليا واحدا على حد علمناعنهم، بل ال 

، كما غض الطرف عنهم الشـريازي يف طبقاتـه   )82(نفيةكتابه، اجلواهر املضية يف طبقات احل

 ت(سوى القاضي األغليب ابن عبدون  )م1474/ه879 ت(مل يذكر قطلوبغا ، و)83(للفقهاء

مل يورد أبو عبد القـادر التميمـي   ، و)84(يف تاج التراجم يف طبقات احلنفية) م912/ه299

ابن الوزان ك ليسوا صقليني،م وهم قريوانيون وإال بعضا منه) م1601/ه1010 ت(املصري 

الطبقات السنية : ذلك يف كتابهلقريواين أيضا، وعبد اهللا املكفوف النحوي االقريواين اللغوي و

يف ) م1571/ه979 ت(، على حني جتاهلهم باملرة املنال علـي حلـيب   )85(يف تراجم احلنفية

  .)86(طبقاته عن العلماء احلنفيني

الشيخ سيدي اجلودي يف تارخيه عن قضاة القـريوان  كما أننا مل نقف على قضام لدى 

  .، فمن أين جاءت كثرم)87(سوى عدد يعد على أطراف األصابع

ما يقول أن تكاثف اهلجـرة احلنفيـة إىل   ال نتفق بتاتا مع األستاذ سامعي حينويف األخري 

م سـحنون  ألحناف، بعد وفـاة اإلمـا  ااملذهيب احملتدم بني املالكية و صقلية ارتبطت بالصراع

اعتناق عامة الشعب املغريب للمذهب املديين، فهذا ال يستقيم تارخييا، ألن املالكية هم العنصر و
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من السلطة األغلبية أو الشيعية الذي كان عرضة لالضطهاد على يد القضاة األحناف املقربني 

طائلة ة حتت ال غبار عليه، فالعكس هو املفترض حدوثه أي اهلجرة املالكيوهذا ثابت تارخييا و

  .املضايقة احلنفية الرمسية

  :علماء صقلية املالكيوناملدارس و - 6666

م كثرة 10/ه4يف القرن  ابن حوقل الحظ الرحالة اجلغرايف :املعلموناملدارس و  -  أ

ال شك أن للعلماء املالكيني دور يف النشاط التعليمـي  جد واملعلمني يف جزيرة صقلية، واملسا

  .نيفبلرم مائيت مسجد ويف العاصمة د باملنطقة، فبلغ تعداد املساج

كان يعكف على مزاولة مهمة التدريس عدد كبري من األساتذة و الشيوخ، قد يكونون و

هـي  ، و)88(معلـم  300كان منهم يف بلرم ما ال يقل عن أو من األعيان، ومن طبقة العلماء 

العايل الكتاتيب، و االبتدائي يزاول يف كان التعليمأهل األدب ومنتجع طالب العلم، وعاصمة 

  .د يف املساجدويس

، بقولـه أن الكتـاب   وأساليبه البيداغوجية واإلدارية حيدثنا ابن حوقل عن طرق التدريس

  .)89(أحدهم يعترب مدير املؤسسة االبتدائيةالواحد يدرس فيه مخسة معلمني 

فإذا نزعت  يتدرج طالب العلم الصقلي من الكتاب إىل املسجد، متلقيا مزيدا من العلوم،و

به يف املستقبل نزعة علمية، ارحتل من صقلية إىل املشرق لالستفادة من العلم على غرار ما يفعله 

بني طياتـه  هو حيمل لى األساتذة الكبار يقفل راجعا ون عبعد التكوياربة واألندلسيون، وغامل

هم ليهم والء األساتذة دون الرحلة إقد يستكتب هؤازات علمية يف خمتلف التخصصات، وإج

ة و متنح للدارس مصداقية علميـة  تظل الرحلة أوىف مكان كن مع ذلكل، مبدورهم يستجيزو

األنـدلس  ملغرب وال نستثين او يف طلب العلمصدا لكثري من هؤالء الراحلني كانت مصر مقو

ت أكثر زيارة لكوا جسر عبورهم إىل احلجاز سواء لغرض الدراسة أو أيضا، لكن مصر كان

  .احلج

اب كانوا كثريين، حيث وصل عدد الطلبـة إىل  قد أشار ابن حوقل إىل أن تالمذة الكتو

  .)90(يف احللقة الواحدة ليس من صقلية فحسب بل من بلدان خمتلفةمثانني طالبا 

الذين بدورهم يدونون ما يلقى إليهم من و يدرسون علومهم للطلبة إمالء، كان املعلمونو

  .)91(اساتذة الذين أملوهدروس يف شكل كتب تنسب إىل األ
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قد شـقت طريقهـا إىل    لةة يف تلخيص املدونات الفقهية املطوويبدو أن الطريقة املدرس

  .حلقات العلم بصقلية

ي املعـروف  القاسـم األزد  أيب خللف بن "كتاب التهذيب يف اختصار املدونة"قد كان و

املالكي يف  يا لدراسة الفقهأشبه ما يكون بكتاب مدرسي تربوي ميثل مصدرا أساس: بالربادعي

واعتمدت فيه علـى اإلجيـاز   : "ختصار بقولهاهلدف من اال قد ذكر صاحبه، وهأبسط صور

عـدة  ر ليكون ذلك أدعى لنشاط الدارس وأسرع لفهمـه و االنتشاواالختصار دون البسط و

  .)92("لتذكرته

ى نشاط تعليمـي  لالكتاتيب، تؤشر ععلمني واملساجد واملتهذه الكثرة يف عدد املعلمني و

فنظروا إليهم على أم أعيام ولبام وفقهاؤهم هم، كان أهل صقلية يوقرون علماءيث، وحث

  .)93(اخلطباءو دباءهم األوأرباب فتاويهم وعدوهلم، وم تعقد األحكام وتنفذ الشهادات و

فصار منهم القانوين، و ن العلمييكوتنستنتج أن املعلمني املالكية قد كانوا على قدر من الو

تصدروا اإلمامـة و  لقضاء وقطعوا أشواطا يف األدب وتوىل العديد منهم مناصب االفقهاء، و

  .اخلطابة يف املساجد

رضـة  امهـم باملعا ىل الغلو يف اإلزراء باملعلمني ووامللفت للنظر أن ابن حوقل قد جنح إ

قاومة املالكية السنة من مهي شهادة تارخيية على ما أبداه علماء السياسية للحكام الفاطميني و

  .)94(شرسة ضد املذهب الشيعيشريفة و

، فإن حرفة التعليم مل تكن تدر خريا كـثريا  -الذي أزرى باملعلمني-حسب ابن حوقل و

مقداره عشرة دنانري يف السنة، وفسر  ألصحاا، فلم يكن هؤالء يتقاضون من الرواتب إال ما

روبا علماء يرضون باليسري مع البقاء يف مهمة التعليم هاملؤرخون هذه الظاهرة بأن الالباحثون و

حسب اامات ابن  )95(الرجولة و املروءةنقص يف تصرف مشني و الذي هو من واجب اجلهاد،

مرابطني لعلمية والدينية كعلماء أكفاء وجماهدين ونراه ال ينطبق مع شخصيتهم اهو ما و حوقل،

ى من كتابه على أن الفقر قد نال من أهل صقلية صاحلني، إذ يتناقض مع نفسه يف مواطن أخر

  .فلعل ذلك ما يفسر زهادة أجور املعلمني أمام كثرة املتنافسني يف مهمة التعليم

لعل شيوع أسلوب املقايضة يف التعامل االقتصادي قد جعل املعلمني ال يأخذون أجورهم و

  .)96(ل أو هدايانقدا دائما بل كانوا يتقاضون مقابلهم من طالم يف شكل حماصي
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    :املذهب املالكي وتأليفهمعلماء صقلية احملليون من أتباع   -  ب

م، فالعلماء الفقهاء 10⁄ه4مل يتكون لصقلية مدرسة فقهية من أبنائها إال يف أواخر القرن 

إن مكث بعضهم طويال قلية كانوا من الوافدين عليها، والذين تواجدوا قبل هذا التاريخ يف ص

لماء البارزين كان طبيعيا أن تنجب البيئة الصقلية ثلة من العبق من الدراسة، وينا فيما سكما رأ

قافيـة يف العلـوم   هكذا تصدروا احليـاة الث يف األندلس، وو أاملشرق  درسوا يف املغرب أو يف

 صقلية ارجإىل خ همكتبأثرهم وانتقال علمهم وذيوع يف التدريس والتأليف و الشرعية حبنكتهم

  .النبوغى بلوغهم مرحلة االجتهاد وتدل عل حقاة ملفت هي ظاهرة علميةو

    :أبو بكر الصقلي الفرضي املعروف باحلصائري -

الـيت   هو من التخصصات الفقهيـة و )97(اعتمد عليه الطلبة الصقليون يف دراسة الفرائض

 .األندلسعرفت يف املشرق واملغرب و

    :أبو بكر بن أيب العباس الفقيه  -

يف ختـريج   العلماء هؤالء أمثال قد ساهم، و)98(جمال ختصصهكان يشتغل يف التدريس يف 

 .م11⁄ه5حمدثيها يف القرن أكرب فقهاء صقلية و

  :يونس التميمي الفرضي عبد اهللا بن  بنحممد أبو بكر  -

ذلك أن ألف كتابا  كانت حمصلة، واملالكية غريها من أمهات الكتب الفقهيةدرس املدونة و

يف الفقه، كان عليه اعتماد  ونة أضاف إليها غريها من األمهاتللمد جامعاكتابا يف الفرائض و

 .)99(يف مدينة سبتة استنسخنتقل الكتاب إىل املغرب األقصى ولقد ا حىتطلبة العلم، 

تـويف  ، وإىل اخلارجره صقلية يعترب هذا اإلنتاج العلمي يف الفقه أول منوذج لكتاب تصدو

  .)100()م1059⁄ه451(ينة مازرة، سنة ه املالكيني مبدأحد أعالم الفقابن يونس 

  :عبد احلق بن حممد بن هارون الصقلي  -

أثناء أدائه لفريضة احلج التقى بالقاضي عبد الوهاب املالكي تفقه بالشيوخ القرويني، و      

نسـج علـى   صقلية، عكف على تدريس املدونة و بعد أن عاد أدراجه إىلوأيب ذر اهلروي، و

مـن  هـي  و" النكت والفروق ملسائل املدونة"ب مساه ي يعقب عليها ا بتأليف كتاب فقهمنواهل

شهرة يف صفوف الطلبة جعلتـهم حيرصـون علـى     نال الكتاباملؤلفات الفريدة يف باا، و

أدرك أنه رمبا أزرى باملدونة،  التنقيح ملاواملراجعة ، مث سرعان ما تناوله بالتهذيب و)101(دراسته

علـى   استدرك فيه، "ذيب الطالب"التأليف، فوضع كتاب لكن ذلك مل مينعه من مواصلة و
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، شـرحا ملنغلقاـا   "بسط ألفـاظ املدونـة  "يف  اذيب الربادعي للمدونة، كما كتب جزء

كان حمل واختصار للمدونة،  هوو" التقريب"االصطالحية وبفضله أقبل الدارسون على كتاب 

سـنة   ثنـاء حجتـه الثانيـة   إعجاب إمام احلرمني اجلويين وكانـت بينـهما مراسـالت أ   

 .)102(م1145⁄ه540

لعلها متثل بداية نزوع حمصلة احتكاكه العلمي باجلويين ولعبد احلق مسائل يف العقيدة هي و

  .)103(قضايا الكالميةأهل الفقه إىل ال

خارجها، فقد درس عليه يف العلمي لصقلية إىل ل األثر الفقهي ووعن طريق عبد احلق انتق

عبد الرمحان ي ولقيه مبكة ابن قطري الزبيد، و)104(عمة األسديحممد بن نياط والقريوان ابن اخل

 تالمذته هاجر إليها كثابت الفقيه الصـقلي،  دخل أثره األندلس، ألن بعضو )105(يبن املعافر

اعة لقيه أثناء رحالته مج فسها طلبة أندلسيون، كما كان يف منكان من تالميذه يف صقلية نو

ـ  تتلمـذ  الذي صحبه مبكة ومصر والدنيا القرطيب ضا كابن أيبمن األندلسيني أي يف آن  هعلي

يف رحلته  الذي صحبه  عبد اهللا امليورقييبأار الذي درس عليه يف صقلية، وابن احلصو ،واحد

تقييم دراساته ال يسمح لنا  مبا ،، اليت مل يصلنا منها إال الرتر القليل)106(أخذ عنه مؤلفاتهنية والثا

مـن صـقلية واألنـدلس     على اجتهاده يف الفقه كثرة طلبته لكن يكفي دليالو جيدا الفقهية

  .طالب العلم على دراسة كتبه إقبالاء املشارقة أثناء رحالته واحتكاكه بالعلمو

  ):م1071107110711071⁄ه464464464464ت (عتيق السمنطاري   -

الثقافيـة للـبالد،   السياسـية و العاصمة  ،بلرم لقى تعليمه عن احلصائري بصقلية وأوطنت

وجه من خالل رحالته إىل احلجاز والشام واليمن استلهم هذا التيف علمه إىل احلديث و نصرفا

 العبـاد ا الزهـاد و  لقيو ،لعها يف دراسة احلديثهي أوطان عرفت بتضارس وخراسان وفو

هو ما أثر على شخصـيته  األحاديث واآلثار وب االلتزام إطار يف علمهم عن رجونالذين ال خي

  .الصوفية الحقا

جنوحه إىل التصوف مل يستنكف السمنطاري األخذ من معني الفقه، و يمع تكوينه احلديثو

بل كان فيه من اتهدين، املؤلفني، فقد ألف يف هذا التخصص الشرعي عدة مؤلفات متيزت 

  .)107(البيانب ويبإتقاا، حىت وصفت بأا يف غاية الترت

لكن فضل أن ملوطأ كما اهتم غريه باملدونة، وا هذا ليس غريبا إذا علمنا أنه اهتم بدراسةو

 ⁄ه484( مان سـنة نورس احلديث يف صقلية حىت إىل عهد سقوط اجلزيرة بيد اليتصدر لتدري
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عبـد  اء القيسي الصقلي وغريها كابن احلذّجر بعض تالمذته البالد حنو مصر وها، و)م1091

  .)108(الواعظ لكرمي بن عبد اهللا بن حممد املقرئا

ار الصقلي صخمتصراا، حىت إن ابن احلونة وقه بعد هؤالء األعالم، يدور حول املدظل الفو

علمية دقيقة،  بروح ينتقدهذكر من حضر جمالسه أنه كان يناظر الربادعي وصيل، وشرحها بالتف

رتبه على نسـق  فأعاد النظر يف ذيب الربادعي والصقلي ) أو ابن املفرج(مث جاء ابن فروج 

  .)109(املدونة

  ):م1141114111411141 ⁄ه536536536536ت (تميمي املعروف باإلمام املازري حممد بن علي ال   -

حلميد السوسي املعـروف بـابن   عبد اة بصقلية، درس العلم عن اللخمي ومازر منأصله 

متيـز  ، والفقه، و)الفلسفة(الكالم  علموغريمها، وهو أحد األعالم يف حفظ احلديث و الصائغ

ممن أخذ  دقة النظر، حىت لقب باإلمام، وحاز االعتراف يففبلغ درجة االجتهاد و ،بتحقيق العلم

  .عنه باإلجازة القاضي عياض، فكان مرجعه يف الفتوى

ليف كـثرية يف الفقـه   آتلإلمام املازري رحل إىل إفريقية وتوىل قضاء القريوان واملهدية، و

لـم  املع"وم بكتـاب  من أهم كتبه، شرحه لصحيح مسلم املوسواحلديث والتوحيد والطب و

  .)110(تلميذه عياض باسم كتاب اإلكمال الذي أكمله، و"مسلمبفوائد كتاب 

  :)م1169116911691169 ⁄ه565565565565ت (حممد بن حممد بن ظفر الصقلي    -

لنورمان، كرس جهـوده يف التعلـيم والتـأليف    هو من أشهر علماء صقلية أيام حكم او

م وذلك لتضلعه يف والرحالت العلمية عرب مصر وبالد الشام، لقّب حبجة الدين وبرهان اإلسال

، كما ألف يف األخـالق وأدب  )111(أديباان إىل جانب ذلك مفسرا ولغويا وحنويا وكالفقه و

خمتلف التخصصات، لعل له إنتاج علمي وفري متثل يف العدد اهلائل من املؤلفات يف السلوك، و

، "مالـك  املسند يف الفقه على مـذهب "، "ع احلياة يف تفسري القرآن الكرميينبو: "من أمهها

 ، كتبه للملك النورماين روجر الثاين"عسلوان املطاع يف عدوان األتبا" ،وخصوصا كتابه اجلليل

  .)112(م1159 ⁄ه545سنة 

أوهلما االنسجام واالتفاق مـع جـوهر   : الكي لسببنييعود تركيزنا على علماء الفقه املو

حلديث والتفسري والقراءات، اء ااملراجع عن علمظرا لقلة املعلومات يف املصادر وناملوضوع، و

جيمع بني عدة علوم يف آن واحـد   إن كان علماء ذلك العصر متيزوا بالطابع املوسوعي الذيو

يف هذا اإلطار علوم مبا فيها العلوم الشرعية، وهذا طبعا ال يلغي ظاهرة التخصص يف خمتلف الو

مهما كانت ، وعلوم القرآنا وواجلغرافيلتاريخ جيدر بنا أن نسوق أمثلة عن علماء املالكية يف ا
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افع هـي الـيت   ن ، فإن الذي ال مراء فيه أن قراءةصقليةبشحيحة  علم القراءاتملعلومات يف ا

على غرار انتشارها بالقريوان، بفضل املقرئ األندلسي حممد بن عمر بـن   كانت منتشرة ا

  .)113(خريون املعافري الذي نقلها إىل املغرب

صر اليت مثلت مباألندلس يف جمال القراءات، تأثرت أيضا قريوان وثلما تأثرت صقلية بالمو

عـن تالميـذه أخـذ    ين، فعنـه و م ورش أحد أبرز تالميذ نافع املـد املركز الرئيسي لإلما

 ⁄ه386ت ( منهم املقرئ حممد بن خراسانية مث املصرية والصقليون هذه القراءة املدنو املغاربة

ه عندر لإلقراء واحلديث يف صقلية، وتعلم مبصر مث تصبن األغلب الذي  أبوه موىلو ،)م996

أبو احلسن غيالن ابن متيم يب حسن بن حممد ومنهم يوسف بن أتلقى هذه القراءة طلبة البلد و

  .)114(زاريالف

هي القراءة ين عن ورش وراء الذين فضلوا قراءة نافع املدقد خترج منهم ثلة من العلماء القو

ك فهو تلميذ نافع يف القراءة وأستاذه يف الفقه، ومن القراء الصـقليني  الاليت اختارها اإلمام م

  :نذكر

    :عبد الرمحان بن الفحام -

قد لقراء البارزين يف ذلك العصر، وهو من أشهر ام، و1030 ⁄ه422ولد بسرقوسة، سنة 

مي املغرب اإلسـال ظل عماد طلبة " التجريد لبغية املريد"سبع، امسه وضع تأليفا يف القراءات ال

  :منهم أيضا املقرؤون، و)115(لعدة قرون

 بن علـي احممد  وينيحممد بن ابراهيم بن الشامي املد و ينيعبد اهللا بن فرح املد  -

    :ياألزد

يني يف لعل أشهر املقرئني الصقل، و)116(املقدمون لإلقراءة بصقلية وهؤالء هم شيوخ املدينو

ار القرطيب مث تصدر بعـدما  احلصالذي درس عليه ابن  صقلية نفسها هو ابن علي األزدي

 .)117(لإلقراء باملسجد اجلامع بقرطبة ،ءةأحسن القرا

  :الكيني بصقلية، فقد اشتهر منهمأما فيما خيص علماء التاريخ امل

     ): م1100110011001100 ⁄ه494494494494ت (أبو بكر املالكي  -

م، تتلمذ علـى  11⁄ه5مؤرخ مغريب مالكي مشهور، ولد بالقريوان يف أوائل القرن       

، كمـا  )م1046 ⁄ه438ت (عبد اهللا حممد املالكي، الفقيه واحملدث واملؤرخ أيضا  يبده أوال

 ⁄ه435ت (أمحد بن عبد الرمحـان اخلـوالين    منهم أبو بكرالعلم عن علماء القريوان و أخذ
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اسة فمكث ا ملدة زمنيـة غـري   ، مث سرعان ما شد الرحال إىل صقلية بغرض الدر)م1043

الكرمي بن عبد اهللا الصـقلي  عبد اإلمام املازري و هناك،ن أشهر طالبه مدة يف املصادر، وحمد

  .)118()م1123 ⁄ه517( تويف باإلسكندرية سنةالذي  ،املقرئ

املـذهب  ب دانيث والقرآن والتاريخ، واحلدويبدو مما سبق أن املالكي قد تكون يف الفقه و

املوسوم  يالتارخي د اشتهر املالكي بكتابهقيا بأبيه وتقليدا ألهل القريوان السنيني، و، تأساملالكي

لنفوس يف طبقات علماء القريوان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسري من أخبـارهم  رياض ا"ب 

 ⁄ه484(سـنة بعد االستيالء النورماين على جزيرة صقلية الذي ألفه ، و"وفضائلهم وأوصافهم

، )119()م1072⁄ه464(ة عد االستيالء على اجلزء األكرب واألهم منـها سـن  أو ب )م1091

للحياة الثقافية باملغرب اإلسالمي إىل عصـر  بالد املغرب ولفتح اإلسالمي يف يؤرخ ل الكتابو

العالقات الثقافية مع املشـرق واألنـدلس    -الكتب العلمية -الزهادباد والع -العلماء( املؤلف

سنية للـدعوة  ملقاومة الا، وأهم ما فيه مسألة دخول الصحابة والتابعني إىل إفريقية و)صقليةو

 8 ⁄ه3و  2ثغور البحرية خالل القرنني اجلهاد املغريب على الالشيعية بالقريوان وأخبار الرباط و

ملؤلف اإلمام املازري كما أخذ على رأسهم تلميذ ا، وقد أفاد من الكتاب أهل صقلية وم9و 

منـهم ابـن حجـر    ياض يف مداركه واملشارقة أيضـا و على رأسهم القاضي عاملغاربة و عنه

لسـان  "و " ـذيب التهـذيب  "الذي اعتمده يف كتابيه ) م1448 ⁄ه852ت (قالين عسال

  .)120("امليزان

    :يف حممد بن أمحد اإلدريسيالشر -

، اسـتكمل  )م1100 ⁄ه494( موسوعي مغريب، من مواليد مدينة سبتة سـنة جغرايف و

  .األدب أيضاجلغرافيا والطب و ايف) قرطبة(األندلس و) سبتة مث فاس(املغرب األقصى دراسته ب

البلد املنشأ فهو مالكي املذهب، ولقـب أيضـا   ل املناطق اليت تلقى ا العلم ومن خالو

 املغرب اإلسالمي، ،األندلس(خمتلف األمصار بالصقلي، ألن صقلية قد مثلت اية رحالته إىل

  .)اخل...ا، بالد اليونان، اجنلترا، تركياإيطاليا، سواحل فرنس

أجزل له العطاء، بعد أن الذي احتفى به و د إليها خالل حكم ملكها روجر الثاينقد وفو

أقـاليم   سبعة أجنز له جمسما كرويا لألرض من الفضة رسم عليه خريطة العامل اليت قسمها إىل

 بالذي حدد عدد أقاليم العامل  ،مصححا بذلك اخلطأ الذي ورد يف كتاب اجلغرافيا لبطليموس

  .إقليم 21
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، الذي ترجم إىل خمتلف "اآلفاق ق يف اختراقانزهة املشت"ريسي بكتابه اجلغرايف إلدوعرف ا

، )121(م1619لغات العامل ألمهيته البالغة، فقد ترمجه إىل الفرنسية املؤلف جوبري يف جزأين سنة 

 آسيا معأوروبا وإفريقيا و الثالث، بالقارات اجلغرافيةمناطق لتأيت أمهية الكتاب يف أنه وصف لو

ا الغربية كموسط بضفتيه الشرقية وكذلك البحر املت، وحتديد مساحاا دون أطواهلا و عروضها

 املؤلف إىل كروية األرض يف زمن ساد االعتقاد فيه اهتدىفيه خارطة جغرافية، و 70 تضمن

، اهتم فيه بعلم النبـات بية األرض وذكر جاذعن علم اجليولوجيا و، وحتدث فيه أا مسطحةب

 شفنيا الكتاب عونا للجغرافيني يف توسيع معارفهم العامة، كما كان مصدرا للمستككان هذو

وقد مت تأليف الكتـاب سـنة    ،آسيام يف الوصول إىل جماهل إفريقيا و15يف القرن  الربتغاليني

  .)122(م17تينية يف القرنالترجم إىل ال، و)م1150⁄ه545(

لة من االستنتاجات، فقد أبـرزت دور  يف اخلتام، اهتديت من خالل هذه الدراسة إىل مجو

دور القادة العسكريني والقضاة والعلمـاء  املغاربة يف بث املذهب املالكي جبزيرة صقلية مبينا 

يف سياق ذلـك  ستقرارهم ملدة طويلة باملنطقة، وخصوصا بعد اوكذا ااهدين واملرابطني، و

ملدونة الكـربى يف الفقـه   بن سعيد القريواين صاحب ا وننوهت بدور شخصية اإلمام سحن

زيرة لالضطالع، إرساهلم إىل اجلوالقضاة الذين أشرف على تعيينهم واملالكي من خالل طلبته 

  .ملذهب أهل املدينةتنفيذ األحكام القانونية وفقا بدور التعليم و

األحنـاف،  التنافس املذهيب بـني املـالكيني و  يف خضم هذه الدراسة، ناقشت إشكالية و

  .املذهب املالكي يف صقلية، حىت يف ظل احلكم الفاطمي الشيعيموضحا رجحان 

دور األساتذة املالكية يف تـدريس  حث باحلديث عن املدارس العلمية وبعد هذا أثريت البو

قلت إليها من القريوان املدونات الفقهية لطلبة العلم سواء تلك اليت ألفت يف صقلية أو اليت انت

علـى   هذا النشاط التعليمي بروز علماء صقلية أهل البلـد  املدونة و كانت حمصلةكاملوطأ و

املذهب املالكي مشريا إىل ختصصام العلمية يف الفقه و اللغة و التاريخ و اجلغرافيا، مما يوحي 

أن أتباع املذهب املالكي باجلزيرة مل تنحصر دراسام يف النطاق املذهيب الضيق، بل انتقلت إىل 

  .سالمي بأبعاده الواسعةالفكر الثقايف اإلرحابة 

دور املغاربة يف ذلك، أن نتجاهـل دور  ندرس املذهب املالكي يف صقلية و حننوال ميكن و

إن شاء اهللا  حمور دراستنا  هو ما سيكونسيخ هذا االجتاه الفقهي السين، وأهل األندلس يف تر

وبالد األنـدلس، وهللا  ة احلضاري بني جزيرة صقليمنا يف إبراز التفاعل الثقايف و املقبلة، رغبة

  .احلمد واملنة
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  :شاهلوام -
، ص 2، ج1978، مطبعة أطلس، القاهرة، مصر، 1تاريخ املغرب العريب، ط :سعد زغلول عبد احلميد )1

197-198. 

، املؤسسة الوطنية للكتاب، 1املسلمون يف جزيرة صقلية و جنوب إيطاليا، ط: أمحد توفيق املدين )2

 .14، ص1985

دور الثقافة العربية يف البحر : ، مجال عبد الكرمي199-198، ص 2بق، جاملرجع السا: لزغلو )3

، كلية 19، جملة املؤرخ املصري، ع"صقلية و األندلس خالل العصور الذهبية لإلسالم يف الغرب" املتوسط 

 .22، ص 1998اآلداب، جامعة القاهرة، 

و  188، املرجع السابق، ص و ما بعدها، انظر أيضا، أمحد توفيق املدين 199، ص 2نفس املرجع، ج )4

 .ما بعدها

، 4املسلمون يف حوض البحر املتوسط إىل احلروب الصليبية، الة التارخيية املصرية، جملد: حسني مؤنس )5

وراقة اجلامعة، فاس، املغرب، ، مكتبة 2األغالبة و سياستهم اخلارجية، ط: ، امساعيل حممود45، ص 1ع

 .147، ص 1978

 .210، ص 2سابق، جاملرجع ال: سعد زغلول )6

، دار 1البيان املغرب يف أخبار األندلس و املغرب، حتقيق كوالن و ليفي بروفنسال، ط :يابن عذار )7

اإلميان يف معرفة أهل  معامل :الدباغ: ، انظر17-16، ص 1، ج2009الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

، حممد 45، ص 1ج ة العتيقة، تونس،، املكتب2حتق حممد األمحدي أبو النور و حممد ماضور، ط ،القريوان

، ص 1985، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 1ي، طصيادال الدولة األغلبية، ترمجة املنجي: الطاليب

 .و ما بعدها 31، ص 1975، دار الثقافة، بريوت، لبنان، 2العرب يف صقلية، ط: ، إحسان عباس421

ن و إفريقية و زهادهم و نساكهم و سري من أخبارهم و يف طبقات علماء القريوا رياض النفوس: املالكي )8

، ص 1ج ،1994، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 2حتق بشري البكوش، ط ،فضائلهم و أوصافهم

، سعد 422، انظر أيضا، الطاليب، املرجع السابق، ص 68-60، ص 1، الدباغ، املصدر السابق، ج57

 .200-190، ص 2زغلول، املرجع السابق، ج

، مكتبة املعاين، بغداد، 1خليفة ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، حتقيق أكرم ضياء العمري، ط )9

، ص 2املرجع السابق، ج: ، سعد زغلول352-342و  338-336: ، صفحات1، ج1967العراق، 

- 423حممد الطاليب، الدولة األغلبية ص : ، انظر كذلك148، امساعيل حممود، األغالبة، ص 191-195

424. 

 .186، ص 1الرياض، ج: املالكي )10

نصوص يف (املكتبة العربية الصقلية : ميخائيل أماري: ، انظر أيضا148األغالبة، ص : امساعيل حممود )11

 .426، ص 1857، مكتبة املثىن، بغداد، العراق، 1، ط)التاريخ و البلدان و التراجم
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الدولة األغلبية، : د الطاليب، انظر أيضا، حمم163- 161-151املرجع السابق، ص : امساعيل حممود )12

و ما بعدها، حسن حسين عبد  196، ص 2، سعد زغلول، تاريخ املغرب العريب، ج590- 425ص 

 .442، ص 3، ق1972، مكتبة املنار، تونس، 1ورقات عن احلضارة العربية بإفريقية التونسية، ط: الوهاب

 39املرجع السابق، ص  :، إحسان عباس443، ص 3املرجع السابق، ج: حسن حسين عبد الوهاب )13

 .16دور الثقافة العربية يف البحر املتوسط، ص: و ما بعدها، مجال عبد الكرمي

 .16املرجع السابق، ص: ، مجال عبد الكرمي444، ص 3نفس املرجع، ج: د الوهابعب )14

و ما بعدها، حسن حسين عبد الوهاب، ورقات،  204، ص 2املرجع السابق، ج: سعد زغلول )15

 .72ان عباس، العرب يف صقلية، ص ، إحس450، ص 3ج

و ما  457، ص 3، عبد الوهاب، املرجع السابق، ج166-165األغالبة، ص : امساعيل حممود )16

 .و ما بعدها 72املرجع السابق، ص: بعدها، إحسان عباس

: و ما بعدها، انظر أيضا 204، ص 2، سعد زغلول، املرجع السابق، ج166نفس املرجع، ص  )17

دور الثقافة العربية يف البحر املتوسط، : و ما بعدها، مجال عبد الكرمي 64السابق، ص املرجع  إحسان عباس،

 .22ص

، 2حممد األمحدي أبو النور،ط. الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب حتقيق د: ابن فرحون املالكي )18

   70ص 1ج 2005مكتبة دار التراث القاهرة مصر 

أمحد بكري . حتقيق د ، سالك ملعرفة أعالم مذهب مالكوتقريب امل ترتيب املدارك: القاضي عياض )19

بدون تاريخ ،ليبيا  ،طرابلس ،ودار مكتبة الفكر ،لبنان ، بريوت ، دار مكتبة احلياة، ط  بال رقم ، حممود

   55- 54ص، 1،ج

  . 96ص ،العرب يف صقلية: إحسان عباس )20

منصب القضاء يف حكم توىل  قريواين مالكي، أصله من عجم إفريقية،فقيه : عيسى بن مسكني  )21

  .و ما بعدها 212، ص 2املدارك، ج: ، عياضداب الوكيل يف الفقه، ألف كتاب آاألغالبة

ص  ،1968 ،املطبعة الرمسية تونس ، رجة من مدارك القاضي عياضتراجم أغلبية مستخ: الطاليب  )22

   .207-206ص ،2، جعاملامل : الدباغ،  261

ا وهو غري سليم مقارنة مب،  ه281ذكر بأن وفاته سنة  ،327ص ،1ج ،املصدر السابق: فرحون ابن )23

شجرة النور الزكية يف طبقات : خملوف  ابنر أيضا كتاب املعامل للدباغ، أنظ:ورد يف املصادر األخرى ومنها 

  . 71ص ،1ج ،1931بريوت، لبنان، ،دار الفكر 1،ط ،املالكية

الدار التونسية  ،2ط ،نعيم حسن اليايفطبقات علماء إفريقية وتونس، حتق علي الشايب و: ربأبو الع )24

   .بعدها وما 165ص ،1985 ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،تونس ،للنشر

  . 95- 94ص ،2ج،املدارك :عياض )25

 ،القاهرة ،مكتبة التقافة الدينية ،تقدمي تامر حممد حممد ،ونة الكربىاملد: سحنون بن سعيد التنوخي )26

  . 23ص، 1ج ،2004 ،مصر
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  .45ص ،1ج ،عامل اإلميانم   :الدباغ )27

  . 68-60ص،1ج ،نفس املصدر )28

 ،قرطاج ،بيت احلكمة ،1ط ،ق أنس العالينضاة القريوان، حتتاريخ ق :الشيخ حممد اجلودي القريواين )29

  . 64ص،  2004 ،تونس

، طبقات علماء افريقية :ث اخلشين، ابن حار199، صريقية و تونسطبقات علماء إف: أبو العرب )30

  . 114ص  ،1915 ،اجلزائر ،ن شنبنشره حممد ب

  . 111ص  ،2ج  ،املصدر السابق: الدباغ  )31

  . 192-191ص  ،1ج  ،نفس املصدر )32
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من أشرف العلوم الشرعية، بل هو غايتها ومنتهاها، ألن هذه العلوم  )1(يعترب الفقه اإلسالمي

علماء وتترعرع يف عقوهلم وعلى ألسـنتهم وبـأقالمهم إال   مل تنشأ بني ال -أصوهلا وفروعها-
األحكام الشرعية منه ليـتم   )2(بدافع واحد ولقصد واحد، وهو فهم النص الشرعي واستنباط

تسليطها على مستجدات احلياة، وهذا عني ما يبحث فيه الفقه ويهتم به، ولذا كانت مرتلـة  
من : (يف تقرير فضلها قوله صلى اهللا عليه وسلمالفقيه بني الناس غري حمتاجة إىل بيان، ويكفي 

، فالفقه أوىل العلوم وأفضلها عند اهللا عز وجل لتعلقه بعلم )3()يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين
  .دينه وشرعه مما أمر به وى عنه ودعا إليه وحض عليه يف كتابه وعلى لسان نبيه

باألحداث والوقائع اليت  كانت مليئة )4(ارمر بأدو لفقه اإلسالمي دفعة واحدة، بلمل ينشأ ا
إىل أن أدرك ذروته وبلغ مداه من الكمال والنضـج،   منها يستقي غذاءه ويستمد حياته كان

، فهو مل ينشأ من العـدم،  )5(ذلك أن الفقه اإلسالمي يشبه متاما الكائن احلي من حيث تطوره
، وهكذا منا الفقـه اإلسـالمي   طفرة واحدة، بل تدرج عرب مراحل عدة كما مل يبلغ الكمال

وتعددت مشاربه، وتنوعت طرقه، وملا خشي الفقهاء ضياع الثروة الفقهيـة مـن األحكـام    
الشرعية الناجتة عن هذا النمو عمدوا إىل استخدام وسيلة أخرى للمحافظة على هذه الثـروة  

املاسـة إىل  الفقهية الكبرية، ذلك أنه مل يعد االعتماد على احلفظ كافيا، فظهـرت احلاجـة   
، تضبطه )7(عُمِلت فيها املداخل الفقهية لكل مذهب )6(قامت حركة تدوينيةهكذا التدوين، و

ه وطبقام، تعرف بكتبه ومراتبها، وتذكر علماءأصال وفرعا، وترسم طريقه رواية وخترجيا، و
ئة اليت إىل آخر ما هنالك من املعارف واملعامل اليت اختص ا كل مذهب حبسب الظروف والبي

  .نشأ فيها
             إن نسبة املذهب إىل صاحبه ال ختلو من تسامح، فما كان اإلمـام مالـك بـن أنـس    

وال غريه من أئمة املذاهب يدعون أحدا إىل التمسـك مبنـهجهم يف    )م795/هـ179ت (
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ـ  -م ـذا املصـطلح   االجتهاد وذلك فيما ذهب إليه كل واحد منهم، فلم يكونوا على عل
دلوا عليه أو دعوا إليه، وإمنا كانوا يتبعون يف ذلك منهاج من سبقهم فضال عن أم  -املذهب

العاشـر  /هذا التمذهب إال يف القرن الرابع اهلجـري  ، فلم حيدث)8(من علماء السلف الصاحل
وإن كانت ، )9(امليالدي عندما دعت الظروف إىل هذا النوع من االلتزام مبنهاج معني يف الفقه

أهل املدينة يعتمدون على فتاوى عبد  ب قد بدأت قبل هذا العصر بزمان، إذ كانبذرة املذاه
ت ( بـن عبـاس  ، وأهل مكة علـى فتـاوى عبـد اهللا    )م692/هـ73ت ( بن عمراهللا 
، فكان )م653/هـ32ت ( بن مسعود، وأهل الكوفة على فتاوى عبد اهللا )م687/هـ68
  .)10(ا أول غرس ألصل التمذهب باملذاهبهذ

، ذلك أا املكان الذي اختاره اهللا )11(لت املدينة املنورة املكانة املرموقة بني األمصارلقد احت
عز وجل لترتل به جل أحكام الدين، كما تعترب الفترة اليت عاشها رسول اهللا صلى اهللا عليـه  

منذ أن وصلها مهاجرا وأسس ا مسجده إىل أن اختاره اهللا عـز وجـل إىل   -وسلم باملدينة 
يقا عمليا يقوم به ميدانا للعمل املتواصل يف تطبيق تفاصيل هذه األحكام الشرعية تطب -جواره

، وذا امتاز اتمع املدين عـن غـريه مـن    )12(أصحابه رضي اهللا عنهم الرسول ويتبعه فيها
 ،)13(نبوية وابتعاده عـن البـدع  اتمعات يف باقي األمصار بصفائه ونقائه وموافقته للسنن ال

السابع /ولت املدينة املنورة إىل مركز ثقايف نشيط منذ منتصف القرن األول اهلجريحت وبذلك
امليالدي، كما أا بلغت أوج ازدهارها العلمي مع بزوغ جنم اإلمام مالك بن أنس الذي يعد 

  .)14(حبق وارث فقه الصحابة والتابعني ا
من حيث انتسابه  -مجيعها إن مل يكن-خيتلف املذهب املالكي عن أكثر املذاهب الفقهية 

، ذلك أنه ال خيفى منصبه من اإلمامة يف العلوم الشرعية، )15(إىل شخص اإلمام مالك بن أنس
إمام املسلمني وأعلمهم يف وقته بسنة ماضية وباقية، كما أنه يعد أمري املؤمنني يف احلديث "فهو 

على قلبه التعصب، وأنه القوة بال نزاع، وكل هذا مما ال ينكره خمالف وال مؤالف إال من طبع 
، )16("يف السنن وهو أول من ألف يف احلديث النبوي فأجاد التأليف، ورتب الكتب واألبواب

باملدينة املنورة واليت كانت  )17(احلديث باإلضافة إىل أن مذهبه يعود يف جذوره إىل مدرسة أهل
ب املالكي من أصح األصول ، وهذا ما جعل أصول املذه)18(تقابل مدرسة أهل الرأي بالعراق

مـن  : ")م1328/هـ728ت ( موافقة للشريعة وأكثرها مراعاة ملقاصدها، يقول ابن تيمية
تدبر أصول اإلسالم وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل املدينة أصح األصول والقواعـد  
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ولة أن يدرك بسه )20(، والذي يتصفح كتاب املوطأ)19("وقد ذكر ذلك الشافعي وأمحد وغريمها
سنن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وفقهه وفتاويه مهيمنة عليه، وذا تعترب أصول املـذهب  

  .)21(املالكي يف أساسها أصوال عمرية قبل أن تكون أصوال مالكية
إن دراسة أصول املذهب املالكي تتطلب حبثا شامال يف أدلة األحكام الواردة يف الكتـب  

ما يستند منـها إىل النصـوص يف    مييزوتصنيف هذه األدلة لت، )22(املعروفة بأمهات املذهب
من أدوات االسـتنباط،  عمومها أو ظواهرها، وما استمد أصله من االجتهاد والقياس وغريها 

املنهج املتكامل يف استنباط األحكام وتأسـيس العلـم املوصـل للقواعـد      وحماولة توضيح
  .ا البعضة درجاا بالنسبة لبعضه، ومعرف)23(االستنباطية

إن مثل هذا العمل يستدعي جمهودا كبريا ووقتا طويال، خصوصا وأن اإلمام مالك بن أنس 
، وال كتب منهاجه يف تقرير األحكام الشرعية مثلما )24(مل يدون األصول اليت بىن عليها مذهبه

مام ، إال أن هذا ال يعين أن اإل)25(يف كتابه الرسالة )م819/هـ204ت ( فعل اإلمام الشافعي
مالك بن أنس مل يشر إىل أصول مذهبه، فمن خالل تدوين فتاويه ومسائله على أبواب الفقه 

: ، يقول حممد أبو زهـرة )27(ميكن استخالص أهم أصول مذهبه )26(اليت رتبها يف كتابه املوطأ
وأن مالك كان له منهاج يف االستنباط الفقهي مل يدونه، كما دون بعض منهاجه يف الرواية، "

ن مع ذلك صرح بكالم قد يستفاد منه بعض منهاجه وأن الفروع الفقهية اليت أثرت عنه ولك
ميكن أن يستنبط منها منهاجه يف االستنباط وقد فعل ذلك فقهاء املذهب املـالكي فـدونوا   

  .)28("منهاجه
هذا ومما يلفت نظر الباحث يف املذاهب الفقهية عن طريق املقارنة ما انفرد بـه املـذهب   

ي من اخلصائص واملزايا اليت زودت الفقه اإلسالمي بطاقة حركية متجددة، وجعلت منه املالك
فقها مرنا صاحلا يتالءم مع عديد البيئات واتمعات ذلك أن مناقب اإلمام مالك بـن أنـس   
سرت يف أصول مذهبه، فكان أن أخذت هذه األصول خصائصها من مناقبه فأكسبت املذهب 

وقـد  ): "م1347/هـ748ت (وحمبة يف نفوس أتباعه، يقول الذهيب املالكي قوة يف قواعده 
اتفق ملالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغريه أحدها طول العمر وعلو الرواية، وثانيتها الـذهن  
الثاقب والفهم وسعة العلم، وثالثتها اتفاق األئمة على أنه حجة صحيح الروايـة، ورابعتـها   

السنن، وخامستها تقدمه يف الفقـه والفتـوى، وصـحة    جتمعهم على دينه وعدالته واتباعه 
  .)29("قواعده
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ال شك أن قوة أي مذهب فقهي إمنا تكمن يف تنوع أصوله ومرونة قواعده اليت يرجع إليها 
يف بناء مسائله الفرعية وأحكامه الفقهية، فعلى الرغم من قلة تكلف اإلمام مالك بن أنـس يف  

، فإنه )30("ال أدري: "روب منها، وتتابع قوله ملن كان يسألهمذهبه، وكثرة توقفه يف الفتوى واهل
، كما نقل )31(مع هذا كله قد أملى يف مذهبه حنو من مائة ومخسني جملدا يف األحكام الشرعية

، األمر الذي يدل بوضوح على كثـرة أصـول   )32(عنه إىل العراق حنو من سبعني ألف مسألة
وأعطته قوة وحيوية ووضعت بني أيدي علمائه مـن   مذهبه، هذه الكثرة أغنت الفقه املالكي

وسائل االجتهاد وأدوات االستنباط ما يؤهلهم لبلوغ درجة االجتهاد وميكنهم من ممارسـته  
ويسهل عليهم مهمته، وإذا كانت بعض املذاهب شاركت املذهب املالكي يف بعض األصـول  

  .غريهم مل يأخذ إال ببعضهافإن ميزة املالكية تكمن يف األخذ جبميع هذه األصول بينما 
لقد بالغ أحد الباحثني يف تعداد أصول املذهب املالكي فجعلها تقارب اخلمسمائة أصـل  

، معتقـدا أن  )33(يف طبقاته) م1369/هـ771ت (السبكي  عتمدا يف ذلك على ما أوردهم
، )35(كياستخرجت من الفروع الفقهية للمذهب املال )34(مجلة هذه األصول إمنا هي قواعد كلية

واحلقيقة أن هذه األصول ما هي إال داللة على تعداد األحاديث النبوية الرئيسة اليت يقوم على 
يف حني يبقى  )36(مدارها الفقه اإلسالمي واليت عرب عنها اإلمام الشافعي بقوله أصول األحكام

تنقيح يف كتابه ) م1285/هـ684ت (القرايف  الكي ما أوردهأدق إحصاء ألصول املذهب امل
كتاب اهللا عز وجل، وسنة النيب : ، حيث ذكر أن من أهم أصول املذهب املالكي)37(األصول

صلى اهللا عليه وسلم، والقياس، واإلمجـاع، وعمـل أهـل املدينـة، واملصـاحل املرسـلة،       
وعنايـة فقهـاء    -إمجاال-، وفيما يلي شرح هلذه األصول )38(واالستصحاب، وسد الذرائع

  :)39(املذهب املالكي ا

هو أصل األدلة وأقواها، وعمدة امللة وينبوع احلكمـة  : )40(عز وجل كتاب اهللا -1111
وآية الرسالة، وأنه ال طريق إىل اهللا سواه وال جناة بغريه، منه بدأ بال كيفية قوال، وأنزله علـى  
نبيه صلى اهللا عليه وسلم وحيا، وصدقه املؤمنون على ذلك حقا، وأيقنـوا أنـه كـالم اهللا    

، فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر، وقد ذمه اهللا وعابه وتوعده وأوعـده  )41(قيقةباحل
إِنْ هذَا إِالَّ قَولُ (: ، فلما أوعد اهللا سقر ملن قال)42()سأُصليه سقَر(: عذابه، حيث قال عز وجل

رتل بأحد نازلـة يف  ، وليست ت)44(، عُلِم أنه قول خالق البشر وال يشبه قول البشر)43()البشرِ
ما فَرطْنا فـى  (: الدليل على سبيل اهلدى فيها، يقول سبحانه وتعاىل إال ويف كتاب اهللا الدنيا
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تٍءاالكىن شذلك أنه مل يفرط فيه من شيء من أمر الدين بل جعله تبيانا لكل شيء  )45()بِ م
تر يف القرآن الكرمي، حيث قـال  ، ويظهر أن اإلمام مالك بن أنس يعترب التوا)46(وشفاء وهدى

أرى أن مينع اإلمام من بيعه ويضرب من قرأ : "يف املصحف بقراءة ابن مسعود اليت تذكر عنه
، وإمنا قال ذلك ألا قراءة مل تثبت، إذ إمنا نقِِِلت نقـل  )47("به، مينعهم أن يقرؤوا به ويظهروه

ا يؤخذ بالنقل املقطوع به، وهو النقـل  آحاد ونقل اآلحاد غري مقطوع به، والقرآن الكرمي إمن
قراءة -، فاملشهور إذن عن اإلمام مالك بن أنس يف هذا الباب )48(الذي تنقله الكافة عن الكافة

وإن كان قد أخذ ـا يف جمـال    )49(عدم جواز القراءة بالروايات الشاذة -القرآن يف الصالة
كية تنسب إىل اإلمام مالك بن أنس أنه يرى ؛ واجلدير بالذكر هنا أن كثريا من املال)50(التفسري

يف  ، وعليه فإن املالكية ال جتيز قراءة البسـملة )51(بأن البسملة ليست آية من الفاحتة وال غريها
  .)52(ال سرا وال جهرا الصالة فريضة كانت أم نافلة

هي األصل الثاين من األصول املتفق علـى   :)53(صلى اهللا عليه وسلم سنة النيب -2222
سن رسول صلى اهللا عليـه  : "، يقول اإلمام مالك بن أنس)54(-خاصة السنة الفعلية-تها حجي

وسلم ووالة األمر من بعده سننا األخذ ا تصديق لكتاب اهللا عز وجل واستكمال لطاعة اهللا 
وقوة على دين اهللا، ليس ألحد تغيريها وال تبديلها وال النظر يف شيء خيالفها، من اهتدى ـا  

د، ومن استنصر ا فهو منصور، ومن خالفها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل فهو مهت
، وملا كان الغالب على اإلمام مالك بن أنـس اختصاصـه   )55("وأصاله جهنم وساءت مصريا

باحلديث النبوي فإن عنايته ذا الفن كانت كبرية، وال أدل على ذلك من حتريره كتاب املوطأ 
  .)56(وايات واألسانيدعلى أصح الر

وجوب النظر واالجتهاد هو مذهب اإلمام مالك بن أنس، ذلك أنه قد  :)57(القياس -3333
: ، يقول اإلمـام الشـافعي  )58(صح عنه استدالله يف املسائل باستدالالت واحتجاجه بقياسات

 يعين-أعلم من صاحبكم  -يعين أبا حنيفة-صاحبنا : ت حممد بن احلسن يوما فقال يلاذاكر"
ناشدتك باهللا الـذي ال  : االنصاف، قلت: االنصاف تريد أم املكابرة؟ قال: ، فقلت له-مالكا

فمـن  : اللهم صاحبكم، قلت له: إاله إال هو، من أعلم بكتاب اهللا، وناسخه ومنسوخه؟ قال
فمن أعلم بأقوال أصحاب رسول اهللا؟ : اللهم صاحبكم، قلت له: أعلم بسنة رسول اهللا؟ قال

القياس ال يكون : صاحبنا أقيس، قلت: فلم يبق إال القياس، قال: صاحبكم، قلت له اللهم: قال
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إال على هذه األشياء، فعلى أي شيء يقيس؟ وحنن ندعي منـه لصـاحبنا مـا ال تدعونـه     
  .)59("لصاحبكم

 -عمل أهـل املدينـة  -يستعمل فقهاء املالكية هذه العبارة : )60(عمل أهل املدينة -4444
فق عليه العلماء والفضالء باملدينة املنورة كلهم أو أكثرهم يف زمن خمصوص للداللة على ما ات

، هذا وقد أنكر املالكية أن يكون اإلمام مالـك  )61(سواء أكان سنده النقل املتواتر أم االجتهاد
، يقول القاضي عياض )62()فق عليهاأحد املصادر املت(س جعل عمل أهل املدينة كاإلمجاع بن أن

اعلموا أكرمكم اهللا، أن مجيع أرباب املذاهب والفقهاء واملتكلمني ): "م1149/هـ544ت (
وأصحاب األثر والنظر إلب واحد على أصحابنا يف هذه املسألة، خمطئون لنا فيها بـزعمهم،  

أن ... حمتجون علينا مبا سنح هلم، حىت جتاوز احلد بعضهم حد التعصب والتشنيع إىل الطعـن 
إمجاع أهل املدينة دون غريهم، وهذا ما ال يقوله مالك وال أحد من ال يعترب إال : مالكا يقول

، ومن احملتمل أن مصدر هذه الدعوى هو أن هؤالء العلماء وجدوا اإلمام مالـك  )63("أصحابه
" وهذا األمر الذي كانت عليه اجلماعة ببلدنا: "بن أنس يستدل كثريا بإمجاع أهل املدينة كقوله

، ومل يقفوا على مسائل مما استدل فيها بإمجـاع  )64("ل العلم ببلدناوالذي مل يزل عليه أه"أو 
األمة نظرا لقلتها، فظنوا أن اإلمجاع عند املالكية هو إمجاع أهل املدينة فقط، واحلقيقة أن هذه 
الدعوى باطلة وغري صحيحة، ذلك أن اإلمام مالك بن أنس يقول بإمجاع األمة كما يقـول  

، فهما أصالن من أصول فقه -لذي يسميه العلماء إمجاع أهل املدينةا-أيضا بعمل أهل املدينة 
  .)65(املالكية كل واحد منهما مستقل عن اآلخر وليس أصال واحدا

األصل يف الشريعة اإلسالمية حتقيق مصاحل ودفع املفاسد، فما  :)66(املصاحل املرسلة -5555
ه، وما كان فيه مضرة تضـافرت  كان فيه منفعة اجتمعت األدلة على تأكيده وتثبيته واألمر ب
، وكذلك املصاحل املرسلة مـن  )67(األدلة على منعه والنهي عنه ليس يف هذا خالف بني األئمة

هذا القبيل ذلك أن الشارع أرسلها، حيث قصد من خالهلا احملافظة على مقصـود الشـريعة   
، )68(اء بـدليل خـاص  بتحقيق املنافع ودفع املضار مما مل يرد به نص يشهد له باعتبار وال إلغ

ومسيت مرسلة لعدم وجود تنصيص عليها بدليل، وقد يعرب عنها بعضهم أيضا باالستصـالح  
الشتماهلا على املصلحة أو االستدالل، مراعاة لعملية بناء احلكم على الوصـف املناسـب أو   

املصلحة جانب  -أي التسمية-املصلحة، كما أن الذين عربوا عنها باملصلحة املرسلة راعوا فيها 
  .)69(املترتبة على احلكم
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هو من أصول االستنباط الفقهي وإن كان غري متسـع األفـق   : )70(االستصحاب -6666
كسائر األصول، حيث أنه أصل سليب ال أصل إجيايب، أي أنه ينشأ عنه بعـض األحكـام ال   

، وهو مـا يعـرب عنـه بـالرباءة     )71(بإثبات شرعي بدليل، بل ثبتت لعدم وجود دليل مغاير
االستصـحاب ومعنـاه أن   : "، ولقد عرفه القرايف مبا ال خيرج عن هذا املعىن فقال)72(األصلية

  .)73("اعتقاد كون الشيء يف املاضي أو احلاضر يوجب ظن ثبوته يف احلال أو االستقبال

من األصول اليت اشتهر اإلمام مالك بن أنس باألخذ ا وظهرت  :)74(سد الذرائع -7777
ذهبه، وأساسها هو أن اخلوف من الوقوع يف احملظور موجـب لتجنـب   يف كثري من فروع م

تعاطي بعض املباحات، ومبعىن خاص فإن سد الذرائع هي التوصل مبا هو مصلحة إىل ما هـو  
مفسدة سواء كان ذلك بقصد أو بغري قصد، وال ينظر يف هذا املقام إىل النيات فقط، بل يقصد 

ع الفساد العام، فهو ينظر إىل النتيجة مع القصد أو النتيجة به مع ذلك إىل النفع العام أو إىل دف
  .)75(وحدها

 عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه  لواضحة فقد عرفإن سد الذرائع من األصول العمرية ا
بسياسته الوقائية وإجراءاته الردعية، وعلى هذا األساس سار املذهب املالكي فبالغ يف سد ذرائع 

راف ويف قمع املقاصد الفاسدة رعاية للمقاصد الشرعية حىت أن الفساد وتضييق مسالك االحن
اإلمام مالك بن أنس حكم هذا األصل يف أكثر أبواب الفقه، كما قرر ذلك غري واحد مـن  

  .)76(القدامى واملعاصرين الذين عدوا سد الذرائع من خصوصيات املذهب املالكي
بناء شخصيته كان له أكرب األثر يف  لقد اتبع اإلمام مالك بن أنس منهجا خاصا يف التلقي

، وكانت -إذ ال تعارض-ه الفقهي، ذلك أنه مجع بني األخذ باألثر والرأي العلمية ومتييز مذهب
ذلك املقام اجلليل مقام الضـبط   قوة نقده قد هيأت له بتوفيق اهللارجاحة رأيه وصالبة دينة و

مميزات املذهب املالكي أنه مـذهب  والتصحيح والتحرير، وجتدر اإلشارة إىل أن من بني أهم 
عملي يعتد بالواقع ويأخذ بأعراف الناس وعادام، ففقهه فقه عملي أكثر منه نظري، فقه مرن 
يساير العصر واملستجدات دون تكلف أو تعقيد، وهو أكثر املذاهب اإلسالمية أخذا باالجتهاد 

  .)77(والتجديد
ات وحتليه جبملة من اخلصـائص واملميـزات   إن امتالك املذهب املالكي موعة من املقوم

مسحت له أن يتبوأ املكانة الرفيعة بني املذاهب الفقهية املنتشرة ببالد املغرب، فهو مذهب يعتمد 
على كتاب اهللا وسنة النيب ويراعي األصول والقواعد املرتبطة باملقاصد الشرعية، باإلضافة إىل 
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األمر الذي مكن هلذا الفقه من مسايرة قضايا اتمـع  متيز أحكامه الفقهية باملرونة والواقعية، 
املغريب وحل مشكالته، ولعل التاريخ اإلسالمي مل يعرف بلدا من البلدان انتشرت فيه املالكية 
وازدهرت مثلما عرفت ذلك بالد املغرب، حيث كان للفقه املالكي آثار عميقة يف مجيع نواحي 

ة من تاريخ هذه املنطقة بغـري معرفـة أوضـاعها    احلياة لدرجة يصعب معها تفسري أي ظاهر
  .الفقهية

قبل حدوث القطيعة السياسـية   )78(من اخلطأ اعتبار احلنفية املذهب الغالب يف بالد املغرب
، ذلك أن النخب املشـكلة  )79()م1051/هـ443(سنة  بني الدولة الزيرية والدولة الفاطمية

ألغالبة سرعان ما تنكرت ملذهبـها ولفكـرة   هلذا املذهب الفقهي واليت عاشت يف ظل دولة ا
، ومن جهته )80(دولتهم اليت سقطت على يد الشيعة اإلمساعيلية واعتنقت مذهب الدولة اجلديدة

أن املذهب احلنفي كان املبادر بالسيطرة على  -مع شيء من املبالغة- )81(استنتج أحد الباحثني
ليف من املالكية، على أن األحنـاف سـامهوا   إذ يبدو أم كانوا أنداك أكثر تأ"بالد املغرب، 

التاسع امليالدي يف ازدهار احلياة الفكرية /كثريا خالل النصف األول من القرن الثالث اهلجري
بإفريقية، كما متيزوا بتفتحهم على علوم متنوعة، فعرفت إفريقية يف أيامهم نوعا من احلريـة  

  .)82("خالفة من التحليق جبامع القريوانالفكرية جتسدت يف متكن أتباع املذاهب والفرق امل
إن مجاعات املالكية بدأت يف إرساء قواعدها بفضل جهود اجليـل األول مـن الفقهـاء    

علي بن زياد والبُهلول بن راشد وعبد اهللا بن فروخ وأسد بن الفرات، : من أمثال )83(األوائل
البة كانت يف هذه الفترة حنفية وكذا السلطة السياسية بالقريوان املتمثلة يف األغ"بالرغم من أن 

يـد مـن   السلطات املتمركزة باملغرب األوسط تراوحت بني اإلباضية بتاهرت والزيدية بالعد
، لكن هناك عوامل مل تكن يف صاحل محلة فقه اإلمام مالك بن أنـس حالـت دون   )84("املدن

بالفقه العراقي، وكذلك إىل  انتشاره الواسع بسبب نوعية الفقه ذاته الذي أدخله هؤالء واملتأثر
وفشـله يف إقنـاع العناصـر     )85("مؤسس املدرسة املالكية اإلفريقيـة "أعجمية علي بن زياد 

، إال أن أوضاع التوجه املالكي تغريت وأخذت بعدا أكثر أمهية مع سحنون بن سعيد )86(العربية
وأما إفريقية : "ي عياضالذي متكن من تصحيح مرجعية الفقه املالكي، يقول القاض )87(التنوخي

وما وراءها من املغرب فقد كان الغالب عليها يف القدمي مذهب الكوفيني إىل أن دخل علي بن 
زياد، وابن أشرس، والبهلول بن راشد وبعدهم أسد بن الفرات وغريهم مبذهب مالك، فأخذ 
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ملخـالفني،  به كثري من الناس ومل يزل يفشو إىل أن جاء سحنون فغلب يف أيامه، وفض حلق ا
  .)88("واستقر املذهب بعده يف أصحابه، فشاع يف تلك األقطار إىل وقتنا

لقد انتشر املذهب املالكي ببالد املغرب تدرجييا عن طريق تدريس موطأ اإلمام مالك بـن  
أنس، والراجح أن املذهب املالكي عندما تعرف عليه املغاربة بدا هلم أنه مذهب أهل احلديث 

، ذلك أن املوطأ يبدو من الوهلة األوىل كأنه كتاب حديث، )89(ب احلنفيوذلك مقابل املذه
إال أن احلاجة إىل الدواوين الفقهية من أجل حل املسائل العالقة واملطروحة ببلدهم جعل مـن  

األمر الذي مل يتحمس لـه   -استخدام الرأي-فقهاء املالكية األوائل جينحون حنو النظر العقلي 
راح يبحث عن املذهب املالكي اخلالص النقي البعيد عن مـؤثرات  سحنون بن سعيد، حيث 

  .طلبا للعلم وراغبا يف االستزادة من الفقه املالكي )90(البيئة العراقية، فارحتل إىل بالد املشرق
وحظوا بلقائه  )91(مالك بن أنس خاصة املغاربة منهمإذا كان طلبة العلم توافدوا على اإلمام 

تلف العلوم، فإن سحنون بن سعيد مل ينل هذا الشرف، إذ مل يسـعفه  والزموه وأخذوا عنه خم
، إال أن سحنون بن سعيد مبالزمته أصحاب اإلمام مالك بن أنس )92(احلظ بلقائه وال األخذ عنه

ت (وعبد اهللا بـن وهـب   ) م806/هـ191ت (عبد الرمحن بن القاسم : الكبار من أمثال
استدرك ما فاته، بل صار ) م819/هـ204ت (وأشهب بن عبد العزيز ) م813/هـ197

أحد األئمة األعالم يف الفقه واحلديث، وحصل له من القبول ما مل حيصل ألحد ممن لقي اإلمام 
ما بورك ألحد بعد النيب صلى اهللا عليـه  : "مالك بن أنس نفسه، يقول ابن عجالن األندلسي

  .)93("أئمة وسلم يف أصحابه ما بورك لسحنون يف أصحابه فإم يف كل بلد
بزاد علمي كبري وبسـلوك   )94()م806/هـ191(عاد سحنون بن سعيد إىل إفريقية سنة 

، وأصبح بذلك من أشـهر  )95(ل املدينة ببالد املغربأظهر علم أهكان أول من مالكي قومي، ف
الفقهاء ال يف إفريقية فحسب، بل يف بالد املغرب قاطبة، وقد متكن من نشر املذهب املـالكي  

، يذكر منها قوة شخصيته، وتركه أن يقبل من السـلطان وحاشـيته   )96(وسائل خمتلفةبفضل 
ف روايته خاصـة  ، وجلوسه للتدريس، حيث كان يسمع تالميذه كتاب املوطأ مبختل)97(شيئا

، كما اهتم بنشر مروياته وإمسـاع كتابـه املدونـة    )98(بن وهبا، وجامع رواية ابن القاسم
له الفقه املالكي لألجيال القادمة، وقد متيز سحنون بن سـعيد  الذي ضبط من خال )99(الكربى

، وتوليه منصـب القضـاء   )101(، وبإقامته بالقريوان)100(عن شيخه علي بن زياد بأصله العريب
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، كل هذه املزايا مكنته من ترسيخ املـذهب املـالكي   )102()م854-848/هـ234-240(
  .)103(بصفة شبه رمسية

ي مالكي ليس واردا قبل عصر سحنون بن سعيد، وقبل قبوله إن احلديث عن حضور سياس
منصب القضاء بعد إحلاح شديد من السلطة األغلبية، واليت ميكن عد هذا الصنيع منها اعترافا 

، ويبدو أن سحنون بـن  )104(ضمنيا بأمهية املذهب املالكي الذي ما فتئ ينافس نظريه احلنفي
حتكم عالقة  -ضمن سلطته العلمية-تقاليد سياسية سعيد قد سطر بعد مباشرته خطة القضاء ل

، تلك التقاليد اليت تقوم على مبدأ قبول )105(احلاكمة السياسية فقهاء املالكية فيما بعد بالسلطة
على -ى تعاون مع السلطان، ويكون فيه للفقيه حضوره الفاعل وسط اجلماهري اليت أبدالفقيه امل
حنون بن سعيد بفعل نشاطه العلمي واستخدام منصبه تضامنه معها، وهكذا متكن س -الدوام

، )106(املالكي وضرب اجلماعات املناوئة ألهل السنة واجلماعـة  القضائي من التمكني للمذهب
، غري )107(وتشكيل نواة اجلماعة املالكية الثانية يف القريوان املتكونة أساسا من أصحابه وطلبته

ي للمذهب املالكي، ومهما يكن من أمر فإن سحنون بن أنه مع هذا كله مل يشهد التفوق النهائ
يخ املذهب املالكي اخلالص وتثبيته لألسس سعيد قد ميز عهده وخاصة فترة قضائه بطابع ترس

  .)108(انتصاره فيما بعد اليت ستحقق
بدا املذهب املالكي أقل حضورا وفاعليـة يف ظـل    -القريوان-بعيدا عن حاضرة إفريقية 

مبدأ االستقالل عن دولة اخلالفة، ومع ذلك فإن فقهاء املذهب املالكي مل  دويالت قامت على
يف االستفادة من التسامح املذهيب الذي عرف بـه بنـو    -يف سبيل التمكني ملذهبهم-يترددوا 

، أو ما أبداه بنو مدرار الصفريون حكام سجلماسة مـن  )109(رستم اإلباضيون حكام تاهرت
، وهذا ما مسح بوضع أسس صلبة للمالكية باملغرب )110(جتاه السينحتول تدرجيي حنو اعتناق اال

، يف حني سامهت اهلزمية العسكرية للثورة اإلباضية يف مواجهة جيش أيب عبد اهللا )111(األوسط
الشيعي يف حتول الكثري من التجمعات القبلية حنو املذهب املالكي، حيث أصبحت بالد املغرب 

  .)112(العاشر امليالدي يف معظمها مالكية/اية القرن الرابع اهلجري
العلويني  )113(واجلدير بالذكر هنا أن املذهب املالكي سجل حضورا مبكرا يف ظل األدارسة

سياسيا، يف حني أبدوا  االذين ليس مثة ما يدل على أم تعاملوا مع التشيع أكثر من كونه شعار
 )115(، إال أن بعض الدارسـني )114(كيمنذ قيامهم رغبة واضحة يف االختصاص باملذهب املال

مبوقف اإلمام مالك بن أنس املناصر لثـورة   ذا املنحى الذي انتهجه األدارسةذهبوا إىل ربط ه
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ت (حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب امللقب بـالنفس الزكيـة   
األدارسـة اتصـفوا   ومهما يكن من أمر فاملؤكد أن  ،)116(ضد العباسيني) م762/هـ145

باالعتدال من الناحية املذهبية، مما ساهم يف نشر املذهب املالكي باملغرب األقصى، ويبقى دور 
األمويني باألندلس يف توسيع انتشار املذهب املالكي باملغرب األقصى أكثر أمهية، ومن املمكن 

اهم يف انتعاش االجتاه د سأن التقارب الذي ظهر بينهم وبني األدارسة واملوجه ضد العباسيني ق
ت بعـد  (، ويؤكـد ابـن حوقـل    )117(باملناطق الشمالية للمغرب األقصـى  السىن املالكي

-وجود مجاعة من املالكية باملناطق اجلنوبية لبالد املغرب األقصى غري أنه ) م977/هـ367
وأهـل السـوس فرقتـان    : "مذهبية واضحة، حيث يقول يصفها بأوصاف تنم عن -كعادته
والغالب على اجلميع اجلفـاء والغلظـة يف   ... ن، مالكيون أهل سنة، وموسويون شيعةخمتلفتا

وباملالكيني من جباسـة األخـالق   ... العشرة وقلة رقة الطبع، واملالكيون من فظاظ احلشوية
  .)118("وحبسب ما نالوا من رفاهة العيش نالوا من اجلهل والطيش

ندلس جتمع أن أهلها اختذوا املذهب املالكي تكاد املصادر اليت أرخت للحركة الفقهية باأل
عن طريـق   )119(الثامن امليالدي/ونشروه يف كل بقاع األندلس منذ مطلع القرن الثاين اهلجري

) م814/هـ199ت(تالمذة اإلمام مالك بن أنس، الذين كان يف مقدمتهم الغازي بن قيس 
أ فرواه عنه وأدخلـه األنـدلس،   الذي شهد إمام دار اهلجرة وهو حيرر فصوال من كتابه املوط

الذي روى هو ) م819/هـ204ت (وكذلك زياد بن عبد الرمحن اللخمي امللقب بشبطون 
أيضا املوطأ، واحلق أن هذين الفقيهني يتنازعان الريادة يف مسألة تعريف األندلسيني مبوطأ اإلمام 

اط العلمية باألندلس الذي حظي باهتمام بالغ يف األوس -املوطأ-مالك بن أنس، هذا الكتاب 
؛ ومهما يكن فإن العـدول عـن   )120(حىت قيل عنهم أم ال يعرفون سوى كتاب اهللا واملوطأ

بعد عودة النخبة األوىل من تالمذة اإلمام مالك بن أنس مكن  )121(املذهب األوزاعي باألندلس
  .لمذهب املالكي التوسع واالنتشارل

املذهب املالكي هي اليت جعلت املغاربة مييلون إليه  املرونة والشمولية واليسر اليت ميزت إن
ت ( ويفضلونه على غريه من املذاهب، إال أن هذه امليزة اخلاصـة مل متنـع ابـن خلـدون    

: الكي ببالد املغرب، بقولهمن أن يعطي رأيا قاسيا عن فقهاء املذهب امل )م1406/هـ808
ذا مل يزل املـذهب املـالكي غضـا    وهل... فالبداوة كانت غالبة على أهل املغرب واألندلس"

فـاألثر أكثـر   ... عندهم، ومل يأخذه تنقيح احلضارة وذيبها كما وقع يف غريه من املذاهب
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معتمدهم وليسوا بأهل نظر وأيضا فأكثرهم أهل الغرب وهم بادية غفل من الصـنائع إال يف  
ذهب املالكي مل حيـرروا  حة فإن ابن خلدون يعتقد أن فقهاء املا، وبعبارة أكثر صر)122("األقل

أصوله ومل يقيموا أدلته، فلم يستطيعوا وضع نظريات مذهبية جتعل املفيت قـادرا علـى إدراج   
املسائل الفرعية ضمن قواعد عامة تسهل عملية التنظري، ويف قول ابن خلدون مبالغة إذ ليس من 

ممارسيه باحللول العلمية  اإلنصاف أن ننقص قيمة املالكية ومقدرا على إبداع القواعد اليت متد
للنوازل املستجدة، ذلك أن املذهب املالكي أسهم يف إثراء وسائل االستنباط حينما ربط بـني  

  .)123(املصاحل والتشريع
حياول الكثري من الباحثني تعليل توسع انتشار املذهب املالكي ببالد املغرب وهيمنته علـى  

ن املالكية دخلوا يف تنافس كبري مع باقي املذاهب الساحة املذهبية إىل العامل السياسي، ذلك أ
مذهبان انتشرا يف : "ولوال دعم السلطة له ملا استطاع أن حيقق انتصاره النهائي، يقول ابن حزم

ومذهب مالك بن أنس عندنا فإن حيىي بن حيىي كان مكينا ... بدء أمرمها بالرياسة والسلطان
ان ال يلي قاض يف أقطارنا إال مبشورته واختيـاره،  عند السلطان، مقبول القول يف القضاة، فك

وكـذلك  ... وال يشري إال بأصحابه ومن كان على مذهبه، والناس سراع إىل الدنيا والرياسة
  .)124("جرى األمر يف إفريقية ملا ويل القضاء ا سحنون بن سعيد، مث نشأ الناس على ما انتشر

هب املالكي إمنا انتشر بسبب السياسة والسلطان، وال عربة هنا مبا قاله ابن حزم من أن املذ
احتكر القضاء ملعتنقـي  ) م848/هـ234ت (ألن قصارى ما متسك به هو أن حيىي بن حيىي 

مذهبه، فلو أن السلطان يقهر األفكار على املبادئ لكان لسلطان الفاطميني أثر يف اجتـذاب  
  .ا يف بالد املغرباألغلبية الساحقة إىل معتقدهم ما أبقى على مذهبهم سائد

  

  :اهلوامش -
 االصطالح هو العلم باألحكام الشـرعية  عن فهم غرض املتكلم من كالمه، ويفيف اللغة عبارة : الفقه -)1(

العملية من أدلتها التفصيلية، وقيل هو اإلصابة والوقوف على املعىن اخلفي الذي يتعلق به احلكم، وهـو علـم   
فه وفضله علـى  يه إىل النظر والتأمل، وغلب على علم الدين لسيادته وشرمستنبط بالرأي واالجتهاد وحيتاج ف

كتاب احلدود يف األصول، ): م1081/هـ474أبو الوليد سليمان بن خلف، ت (الباجي: أنظر. سائر العلوم
علي بن حممـد،  (الشريف اجلرجاينو؛ 35،36، صم1973، مؤسسة الزغيب، بريوت، 1حتقيق نزيه محاد، ط

  .175، صم1985، مكتبة لبنان، بريوت، 2تاب التعريفات، طك): م1413/هـ816ت 
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الشـريف  : ظـر أن. هو استخراج املعاين من النصوص الشرعية بفرط الذهن وقوة القرحيـة : االستنباط -)2(
  .22، صاجلرجاين، املصدر السابق

امع الصحيح اجل): م870/هـ256أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل، ت(البخاري: إسناده صحيح، أنظر -)3(
، 1من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه، حتقيق حمب الدين اخلطيب وفؤاد عبد الباقي، ط

 42، كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خريا يفقه يف الـدين، ص 1، جهـ1400املطبعة السلفية، القاهرة، 
  .71رقم
سالمي ونشوئه وتطوره أن يقسموا منـوه وتطـوره إىل   اعتاد الباحثون والكاتبون يف تاريخ الفقه اإل" -)4(

دراسة تارخييـة للفقـه   : مصطفى سعيد اخلن(، "مراحل، يطلق على كل مرحلة من هذه املراحل اسم الدور
  ).13م، ص1984، الشركة املتحدة للتوزيع، 1وأصوله واالجتاهات اليت ظهرت فيها، ط

املذاهب الفقهية املندثرة وأثرها يف التشريع اإلسـالمي يف القـرنني الثـاين    : عبد القادر بوعقادة: أنظر -)5(
، رسالة ماجستري، إشراف موسى لقبال، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر، الثامن والتاسع للميالد/والثالث للهجرة

  .39م، ص2003
-105السـابق، ص  ؛ مصطفى سعيد اخلن، املرجع67عبد القادر بوعقادة، املرجع السابق، ص: أنظر -)6(

108.  
لغة هو اسم مصدر أصل مادته ذَهب على وزن فَعلَ، وكل معانيه وما تصرف منه تدور على : املذهب -)7(

معنيني احلُسن والذهاب إىل الشيء، مث سار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام فــي األحكـام   
. قول اإلمام مالك أي أخذ مبذهبه وسلك طريقه يف الفقه االجتهادية استنتاجا واستنباطا يقال ذهب فالن إىل

، م1993، مطبعة املعارف اجلديدة، الربـاط،  1مباحث يف املذهب املالكي باملغرب، ط: عمر اجليدي: أنظر
  .9ص
اسم لكل من يُقَلدُ مذهبه يف الدين ويُتبعُ أثره كأيب حنيفة النعمان وأصحابه فإم سلف لنا والصـحابة   -)8(

والتابعني فإم سلفهم، وكلمة السلف ومشتقاا تدور يف أغلب استعماالا املتعددة يف اللغة العربيـة حـول   
موسوعة كشاف اصطالحات الفنـون  : حممد علي التهانوي: أنظر. الداللة على التقدم واملضي والسبق الزمين

  .968ص 1، جم1996، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، 1والعلوم، حتقيق علي دحروج، ط
والتفقه له ... اعلم أن الناس كانوا قبل املائة الرابعة غري جممعني على التقليد اخلالص ملذهب واحد بعينه" -)9(

واحلكاية لقوله كما يظهر من التتبع، بل كان فيهم العلماء والعامة وكان من خرب العامة أم كانوا يف املسائل 
أمحد بن عبد (، "ملسلمني أو مجهور اتهدين ال يقلدون إال صاحب الشرعاإلمجاعية اليت ال اختالف فيها بني ا

  ).260ص 1م، ج2005، دار اجليل، بريوت، 1حجة اهللا البالغة، حتقيق السيد سابق، ط: الرحيم الدهلوي
  .9املرجع السابق، ص عمر اجليدي، -)10(
القاضي عياض، املصدر السابق،  ؛27-21، كتاب فضائل املدينة، ص2البخاري، املصدر السابق، ج -)11(
  .36-32ص 1ج
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الذين ماتوا باملدينة املنورة حنو عشرة آالف حسب قول اإلمـام   رضي اهللا عنهم كان عدد الصحابة -)12(
ترتيب املـدارك  ): م1149/هـ544أبو الفضل عياض بن موسى، ت (القاضي عياض: أنظر. مالك بن أنس

، حتقيق حممد بن تاويت الطنجـي وآخـرون، وزارة األوقـاف    وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك
  .46ص 1، جم1983والشؤون اإلسالمية، املغرب، 

جمموعة الفتاوى، حتقيـق  : )م1328/هـ728أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، ت (ابن تيمية :أنظر -)13(
  .167ص 20م، ج2005، دار الوفاء، القاهرة، 3عامر اجلزار وأنور الباز، ط

م، 2004املذهب املالكي بالغرب اإلسالمي، منشورات ترب الزمان، تونس، : جنم الدين اهلنتايت: أنظر -)14(
  .32،33ص
يوشك أن يضرب الناس أكباد اإلبل يطلبون العلم ال جيدون عاملا أعلم من عامل أهل : (قال رسول اهللا -)15(

افقه الذهيب غري أن ابن حـزم ضـعفه   إسناده صحيح، واحلديث حسنه الترمذي وصححه احلاكم وو) املدينة
ابـن  : أنظـر . املصابيح ألجل هذه العلة بتدليس أيب الزبري أحد رواة احلديث وكذا ضعفه األلباين يف مشكاة

املسند، حتقيق أمحد حممد شاكر ومحزة أمحد الزين، ): م855/هـ241أبو عبد اهللا أمحد بن حممد، ت (حنبل
  .7967رقم 101-99ص 8، جم1995، دار احلديث، القاهرة، 1ط
  .80ص 1، جالقاضي عياض، املصدر السابق -)16(
ذكره ضـمن   إال أن ابن قتيبة صنف أكثر أهل العلم اإلمام مالك بن أنس ضمن فقهاء أهل احلديث، -)17(

ماله الرأي وندمه علـى  أهل الرأي، يف حني يذكر ابن خلكان رواية يعترف فيها اإلمام مالك بن أنس باستع
املعارف، حتقيق ثروت عكاشـة،  ): م889/هـ276أبو حممد عبد اهللا بن مسلم، ت (ابن قتيبة: رأنظ. ذلك
أبو العبـاس أمحـد بـن حممـد، ت     (ابن خلكان؛ 498،499، صم1981، دار املعارف، القاهرة، 4ط

 4، جوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت، د ت): م1282/هـ681
  .137،138ص
وهم أهل احلجاز من أصحاب مالك : أهل احلديث -أوال: ينقسم اتهدين من أئمة األمة إىل قسمني -)18(

بن أنس والشافعي وسفيان الثوري وأمحد بن حنبل مسوا بذلك لعنايتهم بتحصيل احلديث ونقل األخبار وبناء 
وهم أهل العـراق  : أهل الرأي -أثرا، ثانيااألحكام على النصوص وال يرجعون إىل القياس ما وجدوا خربا أو 

أبـو  (الشهرستاين -: أنظر. من أصحاب أيب حنيفة وأتباعه مسوا بذلك ألن أكثر عنايتهم حتصيل وجه القياس
امللل والنحل، حتقيق أمري علي مهنا وعلي حسن فاغور، ): م1153/هـ548الفتح حممد بن عبد الكرمي، ت 

أبو زيد عبد الرمحن بن حممـد، ت  (ابن خلدون؛ 246-243ص 1ج ،م1993، دار املعرفة، بريوت، 3ط
ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، حتقيق ): م1406/هـ808

  .564ص 1، جم2001خليل شحادة، دار الفكر، بريوت، 
  .180ص 20، جابن تيمية، املصدر السابق -)19(
وطأ من أشهر كتب اإلمام مالك بن أنس املصنفة يف احلديث النبوي والنظر الفقهي، وقد يعد كتاب امل -)20(

اشتهر أنه كتاب حديث ولكنه يف احلقيقة كتاب فقه وإن ملئ حديثا، فلم يكن غرضه أن جيمع فيه األحاديث 
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ه وآراءه يف بعـض  اليت صحت عنده، وإمنا غرضه االتيان بالتشريع مستدال عليه باحلديث ولذلك جند فيه فتاوا
املسائل الفقهية، إذ يذكر فيه أحاديث الباب مث يتبعها مبوافقة عمل أهل املدينة أو خمالفته وينقل رأي الصحابة 

، وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية،  1املدخل إىل موطأ مالك بن أنس، ط: الطاهر األزهر: أنظر. والتابعني
  .62-53ملرجع السابق، ص؛ عمر اجليدي، ا134-71م، ص2008الكويت، 

، جملـة البحـوث   آفاق املذهب املالكي يف القرن اجلديد من خالل أصوله وخصائصه: عز الدين حيىي -)21(
؛ الطـاهر  372صم، 2004، 1العلمية والدراسات اإلسالمية، خمرب حبث الشريعة، جامعة اجلزائر، العـدد  

  .100،101، صاألزهر، املرجع السابق
اليت درج على استعماهلا فقهاء املالكية وتعارفوا عليها فيما بينهم وتناقلتـها كتبـهم    من املصطلحات -)22(

مصطلح األمهات، وهو مصطلح يعنون به كتبا أربعة تعترب من أجود وأشهر ما ألف يف املـذهب املـالكي يف   
ن بـن سـعيد   املدونة الكربى لسحنو -أوال: وهي -بعد املوطأ األصل األول هلذا املذهب-مرحلة التأسيس 

ـ 238ت (الواضحة لعبد امللك بن حبيـب   -، ثانيا)م854/هـ240ت (التنوخي   -، ثالثـا )م852/هـ
املوازية حملمـد بـن    -، رابعا)م868/هـ254ت (املستخرجة أو العتبية حملمد بن أمحد بن عبد العزيز العتيب 

  .73-65، املرجع السابق، صعمر اجليدي: أنظر). م882/هـ269ت (إبراهيم بن زياد املعروف بابن املواز 
إن أصول املذهب هي مصادر االستنباط فيه وطرائقه وقوة األدلة الفقهية ومراتبها، أما القواعد فهـي   -)23(

ضوابط كلية توضح املنهاج الذي انتهى إليه االجتهاد يف ذلك املذهب والروابط اليت تربط بني مسائله اجلزئية، 
 والواقعي عن الفروع، أما األصول فالفرض الذهين يقتضي وجودها قبـل  فالقواعد متأخرة يف وجودها الذهين

أصول مالك يف : عبد الغفور الناصر: أنظر. الفروع، ألا القيود اليت أخذ الفقيه نفسه ا عند عملية االستنباط
ـ 1980أفريل  28-25، ندوة اإلمام مالك إمام دار اهلجرة، املوطأ المية، م، وزارة األوقاف والشؤون اإلس

  .187ص 2فاس، ج
ميكن استخالص أهم األصول االستداللية اليت استند عليها اإلمام مالك بن أنس يف موطئه واسـتنتاج   -)24(

سد الـذرائع،   -العرف، خامسا -القياس، رابعا -السنة النبوية، ثالثا -القرآن الكرمي، ثانيا -أوال: أا عموما
؛ عمـر  155ق، صالطاهر األزهر، املرجـع السـاب  : أنظر. دينةعمل اهل امل -االستحسان، سابعا -سادسا

  .47، صاجليدي، املرجع السابق
تكلم فيه عـن  " الرسالة"كان الشافعي أول من كتب يف علم أصول الفقه حيث أملى كتابه املشهور  -)25(

يت تستنبط منها أدلة األوامر والنواهي والبيان واخلرب والنسخ وحكم العلة املنصوصة يف القياس وسائر األصول ال
  .183-164مصطفى سعيد اخلن، املرجع السابق، ص: أنظر. األحكام

لقد أودع اإلمام مالك بن أنس كتابه املوطأ أصول األحكام من الصحيح املتفق عليه من القرآن الكرمي  -)26(
  .558ص 1ابن خلدون، املصدر السابق، ج: أنظر. والسنة النبوية واإلمجاع والقياس

هذا أول كتاب ألف يف شرائع اإلسالم وهو أخره، ألنه مل يؤلف مثله إذ بناه مالـك علـى متهيـد    " -)27(
أبو بكر حممد (ابن العريب(، "ها مسائله وفروعهاألصول للفروع ونبه فيه على معظم أصول الفقه اليت ترجع إلي
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حممد عبد اهللا ولـد   كتاب القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، حتقيق): م1148/هـ543بن عبد اهللا، ت 
  ).75ص 1م، ج1992، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1كرمي، ط

تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب الفقهية، دار الفكـر  : حممد أبو زهرة -)28(
  .414، صالعريب، القاهرة، د ت

املعلمي، دار الكتب العلمية، بـريوت،   كتاب تذكرة احلفاظ، تصحيح عبد الرمحن بن حيىي :الذهيب -)29(
  .212ص 1م، ج1955

، دار إحيـاء  1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق عبد الرزاق املهدي، ط: ابن عبد الرب -)30(
  .77ص 1، جم2000التراث العريب، بريوت، 

، دار 1حتقيق حممد حجي، ط الذخرية،): م1285/هـ684أبو العباس أمحد بن إدريس، ت (القرايف -)31(
  .34ص 1ج م،1994الغرب اإلسالمي، بريوت، 

املعيار املعرب واجلامع املغرب عـن  ): م1508/هـ914أبو العباس أمحد بن حيىي، ت (الونشريسي -)32(
، م1981فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب، حتقيق حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

  .211ص 1ج
طبقات الشافعية الكربى، حتقيـق  ): م1369/هـ771أبو نصر عبد الوهاب بن علي، ت (السبكي -)33(

 2، جم1964، دار إحياء الكتب العربيـة، القـاهرة،   1عبد الفتاح حممد احللو وحممود حممد الطناحي، ط
  .166ص
منطبقة على مجيع  القواعد لغة مجع قاعدة وهي أساس الشيء وأصله، ويف االصطالح هي قضية كلية -)34(

  .177الشريف اجلرجاين، املصدر السابق، ص: أنظر. جزئياا
؛ 154م، ص1998، دار القلم، دمشق، 3اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة، ط: عبد الغين الدقر -)35(

  .186،187ص 2عبد الغفور الناصر، املرجع السابق، ج
، جلنة التـأليف والتعريـب   1وشبهات املستشرقني، طتاريخ تدوين السنة : حاكم عبيسان املطريي -)36(

  .32م، ص2002والنشر، الكويت، 
من أهم كتب املذهب املالكي األصولية ملا فيه مـن بيـان ألصـوهلم    " تنقيح األصول"يعترب كتاب  -)37(

ن عمـر  لإلمام أيب عبد اهللا حممد ب" احملصول يف علم أصول الفقه"مذهبهم، اختصره اإلمام القرايف من كتاب 
مستوعبا يف اختصاره هذا أهم املسائل اليت تعرض هلـا  ) م1209/هـ606ت (امللقب بفخر الدين الرازي 

، ولذلك مل جيعل هلذا األخـري  "الذخرية"الرازي يف حمصوله، وكان قصده ذا املختصر أن جيعله مقدمة لكتابه 
، 1خصائصه ومساته، ط-ي مدارسه ومؤلفاتهاملذهب املالك: حممد املختار حممد املامي: أنظر. مقدمة خاصة به

  .203،204م، ص2002مركز زايد للتراث والتاريخ، اإلمارات العربية املتحدة، 
؛ عبد 276آراؤه وفقهه، دار الثقافة العربية، القاهرة، د ت، ص-مالك حياته وعصره: حممد أبو زهرة -)38(

  .187، صالغفور الناصر، املرجع السابق
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، مكتبة امللك فهد الوطنية، 1أصول فقه اإلمام مالك أدلته النقلية، ط: بن عبد اهللا الشعالنعبد الرمحن  -)39(
  .341-335ص 1م، ج2003الرياض، 

 -املبدوء بسورة الفاحتة واملختـوم بسـورة النـاس   -هو ما نقل إلينا بني دفيت املصحف : اهللا كتاب -)40(
م الكتاب على القرآن من بني الكتب يف عـرف أهـل   باألحرف السبعة املشهورة نقال متواترا، وقد غلب اس

: سورة اجلن، اآليـة [ )إِنا سمعنا قُرَءانا عجبا(: عن اجلن يقول عز وجلالشرع، والكتاب والقرآن مترادفان، 
: أنظـر ]. 30: سورة األحقـاف، اآليـة  [ )إِنا سمعنا كتبا أُنزِلَ من بعد موسى(: وقال يف موضع آخر] 1

  .1312-1306ص 2؛ حممد علي التهانوي، املرجع السابق، ج162الشريف اجلرجاين، املصدر السابق، ص
القـرآن  :  ومن قـال ... القرآن كالم اهللا، وكالم اهللا من اهللا، وليس يف اهللا شيء خملوق: قال مالك" -)41(

 2ي عياض، املصدر السـابق، ج القاض(، "خملوق فهو كافر، والذي يقف أشد منه يستتاب، وإال ضربت عنقه
  ).43ص
  .26: سورة املدثر، اآلية -)42(
  .25: سورة املدثر، اآلية -)43(
  .271ص 12، جابن تيمية، املصدر السابق -)44(
  .38: سورة األنعام، اآلية -)45(
، دار 1مقدمة يف أصول الفقه، حتقيق مصـطفى خمـدوم، ط  ): أبو احلسن علي بن عمر(ابن القصار -)46(
  .181-179م، ص1999علمة، الرياض، امل
البيان والتحصيل والشـرح والتوجيـه   ): م1126/هـ520أبو الوليد حممد بن أمحد، ت (ابن رشد -)47(

، م1988، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2والتعليل يف مسائل املستخرجة، حتقيق حممد حجي وآخرون، ط
  .374ص 9ج
  .354ص 1ملرجع السابق، جعبد اهللا بن عبد الرمحن الشعالن، ا -)48(
األصول على أن القرآن جيب أن يكون متواترا على أن القراءة الشاذة هي اليت نقلت  وقد اتفق علماء" -)49(

  ).82ص 12الونشريسي، املصدر السابق، ج(، "نقل آحاد على مقابل املتواترة يف كوا نقلت نقل الكافة
  .375ص 1، جدر السابقعبد الرمحن الشعالن، املص عبد اهللا بن -)50(
  .384ص 1، جعبد اهللا بن عبد الرمحن الشعالن، املصدر السابق -)51(
...  الصالة بسم اهللا الرمحن الرحيم يف املكتوبة ال سرا يف نفسـه وال جهـرا  ال يقرأ يف: وقال مالك" -)52(

املدونة ): م854/هـ240أبو سعيد عبد السالم بن سعيد، ت (سحنون(، "وهي السنة وعليها أدركت الناس
  ).162ص 1، جم1994، دار الكتب العلمية، بريوت، 1الكربى، ط

السنة يف اللغة هي الطريقة املستقيمة والسرية املستمرة سواء كانت مرضية أو غري مرضية، : سنة النيب -)53(
السنة يف  فهي كل ما أثر منقوال عن النيب على اخلصوص من قول أو فعل أو تقرير، وتطلق: أما يف االصطالح

فالن على البدعـة، إذا  : فالن على السنة، إذا عمل على وفق ما عمل عليه النيب، ويقال: مقابل البدعة، فيقال
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البـاجي، املصـدر السـابق،    : أنظـر . عمل على خالف ذلك، كما أن السنة ترادف احلديث عند بعضهم
  .127،128؛ الشريف اجلرجاين، املصدر السابق، ص56،57ص
، "خمصوص بذلك دوننـا  عليه السالم حىت يتبني أنه... مالك أن أفعال النيب على الوجوب ومذهب" -)54(
  ).204،206ابن القصار، املصدر السابق، ص(
  .41ص 2؛ القاضي عياض، املصدر السابق، ج374ص 18ابن رشد، املصدر السابق، ج -)55(
يد على االطالق هي ما روى مالـك  صرح غري واحد من أهل العلم باحلديث وفنونه بأن أصح األسان -)56(

ـ 117ت ( أبو عبد اهللا موىل ابن عمر-نافع بن أنس عن  ت (عـن عبـد اهللا بـن عمـر      -)م735/هـ
سري أعالم النبالء، حتقيق ): م1347/هـ748أبو عبد اهللا حممد بن أمحد، ت (الذهيب: أنظر). م692/هـ73

  .97ص 5، جم1982، مؤسسة الرسالة، بريوت، 2شعيب األرناؤوط، ط
  .159،160الطاهر األزهر، املرجع السابق، ص -)57(
  .137، صابن القصار، املصدر السابق -)58(
  .136ص 4بق، ج؛ ابن خلكان، املصدر السا150،151ص 1، جالقاضي عياض، املصدر السابق -)59(
مراد اإلمام أدرج أكثر أهل األصول من غري املالكية عمل أهل املدينة ضمن باب اإلمجاع وزعموا أن  -)60(

مالك بن أنس بعمل أهل املدينة إمجاعهم، وللمالكية موقف مشابه ملوقف هؤالء األصوليني اآلخرين يف وضع 
مبحث عمل أهل املدينة يف مسائل اإلمجاع إال أم اختلفوا يف العرض والترجيح، ذلك أن املالكية يفرقون بني 

جة فيه كونه من باب النقـل املتـواتر، وأن احلجـة يف    إمجاع نقلي وآخر اجتهادي، وأن اإلمجاع النقلي احل
عمل : أمحد حممد نور سيف: أنظر. اإلمجاع االجتهادي ما ألهل املدينة من فضل الصحبة واملخالطة واملشاهدة

، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التـراث،  2أهل املدينة بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني، ط
  .109-94م، ص2000ديب، 

حتديد معىن عمل أهل املدينة من املوضوعات الشائكة واملسائل الصعبة اليت يكتنفها الغموض، ويبقى  -)61(
عبد الرمحن : أنظر. التعريف املقدم أعاله أصوا وأقرا إىل مراد اإلمام مالك بن أنس واملعاين اليت اعتربها فيه

  .1042-1039ص 2بن عبد اهللا الشعالن، املرجع السابق، ج
يف اللغة العزم واالتفاق، أما يف االصطالح فهو اتفاق أهل احلل والعقد من اتهدين يف عصر : اإلمجاع -)62(

  .8؛ الشريف اجلرجاين، املصدر السابق، ص63،64الباجي، املصدر السابق، ص: أنظر. ما على حكم النازلة
  .47،53ص 1القاضي عياض، املصدر السابق، ج -)63(
  .163،164هر األزهر، املرجع السابق، صالطا -)64(
مل آخذ مسألة واحدة إال بعد أن أعرضها على اآلية والسنة وإمجاع األمة : "يقول اإلمام مالك بن أنس -)65(

  .1010،1011ص 2، جن عبد اهللا الشعالن، املرجع السابقعبد الرمح: أنظر". وعمل أهل املدينة
الكية وبعض املعاصرين من الباحثني أن اإلمام مالك بن أنـس  يرى القاضي السبكي وبعض علماء امل -)66(

انفرد باعتبار املصاحل املرسلة، يف حني يرى علماء املالكية وعلى رأسهم القرايف أن املذهب املالكي مل ينفرد ذا 
  .420-417حممد املختار حممد املامي، املرجع السابق، ص: أنظر. األصل وإمنا أخذ به غريهم من العلماء
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، "ليلها حبسب اإلمكـان ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتق" -)67(
، جامعـة  1منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية، حتقيق حممد رشاد رفيق سامل، ط: ابن تيمية(

  ).551ص 1، جم1986اإلمام حممد بن سعود، الرياض، 
  .150ص 1ملصدر السابق، جالقرايف، ا -)68(
  .415،416، صاملختار حممد املامي، املرجع السابقحممد  -)69(
ة سئل عنها، يف ذلك نص، ولكن مذهبه يدل عليه آلنه احتج يف أشياء كثري ليس عن مالك رمحه اهللا" -)70(

  ).315بق، صابن القصار، املصدر السا(، "وال الصحابة ذلك مل يفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال
  .384،385مد أبو زهرة، مالك حياته وعصره، صحم -)71(
  .205-203عبد الغين الدقر، املرجع السابق، ص -)72(
  .151ص 1، جالقرايف، املصدر السابق -)73(
مـن  ا اإلمام مالك بن أنس دون غريه بالعمل  يرى كثري من علماء املالكية أن سد الذرائع قد انفرد -)74(

: أنظـر ". من غرينا ال أا خاصة بنا قضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثرفحاصل ال: "ولأن القرايف يق األئمة، إال
  .430-426؛ حممد املختار حممد املامي، املرجع السابق، ص153ص 1القرايف، املصدر السابق، ج

-200ص ؛ عبد الغين الدقر، املرجع السابق،447-431حممد أبو زهرة، مالك حياته وعصره، ص -)75(
203.  

  .376عز الدين حيىي، املرجع السابق، ص -)76(
، ضمن أعمـال النـدوة األكادمييـة    املدونة منوذجا: املرجعيات املالكية باملغرب: عبد الغفور الناصر -)77(

م، مطبعـة النجـاح   2008مارس  28-26املذهب املالكي يف املغرب من املوطأ إىل املدونة، فاس : الدولية
  .347ص 2م، مج2010البيضاء،  اجلديدة، الدار

يبدو أن املؤلفني الذين أكدوا أن املذهب احلنفي هو املذهب الذي كان سائدا يف إفريقية حىت عهـد  " -)78(
املعز بن باديس، قد طغت عليهم نظرة تبسيطية لألشياء، جعلتهم يعترفون لصانع القطيعة مع القاهرة بالفضـل  

بل إن غياب اادالت بني الفقهاء األحناف واملالكية ... اع املالكييف استئصال املذهب الشيعي وفرض اإلمج
وانضمام كثري من األحناف إىل املذهب الشيعي، يدالن على خالف ذلك، فقد حتقق التفوق املالكي قبل عهد 

فترة  ويبدو أن االحتاد الوثيق بني األحناف والفاطميني قد أوهم بعض املؤلفني وحثهم على متديد... بين زيري
اهلادي روجي (، "التفوق احلنفي إىل ما بعد ظهور الدولة العبيدية مبدة طويلة، وهو ما يتناىف مع احلقيقة التارخيية

 2، جم1992، دار الغرب اإلسـالمي، بـريوت،   1الدولة الصنهاجية، ترمجة محادي الساحلي، ط: إدريس
  ).303ص
اتعاظ احلنفا بأخبار األئمة الفـاطميني   ):م1441/هـ845أبو العباس أمحد بن علي، ت (املقريزي -)79(

ابن ؛ 214ص 2، جم1996، جلنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، 2اخللفا، حتقيق مجال الدين الشيال، ط
النجوم الزاهرة يف ملوك مصـر  ): م1470/هـ874أبو احملاسن يوسف بن عبد الظاهري، ت (تغري بردي

  .52ص 5م، ج1992، دار الكتب العلمية، بريوت، 1دين، طوالقاهرة، حتقيق حممد حسني مشس ال
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  .129عالوة عمارة، املرجع السابق، ص -)80(
، ملتقى القاضي النعمان للدراسات األوضاع اليت مهدت لقيام دولة الفاطميني يف إفريقية: حممد الطاليب -)81(

  .31م، ص1981م، وزارة الشؤون الثقافية، تونس، 1977أوت  7-4الفاطمية، املهدية 
  .21جنم الدين اهلنتايت، املصدر السابق، ص -)82(
 183/799ت (لعل عدد تالميذ مالك من األفارقة قد فاق الثالثني، نذكر من بينهم علي بن زياد " -)83(

وعبـد  ) 185/801ت حوايل سنة (وعبد اهللا بن فروخ ) 183/799ت (والبهلول بن راشد ) مبدينة تونس
والقائمة تطول، فلمن من بني هؤالء ميكن ) 213/828ت (وأسد بن الفرات ) 190/805ت (اهللا بن غامن 

  ).37، صتايت، املرجع السابقجنم الدين اهلن(، "أن ننسب إدخال الفقه املالكي إىل إفريقية؟
  .133عالوة عمارة، املرجع السابق، ص -)84(
، شركة فنـون الرسـم والنشـر    1الث، طثقافة اتمع القريواين يف القرن الث: عبد ايد بن محدة -)85(

  .166، صم1997والصحافة، تونس، 
ميكن القول إن علي بن زياد ميثل الفقه املالكي يف شكله البدائي إن صح التعبري، كما أنه ميثل أحـد  " -)86(

  ).39جنم الدين اهلنتايت، املرجع السابق، ص(، "أوتاد املدرسة الفقهية التونسية
سعيد بن حبيب بن حسان بن هالل بن بكار بن ربيعة أبـو سـعيد، ولـد سـنة     عبد السالم بن  -)87(
وكان امسه عبد السالم فغلب عليه اسم سحنون حلدته يف املسائل، أصله من الشام قـدم  ) م877/هـ160(

أبوه سعيد مع جند أهل محص وهو من صليبة العرب، مناقبه أكثر من أن حتصى، ألف فيه أبو العرب كتـاب  
ن، مل يسعفه احلظ يف لقاء اإلمام مالك إال أنه أخذ عن كبار أصحابه ابن القاسم وابـن وهـب   مناقب سحنو

وأشهب، حصلت له رئاسة املذهب بإفريقية، وأصبح قاضي القريوان فجدده وهذب معاملـه، تـويف سـنة    
 1، جاملصـدر السـابق  ؛ املالكي، 104-101، صاملصدر السابق أبو العرب، :أنظر). م854/هـ240(

  .88-45ص 4، جاملصدر السابق ؛ القاضي عياض،375-345ص
  .25،26ص 1املصدر السابق، ج القاضي عياض، -)88(
، االجتاهـات  اجلدل الفكري يف القريوان من خالل كتاب رياض النفوس للمـالكي : علي اإلدريسي -)89(

، 2005لدار البيضاء، ، مطبعة النجاح اجلديدة، ا1الكالمية يف الغرب اإلسالمي، منشورات كلية اآلداب، ط
  .136،137ص
حسب رواية أيب العرب واخلشين، يف حني يذكر ابنه ) م798/هـ182(كانت رحلة سحنون سنة  -)90(

، فإن صح هذا فإن لسحنون رحلتان، وإال فإن ما قاله ابنـه هـو   )م791/هـ178(أنه سافر إىل مصر سنة 
  .46ص 4، املصدر السابق، جالقاضي عياض: أنظر. األصح ألنه أعلم الناس حبال والده

الرحلة األندلسية إىل اجلزيرة : خالد عبد الكرمي محود: املغاربة حنو بالد املشرق، أنظرعن دوافع رحلة  -)91(
  .93-37، صم2002، مكتبة امللك فهد، الرياض، 1العربية، ط
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الرمحن بـن حممـد، ت   أبو زيد عبد (الدباغ(، "حلا اهللا الفقر فلواله ألدركت مالكا: قال سحنون" -)92(
أبـو الفضـل بـن    (معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، أكمله وعلق عليه ابن ناجي): م1300/هـ699
  ).79ص 2، جم1972، حتقيق حممد األمحدي أبو النور وحممد ماضور، مكتبة اخلاجني، القاهرة، )عيسى

  .74ص 4، جالقاضي عياض، املصدر السابق -)93(
مسع مين العلم سـنة إحـدى   : "أنه مسع سحنون يقول) م845/هـ230ت (قطان ذكر محديس ال -)94(

". -هي مدينة كبرية يف الصحراء بني برقة وطرابلس بينها وبني زويلة حنو شـهر -وتسعني ومائة أهل أجدابية 
  .102أبو العرب، املصدر السابق، ص: أنظر
لسبقية علي بن زياد بذلك والبـهلول بـن   وفيه نظر : "... يعارض ابن ناجي قول الدباغ هذا بقوله -)95(

  .79،80ص 2الدباغ، املصدر السابق، ج: أنظر". راشد وغريهم
  .50،51جنم الدين اهلنتايت، املرجع السابق، ص: أنظر -)96(
اهللا ما أكلت هلم لقمة، وال شربت هلم جرعة، وال لبست هلم ثوبا، وال ركبت  فو: "... قال سحنون -)97(

: أنظر...". ذت هلم صلة، وإين ألدخل عليهم فأكلمهم بالتشديد، ومبا عليه العمل وفيه النجاةهلم دابة، وال أخ
  .357ص 1املالكي، املصدر السابق، ج

، 1اجلامع يف احلديث، حتقيق مصطفى حسن حسني حممد، ط): أبو حممد عبد اهللا بن مسلم(ابن وهب -)98(
  .م1996دار ابن اجلوزي، الرياض، 

مالك : نة الكربى األصل الثاين بعد املوطأ عند فقهاء املالكية، وهي مثرة جمهود ثلة من األئمةتعد املدو -)99(
بن أنس بإجاباته وعبد الرمحن بن القاسم بقياساته وزياداته وأسد بن الفرات بأسئلته وسحنون بـن سـعيد   

مد املختار املامي، املرجـع  حم: بتهذيبه وتنقيحه، ملزيد التفصيل عن كيفية ظهورها وحمتواها وشروحها، أنظر
  .250-247السابق، ص

أكان سـحنون مـن   : وقد قيل له) م897/هـ284ت (مسعت حممد بن أبان : "قال أبو العرب -)100(
إن سحنون قد أخذ الناس عنه دينهم وصدقوه يف الدين وائتمنوه عليه، وقد : الغرب صليبة أو من املوايل؟ فقال

  .346ص 1، جاملالكي، املصدر السابق: أنظر". به؟ونه يف نسقال إنه من العرب، فكيف ال يصدق
عبد ايد بـن محـدة، املرجـع السـابق،     : عن دور القريوان الثقايف والعلمي ببالد املغرب، أنظر -)101(

  .158-142ص
ارتقى سحنون منصب القضاء يف ظروف خاصة ومتتع بسلطات مل متنح ألي أحد قبله، وللزيادة يف  -)102(

ـ 270ت (لطته استعان بإمام املذهب احلنفي سليمان بن عمران تركيز س وكلفـه أول األمـر   ) م883/هـ
الدولة األغلبية التاريخ السياسي، ترمجـة   :حممد الطاليب: أنظر. اجة واألربسبالكتابة له، قبل أن يوليه قضاء ب

  .266-263ص م،1995، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2املنجي الصيادي، ط
الذي كان كثريا مـا  ) م825/هـ210ت (ققت فراسة أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي حت -)103(

، وكان لسحنون بن سعيد الدور اهلام "ال تذهب الليايل واأليام حىت متحى كتب أيب حنيفة من إفريقية: "يقول
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: أنظـر . خرىية األيف تعلق الناس باملذهب املالكي وانتشاره ببالد املغرب وضعف ما سواه من املذاهب الفقه
  .320ص 3؛ القاضي عياض، املصدر السابق، ج244ص 1، جاملالكي، املصدر السابق

الفقيه والسياسية يف الغرب اإلسالمي، الس األعلى للغـة العربيـة، اجلزائـر،    : خلضر بولطيف -)104(
  .30، صم2005

ه، ذلك أنه هو الذي جدد رسومه، إن القضاء األغليب قد بلغ قمته بتربع سحنون بن سعيد على عرش -)105(
سحنون إمام الناس يف علم مالك وكـان  : "وأسعفه بإضافات تدل على مقدرته الكبرية ومكانته، قال اخلشين

، ويقول عيسى بن مسـكني  "فاضال عدال مباركا أظهر السنة وأمخد البدعة وثقف رسوم القضاء بعقله وعلمه
: أنظـر ". الشريعة من احلق ومل يلي قضاء إفريقية مثلـه  فحصل الناس بواليته على): "م908/هـ295ت (

  .53،61ص 4القاضي عياض، املصدر السابق، ج
كان سحنون بن سعيد أول من شرد أهل األهواء من املسجد اجلامع، وكانت فيه حلقات للصفرية  -)106(

 2ملصدر السـابق، ج ؛ الدباغ، ا102أبو العرب، املصدر السابق، ص: أنظر. واإلباضية يظهرون فيها زيغهم
  .87ص
مسعتهم يقولون كان سحنون من أمين عامل دخل املغرب، كان أصحابه مصـابيح يف  : "قال اخلشين -)107(

 2، جالدباغ، املصدر السـابق : نظرأ". كل بلدة، عد له حنو سبعمائة رجل ظهروا بصحبته وانتفعوا مبجالسته
  .98ص
، دراسـات  الغرب اإلسالمي من خالل دراسـة جديـدة   املذهب املالكي يف: عالوة عمارة: أنظر -)108(

  .183م، ص2008، دار اء الدين، اجلزائر، 1وحبوث مغربية، ط
حظي املالكية يف دول اخلوارج بتسامح إىل أبعد احلدود حىت أن بعض شيوخهم تولوا املناصـب  " -)109(

وهو مـالكي  -ا يرويه ابن الصغري العامة يف تاهرت يف أواخر حكم بين رستم وليس أدل على هذا التسامح مم
عن احلرية التامة اليت متتع ا املالكية يف ممارسة شعائرهم يف كافـة مسـاجد    -عاصر أئمة بين رستم األواخر

، دار الثقافـة،  2اخلوارج يف بالد املغرب، ط: حممود إمساعيل عبد الرازق(، "تاهرت فيما عدا املسجد اجلامع
  .)294م، ص1985الدار البيضاء، 

م وكـان  945/هـ332استبد حممد بن الفتح بن ميمون من آل مدرار باحلكم بسجلماسة سنة  -)110(
سنيا على املذهب املالكي على عكس أسالفه الذين كانوا من اخلوارج الصفرية، وقد حسنة سـريته وظهـر   

اهللا بن عبد العزيـز  أبو عبيد عبد (البكري: أنظر. م953/هـ342عدله، تلقب بأمري املؤمنني الشاكر هللا سنة 
املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب، دار الكتاب اإلسـالمي،  ): م1094/هـ487بن حممد األندلسي، ت 

  .151القاهرة، د ت، ص
  .31، صخلضر بولطيف، املرجع السابق -)111(
  .135-133، صانتشار املذهب املالكي ببالد املغرب األوسطعالوة عمارة،  -)112(
االة إدريس الثاين بسبب دارسة كرجال دولة بأكثر مما عرفوا كرجال فكر، وما كانت موعرف األ -)113(

يف  -حسب مبدأ الزيديـة -قدر ما كانت إلمجاع عرق النبوة ودم الرببر فيه، وفقدان األساس الفكري علمه ب
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ناء إدريس دولة األدارسة قد جعل من حكامها ملوكا ال أصحاب دعوات، وليس أدل على ذلك من أن أحد أب
  .ملنكرات مما أثار الرببر عليهقد نسب إليه ارتكاب ا -وهو حيىي-الثاين 

  .128،129جنم الدين اهلنتايت، املرجع السابق، ص -)114(
، ندوة اإلمام مالك إمـام دار  أسباب انتشار املذهب املالكي واستمراره يف املغرب: عباس اجلراري -)115(

  .179،180، صرة األوقاف والشؤون اإلسالمية، فاس، د تم، وزا1980أفريل  28-25اهلجرة، 
  .60خلضر بولطيف، املرجع السابق، ص -)116(
عائلة  300هجرة عناصر عربية إىل فاس انطالقا من إفريقية وخاصة األندلس، هاجرت إليها "...  -)117(

ـ احل عقب وقعة الربض األمـري األمـوي  قريوانية، كما هاجر إليها ثوار قرطبيون أطردهم  م األول سـنة  ك
الغريب أن يكون عدد من هؤالء  يس من، ول)بثمانية آالف بيت(رع عددهم ن أيب ز، وقد قدر اب202/818

  ).129،130اهلنتايت، املرجع السابق، صجنم الدين (، "ين من أتباع مالكهاجرامل
ألرض، كتـاب صـورة ا  ): م977بعـد  /هـ367أبو القاسم حممد النصييب، ت بعد (ابن حوقل -)118(

  .90، صم1992منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، 
ال زالت مسألة من أدخل املذهب املالكي إىل األندلس مسألة غامضة، لذا تعدد أقوال الباحثني فيها  -)119(

املدرسة املالكية األندلسية إىل اية القرن الثالث اهلجري نشأة وخصائص، : مصطفى اهلروس: وتباينت، أنظر
  .35،36م، ص1997الة، املغرب، مطبعة فض

أحسـن التقاسـيم يف معرفـة     ):م990حنو/هـ380أبو عبد اهللا حممد بن أمحد، ت حنو(املقدسي -)120(
  .236، صم1877األقاليم، مطبعة بريل، ليدن، 

أبو العباس أمحد بن حممد، (املقري(، "واعلم أن أهل األندلس كانوا يف القدمي على مذهب األوزاعي" -)121(
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت، ): م1631/هـ1041ت 

  ).230ص 3م، ج1988
  .568،578ص 1املصدر السابق، ج ابن خلدون، -)122(
  .116-114حممد املختار حممد املامي، املرجع السابق، ص -)123(
رسائل ابن حزم، حتقيق إحسان عباس،  ):م1064/هـ456أبو حممد علي بن أمحد، ت (ابن حزم -)124(
  .229ص 2م، ج1987، املؤسسة العربية، بريوت، 2ط
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شكّل انتشار املذهب املالكي يف األندلس إشكاال يف الدراسات التارخيية واالجتماعية، اليت 

حاولت بتمثّالت منهجية ومعرفية استبانة العوامل اليت دفعت األندلسيني إىل اعتناق املـذهب  

 .ي بعدما كانوا على مذهب األوزاعياملالك

إىل حتليل ابستمولوجي دقيق يبحث يف حيثيات احلدث  ترتعوملّا كانت الدراسات احلديثة 

بكلّ املؤثّرات اليت كونته، ويف التطورات اليت أنتجته، وتنأى عن الوصفية اليت ال تبحث فيمـا  

ناهج املختلفة هـذا التحـول   وراء احلدث من أسباب وتفاعالت، قامت البحوث لتجلّي بامل

  . املذهيب الذي كانت له نتائجه الثقافية، واالجتماعية، والسياسية

وكان للباحث اهتمام ذا املوضوع، وتكونت له رؤية حبثية، فتتبع احلـدث يف أصـول   

تكوينه، الثقافية، واحلضارية، ويف مراحل تطوره، املذهيب، واالجتماعي، ليصـل إىل نتـائج   

 .مقاال علميا يدفع إىل النظر، وحيدث التراكمانتظمت 

 :أهل األندلس على مذهب األوزاعي بتأثري الفاحتني -

كان أهل األندلس يف أول أمرهم على مذهب األوزاعي، الذي كان عليه أهـل الشـام،   

والتأثري املشرقي يف األندلس عريـق  . )1(متأثّرين يف ذلك باجلند الشاميني الذين فتحوا األندلس

ورغـم  . )2(وقد أخذ األندلسيون العلوم الشرعية من املشـرق . حيث ميتد إىل بدايات الفتح

اختالف البيئة بني املشرق واملغرب، إالّ أنّ قوالب املشرق العلمية كانت أقوى مـن البيئـة   

، وكما قلّد علماء املشرق األقدمني منهم، فسـاروا يف نفـس طـريقهم، قلّـد     )3(األندلسية

  .)4(لماء املشرق فساروا يف نفس الطريقاألندلسيون ع

علماء القرن الثاين، روى عن كثري من التابعني،  هو أحد) م774/ه157 ت(واألوزاعي 

، مما يدلّ على تبحره ومتكّنـه  )5(وكان رأسا يف العلم، وقيل أنه أجاب عن سبعني ألف مسألة

صلّيا العصر، ومن العصر حتى صلّيا  وقيل أنه تذاكر ومالك مرة يف املدينة من الظهر حتى. منه
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وكـان  . )6(ه مالك يف الفقه أو يف شيء من الفقهرفغمره األوزاعي يف املغازي، وغم املغرب،

  .)7(اإلمام مالك يرجحه على أيب حنيفة والثوري

سـتدالالته،  وأول من أدخل مذهب األوزاعي إىل األندلس، يف أحكامـه ونصوصـه وا  

قال فيـه  . ، صاحب الصالة بقرطبة، وتلميذ األوزاعي)م808/ه192 ت(صعصعة بن سالّم

فقيه من أصحاب األوزاعي، وهو أول مـن أدخـل األنـدلس مـذهب     : "صاحب اجلذوة

مثّ صار إىل األندلس وكتب عنه هناك، ...من أهل مصر: "وقال صاحب البغية. )8("األوزاعي

  .)9("وهو أول من أدخل احلديث األندلس ...ومل يزل باألندلس

  :دخول املذهب املالكي -

رة حتـى  وظلّت األندلس تأخذ مبذهب األوزاعي طيلة عمر الوالة، وزمنا من عصر اإلما

 180 ت(، وقيـل يف عصـر أبيـه هشـام    )م822/هـ 206ت (عصر احلكم بن هشام

، حيث انتقلت الفتيا من مذهب األوزاعي إىل مذهب اإلمام مالك بن أنس، إمام )م796/هـ

اندثرت بعد ذلك أراء األوزاعي باألندلس، ومل يبق منها إال القليل مثل جـواز  و. دار اهلجرة

  .)10(غرس الشجر يف صحون املساجد، وهذا خالف للمذهب املالكي

مث حلّ حملّه املذهب املالكي، الذي أدى دخوله إىل األندلس إىل إحداث إشكالية تارخيية، 

لك مذهبه، حسب دراسـته للمجتمـع   اختلفت يف تفسريها اآلراء، وذهب كلّ واحد يف ذ

وسنذكر كلّ هذه التفسريات، ونناقش بعضـها يف حـدود   . األندلسي، والذهنية األندلسية

  .املعطيات املوجودة لدينا من املصادر اليت بني أيدينا

كان ابن القوطية وصاحب  ):م977977977977/ه367367367367ت (ابن القوطية وصاحب أخبار جمموعةرأي  -

ل من فسي املذهب املالكي باألندلس، وذكر أنّ سبب ذلك ما أخبار جمموعة، أور ظاهرة تفش

، )11(ليت اهللا زين مستنا مبثل هذا: وصف لإلمام مالك من صفات هشام بن عبد الرمحان فقال

ولقد أخذ ذه الرواية كثري من . إعجابا به، فكان هذا اإلطراء سببا يف قبول مذهبه باألندلس

  .)12(املعاصرين

فـإنّ  : "أما ابن حزم فقد علّل ذلك بقوله :)م1064106410641064/ه456456456456ت (الظاهري رأي ابن حزم -

حيي بن حيي كان مكينا عند السلطان، مقبول القول يف القضاء، وكان ال يلي قاض يف أقطار 

األندلس إال مبشورته واختباره، وال يشري إال بأصحابه ممن كان على مذهبه، والناس سراع إىل 

  .)13("جون بلوغ أغراضهم بهالدنيا فأقبلوا على ما ير
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: ويؤكّد هذا الذي ذهب إليه ابن حزم، ما أورده ابن حيان صاحب املقتبس حيث يقـول 

وغلب حيىي بن حيىي مجيعهم على رأي األمري عبد الرمحان، وألوى بإيثاره، فصار يلتزم مـن  "

يعقد عقدا، وال  إعظامه وتكرميه وتنفيذ أموره ما يلتزمه الولد ألبيه، فال يستقضي قاضيا، وال

  .)14("ميضي يف الديانة أمرا إالّ عن رأيه، وبعد مشورته

اتباعه فيهم رضا كبري الفقهاء "كما أوعز كثرة القضاة املتولّني على عهد عبد الرمحان إىل 

املشاورين األثري عنده حيىي بن حيىي، إذ كان ال يزال يشري عليه بقاض، فيولّيـه األمـري عبـد    

يه على رأيه، فإذا أنكر عليه حيىي شيئا رفع عليه إىل األمري، فال يؤخر عزله، الرمحان مقتصرا ف

  . )15("وال حييد عن مشورته، وكان حيىي الذي يولّي مكانه

ويذهب املقّري يف تعليل ذلـك إىل مـا    :)م1631163116311631/ه1041104110411041ت (املقّري التلمساين رأي -

اجلمهور إىل أنّ سببه رحلة فذهب : "يقارب قول ابن القوطية وصاحب أخبار جمموعة فيقول

علماء األندلس إىل املدينة، فلما رجعوا إىل األندلس وصفوا فضل مالك وسعة علمه، وجاللة 

قدره فأعظموه، وقيل أنّ اإلمام مالكا سأل بعض األندلسيني عن سرية ملك األندلس، فوصف 

نسأل اهللا تعاىل : ملخربله سريته فأعجبت مالكا، فقال اإلمام مالك رضي اهللا تعاىل عنه لذلك ا

أن يزين حرمنا مبلككم، أو كالما هذا معناه، فنميت املسألة إىل ملك األندلس، مع ما علم من 

  .)16("جاللة مالك ودينه، فحمل الناس على مذهبه، وترك مذهب األوزاعي

ويعطينا ابن خلدون صورة أخرى تقـوم   :)م1406140614061406/ه808808808808ت (رأي املؤرخ ابن خلدون -

فأما األول يف . خمتلفني، أحدمها خاص واآلخر عام، يكونان رؤية حضارية شاملة على تفسريين

إنّ رحلتهم كانت غالبا إىل احلجاز وهو منتهى سفرهم، واملدينة يومئذ دار علم ومنها : "قوله

خرج إىل العراق، ومل يكن العراق يف طريقهم فاقتصروا على األخذ عـن علمـاء املدينـة،    

مامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده فرجع إليه أهـل املغـرب   وشيخهم يومئذ وإ

  .)17("واألندلس وقلّدوه دون غريه ممن مل تصل إليهم طريقته

فالبداوة كانت غالبة على أهل املغرب واألندلس، ومل يكونوا يعانون : "وأما الثاين ففي قوله

يل ملناسبة البداوة، وهلذا مل يزل املذهب احلضارة اليت ألهل العراق، فكانوا إىل أهل احلجاز أم

  .)18("املالكي غضا عندهم، ومل يأخذه تنقيح احلضارة وذيبها كما وقع يف غريه من املذاهب

وقد انربى الشيخ حممد أبو زهرة للرد على ابن خلدون فيما ذهب إليه من أمـر البـداوة   

غري أنين أؤكّد يف هذا السـياق أنّ  . )19(املنطوية على أهل األندلس يف كتابه عن اإلمام مالك
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رده مل يكن يف حملّه، وال أصاب مقصده، إذ متثّل مسألة البداوة يف التحليل اخللدوين على أنها 

  .رمي باجلمود للمذهب املالكي، واتهام ألهل األندلس واحلجاز بالبداوة اجلافية

من التحليل اخللدوين هو معـىن  واحملقّق الذي خرب ابن خلدون يدرك أنّ املعىن املتركّب  

سوسيونفسي، وأنّ البداوة عند ابن خلدون هي جمموع أخالق ورؤى تؤطّر احليـاة مبعـىن   

أنطولوجي يهيمن على التصور الذي يوجه حركة احلياة، وهي مرحلة تسبق احلضارة حبتميـة  

ومن هنا تكـون   .الزمن النفسي املكون للزمن االجتماعي الذي ينشئ الثقافة، وينتج احلضارة

االنفعاالت كلّها خاضعة إىل مقاس نسبية الزمن، وخاصة التشريعية منها، حيث هي صورة عن 

مـن أدوات   -حنن املؤرخني-وهكذا يكون التشريع عندنا. الواقع كما يعيشه الفرد واجلماعة

  .التحليل ، فنستدلّ به، كما نستدلّ عليه

ن أنّ جو املنافسة بني بغداد وقرطبة، أدى ـا  ويرى بعض املعاصري :رأي بعض املعاصرين -

وهكذا صار املوقف السياسي . )20(إىل احتضان املذهب املالكي وإعراضها عن املذهب احلنفي

يف حني جيمع آخر ؛ )21(من الدولة العباسية متجانسا بني اإلمام مالك والدولة األموية باألندلس

  :)22(الكي باألندلسأسبابا كثرية تضافرت حتى مكّنت املذهب امل

أن أغلب الفاحتني كانوا شاميني يوالون الدولة األموية، ويريدون أن : السبب األول -

 .يعيشوا معها وهلا، فاتبعوا رأيها، وغيروا املذهب بعد أن أيدته الدولة

أنّ احلجاز موطن الدين ومنبته، وكان مكانا مقدسا يزوره املسلمون : السبب الثاين -

 .فكلّ ما هو حجازي، فهو مقدس، حتى العلم وحيجون إليه،

تأييد السلطة له العتباره صورة مقابلة ملذهب األحنـاف مـذهب   : السبب الثالث -

 .العباسيني

نشاط تالميذ مالك يف نقل مذهبه إىل األصقاع، وإنشـاء املـدارس   : السبب الرابع -

 .لذلك

ملذهب املـالكي والنـاس   ربط الوظائف الدينية املهمة يف الدولة با: السبب اخلامس -

  .يتبعون املذهب التفاقهم معه لكسب الدنيا

وهذه األسباب مستخلصة من كلّ ما سقناه قبلها، مـن آراء   :الرأي الشخصي للباحث -

املؤرخني والباحثني، ومن كلّ هذا تتكّون لدينا رؤية يف تفسري هذا اإلشكال التارخيي، وترتكز 

  :رؤيتنا على النقاط التالية
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مل تكن البيئة األندلسية بيئة حضارة عريقة قد ورثت أمشاجا من األفكار مثلما ورثته  -1

العراق والشام، ومل تشهد تأثريات حضارية كانت ضغثا يف منهج فكري واضح، بل ما بقـي  

، لذلك ختلّص اتمع اجلديـد مـن هـذه    )23(هو طلسمات موروثة من عمل ملوك رومية

 –تأثريات املشرقية يف حدود طاقته، ألنه كان كذلك جمتمعا ساذجا التأثريات، مثّ ختلّص من ال

  . فكانت التأثريات يف بدايتها انتقائية -جمتمع جند حماربني

ففي اال السياسي مال الناس إىل حكم بين أمية العتبارات وجدانية وتارخيية، حيث اجلند 

وأما أهل : "مام العباسي صاحب الدعوةالفاحتون شاميون والشام شيعة األمويني، وفيهم قال اإل

مثّ إنّ االعتبار التارخيي قائم يف . )24("الشام فليس يعرفون إالّ آل أيب سفيان وطاعة بين مروان

مبقاييس نظرية احلشد يف علم النفس االجتماعي، أو بنظرية  )25(حتديد مواقف الناس السياسية

هلذه االعتبارات نفسها مالوا إىل األخذ مبـذهب  و. املوروث الثقايف يف التحليل األنثروبولوجي

مالك، فاملدينة وجدان املسلمني ومبتدأ تارخيهم، والفقه جزء من هذا التاريخ حيث أعرافهـا  

  .متثّالت تطبيقية له

إنّ حلظات التكوين األوىل للمجتمع غري حلظات املمارسة والنشـاط، خصوصـا يف    -2

ع اإلسالمي باألندلس وهو يف طور تكوينـه كانـت   اجلانب الفكري واإليديولوجي، فاتم

تتكّون معه الذهنية والفكرة، وكانت هذه الفكرة يف املنحى العام ضمن مذهب األوزاعي الذي 

، ويتبعون األثر وأفعال )27(الذين ينفرون من الرأي والقياس )26(يعد من مذاهب أهل احلديث

 .عي هو الطور التمهيدي للمذهب املالكيالرسول صلى اهللا عليه وسلم، فكان املذهب األوزا

وقد حتدث املؤرخون عن انتقال األندلسيني من مذهب األوزاعي إىل املـذهب املـالكي،   

وجعلوا منه حادثة فذّة يف العهد األول من اإلمارة، لكنهم مل حيقّقوا يف هـذا االنتقـال، ومل   

إىل شيخ، ومن رمز إىل آخر، ولكنها يدرسوه حق دراسته، وبينوا أنّ األندلس انتقلت من شيخ 

مل تنتقل من مدرسة إىل أخرى، فبقي الفضل للسابق على الالحق، وقد أشار إىل ذلك أمحـد  

، لكنه جعل ذهنية األندلسيني امليالة إىل احلديث هي اليت اختارت األوزاعي مثّ )28(خمتار العبادي

  .املالكي

ظرف زمين قصري جدا مبن أدخلوا مذهب مالك،  وإذا سلّمنا أن األندلسيني تأثّروا يف -3

إذا اعتربنا أنّ الغازي بـن   –وولّوا األدبار للمذهب األوزاعي، وسلّمنا كذلك أنّ فردا معينا 

أو مجاعة قليلة يف ظرف زمين قصري استطاعت )29(–قيس هو أول من أدخل املوطّأ لألندلس 
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ينئذ أنّ اتمع األندلسي كان ساذجا، وأنه مل أن تفرض منحى فكريا معينا، فال بد أن نسلّم ح

تتكون لديه إىل هذا الزمن من دخول املذاهب ذهنية يستطيع أن حيدد ا معامل تفاعلـه مـع   

 .احلياة، وصناعة تارخيه وثقافته

فالذهنية األندلسية كانت يف هذا الوقت قد تكونت تكوينا يتماشى مع سـذاجة أفـراد   

نفسيام املتكونة من الرتعة الشامية يف اتباع مذهب الشام، والرتعة الدينية و –اجلند  –اتمع 

  .يف اتباع احلديث واألثر، مما يؤكّد دور املذهب األوزاعي يف توطئة السبيل للمذهب املالكي

ال ننكر التناغم الواقع بني األمري األموي واإلمام مالك، ودوره يف إدخال املـذهب،   -4

لك من ذكر التناغم والتفاهم الذي كان بني األمري والفقهاء من جهة، وبينـه  ولكن البد  كذ

، كانت تذكّر بأسالفه مثل عمر بن عبد )30(وبني رعيته اليت أنست منه عدال وفضال وأخالقا

ومن هنا نتبين كيف يطبق الربنامج اإلسالمي يف واقـع النـاس،   . ، من جهة أخرى)31(العزيز

ره يف اتمع سواء كان خليفة، أو فقيها، أو رجال مـن عامـة   وكيف يؤدي كلّ طرف دو

  .الناس، وبني مجيع طاقات اتمع اليت يكون هلا حضور تارخيي

عدم إمهال نظرة األمويني إىل احلكم والرعية، وطريقتهم يف اإلمساك بتالبيب األشياء،  -5

واستطاعوا أن جيعلوا أيديهم علـى  . وبعثها بعثا يتماشى وإرادم وال يتناىف وإرادة حمكوميهم

يعين –وكان هذا األمري : "كلّ ما يؤيدهم وخيدمهم، وقد أشار إىل ذلك أحد املعاصرين فقال

حاكما سياسيا وواحدا من رجال الدين أيضا، وظلّ سلوكه واضح اإلشارة إىل أنـه   –هشام

عور الديين العميق عنده يدلّ عاش حياته يف بيئة دينية، مما جيعلنا نقول بأنّ ظهور مثل هذا الش

على إدراك األمويني منذ حلظات وجودهم باألندلس ألمهّية الدين كعامل فعال حلفظ نظامهم 

  . )32("واستقراره

على أنّ اختيار هذا املذهب الديين مل يكن على أساس االقتناع بـه  : "وقال يف موضع آخر

مويون، أو إلظهار التدين باللجوء عند وحده، وإمنا كان خلدمة الغرض السياسي الذي أراده األ

  .)33("طلب العلم إىل مكان الوحي ذاته، وكان هذا يرضي عواطف الناس ويسعدهم

وإذا كنا نذهب مع الكاتب يف قوله األول، فإننا ال نوافقه على قوله الثاين، ألننا نـرى أنّ  

وا بفضل خربم باملشرق، سنن اختيار املذهب جاء ضمن السياسة العامة لألمويني الذين أدرك

كما أدركوا دور الفكـرة  . االجتماع والعمران البشري اليت حتدث عنها ابن خلدون فيما بعد

الدينية يف بناء احلضارات وبعث اتمعات وتكوينها، وهي الفكرة اليت أكّد عليها ابن نيب يف 
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يكاد، وأقاموه علـى توجيـه   كما أسسوا بنيام على ج مستقيم أو . )34(دراسته احلضارية

فربط اتمـع باملـذهب   . توجيها يتماشى ومصاحل الدولة والشعب )35(الطاقات والثقافات

املالكي كان ربطا روحيا صرفا، ألنّ كلّ ما هو يف املدينة املنورة يكتسب تقديسا، والتـدين  

  . )36(الغيب، واحملرم، واملقدس: عموما يقوم على ثالث

ربط األمويون اتمع مبذاهب أخرى، ومنها املذهب احلنفي خاصة دون وكان ممكنا أن ي

، )38(، واحليـل )37(التحرج من كونه مذهب العباسيني ألنه مذهب يقوم على الرأي والقياس

لكنهم أدركوا أنّ ذلك يوجب علـيهم  . وهو ما يوائم احلكّام ويساعدهم يف اإلمساك بالرعية

  .حزما كبريا ووقتا طويال

ما يكن من أمر، فإنّ هذه العوامل اليت ذكرناها هي يف مجلتها عوامل مساعدة علـى  ومه

وكلّ الشخصيات اليت سـامهت يف  . دخول املذهب، فهيأت له األرضية، ووطّأت له الطريق

هذه العوامل كان هلا دور غري مباشر يف تثبيت املذهب، أما إدخاله فقد تكفّلت به شخصيات 

  .لمية حبتة، وفقهية خالصةأخرى، كانت مهمتها ع

  :أول من أدخل مذهب مالك إىل األندلس -

، إذ مل تقطع الروايات )39(ومازالت مسألة من أدخل املذهب املالكي إىل األندلس غامضة

القدمية يف ذلك، ومل تتوصل الروايات احلديثة إىل حتديد يقترب من احلقيقة، بل مازالت تعتمد 

  .جودة بني أيديناعلى الروايات القدمية املو

ويف أيام عبد الرمحان بن معاوية : "وأهم هذه الروايات، رواية ابن القوطية اليت يقول فيها

 -)40(إذ كان حيفظه ظاهرا-األندلس باملوطّأ) م814/ ه199ت سنة (دخل الغازي بن قيس

  .)41("عن مالك بن أنس، رمحه اهللا، وبقراءة نافع بن أيب نعيم

وطّأ دخل األندلس يف عهد عبد الرمحان، وبذلك يكون قد سبق العصر وتفيد الرواية أن امل

وإدخال املوطأ ال يعين إدخال املـذهب، ألنّ  . الذي انتقلت فيه األندلس إىل املذهب املالكي

املوطّأ معدود يف كتب احلديث، بل هو أقدم مصنف للحديث، وقد مجع فيه اإلمام مالك مـا  

قه، وتاريخ، وذكر أقوال الصحابة والتابعني واألئمة مـن  صح عنده من حديث، وتفسري، وف

لتقوم عليه وهو بذلك ال يصح أن يكون معتمدا مبفرده للمدرسة املالكية، وال كافيا . )42(قبله

، وهي قراءة أهـل  )43(ونفيد من هذه الرواية كذلك إدخال قراءة نافعدراسة أصولية وفرعية؛ 

  .قراءة نافع، وفقه مالك: ت املدينةاملدينة، فاجتمع لألندلس بذلك مميزا
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، هـو  )م819/ه204 ت(زيادا بن عبد الرمحان شبطونوتوجد روايات أخرى تقول إنّ 

، وقد كان )45(، حيث دخل بالفقه واحلالل واحلرام)44(أول من أدخل فقه مالك إىل األندلس

ىي بن حيىي الليثي ، وعنه رواه حي)47(، وأدخله مكمال متقنا)46(روى عن مالك، ومسع منه املوطّأ

  .)49(وكان أهل املدينة يسمونه فقيه األندلس. )48(قبل أن يرحل

  :احلركة اخلارجية إلدخال املذهب -

وإىل جانب زياد ذكر فقهاء آخرون كان هلم دور يف إدخال املذهب إىل األندلس، منـهم  

، فحـاز  )50(روى عن مالك، وروى عنه مالـك ) م804/ه189ت (حيىي بن مضر القيسي

وهذه مكانة عليا كونت التوجه السيكولوجي يف حتصيل . ف سند الرواية إىل اإلمام مالكشر

العلوم الشرعية لدى األندلسيني، حيث الرواية عن مالك إمام دار اهلجرة الذي جـاءت فيـه   

، هو من املقاصد اجلليلة للرحلة العلمية اليت أمت املدينة املنورة حليازة الفقـه  )51(نصوص نبوية

  .)52(داسته، فالفقه مدين من حيث املنبع والوراثةوق

، صحب ابن القاسم صاحب مالك بـن  )م827/ه212 ت(وعيسى بن دينار الغافقي 

، وقـال صـاحب   )54("من أوعية العلـم : "، قال عنه الذهيب)53(أنس، وكان إماما يف فقهه

، وهو )56(املسائل، وكان أول من علّم الناس )55("يقدم على حيىي بن حيىي يف ذلك: "الشذرات

  .ما سهل تناول املذهب يف متثّالت الفقهاء وطلبة العلم

، رحل ومسع من مالـك مؤسـس   )م835/ه220 ت(وقرعوس بن العباس بن قرعوس

وسعيد بن أيب هند، وهو ممن لقـي مالكـا وروى   . )57(املذهب، و كان أحد فقهاء األندلس

ماذا فعل حكيمكم بن أيب : "إذا قدموا عليه، وقيل إنّ مالكا كان يقول ألهل األندلس )58(عنه

  .)59("هند

، وانتهت إليه رئاسـة  )60(الذي مسع من مالك) م848/ه234ت (وحيىي بن حيىي الليثي

من أشـهر   للموطأوروايته . ، وإليه يعزى الدور اخلطري يف نشر املذهب)61(الفتوى باألندلس

ندلسيون يقولون ال نعرف إالّ كتـاب اهللا  واأل. )62( الروايات، وهي مما انفرد بروايتها املغاربة

فكان املوطّأ مدخلهم إىل الدراسات اإلسالمية يف مباحثها العقدية والفقهية، . )63(وموطّأ مالك

  .م مسند معتمدهم إىل اإلمام مالكوكان حيىي بن حيىي شيخه



- 102  - 

بأصوله، وهؤالء كلّهم نشطوا يف األخذ عن مالك والرواية عنه، ومتثّلوا الفقه عن طريقه و

وكان من نتيجة ذلك تعرف أهل األندلس على املذهب، مثّ الرتوع إليـه نـزوع االقتنـاع،    

  .وكانت جهودهم ضمن احلركة اخلارجية يف متكني املذهب يف جغرافية األندلس. واإلتباع

  :احلركة الداخلية يف تثبيت املذهب -

مذهبه اعتناق املعتقـد يف  وشفعت جهودهم جبهود آخرين مل يلتقوا مالكا ولكن اعتنقوا 

صحة آرائه وتوجهاته، فانربوا مة إىل تتبع آثار مالك، والتقوا تالميذه املربزين مثـل ابـن   

. القاسم، وأشهب، وابن وهب، وأخذوا عنهم أصول مذهبه، وتطبيقاته املنهجية، واملوضوعية

لدور العظيم يف ترسيخ املذهب، مثّ قاموا بتضمني كلّ ذلك يف مدونات حملّية أندلسية كان هلا ا

  .وذه اجلهود انتظمت احلركة الداخلية

  :أليف والتدوين يف األصول والفروعالت -أ

فقيه مشـهور  "، )م853/ه238ت (وأبرز هؤالء عبد امللك بن حبيب :الواضحة  -1

 واملشايخ، تفقّه باألندلس ومسع، )64(متصرف يف فنون من اآلداب وسائر املعاين، كثري احلديث

مثّ انصرف إىل األنـدلس وقـد مجـع علمـا     . )65("مثّ رحل فلقي أصحاب مالك وغريهم

  .)67(، من فقه ولغة وأدب)66("عظيما

. ، وتفسري املوطـأ )69(، وكتاب الفرائض)68(ألّف كتبا كثرية، منها كتاب شرح احلديث

هي اليت ، و70وأشهر كتبه فيما حنن فيه كتابه الواضحة، يف احلديث واملسائل على أبواب الفقه

ما أعلم أحدا ألّف على مذهب : "، حيث ذكر ابن فرحون عن العتيب أنه قال)71(مل يؤلّف مثلها

  .)72("أهل املدينة تأليفه، وال لطالب أنفع من كتبه وال أحسن من اختياره

 )74(، دون كتاب الواضحة)73(ا عنهبفقه على مذهب مالك، نبيها فيه، ذوملّا كان حافظا لل

جبمعها ملأثورات السادة املالكية املبكّرة من مساعات ومرويات تعود إىل عصـر  "اليت امتازت 

اإلمام مالك، وكبار تالمذته من بعده باإلضافة إىل آراء ابن حبيـب واجتهاداتـه الفقهيـة    

، فاحتوت على اجتهادات كبار أئمة املذهب خارج األندلس وداخلها، فكانـت  )75("القيمة

  .)76(الك يف األندلسأشهر كتاب ميثّل مدرسة م

كما كانت من أوائل الكتب املؤلّفة يف املذهب من داخل األندلس، فهي نتـاج مـالكي   

أندلسي، والعتبارات قطرية، مثّ اعتبارات اجتماعية حيث عرف عن أهل األنـدلس حـبهم   

للتميز، نالت الواضحة مكانة الصدارة يف اهتمامات طلبة العلم واملشـتغلني علـى املسـائل    
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  .)77(قهيةالف

كانت الواضحة أول معلم على طريق تثبيت املذهب بأصول الكتابة والتفريـع الفقهـي   

احلامل للذهنية املتمثّلة لألحكام، فرمست طريق التأليف األندلسي كما رمست التوجه التنظريي 

  .يف تناول املسائل الفقهية على مذهب أهل املدينة

من وجوه "، كان )م868/ه254 ت(تيبومنهم كذلك الع :املستخرجة أو العتبية  -2

علماء األندلس وأشرافهم من أهل الوجاهة والرياسة والقدر اجلليل، مل ير له نظري يف الرباعـة  

حافظا للمسائل، جامعـا  "، )78("وجودة احلفظ، ودقّة الذهن، وحسن التمييز لصحيح الفتوى

  .)79("هلا، عاملا بالنوازل

جمموعة األمسعـة املسـموعة   "، وهي )80(ملستخرجةواسنت بسنة شيخه عبد امللك فدون ا

كثر فيها من الروايات املطروحة، واملسـائل  "، )81("غالبا من مالك بن أنس، املسماة بالعتبية

ويـرى  . )82("أدخلوها يف املسـتخرجة : الشاذّة، وكان يؤتى باملسألة الغريبة فإذا مسعها قال

دونة سحنون، وال يف املعروف من كتـب  قطعا ليست يف م"األستاذ حممد حجي أنها حتوي 

  .83"املذهب القدمية

ورغم هذا الذي قيل عن املستخرجة إالّ أنّ أهـل األنـدلس عكفـوا عليهـا وعلـى      

مثّ ما لبثوا أن هجروا الواضحة واعتمدوا . )85(، ووقع عليها اعتماد أعالم املالكية)84(الواضحة

وكانت هلـا مـن السـمعة    . )86(ثل ابن رشدالعتبية، وكتبوا عليها ما شاء اهللا أن يكتبوا، م

هلا بإفريقية القدر العـايل والطـريان   : "واالهتمام يف األندلس كما يف إفريقية، قال ابن حزم

  .)87("احلثيث

وللوقوف عل أمهّية كتاب املستخرجة كما متثّله الفقهاء، وكما مضى به التاريخ، نثبـت  

ألنـه  : "ن معانيه، وكتب يف مقدمته يقولكالم ابن رشد، وهو أعلم به، إذ قام بشرحه وبيا

أحد ممن تقدم كما عنوا باملدونة اليت كثرت الشروح هلا، على أنه كتاب قد  ديوان مل يعن به

عول عليه الشيوخ املتقدمون من القرويني واألندلسيني، واعتقدوا أنّ من مل حيفظه وال تفقّه فيه 

كحفظه املدونة وتفقّهه فيها، بعد معرفة األصول، وحفظه لسنن الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم، 

  .)88("س من الراسخني يف العلم، وال من املعدودين فيمن يشار إليه من أهل الفقهفلي
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ومن دون هذه الكتب مؤلّفات أخرى حترى أصحاا أن يربزوا األصول الفقهية يف املذهب 

املالكي ملساعدة اتهدين من املفتني على استنباط أحكام الفروع، وجعلوا جمـال مـدونام   

  .)89(نطاق املذهب، ومجع النظائر فيه حمدودا ال خيرج عن

كان هلذه املدونات الفضل يف إرساء أمرين اثنني، أصالة التأليف األندلسي يف املـذهب،  

ومتكني املذهب من األطر النظرية واملنهجية يف التعاطي مع إيراد النصوص األثريـة، وإثبـات   

كما . حيث تراكمية األقوالاألحكام الشرعية بوجهة مالكية صرفة من حيث االستدالل، ومن 

تنبئ هذه املؤلّفات عن احلراك الفقهي املالكي األندلسي، إذ ما فتئت العقول األندلسية تتفتـق  

  .بالتآليف املبدعة لألفكار الباهرة واملتبعة للتوجهات الغابرة

  :التدوين النوازيل -ب

هب، أال وهو تأليف النوازل وامتد هذا احلراك إىل تأليف آخر أراه ذا خطورة يف متكني املذ

وقد عرفت األندلس حركة دءوبة يف إنتـاج  . وتدوين الوقائع ومجع األجوبة من أفواه الفقهاء

املدون النوازيل الذي أصبغ حياة الناس بالصبغة املذهبية من خالل إلزامهم بفتوى املـذهب،  

  .)90(حيث أنّ كتب النوازل اصطبغت بصبغة املذهب الذي يتمذهب به املفيت

، وتأريخ للفكر االجتماعي األندلسي، وفيه من )91(هذا املدون هو يف احلقيقة تأريخ للفتوى

، )92(معامل التحول االجتماعي ما ينبئ عن كثري من خفايا التطور الذي عرفه اتمع األندلسي

جتماعيـة  فالفتاوى هي التطبيقات اال. ومنه انتقاله إىل املذهب املالكي والتدين وفق اجتهاداته

  .للمعادالت الفقهية املبثوثة يف كتب األصول والتنظري

-اجلواب: ")93(وانظر مثال ذلك يف املسألة الواردة على الفقيه ابن رشد حيث سأله سائل

شهد بشهادة على . معروف به. يف رجل من أهل اخلري والفضل مشهور بذلك-رضي اهللا عنك

ملذكور مع كونه على الصفة املذكورة يأخـذ  رجل من الناس يف حق من احلقوق، والشاهد ا

وفّقـك  -مذهب أهل الظاهر نفاة القياس، ويعتقد ذلك ويلتزمه، ويتمذهب مبقتضاه، فبين لنا

هل تقبل شهادة من هو على هذه الصفة؟ وهل اعتقاد املذهب املذكور يسقط شهادته،  -اهللا

  .)94("له تعاىلويكون جمرحا به أم ال؟ واشرح لنا ذلك شرحا بينا إن شاء ا

وإبطال القياس يف أحكام شـرائع  . تصفّحت السؤال، ووقفت عليه: ")95(وكان اجلواب

الدين مجلة عند العلماء بدعة، وذلك فمن اعتقده ودان به جرحة، ألنّ ذلك خالف مـا دلّ  
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عليه القرآن، وتظاهرت به األدلّة، وأمجع عليه الصحابة ومن بعدهم من فقهاء األمصار، وانعقد 

  .)96("يه اإلمجاععل

من خالل نص النازلة، ونص الفتوى، يتبين أنّ اخلروج عن املذهب املالكي ظاهرة سلبية، 

كمـا يتبـين أنّ   . وخروج عن إمجاع األندلسيني، بل هو نازلة تستدعي احلكم الشرعي فيها

تباط الـيت  الفقهاء كانوا يتشددون يف مثل هذه الظواهر حتى ال ينفك اتمع عن أواصر االر

  .نشأوا عليها يف األندلس وأمهّها التدين باملذهب املالكي

  :نتائج حركة التمذهب يف األندلس -

لقد أمثر دأب الفقهاء حتى ارتسمت الذهنية األندلسية بالرتعة املالكية، وأصبح املـذهب  

األندلس  واصطبغت. املالكي نصا على كلّ قضية عقائدية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية

األفكار كانـت  "كلّيا بالصبغة املذهبية، وتأثّرت تأثّرا بليغا بآراء مالك وتالميذه إىل درجة أنّ 

  .)97("جتيء دائما مصبوغة بلون مالكي، وتأخذ شكال واحدا

وحقّق املذهب لألندلسيني وحدة عقدية، ونظرة فقهية مشتركة، كانت موروثـا ثقافيـا   

ر االنقسام املذهيب، والتشتت الطائفي، ورسم العالقة املتينة بـني  أندلسيا جنبها كثريا من خماط

الراعي والرعية، وأرسى التوجه السياسي عند الراعي باعتماده املذهب الشـعيب الـذي بثّـه    

  .يف منظور الثقافة اليت تنشئ حركة احلياة )98(العلماء، كما قعد ملفهوم اإلمامة

، ونسجت فيهم الروايـات  )99(حتى عرفوا بذلكوبالغ األندلسيون يف التعصب للمذهب 

  .اليت ال ميكن للمؤرخ أن يصدقها ملا يعتريها من املبالغ

مـن  ) م886/ه273ت (فأما ما كان من مظاهر املبالغة فموقف الفقيه أصبغ بن خليل

 )100(الدراسات احلديثية اليت بدأت تغزو يف عهده األندلس وتنبئ بتغيرات يف مسالك االجتهاد

لئن يكون يف تابويت رأس خرتير : "، حيث قال)م889/ه276ت (ى يد الفقيه بقي بن خملدعل

  .)101("أحب إيلّ من أن يكون فيه مسند بن أيب شيبة

ومنها أيضا أن سارت فيهم معاين األصول املالكية فإذا هم يبتدعون أمورا منكرة قياسـا  

مل املدينة أصال للتفريع وحجـة  وملّا كان من أصوله اعتماد ع. على ما جاء يف أصول مالك

، عمدوا إىل اعتبار عمل أهل )102(للفقه، وذلك أنه املتواتر بالفعل من أيام الصحابة ومن بعدهم

قرطبة حجة كذلك، ويقولون هذا مما جرى به عمل قرطبة، وترتب بذلك إجياب عمل القضاة 

  .)103(بقرطبة
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املقدسي يف كتابه من أنّ أهل األندلس لو وأما ما كان من نسج الروايات حوهلم، فما رواه 

املالكية تناظروا بني يديـه،  أنّ األحناف و وادعاؤه. )104("ظهروا على حنفي أو شافعي نفوه"

: فقال. من املدينة: ومالك؟، قالوا: من الكوفة، فقال: من أين كان أبو حنيفة؟، قالوا: فقال هلم

ال أحب أن يكـون يف  : ب أيب حنيفة، وقال، وأمر بإخراج أصحا)105(عامل دار اهلجرة يكفينا

  .)106("دوليت مذهبان

نسـج  وهذه الرواية ال مثيل هلا يف كتب التاريخ واجلغرافيا، ولعلّها من نسج املقدسي أو 

مع  األندلسولكنها دليل على ما صار إليه أهل  .رواها عنه ومل يفصح بسنده إليهآخر، أحد 

ال ينفكّون عنه، وال حييدون عـن   األندلسيةخصيتهم املذهب املالكي الذي أصبح جزءا من ش

  .، وصار ملمحا يف حتليالتنا االجتماعية واألنثروبولوجية ألهل األندلسمنهجه

دلّت الدراسة على أنّ انتقال أهل األندلس إىل املذهب املالكي كان جبهود حثيثة قام ـا  

الثقافة الفقهية املبنية على اعتمـاد  كما أنّ األصول . الفقهاء، وآزرهم فيها الساسة، واحلكّام

األثر اليت أسس هلا املذهب األوزاعي كانت وعاء ألقوال مالك الذي اعتمد النص يف منـهج  

 . املوطأ الذي ارتضاه قاعدة للعلم والفقه وفق مذهبه، واجتهاداته

ي كما بينت الدراسة نشاط حركة الفقه األندلسي، اليت حاولت الفقه بـاملنظور املـالك  

ج عن ذلك أن تعصـب األندلسـيون   أخرى حضارية، وثالثة تارخيية، ونتألسباب نفسية، و

ويتمثّل ذلك يف . للمذهب املالكي، وعده من بنيات الثقافة العقدية، والسياسية، واالجتماعية

وكلّ من زاغ عن مذهب مالك، فإنه ممن رين على قلبه، وزين له سوء : "قول احلكم املستنصر

وقد نظرنا طويال يف أخبار الفقهاء، وقرأنا ما صنف من أخبارهم إىل يومنا هذا، فلم نر . عمله

فإنّ فيهم اجلهمية، والرافضـة، واخلـوارج، واملرجئـة،    . مذهبا من املذاهب غريه أسلم منه

. والشيعة، إالّ مذهب مالك، فإنا ما مسعنا أنّ أحدا ممن تقلّد مذهبه قال بشيء من هذه البدع

  .)107("ستمساك به جناة إن شاء اهللا تعاىلفاال

    :اهلوامش -
                                                 

  .29، ص 03، ج 1969، بريوت 02ظهر اإلسالم، ط: أمحد أمني)   1(

 .747، ص 02، م 1973، بريوت 05كنتم خري أمة أخرجت للناس، ط: خري اهللا طلفاح)   2(

  .27، ص 03رجع السابق، ج أمحد أمني، امل)   3(

 . نفسه)   4(
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، 01خائر العرب، بـريوت، د ت، ج  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، سلسلة ذ: ابن عماد احلنبلي)  5(

، 1967ق شكيب أرسـالن، بـريوت   حماسن املساعي يف مناقب األوزاعي، حتقي: ومؤلّف جمهول. 241ص

 .72ص

  .72حماسن املساعي، ص )   6(

  .74ص  نفسه،)   7(

، 01، ج 1983، بـريوت  02قتـبس، ط  جذوة امل): م1095/ه488ت (حممد بن فتوح احلميدي)  8(

  .379ص

ق بغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس، حتقي): م1203/ ه599ت (أمحد بن حيىي بن عمرية الضبي)   9(

وهذه رواية . 853، تم1997/ ه1417، دار الكتب العلمية، بريوت 1روحية عبد الرمحان السويفي، ط

نفيسة، نفيد منها أنّ املذهب األوزاعي يعتمد على النص واألثر مثل مذهب مالك، وهذا له شـأنه يف حتليـل   

مسألة انتقال األندلس من األوزاعي إىل مالك، مثّ فيها أنّ أهل األندلس اشتغلوا باحلديث مبكّرا، وهو ما يطرح 

 .املناهضة للتوجهات احلديثية يةإشكال بعض النصوص املالكية األندلس

 .115، ص 1978يف تاريخ املغرب واألندلس، بريوت : أمحد خمتار العبادي)  10(

أخبـار  : وجمهول. 62تاريخ افتتاح األندلس، ص ): م977/ ه367ت (حممد بن عمر ابن القوطية)  11(

 .103جمموعة، ص 

: ، وخري اهللا طلفـاح 218لس، بريوت، د ت، ص تاريخ املسلمني وآثارهم يف األند: عبد العزيز سامل)  12(

 .326، وأمحد خمتار العبادي، املرجع السابق، ص 748، ص 02كنتم خري أمة أخرجت للناس، ج 

، 03شذرات من الروايات التارخيية، ملحـق رقـم   ): م1064/ ه456ت (علي بن أمحد بن حزم)   13(

 .229، ص 02 ضمن رسائل ابن حزم، ج

املقتبس من أنباء أهل األندلس، حتقيـق  ): م1076/ ه469ت (بن حيان أبو مروان حيان بن خلف)  14(

 .42ص  ،م1973/ ه1393حممود علي مكّي، د ط، دار الكتاب العريب، بريوت 

 .40نفسه، ص )   15(

نفح الطيب يف غصن أنـدلس الرطيـب، د ط، دار   ): م1357/ ه758ت (حممد بن حممد املقّري)   16(

 .230، ص 03، ج م1988/ ه1408صادر، بريوت 

، دار األرقـم بـن أيب   املقدمة، حتقيق أمحد الزعيب): م1406/ ه808ت (عبد الرمحان بن خلدون)  17(

 .487األرقم، بريوت، د ت، ص 

 .سهنف)   18(

آراؤه وفقهه، د ط، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، د ت، ص -حياته وعصره: مالك: حممد أبو زهرة)   19(

 .ا بعدها، وم398
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ولطفي . 23، ص 04، ج 1969، مصر 03التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية، ط : أمحد شليب)  20(

 .40، ص 1958، مصر 01اإلسالم يف إسبانيا، ط : عبد البديع

 .231، ص 1980يف إسبانيا، بريوت الدولة العربية : إبراهيم بيضون)   21(

 .ا بعدهاوم 331، ص 1972، القاهرة علي حبيبة، مع املسلمني يف األندلس)   22(

 .53، ص 1923، مصر 01غابر األندلس وحاضرها، ط : حممد كرد علي)    23(

، دار 02أخبار العباس وولده، حتقيق عبد العزيز الدوري وعبد اجلبـار املطّلـيب، ط   : مؤلّف جمهول)   24(

 .207، ص 1997الطليعة للطباعة والنشر، بريوت 

 .اسية يف عصر الطوائفالعتبار مستند املواقف السيسيكون هذا ا)   25(

يطلق بعض الباحثني الغربيني على املذهب األوزاعي واملالكي صفة األرثوذكسية، ومعناها السـلفية،  )   26(

 .وصيف مناهج املذهبنيوهذا ملمح جيد يف ت

 .138، ص 1987ة عية، القاهراملدخل للشريعة اإلسالمية، الدار اجلام: أمحد حممد الشافعي)  27(

 .327أمحد خمتار العبادي، املرجع السابق، ص )  28(

، 03، ص 1955، مصر 01تاريخ الفكر األندلسي، ترمجة حسني مؤنس، ط : بالنثيا جنثالث آخنل)   29(

تاريخ العلماء والرواة : ابن الفرضي: وأنظر ترمجة الغازي بن قيس يف. 56ص  وابن القوطية، املصدر السابق،

 .380، ص 01، ج 1983، مصر 02ط  للعلم،

وما بعـدها،   109خبار جمموعة، ص ، ومؤلّف جمهول، أ39، ص 01جذوة املقتبس، ج : احلميدي)  30(

 .76، ص 1984، القاهرة 01امل يف تاريخ األندلس، ط : عبد احلميد العبديو

 املغرب، الطبعة الثانية،س واملغرب يف أخبار األندل: )م1295/ ه695ت حنو (ابن عذاري املراكشي)  31(

ويذكر الدكتور حسني مؤنس أن هشاما مل يكن ذه الصفة وأنـه كـان   . 66:، ص02، ج1983بريوت 

. ويذكر أن هشاما صنيعة الفقهـاء . قاسيا على أعدائه، حيث مسل عيين شاعر أثىن على أخيه ومنافسه سليمان

بينما يرى العبادي . 271:، ص1980وىل مصرانظر حسني مؤنس معامل تاريخ املغرب واألندلس، الطبعة األ

كان رجال صاحلا متقشفا فكان هناك انسجام بينه وبني الفقهاء، وهذا ما جعلهم ال يرون لألمري احلق  أن هشام

يف امللك إال إذا كان على هذا الطراز وسارت األمور على ما حيبون يف الثماين سنوات اليت وليها هشام الذي 

م، وهنا بدأ التأسيس لسلطة الفقهاء وهيمنة ايديولوجية جديدة تريد توجيه السياسة 796/هـ180تويف سنة 

  املرجع السابق،: األندلسية لسياسة معينة، أنظر عبد احلميد العبادي

Levi Provençal, Histoire de l’Espagne musulmane. Paris 1953,T 01,p 147   

 .330لسابق، ص علي حبيبة، املرجع ا)   32(

 .331نفسه، ص   ) 33(

  .1962اهرة ، دار العروبة، الق02ميالد جمتمع، ط : مالك بن نيب: أنظر  ) 34(

، بريوت 04، ومشكلة الثقافة، ط 88، ص 1963، بريوت 03شروط النهضة، ط : مالك بن نيب)   35(

 .بعدهاوما  79، ص 1984
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وما  19، ص 1977، بريوت 01ا، ط علم األديان وبنية الفكر اإلسالمي، ترمجة عادل العو: جيب)   36(

 .بعدها

 .138الشافعي، املرجع السابق، ص  أمحد حممود)   37(

 543، ص 1936، القـاهرة  04، س 07يف تاريخ الفقه اإلسالمي، الرسالة، م : جوزيف شاخت)   38(

عموم قيـاس أو  واملقصود باحليل أطر إجياد مستندات االستدالل لألحكام يف مقاصد معينة إما ب.  وما بعدها

 .خبصوص اضطرار

  .417بالنثيا آخنل جنثالث، املرجع السابق، ص )   39(

تـاريخ العلمـاء والـرواة للعلـم     ): م1013/ ه403ت (عبد اهللا بن حممدبن الفرضي أبو الوليد)   40(

 ، ص01،   ج م1988/ ه1408، مكتبة خاجني، القاهرة 02باألندلس، باعتناء عزت العطّار احلسيين، ط 

387. 

): م989/ ه379ت (، وحممد بن احلسن الزبيـدي أبـو بكـر   56ابن القوطية املصدر السابق، ص)  41(

، ص 1954طبقات النحويني واللغويني، حتقيق حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم، الطبعـة األوىل، مصـر       

 .176،277:ص

 .93، ص1990سالمي، طبعة اجلزائر، تاريخ الفقه اإل: عمر سليمان األشقر)   42(

مشـس  : أنظر. هـ169نافع بن أيب متيم أبو رومي، أحد القراء السبعة ومقرئ أهل املدينة، تويف سنة )   43(

ميزان االعتدال، حتقيق علي حممد البجاوي، بريوت،دون ): م1374/ ه748ت (الدين حممد بن أمحد الذهيب

  .242:، ص4تاريخ، ج

: ، ولطفي السيد45، ص 02قّري، نفح الطيب، م ، وامل.444احلميدي، املصدر السابق، ترمجة رقم )  44(

ويرى ليفي بروفنسال أنّ جمموع الفقهاء كان له الدور . 40، ص 1951، مصر 01اإلسالم يف إسبانيا، ط 

  :الكامل يف إدخال املذهب، أنظر
 Levi Provençal, op cit, p 148.           

، بريوت 01قرطبة، حتقيق إبراهيم األبياري، ط قضاة ): م971/ ه661ت (حممد مب احلارث اخلشين)  45(

 .72، ص 1982

  .182، ص 01ابن الفرضي، املصدر السابق، ج )   46(

 . 46، ص 02املقّري، نفح الطيب، ج )  47(

 . 183، ص 01ابن الفرضي، املصدر السابق، ج )   48(

، ليفـي  270لس، ص معامل تاريخ املغرب واألند: ، حسني مؤنس09أخبار جمموعة، ص : جمهول)   49(

 .154ضارة العربية يف إسبانيا، ص احل: بروفنسال

 .1553، ت 02ي، املصدر السابق، ج ابن الفرض)   50(
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يوشك أن يضرب الناس أكباد اإلبل يطلبون العلم فـال جيـدون   : منها قوله صلّى اهللا عليه وآله وسلّم)  51(

ح، شرح ابن العريب، د ط، دار الكتـاب العـريب،   الصحي: أبو عيسى الترمذي: أنظر". أعلم من عامل املدينة

  :أنظر. وقيل أنّ املعين به مالكا. 152، ص 10بريوت، د ت، ج 

/ 922تزيني املمالك مبناقب اإلمام مالك، خمطوط جامعة الرياض، رقـم  : عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي

االنتقاء يف فضـائل األئمـة   ): م1071/ ه463(ويوسف ابن عبد اهللا بن عبد الرب. ظهرا 03ج، لوحة *ت

، ص م1997/ ه1417، دار البشائر اإلسالمية، بريوت 01الثالثة الفقهاء، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط 

املعونة على مذهب عامل املدينة، حتقيـق  ): م1031/ ه422(وعبد الوهاب بن علي بن نصر أبو حممد. 54

  .611، ص 02، ج م1998/ ه1418كتب العلمية، بريوت ، دار ال01حممد حسن إمساعيل الشافعي، ط 

 .وفيه ملمح اجتماعي إىل اعتماد عمل أهل املدينة أصال يف التوجه الفقهي املالكي)   52(

 .1144، ترمجة رقم 1882بغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس، مدريد : الضبي)   53(

، 10، م 1982، بـريوت  01شعيب األرناؤوط، ط  سري أعالم النبالء، حتقيق: مشس الدين الذهيب)   54(

  .440ص 

 .28، ص 02شذرات الذهب يف اخبار من ذهب، بريوت، د ت، ج : ابن عماد احلنبلي)   55(

 .749، ص 04رجع السابق، ج خري طلفاح، امل)   56(

 .1312 الضبي، املصدر السابق، ترمجة)   57(

 .843نفسه، ترمجة )   58(

، بـريوت  02عباس، ط طبقات الفقهاء، حتقيق إحسان : ، الشريازي487، ترمجة اجلذوة: احلميدي)   59(

 .153، ص 1981

 .1556، ت 02ي، املصدر السابق، ج ابن الفرض)   60(

 .82، ص 02السابق، ج ابن عماد احلنبلي، املصدر )   61(

ليل لشرح خمتصر مواهب اجل): م1547/ ه954(حممد بن حممد بن عبد الرمحان املعروف باحلطّاب    )62(

 .10، ص01، ج م1995/ ه1416، دار الكتب العلمية، بريوت 1ليل، باعتناء زكريا عمريات، طخ

  .236، ص 1906، ليدن 02أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ط : املقدسي)   63(

من ذلك، لكنه  الرجل أجلّ: تكلّم فيه أهل اجلرح حتى رموه بالكذب، غري أنّ الطهيب نافح عنه بقوله)   64(

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيـق  ): م1374/ ه748( مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب: أنظر. يغلط

 .653، ص 02ملعرفة، بريوت د ت، م علي حممد البجاوي، د ط، دار ا

 .1063الضبي، املصدر السابق، ت  )  65(

 .313، ص 01املصدر السابق، ج ابن الفرضي، )   66(

ط، دار الفكر، بريوت، د ت، ص شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، د : حممد بن حممد خملوف   )67(

74. 
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الفهرسة، حتقيق فرنسشكه قـداره زيـدين، ط   ): م1179/ ه575(حممد بن خري اإلشبيلي أبو بكر)  68(

يها نظـر، فلقـد   معرفة ابن حبيب باحلديث ف. 202، ص م1997/ ه1417، مكتبة اخلاجني، القاهرة 03

ذكر صاحب شجرة النور أنه كان إماما يف احلديثـ، وقال ابن حيان كان متقدما فيه، إالّ أنّ ابـن الفرضـي   

إبراهيم بـن   :أنظر". أنه مل يكن له علم باحلديث، وال معرفة بصحيحه من سقيمه"وابن فرحون يؤكّدان على 

ب يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق مأمون بـن  الديباج املذه): م1397/ ه799(نور الدين بن فرحون

وابـن الفرضـي،   .  253، ص م1996/ ه1417، دار الكتب العلمية، بريوت 01حميي الدين اجلنان، ط 

  .313، ص 01املصدر السابق، ج 

 .265، املصدر السابق،  ص حممد بن خري اإلشبيلي)   69(

خمطوطها مبعهد املخطوطات باجلامعة العربية، حتت رقـم  وانظر ذلك يف .  1063الضبي، البغية، ت )  70(

 .مسها بالواضحة يف السنن و الفقهوقد ضبط ا. 809/ 40

  .313ابن الفرضي، املصدر السابق، ص )   71(

 . 254ابن فرحون، الديباج، ص )   72(

 . 253نفسه، ص )   73(

دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، د ت،  املقدمة، حتقيق أمحد الزعيب، د ط،: عبد الرمحان بن خلدون)   74(

  .488ص 

املدرسة املالكية األندلسية إىل اية القرن الثالث اهلجري، مطبوعات وزارة األوقاف : مصطفى اهلروس)   75(

 .376، ص م1997/ ه1413والشؤون اإلسالمية، الرباط 

 .380نفسه، ص )   76(

  .488ص عبد الرمحان بن خلدون، املصدر السابق، )   77(

أخبار الفقهاء واحملدثني، حتقيق ماريا لويسا آبيال ولويس ): م971/ ه361(حممد بن حارث اخلشين)   78(

 .119، ص 1991مولينا، مطبوعات الس األعلى لألحباث العلمية، معهد التعاون مع العامل العريب، مدريد 

 .08، ص 02ابن الفرضي، ج )   79(

 .488ن، املقدمة، ص محان بن خلدوعبد الر)   80(

ندلسي، ترمجة حسني مؤنس، د ط، مكتبة الثقافة اإلسـالمية،  تاريخ الفكر األ: آخنل جنثالث بالنثيا)   81(

 .419، ص 1955القاهرة 

 .08، ص 02ابن الفرضي، ج )   82(

يد البيان والتحصيل، إعداد حممد حجي وسع): م1126/ ه520(حممد بن أمحد أبو الوليد بن رشد)   83(

 .06، ص 19، ج م1988/ ه1408، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 02اعراب، ط 

  .488ابن خلدون، املقدمة، ص )   84(

 .216، ص 02املصدر السابق، م : أمحد بن حممد املقّري)    85(
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  .488ابن خلدون، املقدمة، ص )   86(

ارك وتقريب املسالك ملعرفـة  ترتيب املد): م1149/ ه544(عياض بن موسى اليحصيب أبو الفضل)  87(

، ج م1998/ ه1418، دار الكتب العلمية، بـريوت  01أعالم مذهب مالك، حتقيق حممد سامل هاشم، ط 

 .450، ص 01

  .29، ص 01ابن رشد، البيان والتحصيل، ج )   88(

ط، الدار أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالك، حتقيق جمموعة، د : حممد بن حارث اخلشين)   89(

 .27-24، صفحات 1985لكتاب، بريوت العربية ل

اجلمعية املغربية للتأليف والترمجة والنشر،  ، منشورات01النوازل الفقهية، ط  نظرات يف: حممد حجي)   90(

  .30، ص م1999/ ه1420الدار البيضاء 

مرقونـة، كلّيـة اآلداب   فقه النوازل باألندلس تارخيا ومنهجا، أطروحة دكتوراه : مصطفى الصمدي)   91(

         .                  2001-2000والعلوم اإلنسانية، جامعة احلسن الثاين، احملمدية، املغرب، السنة اجلامعية 

معلوم أنّ من واقعية الشريعة متثّلها للوقائع كما حدثت دون حتريف زمان أو جمانبة مكان أو حتـول  )   92(

             .            حال

          .                  اذكر املسألة بنصها ألمهّيتها، ولداللتها)   93(

فتاوى ابن رشد، حتقيق املختار بـن الطـاهر التليلـي،    ): م1126/ ه520(حممد بن أمحد بن رشد)  94(

 .                       1436، ص 03، س م1987/ ه1407، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 01ط

 .                   ر املهم من جواب املسألة إذ شرحها يطول بالبحثأذك)   95(

                                       .      1436، ص 03ابن رشد، الفتاوى، س )   96(

، دار املعارف، القاهرة 01احلضارة العربية يف إسبانيا، ترمجة الطاهر أمحد مكّي، ط : ليفي بروفنسال)   97(

            .                         150، ص م1985/ ه1405

ال خيفى على الدارس أنّ مفهوم اإلمامة يف نسيج الفكر اإلسالمي كان حمور االخـتالالت املذهبيـة   )   98(

 .واالجتماعية

  :أنظر. من النكت املنهجية أنّ أحدهم زعم أنّ مالكا ال يستدرك عليه)   99(

انتصار الفقري السالك لترجيح مذهب اإلمام مالـك،  ): م1453/ ه853(عيمشس الدين حممد بن حممد الرا

 .              246، ص 1981، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 01حتقيق حممد أبو األجفان، ط 

ابـن حـزم   : أنظر تأثري الدراسات احلديثية يف ظهور بعض املذاهب باألندلس يف رسالتنا املوسومة)   100(

رسالة مرقونة، قسم التاريخ، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة اجلزائـر، السـنة   وظاهرة التجديد، 

              .                  2001/2002اجلامعية 

                  .                           94، ص 01ابن الفرضي، املصدر السابق، ج )   101(
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Ì�Öö¹]æ�Ì	Öö¹]�ÿ°e�ŽífłŠñßÖ]�Ðémçi�₣íéÖ^Ó�c� �

 

  أحمد عبد الباسط/ د

 معهد املخطوطات العربية

  املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
  

لعلَّ اخلطوةَ التاليةَ اليت خيطوها املُحقّق بعد اختيارِه للكتاب املخطوط املُراد حتقيقُه، وقبـل  
من نسـبة   التأكّدهو  إخل،... للتحقيقِ من نسخٍ ومقابلة وختريجالشروع يف اخلطوات العملية 

  .هذا العنوان املراد حتقيقه إىل مؤلِّفه
غـري  ويف احلقيقة قد يبدو هذا األمر بالنسبة إلخواننا الذين ينشدون فن التحقيـق أمـرا   

املخطوطَ الذي بني يديه قد أُثبت عليه اسم طاملا أنَّ الكتاب الكتاب املؤلِّف وعنوانُ ضروري ،
  .فقط يقوم بترمجة موجزة للمؤلِّف املثبت على املخطوط، مث يشرع يف عملية التحقيق

ـ  تبأنه قد يثْإىل وليس هذا األمر بصحيحٍ، وقد نبهنا علماؤنا  ف على املخطوط اسم مؤلِّ
، وإما جلهلِ قارئٍ ما واالنتحال يفالتزيالتزوير وغري صحيحني؛ إما بداعٍ من دواعي  وعنوانٌ

ما خالَه عنوان دةٌ من اسمِ املؤلِّف أو العنوان فأثبتسخةُ جمره النهـا أو مؤلّفهـا   وقعت يف يد
  .الصحيح

 نشـري إىل وقبلَ أنْ نتحدثَ عن أسبابِ هذا اخلطأ املتعمد أو غري املُتعمد، ينبغي علينا أنْ 
: ، وهـي ، واستعملوها مبعـىن واحـد  العلماُء واملُحقّقون يف كُتبِهممصطلحات ثالثة ذكرها 

  .بضرب مثالٍ أو مثالَينِ لإليضاحِ وأكتفي فيها، )التزوير، والتزييف، واالنتحال(

  :التزييف: الأو
: من وصف الـدراهم، يقـال  : الزيف«): زيف(جاَء يف لسان العرب البن منظور، مادة 

مراهعليه د فيهازافَت شودةً لغدره أَي صارت م«.  
إخل، عن  ...حقيقيةً يف احملتوى والتوقيع تصميم وثيقة كاملة ليست: اصطالحاويقصد به 

  .تزييف العملة الورقية طريقِ احملاكاة أو التقليد، مثلُ
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إليهامِ بأنه املخطوطُ وعليه فإنَّ تزييف املخطوط يقصد به إعادةُ كتابته كاملًا بالنص بقصد ا
الناسخ األولُ، مع تغيريِ الورقِ عن طريقِ تعريضه للحرارة، وتغيري مؤلِّفُه أو األصلي الذي كتبه 

احلرب عن طريقِ تعريضه للضوِء إلعطاء االنطباعِ أنَّ املخطوطَ قدمي، وهو ما يسميه املُرممـون  
  .)1(بالتعتيقِ

ومثال التزييف :   
إىل امللوك واحلُكّام يف صلى اهللا عليه وسلم  نبوية أرسلَها رسولُ اهللا من رسائلَ نِسب ما) 1111(

أمر مؤكّد ذكرته كُتب السير والتاريخِ، ونصت على فحوى تلك  � رسائل الرسولُو .عصرِه
التشـكُّك يف   لكن الذي وصلَ إلينا من تلك الوثائق خمتوما خبامتِ الرسولِ يدعونا إىل. الرسائل
إىل هرقل  صلى اهللا عليه وسلمرسولِ اهللا  اليت وصلت إلينا رسالةُومن تلكم الوثائق . صحتها

  :عظيم الروم

 

فقد دار حوهلا وغريِها من الرسائل النبوية كثري من اجلدالِ والنقاش بني مؤيد ومعـارضٍ،  
  :، مهاى أمرينعل مثل هذه الرسالةوالذين ذهبوا إىل تزييفها اعتمدوا يف 

1- إىل زمن النيب أن يعود التكلُّف الواضح يف اخلطِّ مبا ال ميكن .  
2- خطأ واضحٍ وجود ابِه مـن   قرآينٍّ حنويكُت ن أحدأو م ،ن النيبم يستحيلُ أنْ يقع

كَلمة سواٍء بيننا قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى �: الصحابة، وهو قولُه تعاىل يف سورة آل عمران
ن اللَّه فَإِنْ تولَّوا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دو

  .)2()شيئًا: (بدلًا من) شيٌء: (، كُتب�فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمون



- 116  - 

أيب ( ترمجة اخلطيب البغدادي، يف)معجم األدباء(احلموي  يف كتابِه  ياقوت ما ذكره) 2222(
؛ من أن بعض اليهود أظهر يف زمنِ رئيس الرؤساء )هـ463 كر أمحد بن علي بن ثابت، تب

صلى اهللا كتابا ادعى أنه كتاب رسولِ اِهللا ) وزير القائم بأمر اهللا تعاىل(أيب القاسم بن مسلمة 
بـن أيب  ابإسقاط اجلزية عن أهل خيرب، وفيه شهادات الصحابة، وأنه خبطِّ علـي   عليه وسلم

من أيـن  : هذا مزور، فقيلَ له: قال فلما عرضه رئيس الرؤساء على اخلطيبِ البغدادي. طالبٍ
يوم الفـتحِ وخيـرب    يف الكتابِ شهادةُ معاويةَ بنِ أيب سفيان، ومعاويةُ أسلم: لك ذلك؟ قال

  .)3(، وفيه شهادةُ سعد بن معاذ وكان قد مات يوم اخلندق يف سنة مخسكانت يف سنة سبعٍ

  :التزوير: ثانيا
  : للتزوير معان لغويةٌ كثريةٌ؛ منها

ما «: محسن، ومنه قولُ عمر بنِ اخلطاب: ، وكالم مزور، أيكالمِ ويئتهإصالح ال  -  أ
  :، ومنه قولُ الشاعرِ»ألقولَه إال سبقين به أبو بكرٍ زورت كالما
غْ أَمـأَبـلاملؤمنني رِسالةً         ت لـريسائالر اتكَمحها من متروز  

سورة احلج، [ �واجتنِبوا قَولَ الزور�: شهادةُ الباطلِ وقولُ الكذبِ، ومنه قولُه تعاىل -ب
  ].72سورة الفرقان، من اآلية [ �والَّذين لَا يشهدونَ الزور� :، وقولُه تعاىل]30من اآلية 

 .)4(وذهب ابن األعرايب إىل أنَّ كلَّ إصالحٍ من خريٍ أو شر فهو تزوير -ج
: أنـه ب مبا عرفه به الدكتور قاسم السـامرائي، ) التزوير(فإنه ميكن تعريف مصطلح  وعليه

مادة، ونسبةُ هذه مع مادتها إىل زمنٍ غري الزمنِ الذي كُتبـت فيـه؛   إنشاء أية وثيقة على أية 
 ن ثَما وما أو مؤلِّفًا سابقًاوذلك بتلفيقِ مادها زمناملزورة حنل 5(على زمنِ الوثيقة(.  

 يتضمن تزوير الوعاِء واحملتوى، عن طريقِ تأليف كالمٍ ليس صـحيح والتزوير ذا املعىن 
عاشها املنسوب إليه ، مع تعتيقِ هذا الوعاء املادي مبا يتالءم مع الفترة الزمنية اليت النسبة لصاحبِه

  .هذا الكالم
أيب الشيخ الرئيس عن ما رواه لنا القفطي  )احملمود( وخري مثالٍ على هذا النوعِ من التزوير

كانَ يوما بني يدي فقد ذكر أنه ؛ )هـ428 ت( علي احلسني بن عبد اهللا، املعروف بابن سينا
: أي[مسألةٌ تكلّم فيها الشيخ  فجرى يف اللغة«حاضر،  اجلبانُ األمري عالء الدولة وأبو منصورٍ

إنك فيلسـوف وحكـيم،   : مبا حضره، فالتفت الشيخ أبو منصور إىل الشيخ يقولُ ]ابن سينا
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الشيخ من هذا الكالمِ، وعكـف  فاستنكف !! يرضي كالمك فيهاولكن مل تقرأْ من اللغة ما 
وكتب ثالثـةَ كتـبٍ،   ... على درسِ كُتبِ اللغة، فبلغَ الشيخ يف اللغة طبقةً قلّما يتفق مثلها

 الصايب، وأمر الصاحبِ، والثالث على طريقة والثاين على طريقة ،ابنِ العميد أحدها على طريقة
اجلبـان،   منصـورٍ  أيباألمريِ بعرضِ تلك الدة على  بتجليدها وإخالقِ جِلْدها، ثُم أوعز إىل

دها وتقـولَ لنـا مـا    قوذكر أنا ظفرنا ذه الدة يف الصحراء وقت الصيد، فيجب أنْ تتف
ففطن أبو منصورٍ أنَّ تلك الرسائل من تصنيف الشيخِ، وأنَّ الذي محلَه عليه ما جبهه به ...فيها

  .)6(»عتذر إليه، فتنصلَ وايف ذلك اليومِ

  :االنتحال: ثالثًا
  :، اليت تأيت ألكثر من معىن لغوي، منها)نحلَ(هذا املُصطلح مشتق من مادة 

سورة النساء، مـن  [ �وَآتوا النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً�: ومنه قولُه تعاىل: اهلبةُ والعطيةٌ -أ
، وهو مهـر  )النحل(ضةً هلن على األزواجِ، ومنه اشتق هبةً من اِهللا للنساِء، فري: ، أي]4:اآلية
املرأة.  

كذا إذا  وفالنٌ ينتحلُ مذهب، )النحلُ: (، ومجعها)النحلةُ(وهي : املذهب واالعتقاد -ب
  .للشهرستاين وابن حزم) لامللَلِ والنح( ومنه كتبانتسب إليه، 

عاه اد: انتحلَه وتنحلَه: املعىن املقصود هنا، يقال وهو: للنفسِ وهو للغريِ ادعاُء الشيِء -ج
نحـلَ  :ويقال .ادعاه أنه قائلُه وهو لغريِه: انتحلَ فالنٌ شعر فالن أو قَولَهو لنفِسه وهو لغريِه،

  .)7(إذا نِسبت إليه وهي من قبلِ غريِه: الشاعر قَصيدةً
  :يف تراثنا العريب واإلسالميومن أمثلة هذا املعىن األخري 

من ) هـ335ت(أيب بكرٍ حممد بن حيىي الصويل عن ) الفهرست(الندمي يف  ما ذكره  )1111(
، )الشعر والشـعراء (على كتاب املَرثَدي يف  )أخبار سديف وخمتار شعرِه(أنه عول يف كتابه 

الرجلِ«: وزاد ستورد بل نقلَه نقلًا وانتحلَه، وقد رأيت    ـحضـويل، فافتانة الصزن خم خرج
  .)8(»به

قرأت يف كتـابٍ  : قال«حكايةً من خطِّ جعفر ابن املُكتفي،  -أيضا-الندمي ما رواه ) 2222(
أبو وهبه أليب معشرٍ فانتحله  لسند بن علي،) املدخل(كتاب : خبطِّ ابنِ اجلهمِ ما هذه حكايته

 ةَ هذا الكتابِمعشرٍ؛ ألنَّ أبا معشرٍ تعلَّمعنرٍ، ومل يبلغْ عقلُ أيب معشرٍ صبعلى ك جوموال  ، الن
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املقاالت يف املواليد، وال الكتابِ يف القرانات املنسوبِ إىل ابن البازيار، هذا كُلُّه لسـند   التسعِ
9(»بن علي(.  

  :مؤلِّفه الكتابِ إىل غريِيف نسبة أسباب التزوير والتزييف املُتعمد  -
عصورنا اإلسالمية الزاهرة من حلظات معتمة، متثّلت أول ما متثّلت يف  -لألسف-مل ختلُ 

طائفة من املؤلفني أحبت الشهرةَ والصيت، وأرادت لنفسها أنْ تحمد مبا مل تفعل، فسـطت  
 اُألمناِء، أرادوا وكذا وجود جمموعة من النساخِ غري. على مؤلفات اآلخرين وانتحلتها ألنفِسها

 ، فأخذوا يستنسخون تلك النصوص املغمورة وينسبوا إىل املشاهري من املؤلفنيالوفريِمجع املالِ 
  .حىت جيدوا من يشتريها منهم

وهناك أسباب أخرى دعت طائفةً من الناس إىل اللجوِء إىل هذا النوعِ من التضليل، وقد متَّ 
عهم، وكشفده إىل خلماًء  التنبا وحديثًا-العحتديـد أسـبابِ التزويـر     .عنها -قدمي وميكن
  :والتزييف يف العناصر التالية

1111- والتنكيت ر    :املزاحاملـزو مهـارة ن التزوير أو التزييف إثباتم حيثُ يكونُ اهلدف
من خـاللِ مـا    وقد سبق أنْ ضربت مثالًا على ذلك. ومقدرته على اإلتيان مبثل النص املُزورِ

ومثّةَ مثالٌ آخر أشد داللةً على هذا العنصر، فقـد  . أورده القفطي عن الشيخ الرئيس ابن سينا
ـ 423 ت( عن أيب احلسن علي بن هاللٍ، املعروف بابن البواب ياقوت احلموي حكى ، )هـ

ي، كنت أتصرف يف خزانة الكتب لبهاء الدولة بن عضد الدولة بشرياز علـى اختيـار  : قال
ا بأسودا يف مجلة أجزاء منبوذة جزًءا جملدإيلَّ، فرأيت يوم ا مردودهره ... وأراعيها له، وأَمففتحت

وإذا هو جزٌء من ثالثني جزًءا من القرآن خبطِّ أيب علي بن مقلةَ، فأعجبين وأفردته، فلـم أزل  
رون جزًءا، وبقي جـزٌء  أظفر جبزء بعد جزء خمتلط يف مجلة الكتب إىل أن اجتمع تسعةٌ وعش

  أنَّ املصـحف نـاقص اخلزانة عليه مدةً طويلةً فلم أظفر به، فعلمت تفتيش استغرقت واحد .
يا موالنا، ههنا رجل يسأل حاجةً قريبةً ال كلفةَ فيها، : فأفردته ودخلت إىل اء الدولة وقلت

نه وبني خصم له، ومعـه هديـةٌ   وهي خماطبة أيب علي املوفق الوزير على معونته يف منازعة بي
هاته : فقال. مصحف خبط أيب علي بن مقلة: أي شيٍء هي؟ قلت: قال. ظريفةٌ تصلح ملوالنا

  .وأنا أتقدم مبا يريد
أذكر وكان يف اخلزانة ما يشبه هذا وقد ذهب : فأحضرت األجزاء فأخذ منها واحدا، وقال

صة يف طلْبيت له حىت مجعته إال أنه ينقص جزُءا، هذا مصحفُك، وقصصت عليه الق: قلت. عني
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خبط أيب علي؟ فقال: وقلت ه يل: يل: هكذا يطرح مصحفموالطاعـةَ،   : قلت. فتم السـمع
. ولكن على شريطة أنك إذا أبصرت اجلزء الناقص منها وال تعرفه أن تعطيين خلعةً ومائة دينار

  .أفعلُ: قال
صرفت إىل داري، ودخلت اخلزانةَ أقلّب الكاغد العتيق وأخذت املصحف من بني يديه وان

وما يشابه كاغد املصحف، وكان فيها من أنواع الكاغد السمرقندي والصيين والعتيق كـلُّ  
  ه، وقلعـتذهب قته وعتبتاجلزَء وذه ظريف عجيب، فأخذت من الكاغد ما وافقين، وكتبت

به وجلّدت الذي قلعت منه اجللد وعتقته، ونِسـي ـاُء    جلدا  من جزٍء من األجزاِء فجلّدته
نةالس ومضى على ذلك حنو ،املصحف أيب علي بـن  . الدولة يومٍ جرى ذكر فلما كان ذات

فأحضرت املصحف كامالً فلم يزل . فَأَعطنيه: قال. بلى: ما كتبت ذلك؟ قلت: مقلة، فقالَ يل
ك؟ أميا هو اجلزء الذي خبطِّ:  يقف على اجلزء الذي خبطّي، مث قال يليقلّبه جزًءا جزًءا وهو ال

ال تعرفْه فيصغر يف عينِك، هذا مصحف كامل خبط أيب علي بن مقلة ونكتم سـرنا؟  : قلت له
وتركَه يف ربعة عند رأسه ومل يعده إىل اخلزانة، وأقمت مطالبا باخللعة والـدنانري  . أفعل: قال

 وعتيق مقطـوع  يف اخلزانة بياض صيين: وهو يمطُلُين ويعدين، فلما كان يوما قلت يا موالنا
مر وخذْه، فمضيت : قال. وصحيح، فتعطيين املقطوع منه كله دون الصحيح باخللعة والدنانري

فيه سنني ما كان فيها من ذلك النوعِ فكتبت مجيع 10(وأخذت(.  
2222- الشهرة والصيت املؤلِّفني حب ا املؤلِّفون فقد  :أو أصحاب املكتبات لدى بعضأم

لنا كتب التراجمِ والتاريخ مناذج عديدةً صدرت عن أعالمٍ مربزين، تدينهم باإلغـارة  سجلت 
كما سجلت هذه املصادر ـ أيضا ـ شكوى كثريٍ من   . على مؤلَّفات اآلخرين ونسبتها إليهم

 ا كالسيوطيها إىل غريِهم؛ حىت وجدنا واحدكُتبِهم ونسبت ن سرقةلماء مـ 911ت(الع ) هـ
  .، يشكو فيه من سرقة كُتبه وانتحالها)الفارق بني املُصنف والسارق: (أمساهكتابا لِّف يؤ

  : ومن تلك األمثلة
 −  عن املرزباينِّما نقله الصفدي، امه حممدهو )هـ245 ت(بن حبيب  وا نوهو م ،

على كُتب الناسِ كان حممد بن حبيب يغري «: قاليف العلم باألنسابِ واألخبار واللغة والشعر، 
ألّفه إمساعيل بن أيب عبيد اهللا، واسم أيب  الكتاب الذي: فمن ذلك. فيدعيها، ويسقطُ أمساَءهم

وابتدأَ فساق كتـاب  . عبيد اهللا معاوية، وكنيته هي الغالبةُ على امسه، فلم يذكرها لئلّا يعرف
  .)11(»زاد فيه الرجلِ من أوله إىل آخره ومل يغير فيه حرفًا وال



- 120  - 

عن حممد بن أيب احلسني بن زرقون، ) الذيل والتكملة(ما رواه املراكشي يف كتابه  − 
واستقضي بإشبيليةَ مث بقرطبةَ فنظـر  «: بذلك، قال )هـ595 ت(من اام ابن رشد احلفيد 

تارخيي املقيد ، ونقلت من خطِّ ال)بداية اتهد وكفاية املقتصد(حينئذ يف الفقه، وصنف كتابه 
 احلسني بـن زرقـونَ أنَّ   أخربين حممد بن أيب: املفيد أيب العباس بن علي بن هارونَ ما نصه

أبا الوليد بن رشد استعار منه كتابا مضمنه أسباب اخلالف الواقعِ بني أئمة األمصارِ، القاضي 
أيب عمر بنِ : زاد فيه شيئًا من كالمِ اإلمامنيمن وضعِ بعضِ فقهاء خراسانَ، فلم يرده إليه، و

عبد الرب، وأيب حممد بنِ حزمٍ ونسبه إىل نفِسه، وهو الكتاب املُسمى ببداية املُجتهـد وايـة   
والرجلُ معروف بالفقه وإنْ كانَ مقدما يف غريِ ذلك من : قالَ أبو العباس بن هارون. املقتصد
12(»املعارف(. 
على مصنفاتهم األخرى فيه  املتكررةَ لَّ ذكر املؤلّفني أمساَءهم يف ثنايا كُتبِهم، أو اإلحالةَولع

وقد «: يقول .نوع من التنبه إىل مثل تلك الظاهرة، كما يذكر ذلك الدكتور قاسم السامرائي
: انيفهم، مثلتنبه املصنفون املسلمون إىل مثل هذه الظاهرة فصاروا يذكرون أمساءهم أثناء تص

أو قالَ  قال عبد القاهر كما فعل األسفراييين،: قال أبو حممد كما فعلَ ابن حزمٍ يف مصنفاته، أو
أو أنهم حييلون على مصنفاتهم األخرى، وكل هذا من وسائل . أبو منصورٍ كما فعلَ الثعاليب
 .)13(»التوثيقِ للمفهرس أو للمحقّق

الكتبِ فريشدنا حنني بن إسحاقِ إىل سببِ انتحالهم  املكتبات وأما ما يرجع إىل أصحابِ
وزهوهم بأنَّ يف مكاتبِهم كتبا ألعاظمِ املؤلفني القدامى أكثر «بأنَّ ذلك راجع إىل افتخارِهم، 

  .)14(»مما ميلكه غريهم من الناسِ
ذج مشرقة ممن امتهن مهنةَ حفلَ تراثُنا العريب القدمي بنما :النفع واحلصولُ على املال -3

، ومـن  الوِراقة، بل كانَ منهم العلماُء الذين اختذوا النسخ والوراقةَ مهنةً يتكسبون من خاللها
أبا حيـانَ  الفهرست، والفيلسوف العريب (حممد بن إسحاق الندمي صاحب  هؤالء العلماء جند

اإلمتاع واملؤانسة(صاحب  التوحيدي( ، صاحب وإمساعيل اد اجلوهريبن مح)  الصـحاح يف
األدبـاء  : ، وقد كان يضرب به املثل يف حسن اخلطّ، وياقوت احلموي صاحب معجمي)اللغة

اخلطَّ املنسوب الذي كان يكتب والبلدان، واملؤرخ األديب صالح الدين الصفدي.  
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تورعوا عـن أنْ خيتلقـوا   لكن ذلك مل مينع من وجود شرحية من النساخِ غري الثقات، مل ي
الكتب ويضيفوها إىل العلماء؛ رغبةً منهم يف احلصولِ على املكسبِ املادي عن طريـقِ رواجِ  

  .بعضِ املؤلَّفات بعد نسبتها إىل مؤلفني مشهورين
 ظَ لنا كتابفن التزويـرِ،  للندميِ  )الفهرست(ولقد حم ن جرائم هذا النمطجرميةً أوىل م

املنسوبِ إىل إسحاق بن إبراهيم املوصلي، والذي حيدثنا ) اين الكبريـاألغ(اب ـيف كت يتمثّلُ
ـ يعين كتاب األغاين الكبري ما ألَّف أيب هذا الكتاب قطّ  «: ابنه محاد بن إسحاق فيقول عنه
ها من األخبارِ والدليلُ على ذلك أنَّ أكثر أشعارِه املنسوبة إنما جمعت ملا ذُكر مع. وال رآهـ 

وما غُني فيها إىل وقتنا هذا، وأنَّ أكثر نسبة املُغنني خطأٌ، والذي ألّفَه أيب من دواوينِ غنـائهم  
يدلُّ على بطالن هذا الكتابِ، وإنا وضعه وراق كان أليب بعد وفاته، سوى الرخصة ـ الـيت   

  .)15(»أخباره كلَّها من روايتنا هي أولُ الكتابِ ـ فإنَّ أيب ألَّفَها، إال أنَّ
نسوب خطأً إىل ، امل)تنبيه امللوك واملكايد(وأرشدنا األستاذ عبد السالم هارون إىل كتاب 

 ؛ )أدب2345(، ومنه صورةٌ مودعةٌ بدار الكتب املصرية، حتت رقم )هـ255ت (اجلاحظ
شيدي كان حييا وكافور اإلخ ،)نكت من مكايد كافور اإلخشيدي(فقد عنون أحد أبوابِه بـ 

  .)16(بعد وفاة اجلاحظ بعشرات السنني: هـ، أي357هـ و292بني سنيت 
قد يتوىف املؤلِّف األصلي للكتـابِ دونَ  : احلُب والتبعية للمؤلِّف األصلي للكتاب -4444

سقه األول من غريِ الكتاب على ن إكمالِ كتابِه، فيأيت أحد تالميذه أو نساخه املُقربني ليكملَ
منه إىل ذلك إشارة ن هنا ، فيقعلماء  ومل أجد مثالًا على ذلك. اخلطأُ والتضليلُمه العا ذكرإال م

، ومدى نسبته كاملًا له؛ حيثُ )هـ170 ت( للخليل بن أمحد الفراهيدي) العني(حولَ معجم 
أنَّ الليثَ بن املُظفر بن  لَ ياقوت عن األزهرياتفق مجهور العلماِء على أنَّ اخلليلَ مل يتمه، ونق

كانَ الليثُ رجلًا صاحلًا، ومات : قال األزهري«: رافعِ بن نصرِ بن سيار هو الذي أكملَه، قال
، فأحب الليثُ أنْ ينفّق الكتاب كُلَّه فسمى لسانه اخلليلَ، )كتاب العني(اخلليلُ ومل يفرغْ من 

وإذا : فإنه يعين اخلليلَ نفسه، وقـال ) أخربين اخلليل(أو ) سألت اخلليلَ(لكتابِ فإذا رأيت يف ا
  .»االضطراب فيه من خليلِ نفِسهوإمنا وقع : فإنه يعين لسانَ نفِسه، قال) اخلليل قال: (قالَ

كانَ الليثُ بن املظفر بن نصر بن سيار «: ونقلَ ياقوت أيضا عن إسحاق بن راهويه قولَه
اب العـنيِ،  ـب) اب العنيـكت(د عملَ من ـانَ اخلليلُ قـب اخلليلِ رجلًا صاحلًا، وكصاح

اخلليلِ الليثُ أنْ فأحب سوق نفّقي .األزهري كما ذكر 17(»مث ذكر(.  
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وهذا العنصر يدخلُ يف الشكل الثاين من اخلطأ يف نسـبة   :الشكل املادي للمخطوط -5555
فقـد  وهو جهلُ الناسخِ أو املالك للنسخة ووقوعه يف اخلطأ غري املقصود،  الكتابِ إىل مؤلِّفه،

 نسبها ناسخ اموع إىلجمموعا يشتمل على عدة رسائل ألكثر من مؤلِّف، فياملخطوطُ يكونُ 
 477(حتت رقم مثال ذلك جمموع بدار الكتبِ املصرية . املؤلِّف األول صاحب الرسالة األوىل

التحقيقات القدسية والنفحات الرمحانية احلسنية يف مـذهب  : (تملُ على عنوانيش) فقه حنفي
 ت(إلخالص حسن بن عمار الشـرنباليل  ، وهو عبارة عن ستني رسالة أليب ا)السادة احلنفية

 ، وقـد )هـ1004 ت(، ويف ثنايا هذه الرسائل رسالةٌ لعلي بن غامن املقدسي )هـ1069
  .ونص على ذلك يف صفحة الغالف ،للشرنباليل ـ خطأً ـجعلها ناسخ اموع 

وميكن هذه أهم أسباب التزوير والتزييف واخلطأ واملتعمد يف نسبة الكتابِ إىل مؤلِّفه، 
  :التغلُّب على ذلك من خاللِ اآليت

لتوثيقِ املؤلِّف وما نِسب إليـه مـن    الرجوع إىل كُتبِ التاريخِ والتراجمِ والطبقات -1
 تاريخ اإلسالم، سري أعالم النبالء، طبقات األطباء، طبقات الشافعية(مؤلَّفات.(  
كشـف  (مراجعةُ املظان اليت من شأنِها حصر املؤلَّفات املختلفة ونسبتها إىل مؤلِّفها  -2

 ).الظنون، إيضاح املكنون
بن مؤلّفات ا(االطالع على الببليوجرافيات املختلفة اليت قامت حبصرِ مؤلَّفات العلماء  -3

 ).سينا ليحىي مهدوي، مؤلّفات الغزايل لعبد الرمحن بدوي
4- اجلُه النصعالذي ي دة للمصادر واملراجع اليت كتبت يف الفنالقراءةُ اجلي  ؛ فلرمبا جيـد

احملقق نقولًا خمتلفةً من هذا النص الذي يريد حتقيقَه مضمنةً يف مصادر أخرى، وقد عزيت إىل 
مؤلِّفها احلقيقي. 

مراجعةُ فهارس املكتبات، ومجع أكربِ عدد ممكنٍ من النسخِ اخلطية ومضاهاة بعضها  -5
 .ببعضٍ
تاريخ األدب العـريب  (تصفّح املراجع املعنية حبصرِ النسخِ اخلطية يف مكتبات العامل  -6

 ).لربوكلمان، وتاريخ التراث العريب لسزكني
 .طالعة مؤلَّفاته األخرىمن خاللِ م أسلوبِ مؤلّف النصالتمرس ب -7
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القراءة اجليدة للنص املُراد حتقيقُه، ومضاهاة ما ورد فيه من مسائل وقضايا باملؤلّفات  -8
 .األخرى للمؤلِّف نفسه

وختاما، فإنَّ كلَّ عملٍ يفرض مشاكلَه وقضاياه، كما يفرض حلولَه وتوثيقَه الذي رمبـا  
مسحوا يل أنْ استعرض معكم منوذج عملي حاولت فيه جاهدا وا .خيتلف عن غريِه من األعمال

  .توثيق نص مغمورٍ ملؤلّف مغمورٍ أيضا

  :اهلوامش -
أكادميية نايف العربية : الرياض. التزوير واالنتحال يف املخطوطات العربية: عابد سليمان املشوخي: انظر -1

  .وما بعدها 11، ص2001. 1للعلوم األمنية، ط

: بريوت. جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة: حممد محيد اهللا: ر تفصيل ذلك لدىانظ -2
. علم االكتناه العريب اإلسالمي: ؛ وقاسم السامرائي.وما بعدها 107م، ص1987. 6دار النفائس، ط

    .دهاوما بع 357؛ ص2001. 1مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط: الرياض
. إحسان عباس: ، حتقيق)إرشاد األريب إىل معرفة األديب(معجم األدباء : ياقوت بن عبد اهللا احلموي -3

    .1/386م ، ج1993. 1دار الغرب اإلسالمي، ط: بريوت
. عبد اهللا علي الكبري وآخرينِ: لسان العرب، حتقيق: ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم: انظر -4

تاج العروس من جواهر : م؛ والزبيدي، أبو الفيض حممد مرتضى احلسيين1980. 1ملعارف، طدار ا: القاهرة
    ).زور(م، مادة 1965وزارة اإلرشاد واألنباء، : الكويت. عبد الستار أمحد فراج وآخرِين: القاموس، حتقيق

    .354علم االكتناه العريب اإلسالمي، ص -5
ت، .مكتبة املتنيب، د: القاهرة. العلماء بأخبار احلُكماء أخبار: مجال الدين علي بن يوسف القفطي -6

    .276 -275ص
    ).حنل(لسان العرب البن منظور؛ وتاج العروس للزبيدي، مادة : انظر -7
م،  2009. 1مؤسسة الفرقان،ط: لندن. أمين فؤاد: الفهرست، حتقيق: حممد بن إسحاق الندمي -8
    .1/465ج
    .239-2/238الفهرست للندمي، ج -9
    .1998 -5/1997معجم األدباء لياقوت، ج -10
فرانز شتايرت، : أملانيا). طبعة املستشرقني األملان(الوايف بالوفيات : صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي -11

أمناط التوثيق يف املخطوط العريب يف القرن التاسع : عابد سليمان املشوخي: ؛ وانظر أيضا2/326م، ج1974
    .165م، ص1994. 1كتبة امللك فهد الوطنية، طم: الرياض. اهلجري
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. إحسان عباس: الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، حتقيق: أبو عبد اهللا حممد بن حممد املراكشي -12
    .377علم االكتناه العريب اإلسالمي، ص: ؛ وانظر أيضا6/22م، ج1973. 1دار الثقافة، ط: بريوت
    .378ي، صعلم االكتناه العريب اإلسالم -13
    .167أمناط التوثيق يف املخطوط العريب، ص: انظر -14
    .439 -1/438الفهرست للندمي، ج -15
    .46م، ص1998. 7مكتبة اخلاجني،ط: القاهرة. حتقيق النصوص ونشرها: عبد السالم حممد هارون -16
  .2254 - 5/2253معجم األدباء، ج -17
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  :مقدمة -

لصياغة  األساسية اليت يعتمدها الباحث األدوات ،يف خمتلف احلقول املعرفية ،تعترب املفاهيم
على التحليل املعمق واالستقراء املنطقي، وغريها مـن   خاصة تتوفر بات واضحة ودقيقةمقار

ونظرا ملا تتطلبـه املباحـث   . املقومات األساسية املعتمدة ضمن مناهج البحوث والدراسات
على مصادر حبث خمتلفة من حيث مضـموا وتصـنيفها    النفتاحهاالتارخيية من دقّة واعتبارا 

ايف ألصحاا، فإن حتديد املفاهيم يكتسي أمهية بالغة وميثل األساس النظري الذي واالنتماء اجلغر
  .املقاربة التارخيية تنبين عليه

م به بعض القضايا املطروحة ذلك أن خاصوإمكانيـة   للدرسية الثراء املفاهيمي الذي تتس
ة ومدخال أساسـيا  جيعل من هذه العملية ضرورة منهجي ،تناوهلا انطالقا من زوايا حبث خمتلفة

البحث يف املفاهيم ب وهو االطار الذي تترتّل ضمنه هذه الدراسة اليت تعىن  .إلثارة هذه القضايا
  .الواردة يف كتب النوازل الفقهية املتعلقّة باملاء واملنشآت املائية

والبحث يف تسميات هلذه املنشآت من  النص النازيلاىل تبويب ما ورد يف  أساساودف 
على مستوى  بينها رصد التداخل والتماثل القائم سيمكننا منمما  .املختلفة واستعماالاا دالال

منظومة املنشآت املائية املعتمدة سواء يف  على جزء كبري من كذلك الكشفو املعاين واملقاصد
  .اال احلضري أو ضمن أنظمة الري والتهيئة املائية الريفية

  :بيعيةاملنشآت املائية الط: أوال

تسجل عبارة ر حضورا مكثفا يف جل مصادر البحث املألوفة لدى املؤرخ ويف  :األار -1111

إذ ذكرت يف األبواب والفصول اخلاصة باملياه ومصادر . املصنفات الفقهية على وجه اخلصوص
  .1استخراجها
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ال ، وترد يف بعض األحيان ضمن فصـول  2كما ذكرت يف فصول عامة تتناول مسائل خمتلفة
وميكن إن نتبين من خالل هذه النصوص مجلة . 3توحي عناوينها بإمكانية التطرق  إىل األار

ار وخصائصهامن املالحظات اهلامة اليت تعكس جانبا من طبيعة اال.  

ـ  يذكر ال  خصائص االار  . أ و " األعظـم "ـنهر غالبا مصحوبا ببعض النعـوت ك
أو باإلحالة إىل طبيعة جمراه بالتفريق بني " قابس ر"أو مصحوبا بامسه املخصوص كـ" الصغري"

    .4النهر الذي يكون جمراه حمفورا يف األرضالذي يكون جمراه على وجه األرض والنهر 
والواقع أنه ال جند تعريفا دقيقا لعبارة ر ومل توفّق بعض النصوص يف التمييز بني األـار  

رة ر على الوادي و تطلق عبارة وادي علـى  وغريها من جماري املياه، من ذلك أا تطلق عبا
استنادا إىل سياق النصوص بينهما ونستخرج خصوصيات كل منهماز النهر، لكن ميكن أن مني.  

، أمـا  5فالنهر ميكن أن يكون من إنشاء أناس يشقّونه لالنتفاع به يف السقي خاصة -
ؤدي مبفعـول التعريـة إىل   الوادي فيتكون مبفعول مياه السيول اليت جتري على املنحدرات وت

 .6تكوين مساحات طولية منخفضة على مستوى سطح األرض مقارنة باملنطقة احمليطة ا
من املصادر األساسية اليت تغذي األار يف حني اقترن ذكـر   تعترب العيون والبطائح -

 .7األودية مبياه السيول خاصة
يعترب النهر جمرى مائي ينحدر ، يف حني 8يف الصيف ماء الوادي يكثر يف الشتاء و يقلّ -

 .9على الدوام لينتهي إىل البحر أو إىل ر آخر أو ينتهي تدرجييا إىل الصحراء

ومن هذا املنطلق ميكن أن نقف على الفرق األساسي بني األودية و األار فالوادي ال يؤمن 
إن األودية أقرب إىل جريانا دائما للماء إذ تغذيه األمطار بصفة مومسية وغري منتظمة، ومن مث ف

  .10السيول منها إىل األار اليت تتغذى من مياه العيون خاصة مما يؤمن جرياا بصفة منتظمة

  أصناف االار  . ب

ار اعتمادا على مجلة من املعايري منها الوضعية العقارية لـألرض الـيت   تصنف املصادر األ
 .11أار العشر وأار اخلراج بني) هـ450 -370(رديجيري عليها النهر، حيث فرق املاو

كبار األار وتفرق املصادر يف هذا اإلطار بني . كيفية تكونهيف ذلك حجم النهر و كما اعترب
مياهها مشاعة بني اجلميـع،  تفرها اآلدميون وتتسع للزراعة والشرب وال حياليت أجراها اهللا و

  :وصغار األار اليت أجراها اهللا وتنقسم بدورها إىل قسمني
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األار اليت يعلو ماؤها وإذا مل حتبس، وجلميع أهلها االنتفاع مبائه شريطة عدم إحلـاق   *
  .املضرة ببقية املنتفعني

األار اليت ال يعلو ماؤها للشرب إال حببسها، حيتبس األول إىل أن ترتوي أرضه مث مـن   *
  .يليه حىت يصل املاء إىل أخرهم

ه تشري املصادر اىل األار اليت حيتفرها أناس بغية إحيـاء  ويف مقابل األار اليت أجراها اللّ
 .12أرض، فيكون النهر بينهم ملكا مشتركا وال خيتص أحدهم مبلكه

كما تفرق املصادر بني األار بناء على مصادر املياه اليت تتغذى منها هذه األار، فهناك ما 
السماء و ليس فيه مـن العيـون إال   يتأتى من عيون مملوكة األصل و هناك  ما يتأتى من مياه 

ار املتملّالقليل ووفقا لذلك ميكن أن نفرار غري املتملّق بني األأو  13كة األصلكة األصل واأل
  .14بني أار العامة واار اخلاصة

  وااري املائية أمساء األار. ج

خرى حتيل عليه بصفة تتواتر يف املصادر عدة عبارات قريبة من عبارة ر وتتواتر عبارات أ
  :أن نذكر منها األلفاظ التالية مباشرة، وميكن

النهر الصغري كأنه أراد الساقية اليت جيري فيها املاء : من مادة زرنق، والزرنوق: 15الزرنوق
 .16"من سببه ألنهالذي يستقي بالزرنوق 

:  احلـديث يفلنهر الصغري، وهو السعيد أيضا، وا: والربيع. اجلدول: الربيع: 17ربيع املاء
 .18فعدل إىل الربيع فتطهر

املاء اجلاري كما يف النهر أو النهري أو اجلدول أو الترع و القنوات  بهواملقصود : جمرى ماء
 .19و ااري املائية و يعين كذلك الطريق الذي يسلكه النهر على األرض

 .21مجعه خلجانالنهر املختلج من الوادي و: 20اخلليج

 :لنهر، نذكر منها على وجه اخلصوصمكونات اكما ذكرت املصادر بعض 

 .هو النقطة اليت تربط النهر بالبحرو: ونقول املصب: 22صب الوادي

  .24دىعو دىجانبه و حافته و اجلمع ع: دوته دوة النهر وعنقول ع: 23عدوة النهر

  .26هو شفّته والشط حتت الشفريشفري الوادي، أعاله و: 25الشفري

  . ينبع منها النهرهو النقطة اليتو: 27املخرج
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عموما حضرت عبارة ر حضورا قاموسيا مشتركا مع عدة عبارات أخرى وكانـت يف  و
، وال شك أن خصوصية املصنفات اليت اعتمدنا نصوصها هي 28أغلب األحيان بعيدة عن الدقة

فكتب اجلغرافيا كان وصفها لألار يف . اليت حددت السياقات اليت وردت ضمنها هذه العبارة
لقرى، حيث تستعمل مياهها للسقي دود اليت تسمح بإبراز أمهية هذا املورد املائي يف حياة ااحل
أما املصنفات الفقهية فقد فصلت القول يف احلديث عن أنواع مياه األار مـن  . 29الشربو

الناحية الشرعية و أوجه ملكيتها وحدودها وأطنبت يف اإلفتاء حول الرتاعات اليت تثار حـول  
  .30خالل فترات السقي، لذلك كان اهتمامها باملصطلحات اهتماما عرضيا املياه

  العيون -2222

، وهي ينبـوع املـاء   31ـ تدرج العيون ضمن منشآت املياه املستخرجة من باطن األرض
الذي ينبع من األرض و يسيح على أدميها يف شكل جماري مائية ختتلف من حيث العذوبة ومن 

عني بشكل ملحوظ يف املصنفات الفقهية خاصة، غري أا تذكر وتتواتر عبارة . 32حيث االمهية
يف غالب األحيان إىل جانب اآلبار بناء على انطباق نفس األحكام الشرعية على البئر وكذلك 

البئـر أو   " 34"وكذلك العيون..) (.اآلبار"، 33"والعيون اآلبار"فترد يف صيغ من قبل . العني
  .35"العني

كمـا  . بارتني دالالت مشتركة بينهما وتعبر إحدامها عن األخرىومن هذا املنطلق فإن للع
أو حتيل  36"العني احلية "عني مصحوبة ببعض النعوت اليت تفيد وفرة املاء فيها كـ  ترد عبارة

ف بالنظر إىل وجـه ملكيتـها   أو تصن 37"العني املأمونة"إىل عذوبة مائها ودوام جريانه كـ 
  .38" عني مشتركة"أو "  عني مملوكة"بارة وطبيعة االنتفاع مبياهها فنجد ع

  :ريعي تقسم فيه العيون إىل قسمنيوقد تناولت املصنفات الفقهية عيون املاء ضمن إطار تش

مما أنبع اهللا تعـاىل  "وهي غري املستحدث من العيون وإمنا : العيون الطبيعية أو الراشحة -
قدر كفايته فإن تقدم فيه بعضهم على وملن أحيا أرضا مبائها أن يأخذ  39ومل يستنبطه اآلدميون

ويـأ العيـون   . 40"بعض كان ألسبقهم إىل اإلحياء أن يستويف منها شراب أرضه مث ملن يليه
مثل يف منطقة رشح مائي ومن تالطبيعية غالبا وكما يدل على ذلك امسها بشكل طبيعي فيما ي

  .مبائها واالنتفاعمث يتدخل اإلنسان لتهيئتها 

  :تنقسم بدورها إىل قسمني:  حدثةالعيون املست - 
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تكون ملكا ملن استنبطها وملالكها سوق مائها حيـث  : ما يستنبطه الرجل يف غري ملكه* 
  .42، شريطة عدم إحلاق مضرة جباره41شاء

لشرب أرضه فإن كان قدر كفايتها فال صاحبها أحق مبائها : ما يستنبطه الرجل يف ملكه* 
يي بفضله أرضا مواتا فهو فضل عن كفايته وأراد أن حي عليه فيها إال لشارب مضطر، وإن حق

  .43لشرب ما أحيا أحق به

انطالقا مما تقدم تبدو إضافة املصنفات الفقهية واضحة فيمـا خيـص العيـون ومقارنـة     
باملصنفات اجلغرافية على وجه اخلصوص، فقد أورد اجلغرافيون العيون ضمن إشارات عارضة 

ل بيا الوصف على عبارات مقتضبة من قلسكنية، وإقتصر هذعند وصفهم للمدن والتجمعات ا
وهي يف جمملها عبارات تعكس وفرة مـاء العيـون   . 45"عني عظيمة عذبة"أو . 44"عني ثرة"

عـني  "أو  46مبدينة باجة" عني الشمس"بامسها املخصوص مثل أو يشريون إىل العني . وعذوبته
وقد تعلّق . فقهية معطيات مفصلة ودقيقةيف حني أوردت املصنفات ال. 47مبدينة قفصة" املنستري

بعضها بأصناف العيون املشار إليها أعاله، وتعلّقت معطيات أخرى بقسمة مياهها وإحيائهـا  
إضافة إىل الثراء اللغوي الذي تتميز به هذه املصنفات والذي يربز يف اإلحالة إىل  .48عندما تغور

يربز كذلك من خالل تواتر عدة عبارات هلا ، و49"ينبوع املاء"العني بعبارات خمتلفة من قبيل 
  :على سبيل املثالعالقة بالعيون، منها 

ما كسح عنها من تراب فالسقي بعضه على : ، نقول مخامة البيت أو البئر 50خم العني -  
  .51بعض

مبعىن قناة للسقي وغيضون مبعىن رجاحـة  " مغيض"وردت كلمة : 52نوغياض العي -  
أحد طرفيها سطل ويف الطرف اآلخـر   رة عن خشبة طويلة يعلّق علىهي عباالغتراف املاء و

  .53قطعة من خشب أو من حجر للمحافظة على التوازن بني الطرفني

 الغدران -3333

املفاهيم اليت مل حتظ باهتمام كبري يف املصـادر، إذ أـا مل    –من العبارات " الغدير"    
حىت أن بعض املصنفات مل تذكر هـذه  ل حضورا ملحوظا وتواترها كان حمدودا للغاية تسج

  .54العبارة متاما

  :ويرد لفظ غدير عادة
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املهيأة لسقي ، ونادرا ما يذكر كأحد املنشآت املائية 55لإلشارة إىل موضع لصيد األمساك -
  .املزروعات والشرب

واألحواض وتشترك معها  56كما ترد الغدران يف عالقة مبنشآت مائية أخرى كاألضوات -
  .57الفقهية، من ذلك أنه جيوز االنتفاع ذه املنشآت يف مجيع الوجوهيف األحكام 

وتبدو عبارة غدير أكثر وضوحا يف املصنفات اجلغرافية، إذ ذكرت يف إطار وصف القرى 
ريف وينتفعون ا لسـقي  واملدن كمصدر من مصادر املياه اليت يتغذى ا متساكنو املدينة وال

غدير ماء وحولـه غابـة زيتـون    " وسط مدينة متاجر ، من ذلك أنه كان يوجدمزروعام

  .58"وأعناب

قطعة من املاء يغادرها السـيل أي   باعتبارهأمدتنا معاجم اللغة بتعريف دقيق للغدير  كما
يتركها وهو مستنقع املاء، ماء املطر صغريا كان أو كبريا غري أنه ال يبقى إىل القـيظ إال مـا   

  .59يتخذه الناس من عد أو وجد أو صهريج

أنه املنخفض من السهل حيث تتجمع مياه األمطار وجند فيه بعض  Dozy ويضيف دوزي
وتقع الغدران عادة يف مسيل املياه وتتكون من بقايا مياه املطر وال تتسع مساحتها . 60األشجار

  .61وال تفيض مياهها

من الغدير  وما يشد انتباهنا يف هذا اإلطار تواتر عدة عبارات تشري إىل منشآت مائية قريبة
ر عنه بصفة مباشرة، فاألضيات أو األضوات واألحواض والربك والغدران تدخل كلـها  أو تعب

ة لسقي املزروعاتضمن املنخفضات الطبيعية اليت  تستعمل مياهها خاص.  

الذي يتجمع به مـاء املطـر،   ر وهي املنخفض من األرض املنقور يف الصخ:  األضاةـ 
  .62اجلمع أضوات وأضياتاملاء املستنقع من سيل أو غريه وبن سيدة عند إالغدير، و: األضاة و

، قيل مسيت بذلك إلقامة املاء فيها و يقول إبن الربكة كاحلوض و اجلمع برك:  الربكةـ 
  .63ال جتد له أعضاء فوق أدمي األرضلربكة شبه احلوض حيفر يف األرض وسيدة ا

األرض و حييط به اليابس من مجيع  ح مائي يشغل هوة منخفضة من سطحمسطّ:  حبريةـ 
اجلهات و يف أغلب احلاالت تكون كمية املياه اليت تدخل البحرية أكرب من تلك الـيت تفقـد   

  .64بالتبخر، كما أنه عادة ما خيرج منها ر من مثة تكون مياهها عذبة
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حمدود  مبياه الغدران سواء للسقي أو للشرب االنتفاعبناء على ما تقدم ميكن أن نستنتج أن 
هي ترد غالبا نفات الفقهية وكتب اجلغرافيا، وللغاية، لذلك قلّما نعثر على عبارة غدير يف املص

مباء املنخفضات الطبيعية اليت تعترب مياههـا ملكـا    االنتفاعيف أطار اإلفتاء يف طبيعة وأوجه 
  .65ا االنتفاعمشتركا و للجميع احلق يف 

  املنشآت املائية املستحدثة: انياث

      اآلبار . 1111

يف غريها من ساسية يف كتب الفتاوى والنوازل ويعترب لفظ بئر من العبارات ـ املفاهيم األ 
. وتعزى هذه األمهية اىل أسباب متعددة. 66املصادر اليت تطرقت إىل املياه و مصادر استخراجها

املسائل  تبعا لذلك وردت ضمنفاآلبار توجد يف اال الريفي واال احلضري على حد سواء و
" املياه املستخرجة"كما تدرج االبار ضمن منشآت  .67اليت م الريف و املسائل اليت م املدينة

وتزداد أمهية هذه املنشآت خاصة يف . ، وتستعمل مياهها  للشرب أو للسقي68يف اال الريفي
إحيـاء   أحد أهم شـروط ، مث إن حفر بئر يعترب 69األرياف اليت تفتقد إىل مصادر مياه أخرى

  .70عماراموات األرض و

  أنواع اآلبار   . أ

حددت مصنفات الفقه خمتلف أوجه االنتفاع مبياه اآلبار بناء على األحكام الفقهية الـيت  
  :قسمت اآلبار إىل

  :و تنقسم بدورها إىل قسمني :  آبار املاشيةـ 

ها مشـتركا  يسميها املاوردي آبار السابلة، يكون ماؤ: 71اآلبار اليت حتتفر يف الفلوات* 
ال يكون فيها بيع وال عطية وصاحبها الذي احتفرها وورثته أحق . 72وحافرها فيهم كأحدهم

  .73مبائها قبل غريهم مث ليس هلم منع الناس أن يستقوا بفضلها ألا تعترب من آبار الصدقة

وهـي كـالبئر    74اآلبار اليت حيتفرها املرء يف أرضه ملنفعته ولصاحبها بيعها وبيع مائها* 
، أصحاا أحق مبائها طاملا أقاموا عليها يف جنعهم، فإذا ارحتلوا عنها صارت البئر سابلة 75البادية

  .76ويكون السابق إليها أحق مبائها
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هي اآلبار اليت حتتفر لسقي املزروعات، ولصاحبها احلق يف بيعها وهو أوىل : آبار الزرع -
ه إال أن ور بئر جاره فيخاف على خنله بفضلها، وال جيرب أحد على أن يبيع فضله ملن يسعى ب

  .77أو زرعه فيقضى له أن يسقى بفضل ذلك املاء حىت يصلح بئره

واملراد ا اآلبار اليت تستعمل للشرب ال اليت تستعمل لسـقي األرض  : 78آبـار الشفة-
  :نفرق بني نوعني من آبار الشفة وميكن أن

على أن صـاحبها  . كن له بيعها وبيع مائهاالبئر اليت حيتفره الرجل يف أرضه أو داره ومي* 
  .79أحق مبائها من الناس

، وقـد  "مواجل طريق املغرب"البئر اليت حيفرها الرجل يف الصحراء وفيايف األرض مثل * 
كان مالك بن أنس يكره بيع هذا الصنف من اآلبار من دون أن حيرم ذلك، وهي مثل آبـار  

  .80"دوامارة فال مينعون لشفاههم وما املأاملاشية فليس ألهلها منع فضلها و

بـا العبـاس أمحـد    كما أوردت املصادر بعض التصنيفات األخرى لآلبار من ذلك أن أ
أخرى ال يعرف أا يقسم اآلبار اىل قدمية وأخرى حمدثة و) م1110/هـ504ت (الفرسطاين 

ألسفل ومستطيلة مستديرة ابري "أما ابن العوام فيصنفها حسب الشكل اىل . 81قدمية أو حمدثة
البئر املستدير الفم و يعرف بالفارسي وقد يكون األسفل وبري مستطيل الفم ويعرف بالعريب، و

من املستطيل إذا كانت استدارتة على تلك االستطالة ألنه يكـون أوسـع   األسفل أكثر ماء 
  .82"فما

  أمساء اآلبار والعبارات الدالّة عليها  . ب

- 83هي البئر القليلة املاء: كيةالر. 
اجلمع القلب، وقيـل  هي الطوي، وهو البئر قبل أن تطوى فإذا طويت فو: 84القليب -

هي البئر العادية القدمية اليت ال يعلم هلا رب وال حافر، وقيل هي البئر القدمية مطوية أو غـري  
 .85مطوية
- وهو البئر مذكّر، وقيل هي البئر مل تطو وقيل هي الكثرية املـاء، البعيـدة   : 86اجلب

 .87"ال يكون جبا حىت يكون مما وجد حمفورا ال مما حفر الناس"يضيف ابن دريد قوله القعر، و
أدرجهما ابن سيدة ضمن فصل االبار الصغار و حنوها و هو على حـد  : 88احلسي -

وتستعمل هذه العبارة غالبـا يف  . 89قوله مستنقع املاء، و ال يكون إال فيما سهل من األرض
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احلفرة تكون يف جمـرى  فهي مبثابة . 90 املبنية و بدون مثاباتالصحراء للداللة على اآلبار غري
 .91منطقة طرابلستشر خاصة يف السباسب التونسية وتنالوادي و

نفات الفقهية خاصة اليت وردت يف املصليت حتيل على بعض مكونات البئر ومن العبارات او
  :ميكن ان نذكر

- جيري منه الذي يفرغ فيه الدلو واحلوض "ىن وردت يف النوادر والزيادات مبع: القُف
 .92"اىل الطفرية
يف املعاجم منارتان ن اللذان بنيا من جانيب البئر، والزرنوقان، مها احلائطا:  93الزرنوق -

 .94على رأس البئر من جانبيهما فتوضع عليهما النعامة
- ينتج كي ال تتساقط احلجارة يف القاع وهو البناء الذي تسند به جدران البئر : الطي

اء واستقرار امللك، إذ يقول يعترب املاوردي أن طي البئر من كمال اإلحي، و95ن ذلك ردم البئرع
فيكون طيها  استقر ملكا بكمال اإلحياء، إال أن حيتاج اىل طي،) أي البئر(ها ؤإذا استنبط ماو"

بن ومن جه أخرى يعطي ا 96"استقرار امللك، مث يصري مالكا هلا و حلرميهامن كمال اإلحياء، و
 .97الرامي أمهية بالغة للطي عند املؤاجرة يف البئر

لئن تناولت فة مكثفة يف املصنفات الفقهية، ونالحظ بناء على ما تقدم، حضور اآلبار بص
هذه املصنفات اآلبار من وجهة نظر املشرع، فإا كشفت عن ثراء لغوي ال جنده يف غريها من 

لتها من خالل السياق الذي ترد فيه، كما أحالت املصادر، فذكرت للبئر أمساء خمتلفة نعرف دال
هي يف جمملها تستدعي ر أو عبارات تدل على مكوناا، وعلى عدة عبارات قريبة من كلمة بئ

  .الرجوع اىل معاجم اللغة ملعرفة املعىن احلقيقي هلا

  املواجل .2222

إذ  استثناءبدون تعترب املواجل من املنشآت املائية اليت أشارت إليها خمتلف مصادر البحث 
  :جندها ضمن

ترد غالبا يف إشارات عارضة يف سياق وصف اجلغـرافيني للمـدن   و: كتب اجلغرافيا -
، 98مـاجال   360والتجمعات السكنية، من ذلك أن البكري يفيدنا بأن مدينة املهدية حتتوي 

شـقبنارية  ، أما مدينة 99"كما خيربنا أن مبدينة تونس سبعة مواجل للماء أقباء على غرار واحد
وال تتعدى إشارات اجلغرافيني جمرد اإلخبار علـى  . 100ففيها مواجل عظيمة ما تغير منها شيئا
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وجود ماجل أو أكثر يف هذه املدينة أو تلك، وهي تدرج من بني املرافق العامة األساسية ضمن 
  . التجمعات السكنية

قدم على إجنازها احلكام و تذكر املواجل كإحدى املنشآت العمومية اليت ي: كتب التاريخ -
هـ، 245شي يف هذا اإلطار أنه يف سنة أصحاب املبادرات اخلريية، ويفيدنا ابن عذاري املراك

أخرج أبو إبراهيم ابن األغلب صاحب إفريقية ماال كثريا حلفـر املواجـل وبنـاء املسـاجد     
قام حممـد  خالل والية حممد بن أمحد بن حممد بن األغلب،  هـ252ويف سنة . 101والقناطر

بن محدون األندلسي املعافري ببناء اجلامع الشريف بالقريوان باآلجر واجلص والرخام وبىن فيه 
أما مبدينة صفاقس فقد صدر التدخل األبرز يف هذا اإلطار من طرف السلطان . 102جبابا للماء

د امليورقي فأثناء قدومه اىل إفريقية من مراكش إلنقاذ البالد من ياملوحدي الناصر بن يعقوب، 
 الناس ما واشتكىفوجدها يف غاية العطش، "دخل اىل مدينة صفاقس ). م1203/هـ601(

هم فيه من العطش، فأمر ببناء مصانع لطيفة خارج البلد من مشاهلا، عدة تلك املصانع بقدر أيام 
 يكفيهم كل ليلة ماجل، فبقيت على ذلك مدة ومسوها: السنة، ثالمثائة ومخسة وستون، وقال

تكمننا اإلشارات التارخيية اىل املواجل من رصد بعض جوانب السياسة املائيـة   .103"الناصرية
ونظرا إلحالة هذه اإلشارات . بإفريقية والتطورات اليت شهدا هذه السياسة من فترة اىل أخرى

لمواجل اىل مواقع املشاريع املائية فإن اعتمادها سيتيح لنا إمكانية رسم خارطة التوزع اجلغرايف ل
  .بإفريقية خالل العصر الوسيط

يفتح لنا هذا الصنف من املؤلفات عدة منافذ للبحث يف ظاهرة : كتب الفتاوى والنوازل -
املواجل، حيث أن استقراءها ميكننا من تصنيف هذه املنشآت املائية من وجهة نظر املشـرع  

رصد املفاهيم اليت حتيل على كما أن تتبع النصوص ميكننا من . مبياهها االنتفاعودراسة أوجه 
إضافة إىل ما تتضـمنه  . منشآت مائية تشبه املواجل أو مفاهيم أخرى حتيل مباشرة اىل املواجل

  .ا ومواضع حفرها وتزويدها باملاءمن معطيات تتعلّق بشكل املواجل وهندسة بنائه

  عبارات ذات صلة باملواجل   . أ

، حيث تتداخل وتتشابه مع عدة عبارات 104ةاملاجل من العبارات واملفاهيم املتعددة الدالل
. 105أخرى إىل درجة يصعب معها الفصل بني املنشآت املائية اليت حتيل عليها هذه العبـارات 

  :ومنها على وجه اخلصوص
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 ابنالصهريج واحد الصهاريج وهي كاحلياض، جيتمع فيها املاء، ويضيف : الصهريج  -
وترد . 106"فارسي وأصله الصهري على البدل الصهريج مصنعة جيتمع فيها املاء وأصله: "سيدة

عبارة صهريج عموما ذا املعىن يف املصنفات الفقهية وكتب اجلغرافيا، إذ نفهم من سياق بعض 
النصوص أن الصهريج يدخل ضمن منشآت التخزين ويعترب عادة ملكية عامة يبنيه أهل قرية أو 

 .108وينتفعون به مجيعا 107أهل مرتل

بساتني كما هو الشأن مبدينة ر أو وادي تسقى به األجنة وال حيث ميكن أن يكون مصب
وا بساتني كثرية النخل، والثمار وهلا ر يشـق  "االستبصار قائال ، اليت يصفها صاحب طبنة

  .109"غابتها ، وقد بين له صهريج كبري يقع فيه وتسقى منه مجيع بساتينها وأرضها

ة خصوصيات واضحة ميكن أن نفرق على ومن خالل تتبعنا للنصوص، نالحظ أنه ليس مث
ضوئها بني املاجل والصهريج، وغاية ما وصلنا إليه يف هذا الصـدد، أن الصـهاريج تتسـم    

وارتبط ذكرها يف املصنفات الفقهية خاصة باملسائل اليت هلا عالقة باال الريفي،  110بالضخامة
  .111فالصهاريج تستعمل عموما للري أكثر مما تستعمل للشرب

  :بالصهاريج، ميكن أن نذكر منهات املصادر بعض العبارات اليت هلا صلة وذكر

ورم القف وهـو  "يف قوله ) هـ386 -310(ذكرها إبن أيب زيد القريواين :  الطفرية -
احلوض الذي يفرغ فيه الدلو وجيري منه إىل الطفرية وهي حمبس املاء كالصهريج وإبار النخل 

ف دور مدينة ممالك األبصار للعمري، إذ يص لعبارة يفكما وردت هذه ا. 112"وهو تذكريها
وقدامها طفافري جتري إليها املاء مث خيرج إىل بركـة يف وسـط الصـحن    "فاس العتيقة فيقول 

  .113"وتسمى الربكة عندهم صهرجيا

وردت هذه العبارة أكثر من مرة يف كتاب الفالحة األندلسية إلبـن  : بكار الصهريج -
ويضيف دوزي أن البكار هـو   114هريج أي مقدم الصهريج أو بدايتهالعوام ونقول بكار الص
  .115فوهة اخلزان أو احلوض

، 116وردت هذه العبارة يف جل املصادر املعتمدة، فقد ذكرها التجاين يف رحلته: اجلب -
، وتتواتر خاصة يف كتب الفتاوي والنـوازل وكتـب   117كما وردت يف البيان البن عذاري

ياب تعريف دقيق للجب، فإنه ميكننا أن نتبين اخلصوصيات الـيت  ورغم غ. 118املسائل الفقهية
متيزه عن غريه من املنشآت املائية وذلك استنادا إىل سياق النصوص وإىل بعض املسائل اليت تم 

  .للشرب بذكر قيمة اجلباب يف عملية الري والتزود باملاء الصاحل
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  :لى وجه التحديدفعبارة جب تتداخل يف معناها وتتشابه مع عبارتني ع 

وقد سبق وأن أشرنا يف فصل اآلبار إىل ما أوردته مصـنفات اللغـويني يف   : عبارة بئر -
غري أن التداخل والتشابه مع البئر مل يكن عاما . 119تعريفها للجب بأن اعتربته من أمساء اآلبار

أحـد   ، فصاحب النوادر والزيادات يقـول يف النصوص واضحا بني العبارتني إذ جند يف بعض
، وال نشـك أن تفريـق   120"أال يشرب منه وليس كالبئر وإذا حفر جبا  فله (...) "فتاويه 

  .االستغاللاملشرع بني اجلب والبئر حييل إىل االختالف يف الشكل ومواضع احلفر وطرائق 

مل جند يف معاجم اللغة ما حييل إىل التطابق النسيب بني املاجل واجلـب يف  : عبارة ماجل -
اجلباب اليت جتعل ملاء "ت كتب الفقه بني العبارتني، من ذلك أن ابن أيب زيد أشار إىل حني قرب

  .مطار، شأا يف ذلك شأن املواجلمبعىن أن اجلباب تتغذى من مياه األ 121"السماء

بأن "ر من جب املسجد أجاب الونشريسي أهل الدو استيفاءويف مسألة عن مدى شرعية 
ص باملسجد املذكور، فيستعمل فيما حبس خاصـة، وال جيـوز   ماء اجلب املذكور إمنا هو خا

والنص هـام يف  . 122"حبلهرتله ال بدلوه وال بدلو املسجد وألحد أن يستقي منه ليحمله إىل م
يف حني نعلم أن مساجد أخرى تتزود باملاء مـن   على وجود جباب للماء  يف املساجدالتدليل 

دلو لرفع ماء اجلب إحالة واضحة إىل نفس الوسائل املواجل، إضافة إىل أن استعمال احلبل وال
  .123اليت تستخدم لرفع ماء املواجل

بناء على ما تقدم، نالحظ وجود نقاط تشابه بني املاجل واجلب، كما توجـد يف نفـس   
  :رصدها من النصني التاليني الوقت نقاط اختالف ميكن

ا يف أرضه وباب اجلب يف فيمن وجد جب: "ورد النص األول يف النوادر والزيادات ومفاده
فاجلـب لصـاحب   . ..اجلب ملن الباب يف أرضه ألن منفعته له ومن حظه: أرض غريه ، قال

  .124"الباب

ومفـاده أن  " أحكام البـنني اإلعال يف "أما النص الثاين ، فقد أورده ابن الرامي يف مؤلفه 
املاجل ووجد له م فوجد جبا ووجد عنده ف(...) خربة كانت دار فيما تقدم فاشتراها رجل"

فأمر أهل املعرفة أن ينظـروا إىل  (...) ، فتداعيا إىل القاضي أيب حيي املغوريفم يف دار أخرى
جل يف داره، أو هـو  الفم الذي يستقي منه هل حمدث أحدثه الذي عمل الدار دون الذي  املا

 االستيفاء منها ؟ فوجدوه كله بناء واحد وليس حمدثا وأن قاعة املاجل جمرية إىل اجلهة اليتقدمي
  .125"فأخربوا بذلك القاضي



- 137 - 

أول ما ميكن أن نستخلصه من هذين النصني وجود مراوحة بني عباريت جـب وماجـل   
كمـا يفيـدنا   . للتعبري على نفس الظاهرة وهو ما يدل على اشتراكهما يف عدة خصوصيات

ا بفتحة مبنية مغطاة السياق بأن اجلب عادة، وكما هو الشأن بالنسبة إىل املاجل، ما يكون جمهز
وجتعـل  " بـاب اجلـب  "وهذه الفتحة أحال عليها النص بـ . حلماية املاء من األتربة والغبار

  .الغتراف املاء

 ابـن فقد أشار فإن املسألة يلفّها بعض الغموض، أما يف ما يتعلّق ببناء اجلباب من الداخل 
 ابـن ، ويف املقابل فإن 127"ملاجلقاعة ا"، وأشار كذلك إىل 126"بناء املاجل بالدار"الرامي إىل 

وعمومـا ميكـن أن   . 128"اجلب حفرة يستنقع فيها املاء"منظور يف تعريفه للجب أفادنا بأن 
نستخلص من النصوص أن اجلباب خاصة تلك اليت توجد باملدن، تكون مبنية على مسـتوى  

  .أو الغتراف املاء، وتوجد عادة يف صحن الدار لالستيفاءالفتحات اليت جتعل 

 )ويقصد هنا اجلباب(العرف عندنا يف بناء املواجل و: "دعم رأينا هذا قول ابن الراميما يو
باب يبىن منه ويرتل منه يكون واسعا يف وسط داموسه وباب آخر يستقي : أن يبذل له بابني 

، لذلك فإننا ال نستبعد إمكانية أن يكون اجلب مطليـا  129"منه ويكون ضيقا يف جنب املاجل
  .التسرب وحيمي اجلدران من التآكل الط مسيك وكتيم مينع املاء منمن الدخل مب

اجلب على ملكيتني أو أكثر مما يطرح مشكل  امتدادمث إن مثار الرتاع يف املسألة السابقة، 
ويف . مباء اجلب ؟ خاصة أن البعض يعمد إىل فتح باب لالرتفاق مبائه االنتفاعمن له احلق يف 

فإذا كانت املواجل حتفر يف . د الفرق األساسي بني اجلب واملاجلهذا اإلطار ميكن أن نقف عن
الغالب بصفة عمودية فإن حفر اجلباب يكون عموديا  مث ميتد أفقيا، لذلك عادة ما جند فيـه  

  .130أكثر من باب ويرتفق مبائه أكثر من منتفع ومن أماكن خمتلفة

نفس السياقات اليت  عدة عبارات أخرى تذكر يف" صهريج"و" جب"وينضاف إىل عباريت 
  : يها عبارة مواجل، نذكر منها خاصةترد ف

، ترد يف املصادر لتحيل إىل اآلبار والصهاريج وكذلك من العبارات املتعددة الدالة: ن خزا -
ومن وسالت جيلب ماء ... "ان مواجل مدينة القريوان قائال إىل املواجل ، فقد ذكر احلسن الوز

ست فيها عني وال بئر ماء عذب اللهم إال بعض اخلزانات ، غري أنه الشرب إىل القريوان اليت لي
  .131"توجد خارج املدينة خزانات قدمية متتلئ ماءا عند نزول مياه األمطار
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غاية ما توصلنا اليه يف خصوص هذه العبارة أا وردت يف بعض املصادر لإلحالة اىل : فسقية -
احلوض جيتمع فيه "عجم البلدان الليبية مفاده وورد تعريف هلا يف م. 132مواجل مدينة القريوان

املاء ومجعها فساقي، وكثريا ما تبىن هذه الفساقي يف أرض البادية قريبة من جماري املياه ليجتمع 
، والكلمة االسمفيها ماء األمطار للشرب منها، وتعرف يف اللهجات الدارجة يف املغرب ذا 

  .133"دخيلة يف اللغة العربية

، إذ عرف إبن منظور املاجل بقوله "مستنقع املاء"صادر إىل املواجل بعبارة كما أحالت امل
، وأشار الونشريسي من جهتـه إىل  134"وقيل ملستنقع املاء ماجل واملاجل املاء الكثري اتمع"
ووردت عبارة بئر أيضـا يف بعـض   . 135"مستنقع ماء البيت والدار الذي يوجد يف الساحة"

بئـر  "من ذلك أن سحنون بن سعيد أشار إىل املاجـل بعبـارة    النصوص لتحيل إىل املواجل
  .136"املطر

وخالصة التحليل فيما يتعلّق باملواجل أن مصادر البحث تتسم بالثراء اللغوي يف خصوص 
-كما يبدو التداخل جليا بني العبارات. األلفاظ اليت حتيل اىل هذا الصنف من املنشآت املائية

مـن   االنطـالق ب تقدمي تعريف دقيق وحمدد هلا، وجيب دائما املفاهيم املستعملة، حبيث يصع
املصادر ملعرفة خصوصيات املنشآت اليت تعرب عنها هذه األلفاظ والوقوف عنـد الفروقـات   

ماجل يف مصادر البحث، فذلك يعكس حموريتـه يف  أما فيما يتعلّق بتواتر عبارة . القائمة بينها
وره األساسي يف عمليات الري وختزين امليـاه الصـاحلة   بإفريقية، إضافة إىل د" املشهد املائي"

  .للشرب

  السواقي. 3333

تعترب الساقية من أكثر العبارات تواترا يف املصادر، إذ تذكر خاصة يف املصنفات اجلغرافيـة  
هذه املصنفات كإحدى املنشآت املائية اليت جيلب بواسطتها ماء الشرب أو مياه الري، على أن 

كما ذكرت يف . 137أكثر من عبارة ساقية دون فصل واضح بني العبارتني" قناة"تستعمل عبارة 
ولعـل أدق العينـات   . كتب التاريخ يف سياق تتبع األحداث لإلحالة خاصة إىل موقع معين

اليت كانت مسرحا للمواجهة بني كسيلة وزهري بـن قـيس   " ساقية ممس"التارخيية على ذلك 
وابن عـذاري  " رياض النفوس"أبو بكر املالكي يف البلوي سنة تسع وستني للهجرة وذكرها 

  .138"البيان املغرب"املراكشي يف 
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 باعتبـاره الفقهاء اللفـظ   استعملذكر السواقي أساسا بعمليات السقي، وقد  ارتبطكما 
 ىن القاموسـي الشـائع لـدى اللغـويني    معطى لساين قائم بذاته، وال خيتلف معناه عن املع

صنفات تفتقر إىل بعض االصطالحات الداللية اليت وجدناها ورغم أن هذه امل. 139واملعجميني
، فإن إضافة الفقهاء ميكن أن نستخلصها من سياق النصوص وسنحاول حصرها 140يف املعاجم

  .يف ثالث مستويات أو ثالثة عناصر

  :إذ فرقت املصنفات الفقهية بني: أصناف السواقي. أ

ول األمطار وعبرت عنها املصادر بالسـاقية  عند نز141اليت حيدثها السيل: السواقي الطبيعية -
  .142اليت أجرى اهللا املاء فيها أو الساقية اليت أجري املاء فيها من غري أن يعملها الذين يسقون ا

وفرق أبو العباس أمحد الفرسطائي ضمن هذا الصنف بني الساقية احلديثة والساقية القدمية 
  .143وبني الساقية حبرمي والساقية من دون حرمي

وهي اليت يقوم بإنشائها جمموعة من الريفيني، يعدوا لتجري فيها ميـاه  : السواقي احملدثة -
  .144السيل وينتفعون ا يف سقي مزروعام

يف  واعتمادناوجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أن هذا التقسيم ينطبق على مجيع ااري املائية، 
ماجشون يف األار، حيث فرق بني األار  وابن مطرف حبيب عن ابنذلك على ما نقله لنا 

  .145اليت أنشأها الناس وبني األار اليت أخرجها اهللا

كما فرقت املصادر بني السواقي دائمة اجلريان، وهي السواقي اليت جتلب ميـاه العيـون   
والسـواقي  . 148وداخل املـدن  147، ويوجد هذا النوع من السواقي يف الواحات146واألار

، وتستعمل هـذه  149السواقي اليت ترفع من األودية أو اليت حتدثها مياه السيولاملومسية، وهي 
  .السواقي كذلك بصفة مومسية، فيعمد أصحاا إىل كنسها ويئتها خالل موسم األمطار

  أمساء الساقية. ب 

مبعىن املاء اجلاري كما يف النهر أو اجلدول أو الترع والقنوات ويعين كذلك : جمرى املاء -
 هذا املنطلق له عدة دالالت، أمافمجرى املاء من . 150ق الذي يسلكه النهر على األرضالطري

يف املصنفات الفقهية فقد ورد يف إطار أحكام عامة تتعلق مبسائل م منشآت مائية متعددة هلا 
  .نفس اخلصوصيات
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مل أمسع مالكا ) قال( قول مالك؟ هل يقسم جمرى املاء يف"من ذلك مثال أن أبا القاسم سئل 
دون ختصيص القول أو اإلحالة اىل جمرى املاء هل هو وادي أو ـر أو   151"يقسم جمرى املاء

  .ساقية

سـئل  "ترد عبارة جمرى املاء يف بعض السياقات لتحيل مباشرة و حصرا اىل الساقية فقد و
جنة كثرية ولبعضهم عليـه  أصبغ عن قوم هلم جمرى ماء وهم فيه أشراك، وليس الناس عليه أ

  .153"، أو جنانان فارتدمت الساقية، كيف تكنس أعلى اجلماجم أم على األنصبة152جنان

اللغـويني  غري أننا مل جند لدى املعجميني و، 154وهو مدخل معجمي متعدد الداللة: اخلليج -
  :معىن من معانيه حييل إىل الساقية، فهو يرمز إىل

ري مذهب الوادي، واجلمـع   بعض مائه إىل مكان آخر غتتشعب من الوادي، تعرب: الشعبة *
الشعبة تعين مسيل املاء يف بطن من األرض، له حرفان مشـترفان وعرضـه بطحـة    اخللج، و

  .155رجل

حتيط به األرض من مجيع اجلهات عدا جهة واحدة و تتكون مـن  ): أو حبرية(جزء من حبر  *
يان البحر على أرض هابطـة بعوامـل   اخللجان إما بانكسار يف جزء من قشرة األرض أو بطغ

  .156أخرى

  .157جناحا النهر خليجاهر يف شق من النهر األعظم و *

غري أن املصنفات الفقهية فرقت يف بعض األحيان بني اخلليج و الساقية، فقد حتدث أبـن  
حبيب عن اخللج والسواقي اليت جيتمع أهل القرى يف إنشائها وإجراء املاء فيها ملنافعهم مـن  

ىن الساقية فقد ورد يف النـوادر  ، واستعملوا أحيانا أخرى عبارة خليج مبع158ني أو سقيطح
خليج لرجل جيري حتت جدار لرجل فجرى السيل "يف  ابن القاسم عن مالكالزيادات قول و

  .159"فطلب رب اخلليج ببنائه ادمحتته حىت 

تتخذ دالالت خمتلفة يف ل ال يقل أمهية عن عبارة ساقية وتتواتر هذه العبارة بشك: القناة -
ه، القناة اليت جتري حتت األرض ومجعها قين ويقـال لفمهـا   معاجم اللغة، فهي تعين فيما تعني

ويقال هي . ت واحدا قناةويقال للكظائم اليت جتري حتت األرض قنوا. 160مجعه فقرالفقري و
يسـيح  تخرج ماؤها و األرض متتابعة ليسقنا مث قين مجع اجلمع وهي اآلبار اليت حتفر يفقناة و

 .161على وجه األرض، والقناة كظيمة حتفر حتت االرض
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على الرغم من تعدد دالالت القناة يف معاجم اللغة، فإننا مل جند صدى لذلك يف املصنفات و
الفقهية، ووردت عبارة قناة عموما لإلحالة إىل جمرى املاء،غري أن إضافة هذه املصادر تكمن يف 

  :ارات خمتلفة منهااإلحالة إىل القناة بعب

وهو القناة اجلوفاء اليت يدخل منها ماء احلائط، والسرب بالتحريك املاء السائل،  :162سرب *
ب سربا إذا سال فهو سرب وأسـرب  سر: حنوهااملزادة و السائل من: ومنهم من خص فقال

  .163أسربه و سربهو

جم، وهي عبارة عـن  و نفهم من السياق أن املقصود ا قناة كبرية احل  164:القناة األم*
  .جممع مياه تنتهي إليه مياه القنوات الفرعية

احلفري، وخندق حولـه حفـر   : واخلندق. املقصود به يف معاجم اللغة الوادي :165اخلندق *
ال حتسنب اخلندق احملفور يـدفع عنـك القـدر    : وقد تكلمت به العرب، قال الراجز. خندقا

مياه األمطار عب دور جممع املياه املستعملة ولونفهم من سياق بعض النصوص أنه . 166املقدور
وقد عرب أحد الفقهاء عن هذه . اليت جتري يف القنوات الفرعية إىل القناة األم ومنها إىل اخلندق

قناته على كنس قناته حىت مير  استدتأرى أن جيرب كل من "الشبكة من املنشئات املائية يف قوله 
كما . 167"ماؤهم إىل األم اليت خيرج منها إىل اخلندق هكذا يلزمهم حىت خيرج عليه ماء جاره،

. تتعلّق بتأمني املدينة وضمان مناعتها أثناء احلروب استراتيجيةوظّفت اخلنادق أحيانا ألغراض 
وخالل فترات احلرب يقع تعبئة هذه . فزودت عدة مدن خبنادق حتيط ا إحاطة السور باملعصم

وقد أفادنا . فتتحول املدن إىل قالع منيعة يصعب اقتحامها اخلنادق باملاء لتعرقل تقدم اجليوش،
خندق متسع جيرون املاء إليه إذا خافوا " التجاين يف هذا الصدد بأن مدينة قابس حييط بسورها 

  .168"من نزول عدو عليهم فيكون أمنع شيء هلا

فيهـا   مهما يكن من أمر، فإن دراسة القناة تطرح العديد من اإلشكاليات ال ميكن البتو
هو مبحث خيرج عن نطاق دراستنا اليت و. 169دون التطرق إىل املدينة و اال احلضري عموما

ركّزنا فيها البحث يف املفاهيم، لذلك سنكتفي باإلشارة إىل بعض املالحظـات مـع رصـد    
  .الساقيةاالختالفات الواردة بني القناة و

مح لنا بتكوين متصور نظري دقيـق  نشري أوال إىل أن االنطالق من النصوص الفقهية ال يس -
حمدد عن القناة والساقية، نظرا ملا يتسم به استعمال العبارتني من عدم الدقـة، إذ ميكـن إن   و
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نستخلص من السياق أن العبارتني تردان يف بعض النصوص لإلحالة إىل نفس الظاهرة، كمـا  
  .جم خاصة للتفريق بينهمايف هذا اإلطار على املعا اعتمادناحتيل إحدامها على األخرى وجل 

تتوفر عبارة قناة خاصة ضمن املسائل اليت م الدور واألزقة والشوارع يف املدن واملسـائل   -
ة ضمن املسائل اليت يف حني ترد عبارة ساقية خاص. 170املتعلقة بعالقات اجلوار احلضرية عامة

ينفي إمكانية تواتر العبارتني على أن هذا الفصل ال . 171قسمة مياه املطرم السقي واألرحية و
  .ضمن نفس املسألة

هو مبين ومغطى ومنها مـا هـو    القنوات مامن بعض العبارات أن من السواقي ونستنتج  -
اال هو الذي حيدد طبيعة القناة أو السـاقية،  مكشوف وحمفور، وال شك أن طبيعة املوقع و

قنـوات حمكمـة   "، 172"مبنية قدميـة ساقية "، "ساقية مغطاة"لذلك تتواتر عبارات من قبيل، 
  .174"قنوات مبنية باحلجر"، 173"البناء

من األحيان إىل نفس املبدأ حىت السواقي واستغالل مياهها يف كثري ختضع صيانة القنوات و -
فانسداد قنـاة مـثال   ووجدت الثانية يف اال الريفي،  وإن وجدت األوىل يف اال احلضري

  .175ية يف احلالتني إىل مبدأ التتايلختضع هذه العمليستوجب الكنس و

 التصقميكن أن نستنتج يف اية التحليل أنه ليس مثة فصل واضح بني القناة والساقية ولئن 
ذكر القناة أكثر باال احلضري، يف حني تواترت عبارة ساقية ضمن املسائل اليت م اـال  

  .ناة وأمشلالريفي، فإن األخرية حتيل إىل مفهوم أوسع من مفهوم الق

  وظائف الساقية. ج 

 176وهي عديدة ومتنوعة، فالساقية من املنشآت املائية اليت جتلب بواسطتها مياه العيـون  
وتعترب الساقية من ااري املائية اليت قد يكرب حجمها . 177كما ترفع مياه األودية بواسطة ساقية

ألحيان لتشغيل األرحية وهـي  ليصل إىل مستوى األار واألودية لذلك تستعمل يف كثري من ا
  .178كمورد مائي للسقي استغالهلامن الوظائف األساسية يف اال الريفي إىل جانب 

اخليط الرابط بني األجنة العليـا   باعتبارهاوتتجلى أمهّية الساقية يف اال الفالحي خاصة 
أجنع وسيلة  تبعا لذلك، كما متثل 179واالجنة السفلى اليت تشترك يف الري من نفس املورد املائي

أما يف اال الفالحي الواحي، . 180العيون إىل األجنة املزمع سقيهالنقل مياه األودية واألار و
وحسبنا يف هذا . فإن الساقية متثّل الوحدة األساسية اليت تتكون منها شبكات الري وتوزيع املياه

ثالثة أار جتتمـع مبوضـع   "حة االطار ما أورده البكري حول واحة توزر، إذ يشق هذه الوا
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ألار يسمى وادي اجلمال يكون قعر النهر هناك حنو مائيت ذراع، مث ينقسم كل ر من هذه ا
تتشعب من تلك اجلداول سواقي ال حتصى كثرة، جتري يف قنوات الثالثة على ستة جداول، و

سـعة شـربين يف   كل ساقية . مبنية باحلجر، على قسمة عدل ال يزيد بعضها على بعض شيئا
  .181"ارتفاع متر يلزم كل من يسقي منها أربعة أقداس مثقال يف العام

املتعلّقة مبسـائل   مصنفات النوازل الفقهية استقراء نميكن أن نتبين يف خامتة هذا البحث أ
 االصطالحيحييلنا اىل ضرورة طرح إشكالية البعد  ومقارنتها مبا تضمنته املصادر األخرى املياه
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 حممد عبد العزيز الدباغ، دار الغرب: حتقيق ،)جزء13( من غريها من األمهات،  والزيادات على ما يف املدونة
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  .إفريقية
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ملالذ اآلمن إذا او ،ضربت الرياح شراع سفنهتزال مرفأ األمان للرجل إذا  الكانت املرأة و

تدعي الدراسـة  ساس أا ظاهرة تسلوقت طويل ينظر إليها على أظلت  قدو، تقاذفته األمواج

أم ال؟ وهـل تسـتحق   هل هي بشر : سألحىت بلغ ببعضهم أن  خ،التأريبالبحث والتحليل و

  ؟احلياة أم ال

  :املرأة يف املشرق -
، فمع وأد بعـض  ثري من حال املرأة عند غري العربلعل حال املرأة العربية كان أفضل بك

عصر ما "في ، فشيطان أو حيوان على أا ن غري البشر أومل ينظروا إليها على أا م ،العرب هلا

واألدب، كوالدة حامت الطائي وابنته الشجاعة وقبل اإلسالم جند نساء عربيات اشتهرن بالكرم 

ية قد شاركت املرأة العربو"، )1("كيهة بنت قتادة املشهورة بالوفاءفسفانة املشهورتني بالكرم و

كانت منهن املقاتلة الصامدة مها، كما شاركته يف احلروب، والرجل يف معظم أمور احلياة ومها

  .)2("أو احملرضة الشجاعة 

إن كـان فضـل   ا مرتلة عالية تليق ا، وأنزهلرم املرأة غاية اإلكرام، ومث جاء اإلسالم فأك

من إكرام اهللا تعاىل للمرأة أن ياة، ولرجل فالفضل كله ألمه اليت كانت سببا يف وجوده يف احل

بل وزاد على ذلك أن وضح أن الرجل  ،باسم الرجالمل يرتل سورة و بامسهاسورة كاملة أنزل 

يـا أَيهـا   ( :يقول تعاىل، يف األصل واملنبت، فال فضل له عليها واملرأة خلقا من نفس واحدة
جوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسالًـا   النـا رِجمهنثَّ مبا وه

آخر ما ، و)3()كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

  .النساءبكان خريا السالم الرسول عليه الصالة وبه استوصى 
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، بفضل تلك العصـبية  جتماعية يف العصر األمويظلت املرأة حمافظة على مكانتها االقد و

الذي لكنها أيضا ظلت بعيدة عن احلياة السياسية ال تؤثر فيها إال بالقدر الضئيل جدا العربية، و

  ...ال يتجاوز النصح أو اإليعاز

يف احليـاة   أصبح للنساء دور كـبري  حيث، ييف العصر العباستبدلت األمور سرعان ما و

صاحبة السـبق للتـدخل يف    مل تكن املرأة احلرة هيية على حد سواء، وسياسية واالجتماعال

ي ، إمنا سبقتها إىل ذلك اجلـوار اتمع العريب احملافظ املتشدد الشؤون السياسية بالنظر لطبيعة

ن انفتاحهنن واللوايت جلنب معهن عاداتمع الذكوري من بلداعلى ا.  

 ،النـهي عباسي املهدي اليت كان هلا األمـر و فة المن هؤالء النسوة اخليزران زوجة اخلليو

ا عظيمـا يف  ، كمـا أدت دور قبل أن يذهبوا إىل اخلليفة نفسه كان الرجال يغدون إيل بيتهاو

استبدت باألمر حىت شاركته شئون الدولة مثلما كانت تفعل أيام أبيـه  خالفة ولدها اهلادي و

  .)4(املهدي

  :املرأة يف األندلس -
، فلم يكن طريقهـا شـائكا   تتمتع حبرية أكرب من املرأة يف املشرق"ندلسية كانت املرأة األ

إىل املسجد اجلامع يف  خترجكانت النساء و ...وعرا، وال ضيقا حرجا، بل كان واضحا قوميا

  .)5("طبة، وإىل سواه من معاهد العلمقر

ـ ـالرجل هلا، بأن ختتاحترام أدا وا مسح هلا علمها وـكم ل العلمـاء  لط بالرجال وتقاب

  .*)()6(الشعراء و

وبذلوا هلن أفضل ، لوك بين أمية اجلواري الروميات والصقالبياتقد استحظى كثري من مو

متكنهن من غلبة الرجال لكنهن مل يفسدن العنصر العريب ألن مل يكن بالكثرة اليت ما يتمنني، و

؛ )7(رن إال من وراء حجابن مل يكن يظهإيف سياسة الدولة وغري أنه كان هلن أثر  ،على أمرهم

يف الواقع مل ينسني  لكنهنبانيات من كن يتظاهرن باإلسالم ومن االس"ومن ناحية أخرى فإن 

دقائق األمور،  ينقلن لقومهنومنهن من كن يتجسسن على اخللفاء وال اسبانيتهن، ونصرانيتهن 

  .)8("مهما يف إخراج العريب من األندلسكان ذلك عامال و

قال ابن زيدون يف ، كما ترفع معها وتضع وصلت حاال"أن املرأة األندلسية كن القول بميو

  :حديثه مع والدة
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  )9999(حططتين من بعد ما أعليتينو  ***    غليتينأرخصتين من بعد ما أ

ألمور بدأت تأخـذ مسـارا   ، غري أن ابارزإىل هنا مل يكن للمرأة األندلسية دور سياسي 

اخلليفـة األمـوي   ، فقد بلغ حب هذا فيها احلكم املستنصررة اليت حكم من الفت اءمغايرا بد

ارز فيما بعد ممـا جعـل   ب كان هلا أثرو، مبلغا كبريا سيدة صبح البشكنسية أم ولده هشاملل

  .األموي إىل أا السبب يف انفراط العقد املؤرخني يذهبونالباحثني و

من فة بوجه خاص، ومن القصر ومن اخللي فقد عملت صبح على تقريب حممد بن أيب عامر

قال غـري  و"راء، أقدامه يف الزه دهائه هذا القرب ليثبته استغل الفىت العامري بذكائه وجهت

لى رؤوس الرجال ، فجلب حبها بذلك، محله عو واحد إنه صنع يومئذ قصرا من فضة لصبح

أيب  يكن ابـن مل "و ، فقربه منه، وأوكل له العديد من األعمال )10("وقامت بأمره عند سيدها

إلدارة صاحبه التوفيق فاختارتـه  عامر يدع فرصة إال ويغتنمها كي يزداد إعجاب صبح به، و

  .)11("أمالكها اخلاصة هي أيضا

شأنه أن يقربه  عرف حممد بن أيب عامر من أين تؤكل الكتف فتقربه من السيدة صبح من

ن هو أقوى مـن  هل كان هناك ممالكة  قلبه، وقد كان له ذلك و ، فهيزلفى من املستنصر

  ؟سلطة املرأة إن كانت مقربة أو أثرية لدى أويل األمر

، فلما مات كانت خري معني حملمد كانت صبح سلطانة يف حياة احلكم وكلمتها مسموعة

 إركـاع مهما يكن فإن هذا الرجل العظيم استطاع يب عامر يف تويل زمام أمور احلكم، وبن أ

  ؟أفال يكون هلا نصيب يف هذا اد، زمنملوك قشتالة وجليقية وليون دهرا من ال

 يف تأمني ، دور)*(*كان لزواج املنصور بن أيب عامر بأمساء بنت غالبمن جهة ثانية فقد و

  .نب اجليش الذي كان غالب على رأسه، فهي إذن زجية سياسيةجا

نقسام بعد انفراط العقد األموي، وخباصة بعد ا الر فعيبدو أن أثر املرأة السياسي بدأ يظهو

املعتمد بن عباد الـذي  : يف هذا املقام أحد ملوكها لعلنا نذكراألندلس إىل دول وطوائف، و

 تلقب كان مفرط امليل إليها حىتو" الرميكية قد تزوج اعتمادو حكم إشبيلية بعد أبيه املعتضد،

ادة قد كانت أهواؤها ورغباا مؤدية إىل سـع "و )12("حروف امسها باملعتمد لينتظم امسه على

  .)13("شقوته زوجها و

يف تقريبها املنصور من إذا كان الدور الذي قامت به صبح على الصعيد السياسي متمثال و

ن تأثري كبري على ، ملا كان هلا مدورا مباشرا يف احلياة السياسية ، فإن اعتماد أدتسدة احلكم
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يشهد بذلك ما حتمله النقوش يف ذكر امسها يوم الشروع  ...احلياة العامة"حياة املعتمد وعلى 

رموهـا  أبغضها الفقهاء و"، ليس هذا فحسب فقد )14("هـ472يف بناء صومعة إشبيلية سنة 

 ، حىت كتب عليه أهل إشبيليةفيما ورطته من اخلالعة واالستهتار وااهرةبأا ورطت املعتمد 

  .)15("إىل أمري املؤمننيبذلك وبتعطيل صلوات اجلمع عقودا، ورفعوها 

بسـبب  "للمعتمد بقتل وزيره ابن عمار من تأثريها كذلك يف اجلانب السياسي إيعازها و

مـار  يف استغالل ابن عقد أوجدت أسبابا سياسية متمثلة إن مل يكن سببا حقيقيا فهجائه هلا و

هته لذلك اخلطر قتسام ملكه عندما وثب على مرسية، فنب، فحاول املكانته الرفيعة عند املعتمد

  .)16("فقتله

غري مباشرة، والدة من النساء اللوايت أثرن على حياة الرجال من الناحية السياسية بطريقة و

والدة بني الوزيرين ابـن زيـدون وابـن     فنحن نعرف أثر التنافس يف حب بنت املستكفي،

ه الذي كاد معاناة بسبب مكائد غرميهذا احلب على ابن زيدون من سجن وما جره عبدوس، و

رام ما ذهب شاعرنا إىل إشبيلية وملا حظي بقرب املعتضد مث لوال هذا الغبن جهور، وله عند ا

  .)17(املعتمد

تمع األندلسي أمام املسرح تارة، ومن ورائه تارة أخـرى،  فقد برزت املرأة يف ا"وهكذا 

شـؤون التوليـة   بالنساء يف أواخره قد ظهر دورها جليا يف زمن املوحدين حيث استأثرت و

ـ املشهورات حاشية تدبر املكائد و حىت كانت حول كل امرأة من والعزل، ائف تستأثر بالوظ

  .)18("يف احلالني أثرها املشرق والسالبكان هلا واملنافع، و

نذكر منـهن  . ..شتهرت أمساؤهن يف ميادين السياسةنساء ا"كما عرف عهد بين األمحر 

الدور البارز يف خلـع حممـد   كان هلا لدى يوسف األول وانت حمظية مرمي أم إمساعيل اليت ك

زوجة أيب احلسن علي  السلطة بني عائشة احلرةتعرفنا إىل الصراع على النفوذ و ، كمااخلامس

بن األمحر وحليلته ثريا، وهذا أوقع اخلالف بني طالب العرش، ودفع ملك بين األمحـر حنـو   

  .)19("اهلاوية

اء األندلس هو صوت املرأة العجوز، أم أيب عبـد  أجو فقد كان آخر صوت مسع يف"وبعد 

الذي ضيع آخر معقل للمسلمني وسلم مفـاتيح   ،اهللا الصغري وهي تؤنب ابنها امللك املتخاذل

  :غرناطة للعدو، قائلة

  )20202020(مل حتافظ عليه مثل الرجال    ***    اابك مثل النساء ملكا مضاع
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  :ماليكاملرأة يف عصر امل -
دون  الوصول فعال إىل كرسي احلكـم  -واستطاعت-أن أول امرأة أرادت ال خيفى علينا 

إن كانت تسبح ضد التيار الرجويل الذي يـرفض  وسيط أو حجاب هي شجرة الدر، وهي و

رغم تزلفها للعامة بأن تلقبت تارة ال فإا استطاعت حتقيق طموحها ولو أليام، والفكرة إمجا

، وتارة بالصاحلية نسبة إىل زوجها وثالثة والدة السلطان تعصمية نسبة إىل اخلليفة العباسيباملس

مل يطفئ نار الغضب عند العوام الذين يرفضون فكرة إال أن ذلك مل يشفع هلا، و )21(...خليل

  .مريف هذا األ و حتكمهم امرأة، ال سيما وأن موقف اإلسالم واضحأأن تسوسهم 

إن كانت الرجال عـدمت  : "أن قالالعباسي من توليها احلكم  قد بلغت سخرية اخلليفةو

  .)22("عندكم، فأعلمونا حىت نسري لكم رجال

أخفت خرب وفاة زوجها الصاحل  تفكريها السديد حنيومع ذلك يشهد هلا فعلها العظيم و

ة اليت شنها لويس التاسع اهلزمية أمام احلملة الصليبيلتجنب املسلمني اخلسارة و، جنم الدين أيوب

  .على مصر

فطرة اليت ترفض أن تتوىل أمور البالد والعباد امرأة وخباصة إذا كانت البالد حبجم الها لكنو

هو األمر الـذي  الدولة العباسية يف أواخر أيامها، و، فاملعروف أن يف تلك الفترة كانت مصر

العامة، وتكـون  الصورة اليت ترضي و لتنازل لرجل يكون الواجهةجعل شجرة الدر تفكر يف ا

عز إنه  .زوجات وجواري األمراء السابقني األخرية هلا خلف الستار على عادةوالكلمة األوىل 

  ...مصر وقتها يفالدين أيبك التركماىن أحد كبار أمراء املماليك 

و غري مباشـرة،  أاحلياة السياسية، بطريقة مباشرة  دورا فاعال يف العربيةهكذا أدت املرأة 

اعت أن متلك قلب الرجل حبنكتها ودهائها،  استطسواء كانت زوجة أو جارية أو حبيبة فإا و

يف توجهه مبا يتماشى مع رغباا وأطماعها، فكانت يف أحايني سببا لعلوه وعلـو الـبالد، و  

  .ه وضياع العبادأحايني أخرى سببا يف نزول
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حظي  تلفةمن جنسيات خم من األطباء األوربينيالعديد  خالل العهد العثماينباجلزائر وجد 
 .بل خدمام الطبيةأغدقوا عليهم باألموال مقاالذين دير احلكام ورجال الدولة، بتق الكثري منهم

حىت من السكان و ،ووزراء وغريهم كزعماء القبائل رجال الدولة من دايات وباياتجلأ  فلماذا
 علـى أنّ يدل أم على قلة عدد األطباء باجلزائر،  ليف ذلك دليهل  ؟األطباء إىل هؤالءالبسطاء 

 ؟األوربيني األطباء كفاءة كفاءة األطباء اجلزائريني كانت أقل من

ما يدفعنا  وهو شحيحة جدا،هذا املوضوع صادر احمللية حول امل وفرهاادة العلمية اليت تملا نَّإ
 كانوا بعضهم، ألغراض خمتلفة اجلزائردخل أصحاا معاصرة  غربيةدر االعتماد على مصاإىل 
عرب عـن  ت، وحىت القناصل وغريهمواألسرى بعض الرحالة والقساوسة كتابات  إال أنّ. أطباء

فمن جهة جيد نفسه غري قادر  .يف حرجالدارس  جيعل األمر الذي. جتاه املسلمنيائي موقف عد
لتغلـب علـى هـذه    لو .التسليم بأحكامها املتحيزة هومن جهة ال ميكنها، على االستغناء عن
توفرة وفرز الغـث مـن   يتطلب التسلح باملنهج العلمي لغربلة املعومات امل هااإلشكالية وجتاوز
يف ظل غياب  مع االعتراف بصعوبة املهمةنسعى لتحقيقه يف هذا البحث  ماو وه .السمني منها

  .مصادر حملية نرجع إليها للمقارنة واملوازنة

ومن الكتابات األوربية األكثر موضوعية وحيادا ما كتب من طرف علماء مستكشفني مل 
ادفة للسيطرة رية اهلومل يتأثروا باملخططات االستعمام خلفيات معادية للوجود العثماين، تكن هل

كما هو احلال بالنسبة لغالبية الرحالة والعلماء األملـان واالسـكندنافيني   . على البحر املتوسط
ن ألن عددا من وعليه فإننا حمظوظو. )1(ىل حد ما االنكليز واألمريكانإواهلولنديني والروس، و

قوميـات ويف مقدمتـهم   مصادرنا يف هذا البحث كتبت بأقالم مؤلفني ممن ينتمون إىل هذه ال
بعض األطباء األملان كالطبيب الرحالة هابنسترايت، والطبيب األسري بفايفر، ولكن هذا ال يعين 

  .نسلم مبا جاءوا به تسليما مطلقاأننا 
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  :طب باجلزائر خالل العهد العثماينال -

 باجلزائر آنذاك وسوف وردت العديد من املالحظات يف مصادر خمتلفة حول وضعية الطب
الذي قضـى أربـع   ) Hilton Sompson( من ذلك رأي هلتون سامبسون .نعرض بعضها

  :سنوات باجلزائر واختلط بسكان الريف، وصاحب أطباء اجلزائر يف قوله بأنّ

وهي حرفة ... حرفة الطب باجلزائر يرثها االبن عن أبيه، وهلم كتب قيمة يف هذا امليدان"
وهلم ... ام، أو استبدال عظام اإلنسان بعظام احليوانسرية، أصحاا ماهرون يف علم ثقب العظ

ونسبة جناحهم يف هذا امليدان مرتفعة رغم بساطة هـذه األدوات  ... دراية أيضا بطب العيون
اجلراحية، وهلم دراية فائقة بعلم النبات، جيمع الطبيب بنفسه األعشاب من الغابة، مث جيففها أو 

  .)2("رضىيقطرها، ويزا وميزجها وحيضرها للم

 األوربـيني أما بقية  .ن رأيه إجيابيا عن الطب باجلزائريعترب هلتون األوريب الوحيد الذي كا
إىل أنّ الطـب  الذين زاروا اجلزائر  خالل فترات خمتلفة من الوجود العثماين فقد ذهب جلهم 

ـ أمريكا باجلزائر، الذي ذهـب إىل   من ذلك وليام شالري قنصل .كان متخلفا وبدائيا ه ال أن
حيث أا غري موجودة، ومىت كانت موجودة، "حلديث عن حالة العلوم باجلزائر جدوى من ا

فهي حمتقرة، بل إنّ الطب نفسه ال يوجد من يدعيه، هذا إذا اسـتثنينا املشـعوذين وكتـاب    
  .)3(..."احلروز

طريقة العالج عند سكان الريف يف شرق  )L'Abbé poiret( ووصف القسيس اليب بواري
 ومنها احلجامة اليت يعتقد بفاعليتـها  .ليدية جدا وبعيدة عن كوا صحيحةزائر بكوا تقاجل

كما كانوا يؤمنون باخلرافات والتمائم اليت يعطيها هلم املرابطون  كثريا سكان املنطقة يف القالة،
  .)4(لعالج مرضاهم

كتابـات  وحتمل بعض اآلراء مبالغة كبرية يف وصف وضعية الطب، حىت وإن طغت على 
حضر للداي عبدي باشا  الذي أصحاا املوضوعية كرأي الطبيب والرحالة األملاين هابنسترايت

ما دمت ال أستطيع أن أقنع هؤالء الناس، بأن كل " :دواء واحدا بطلب منه، وعلل ذلك بقوله
مرض من األمراض يتطلب دواًء خاصا، فهم يعتقدون بأنّ دواء واحدا كفيال أن يشفي كـل  

  .)5("االت املرضية احل

وأننا ال نستطيع أن  بنفسه، ال سيمالقد نقلت النصوص السابقة حىت يقف القارئ عليها 
نتجاهل هذه اآلراء جتاهال كليا ملعاضدة بعض املصادر احمللية هلا حبيث ال خيتلف رأي محـدان  



- 162 - 

قائال " )6(ولخوجة عن اآلراء السابقة حينما يتطرق إىل التداوي يف البوادي عند سكان السه
  :بأن العالج

عبارة عن نباتات معروفة بنجاعتها ألن السكان هنا ال يعرفون مبادئ التطبيب، وبالنسبة "
هلم فالطبيعة وحدها هي اليت تصنع املعجزات، ومن العادة أم يف مثل هذه احلاالت يلجؤون 

  .)7( "إىل احلمية

ما ذهب إليه الطبيـب الرحالـة    ولعل أصدق تعبري عن وضع الطب واألطباء باجلزائر هو
اليـات  كما يف بقية الو .د على تدهور وضعية الطب باجلزائرالذي أكَّ Shaw اإلجنليزي شو

لطب مل يكن يسري وفق قوانني معينة أو مدارس، بل كان ا" :بأنّ العثمانية، وخلص إىل القول
طباء اجلزائريني على املعاجلـة  ولكنه اعترف بقدرة بعض األ. )8( " يعتمد على ما أَلفَه العرف

  .)9(ببعض األعشاب

  :نيواألطباء اجلزائر -

كان عدد املشتغلني بالطب يف اجلزائر قليال؛ إىل احلد الذي جعل بعض الرحالة األوربـيني  
 ،de Tassy Laugierجيزم بعدم وجود طبيب واحد باجلزائر، من ذلك لوجيي دي تاسـي  

ال يوجد أي طبيـب ال يف  " ، وبأنه"ون طبيبا غري الطبيعةالعرب ال يعرف" :الذي ذهب إىل أنّ
  .)10("مدينة اجلزائر وال يف أي ناحية من اململكة 

إال عددا قليال من األطباء الذين يعملون بالرازي وابـن  مل ير ويشري الدكتور شاو إىل أنه 
ب الوحيد رشد وأطباء عرب قدماء آخرون، والترمجة االسبانية لديوسكوريد هو تقريبا الكتا

  .ووصفه بكونه رئيس بقية األطباء ، وكان شاو قد التقى بطبيب الداي)11( هؤوالذي قر

  :إنّ أقوال هؤالء ال تتعارض مع ما ذهب إليه الدكتور ناصر الدين سعيدوين يف قوله

أنّ مهنة الطب تكاد تقتصر يف العهد العثماين، يف املوانئ البحرية ومنها مينـاء مدينـة   "
ى بعض األطباء األوربيني الذين اعتادوا معاجلة بعض الشخصيات واكتسبوا مـن  اجلزائر، عل

 .)12("جراء ذلك احتراما وتقديرا ملعارفهم الطبية

يني املتخرجني من املدارس واحلقيقة أنه مل يكن باجلزائر أطباء مبستوى كفاءة األطباء األورب
بعض الباحثني تسميهم باملتطببني  إنما كان ا بعض من ميارسون الطب، الذين يفضل .الطبية

  .أغلب الظن يفوأطباء األعشاب أو املداوين، وحىت هؤالء كان عددهم حمدودا 
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ولعل أهم سبب لقلة األطباء باجلزائر هو عناية املؤسسات التعليمية باجلزائر بتدريس العلوم 
ه املؤسسات تـدريس  الشرعية والعلوم املساعدة هلا كاللغة والنحو والبيان وغريها، وإمهال هذ

مع العلم أن اجلزائر مل  .دى إىل قلة املشتغلني ذه لعلوموهو ما أ ،العلوم العقلية مبا فيها الطب
احلصر  وعلى سبيل املثال ال .)13(تنفرد ذا احلال بل كان هذا حال كل العامل اإلسالمي آنذاك

يبحث عنه فضال عن مـا   وأما يف الطب، فلم أر من"...  :طوانما الحظه ابن محادوش يف ت
  .)14( ..."يتقنه يف تطوان

هــ أشـهر   1197ويعد الشيخ عبد الرزاق بن حممد بن حممد بن محادوش املتوىف سنة 
وقد قامت دراسته للطب على جهوده اخلاصة، فال جند  .يف اجلزائر خالل العهد العثماين طبيب

صريه باهتمامه بالعلوم العقلية، وقد متيز عن معا .)15(من أساتذته يف الطب إال بعض العشابني
  .والصيدلة والفلك واحلساب وغريهاحبيث اهتم بالطب 

وقد نوه مبكانته  .وصنع مستحضرات طبية )16(ألف عبد الرزاق بن محادوش كتبا يف الطب
جاء بعد " :القاسم سعد الذي يرى بأنه الدكتور أيبالعديد من املؤرخني اجلزائريني والغربيني ك

وإذا عرفنا أنه كان يف القـرن  "...  :، ويضيف قائال"صاب احلضارة اإلسالميةظالم دامس أ
لعهد االستنارة يف أوربا، أدركنا أنه كان عندئذ أقرب يف تفكريه  امعاصر) م18(الثاين عشر 

  .)17("واهتماماته إىل العلماء األوربيني منه إىل العلماء املسلمني اخلاملني

، Lucien Leclercولوسيان ليكلري Gabriel Colinن كما نوه به كل من غربيال كوال
 نييزه عن غريه من األطباء والقـائم وقد اعتربه هذا األخري آخر ممثل للطب العريب النفراده ومت

  .)18(على العالج والذين مارسوا حرفة التداوي يف اجلزائر العثمانية

كان جراحا لقاسم الذي أمحد بن ب :منهم ،ن آخرونببوهذا، وقد وجد باجلزائر أطباء ومتط
وكان احلكام  .ماهرا من منطقة تافرنت، وكان معاصرا للحاج أمحد باي، آخر بايات قسنطينة

ومنهم من ترك مؤلفات يف الطـب  . )19(ون إليه يف عمليات جراحية عديدةؤالعثمانيون يلج
  .)20(كالشيخ أمحد بن قاسم بن حممد ساسي البوين واملتطبب حممد بن علي باديس الصنهاجي

ة احلكام وقد كان باجلزائر موظف يدعى الباش جراح، وهو الذي كان يتكفل بصحهذا؛ 
وكان جيري بعض العمليات اجلراحية، كما كان يشـرف علـى    .وأعيان األتراك واألسرى

صيدلية اجلنينة، وعلى األطباء األتراك الذين كانوا يأتون من مصر أو تركيا للتكفـل بصـحة   
  .)21(االنكشاريني
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وجد بعض  ، إال أنهواقع أنه على الرغم من عدم وجود أطباء متخرجني من مدارس طبيةوال
األطباء التقليديني املهرة الذين أحرزوا جناحا يف معاجلة بعض األمراض بالطرق التقليدية البسيطة 

عددهم قليال، ويبدو أن كفاءم مل تبلغ كفاءة األطباء األوربـيني   اليت يعرفوا، ولكن كان
  .املتخرجني من اجلامعات املتخصصة يف الطب

  :ن باجلزائرواألطباء األوربي -

نظرا لقلة املتطببني باجلزائر وثق اجلزائريون حكاما وحمكومني باألطباء األوربيني، الـذين  
اجلزائـريني   وذلك ما أكده هابنسترايت بقوله بأن .اكتسبوا احتراما وتقديرا ملعارفهم الطبية

دة عن كفاءة األطباء النصارى يف هذا الشأن، ويدعوهم بالعلماء تعبريا عن حيملون نظرة جي"
  .)22("التقدير اخلاص الذي حيضون به لديهم

كان دايات اجلزائر وكبار املسؤولني يف الدولة يهتمون بشؤون صحتهم اخلاصة؛ ويتخذون 
وهلـذا  أكفاء، كانوا حريصني على اختاذ أطباء كما . أطباء كلما وجدوا إىل ذلك سبيال هلم
ومن الدايات الذين استفادوا من خدمات األطباء األوربيني الداي  .وا إىل األطباء األوربينيجلؤ

  Dr juan Fernandezعلي خوجة الذي أتى بالطبيب اإلسباين خوان فرنندز دي الس هراس 

de las Heras  باء م، كما كان لبعض البايات أط1818بعد اشتداد وطأة الطاعون يف جانفي
م طبيـب هولنـدي   1713يرعون صحتهم من ذلك الباي كليان بوكمية الذي كان له عام 

  .)23(يشرف على صحته Sansonيسمى سانسون 

هــ  1185تيون بالقالة يف أوائل رجـب  وجند يف رسالة ألمحد باي قسنطينة ملدير الباس
أيت معه جبميع ابعث لنا الطبيب الذي هو عندكم للحاجة به، وي "...يطلب طبيبا ) م1771(

  .)24(..."األدوية الصاحلة جلميع األمراض

كما وجه صاحل باي قسنطينة لنفس الغاية رسالة إىل مقر الشركة الفرنسـية يف مرسـيليا   
جاء يف رسالته املؤرخـة بأوائـل    . الباستيون، مث انتقل إىل فرنسايطلب طبيبا كان يعمل يف

و الذي كان طبيبا يف القالة سـابقا  وميالن املذكور ه "... ):م1786( هـ1201رمضان 
  .)25( ."..ألننا نعرفوه طبيب جيد، وإال غريه من األطباء املالح غاية

حبيث كان أحد  .كان هؤالء األطباء حيصلون على مبالغ مالية هامة مقابل خدمام الطبية
يدفع مـا   الزعماء بالشرق اجلزائري وهو الشيخ عبد اهللا شيخ منطقة املعزولة بضواحي القالة

  .جنيه كل ثالثة أشهر مقابل استفادته هو وعائلته من خدمات أطباء البستيون 250قيمته 
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اليت جاء  تسلم هابنسترايت الطبيب الرحالة األملاين باإلضافة إىل تسهيل مهمته العلمية كما
من طرف الداي عبدي  )26("ثالثة أكياس من النقود من صنف القروش"من أجلها إىل اجلزائر

 :ووصف هابنسترايت املبلغ املقـدم لـه   .مقابل خدماته الطبية له والبنه آغا العرب )27(شابا
ويف موضع آخـر يقـارن   ". وبالفعل كانت هذه اهلدية جديرة مبقام من قدمها وهو الداي"

"... هابنسترايت ما كان حيصل عليه من أموال بكيس من القروش أعطي ألحد اجلنود األتراك 
  .)28("بال، إذا ما قورن مبا أحصل عليه كطبيب أجنيب يرعى صحة الدايوهو مبلغ غري ذي 

وقد تدل العبارة األخرية على أنّ الداي اختذ هابنسترايت طبيبه اخلاص على الرغم من قصر 
قضى جلها خـارج مدينـة    حيث. املدة اليت قضاها يف اجلزائر واليت مل تتجاوز عشرة أشهر

هل كان يدفع له املال  .ليت كان يتحصل ا على هذه األموالالكيفية ا ياجلزائر، ولكن ال ندر
وجتـدر اإلشـارة إىل أن    ؟أم أا كانت على شكل راتب شـهري  مقابل كل خدمة طبيبة

هابنسترايت تسلم من الداي مقابل دواء حضره له، عندما هم مبغادرة اجلزائر ائيا ثالثة أكياس 
  .قروش وهي اليت أشرنا إليها آنفامن ال

اجلزائر عامة يعرفون تفوق األوربيني يف ميدان الطـب   أهايل كان ومن ناحية أخرى فقد 
 :فقد ذكر القسيس بواري .ن يف احلصول على خدمام الطبيبةوهلذا كانوا حيترموم ويسعو

أن سكان القالة كانوا يقدرون األطباء األوربيني الـذين يتواجـدون بالصـدفة عنـدهم،     "
ة؛ وأم مبجرد رؤيتهم لطبيب أوريب يتهافتون عليه لطلب الكشف علـيهم  ويستقبلوم حبفاو

  .)29("حىت ولو كانوا أصحاء؛ رغبة منهم يف عدم تفويت الفرصة

 .ولة علي باي برفقة جـراح البسـتيون  وهو ما صادفه بنفسه عندما قام بزيارة شيخ املعز
وعة كبرية منهم وطلبوا منا مبجرد أن علم األهايل بذلك أحاطت بنا جمم" :حيث يقول يف ذلك
ولكنهم كانوا كثريين فوجدت نفسـي   .م، فذهبنا إىل خيمهم واحدا واحداأن نكشف عليه

جمربا أنا أيضا أن أشارك الطبيب يف عمليات الفحص بعدما أفهمهم الطبيب أنين على نفـس  
  .)30("درجة كفاءته

ولكن ما ال ميكـن   .وسةمن املبالغة شأن كتابات القساإن ما ذهب إليه بواري فيه شيء 
رفضه هو أن سكان اجلزائر كانوا يقبلون على األطباء األوربيني، وذلك ما أكـده الطبيـب   

  .)32(يف عدة مواضع من رحلته) 31(الرحالة هابنسترايت املوصوف باملوضوعية
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وقد كان هو  .مة علمية وظل ا ملدة عشرة أشهرهابنسترايت إىل اجلزائر يف مهوقد جاء 
ويعلل هابنسترايت ذلـك   ,من طرف سكان اجلزائر لذي يرافقه يف الرحلة حمل تقديروالوفد ا

ن حرفـة  أصبحنا حمل تقدير لكوننا أجانب وألننا منته" :بكوم أجانب ميتهنون حرفة الطب
ومرد ذلك أم كانوا يروننا  .على تسميتنا بالباربريو فقد اعتادوا .الطب أو التداوي باألعشاب

  .)33( "ن حنمل يف أيدينا زهورا ونباتاتيف أغلب احليا

وذلك ما أكده  Borbiero باربريو كان سكان اجلزائر يطلقون على األطباء األوربيني كلمة
يقصد ا املشـتغل   )34(باربريو يف لغة الفرانكا هابنسترايت يف عدة مواضع من رحلته، وكلمة

الدارج كلمتا حـالق أو مـزين    بالطب أو املداوي باألعشاب، وغالبا ما يرادفها يف اللسان
وميكننا أن نقسم األطباء األوربيني إىل أربعة أصناف،  ؛ هذا)35(الرتباط ممارسة الطب باحلجامة

  :هي

  . خدمة كبار املسؤولني باجلزائراألطباء األحرار الذين كانوا يدخلون يف �

  .سات والشركات األوربية باجلزائراألطباء املوظفني باملؤس �

  .ة الذين كانوا يزورون اجلزائر ألغراض علميةاألطباء الرحال �

  .طباء األوربيون األسرى باجلزائراأل �

  األحراراألطباء األوربيون  .أ 

ة كبار رجال الدولـة مقابـل   استقر بعض األطباء األوربيني باجلزائر ودخلوا يف خدملقد 
األمريكي بـاجلزائر   ما أشار إليه األسري القنصل :على سبيل املثال من ذلك .مبالغ مالية طائلة
م إىل مدينة اجلزائر حامال 1788يف شهر ماي  قدم باي قسنطينة الذي ذكر بأنكاثكارت، 

الضريبة اليت يقدمها البايات مرة كل ثالث سنوات، وهي املعروفة يف املصادر احمللية بالدنوش، 
شاب امسه " :ووصفه بأنه. ي يف رحلته هذه طبيب مسيحي حروكان من ضمن املرافقني للبا

جان جي، وهو قريب ملونص جيمون أحد كبار التجار الفرنسيني هنا، وقد كان يف خدمـة  
الباي مدة تسع سنني، حيث يكسب مبالغ مالية طائلة سنويا، وهو يتمتع حبظوة خاصة لـدى  

  .)36( "الباي

اشـا  واملعلوم أنّ باي قسنطينة يف السنة املذكورة هو صاحل باي، الذي واله الداي حممد ب
  .م1792م، وظل ا إىل أن عزل بعد وفاة الداي 1771واليتها سنة 
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إىل أن املصادر مل تسعفنا ملعرفة ما إذا كان اختاذ املسؤولني لألطبـاء  هذا؛ وجتدر اإلشارة 
وذلـك ألننـا   . فحسب؟ األوربيني األحرار أمرا شائعا أم أنه اقتصر على بعض الشخصيات

بيني ولكن يتعسر علينا يف بعض األحيان معرفة وضعيتهم يف عابرة ألطباء أور وجدنا إشارات
  .زائر من كوم أحرارا أو أسرىاجل

  األوربية باجلزائراألطباء األوربيون املوظفون يف املؤسسات  .ب

كان األطباء من ضمن املوظفني التابعني لبعض املؤسسات األوربيـة كالقنصـليات   لقد 
لذي كان أطباؤه مبا فيهم اجلراحون يقدمون خـدمام  والشركات التجارية مثل الباستيون، ا

  .ميع املرضى يف مناطق االمتيازاتالطبية جل

ن للباستيون يستفيدون من خدمات أطباء البستيون حيث كان كما كان السكان ااورو
زبائن من سكان  بأن يكون هلم -إىل جانب تطبيبهم للمرضى من موظفي الشركة-يسمح هلم 
فقد كان طبيب البستيون غالبا ما يرسلُ يف طلبه من طرف رؤساء القبائل  .زاتمناطق االمتيا

وهو ما أشارت إليه عدة  .اي قسنطينة شخصيا أو كبار موظفيهااورة، بل وحىت من طرف ب
بعث ا بايات قسنطينة وعدد من زعماء القبائل إىل مدير الباستيون يطلبون فيهـا   )37(رسائل

  .ة أنفسهم أو ملعاجلة أبنائهماجلإيفاء أطباء ملع

تعود عدد من هذه الرسائل إىل صاحل باي قسنطينة من ذلك رسالته إىل وكيل الباسيتيون 
م، اليت يطلب فيها إرسال الطبيب الفرنسي املقـيم يف  1775م، وأخرى إىل عام 1774عام 

م يطلب إرسال 1787كما وجه صاحل باي رسالة إىل وكيل الباستيون عام . القالة ليعاجل ولده
  .ي املقيم يف القالة إىل قسنطينةالطبيب الفرنس

من ذلك رسـالتني   .رسائل من صاحل باي يطلب أطباء ملعاجلة بعض موظفيه وقد وجدت
م يطلب يف كليهما 1785م، واألخرى بعام 1782إىل وكيل الباستيون إحدامها مؤرخة بعام 

وقد جاءت الدعوة يف . طينة ليعاجل أحد موظفيهإرسال الطبيب الفرنسي املقيم يف القالة إىل قسن
الطبيب ؛ بينما ورد يف الرسالة الثانية طلب من ملعاجلة احلاج مسعود بن زكري الرسالة األوىل

  .)38( ليعاجل احلاج حممد بوعباية قائد الزمالة يف قسنطينة

ئهم ا بعض الشخصيات املهمة إىل وكيل الباستيون يطلبـون إيفـا   توهناك رسائل بعث
م 1789من ذلك رسالة احلاج حسني بن عبد اهللا اخلليفة إىل وكيل الباستيون عـام   .بأطباء

  .)39(هبالقالة إىل قسنطينة ليعاجل يطلب إرسال الطبيب الفرنسي املقيم
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إىل وكيـل   )40(وتعود مخس رسائل إىل الشيخ علي باي شيخ املعزولة بن احلاج عبد اهللا
األطباء يف ثالثة منها طلب  ،م1792إىل وكيل الباستيون عام رسائل  أربعمن ذلك  .الباستيون

ففي إحداها أرسل يف طلب الطبيب الفرنسي املقيم يف القالة ليعاجل ولده التومي،  .ملعاجلة أبنائه
  .)41(ويف أخرى طلب إرسال الطبيب الفرنسي املقيم يف القالة ليعاجل ولده حسني

زل السـكان لتقـدمي   ء األوربيني على مناوقد حدثت بعض املشاكل بسبب تردد األطبا
م، الـيت  1779وذلك ما جنده يف رسالة صاحل باي إىل وكيل الباستيون عام  .خدمام الطبية

ضمنها أمرا للفرنسيني بعدم دخول ديار املسلمني، إلقدام قائد عنابة على قتل امـرأة بسـب   
  .)42(اامها بالفاحشة مع طبيب القالة الفرنسي

سيما  ال الرسالة األخرية ليس غريبا لغرية اجلزائري املفرطة على املرأة من ذويه، إنّ ما حتمله
وقد ترجاين أحد األتراك مـن  :" من األوريب حىت ولو كان طبيبا وهذا ما أورده هابنسترايت

ذوي املكانة املتميزة أن أعاجل زوجته، وعندما طلبت منه أن أرى املريضة أجابين من األفضل أن 
  .)43( "أن يراها أحد متوت على

ي ويبدو أن الصلة اليت كانت جتمع السكان باألطباء األوربيني كانت قوية إىل احلد الـذ 
ـ  .جعل بعض األطباء يعتنق اإلسالم اتح مـن رجـب   فقد تلقى إبراهيم وكيل احلرج يف الف

 ترد اإلشارة يف كليهما إىل أنّ طبيب أوريب يقيم يف عنابـة  نيرسالت) م1824(هـ 1240
  . )44(تردد على قسنطينة ملعاجلة املرضى يعتنق اإلسالم يف قسنطينةوي

ومن أشهر األطباء األوربيني املوظفني يف اجلزائر العثمانية الكاهن االجنليزي شاو، الـذين  
ولكن ليس لدينا ما يثبت تقدميه خلـدمات طبيـة    .يف القنصلية الربيطانية باجلزائركان يعمل 

إال أن مكوثه باجلزائر مدة طويلة تربو على اثنيت عشرة سـنة   .كللجزائريني، وال ما ينف ذل
  .طبيبة لرجال الدولة يف اجلزائر جتعلنا ال نستبعد أن يكون هو اآلخر قد قدم خدمات

  األطباء األوربيون الرحالة .ج

من ذلك  .زار اجلزائر خالل العهد املدروس عدد من األطباء األوربيني كلفوا مبهام علمية
وظل ا حوايل  م1732الذي دخل اجلزائر سنة  )45(عامل النبات األملاين هابنسترايتالطبيب و
وقد كلف من طرف ملك بولونيا برئاسة بعثة علمية إىل مشال إفريقيا، للتعرف  .عشرة أشهر

  .)46(عن كثب على نباتات املنطقة، والعمل على مجع عينات منها لفائدة القصر امللكي
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رحلة هابنسترايت مهمة من ناحيتني من حيث املادة العلمية اليت تقدمها سيما ملوضوعنا، 
ومن حيث اتصاف صاحبها باملوضوعية، وقد أكد على الصفة األخرية ناصر الدين سعيدوين 

أقرب ما تكون إىل االعتدال واملوضوعية والنظرة املتزنة باملقارنة مـع  " :الذي وصفها بكوا
اإليـاالت  (وصفا دقيقا ألوضاع تلك األقطار جاءت" ، وبأا..."ات املعاصرة هلاباقي الكتاب
  .)47("وتعبريا صادقا عن آرائه، إذ مل يهتم فيما سجله إال برصد الواقع كما تعرف عليه) املغربية

أما من حيث املادة اليت تقدمها فيتجلى ذلك باملقارنة مع رحلة أخرى تزامنت معها وهي 
، "رحلة يف أياليت تونس واجلزائر" :ـاملعنونة ب Jean-André peyssonnelبايسنال  رحلة الطبيب

م، وعلى الرغم من أنه طبيـب  1725 -م1724: حبيث زار هذا الرحالة اجلزائر خالل سنيت
  .ال أنه مل يول الطب أي اهتمامإ

مه باملهمـة  وأول ما فعله هابنسترايت يف اجلزائر هو مقابلته داي اجلزائر عبدي باشا وإعال
وهي القيام بأحباث علمية جيمع فيها النباتـات واحليوانـات    .اليت قدم من أجلها إىل اجلزائر

فأجاب الداي الوفد العلمي بأنّ بالده مفتوحة هلم يف رحلتهم، وأـم يسـتطيعون    .النادرة
  .)48(االعتماد على محايته

من طرف السكان، ويعلل ذلك  كان هابنسترايت والوفد الذي يرافقه يف الرحلة حمل تقدير
أيقن هابنسترايت بأنه من املضر ملشـاريعه يف البحـث   . بكوم أجانب ميتهنون حرفة الطب

رفض وصف األدوية لبعض كبار الشخصيات وخاصة آغا العرب، وهو ابن الداي الذي عرف 
مثل يف بعض تت وقد قدم له اآلغا هدايا .املفعول اجليد للوصفات اليت كان يقوم بتحضريها له

 الـذي  نفس السلوكوهو . وأمر بأن تبحث له عن حيوانات نادرة أخرى. احليوانات النادرة
فكلما قدمت خدمة ألحد إال وحاول ألن يظهر يل عرفانـه باجلميـل   :" أبداه معه اآلخرون

ه كما مسح آغا العرب هلبنسترايت مبرافقته يف رحلت. )49( ..."بتقدمي هدايا كاليت قدمها يل اآلغا
  .)50(االعتيادية مع احمللة داخل البالد جلمع الضرائب من الفالحني

وملا أراد هابنسترايت مغادرة اجلزائر شكر الداي على مساعداته، وطلـب منـه اإلذن يف   
شريطة أن يترك له األدوية اليت كان هلا مفعول يف معاجلة "مواصلة سفره حنو تونس، فأذن له 

وسلم الوصفة اخلاصة ـا  ، "، فقام هابنسترايت بتحضريها له ابنه، وتعليمه كيفية استعماهلا
، )51(..." حلرسه الشخصي ليتمكن من استخدامها يف معاجلة ما يلم به وبأصدقائه من األمراض

  ".ثالثة أكياس من النقود من صنف القروش": ـوقد كافأه الداي ب
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تـه، ومكنتـه مـن    وهكذا فإن معارف هابنسترايت الطبية ساعدته على النجاح يف مهم
ويف رسالة هابنسترايت املوجهة إىل امللك واملؤرخـة  . اكتساب صداقة الداي وابنه آغا العرب

إن رغبتكم يف احلصول على حيوانات نادرة وخاصة منها اليت ال زالت " :1732بأول جوان 
فكانـت   )...مقاطعة التيطـري (على قيد احلياة تتطلب السفر إىل األقاليم اجلنوبية هلذا البلد 

ية الذي كنت قد عاجلته جبولته االعتيادية داخل دة بالنسبة يل أن يقوم آغا الصباحيمناسبة سعي
وبالفعل فقد متكنت من احلصول علـى إذن الـداي   ... البالد جلمع الضرائب من الفالحني

مبصاحبة احمللة، وقد زودين برسالة موجهة إىل كل احلكام اخلاضعني لسلطته تطلب منـهم أن  
( أفريـل   22فروا يل رفقة تقوم حبماييت أثناء قيامي بأحباثي، لقد غادرت مدينة اجلزائر يف يو

) صـباحيي ( مع بعض من رافقوين يف رحليت، وقد أرسل معي الداي دليال وفارسا ) 1732
كاهن القنصلية اإلجنليزية  Dr Shaw الطبيب شاو" :وممن رافقه يف رحلته ..."ليكونا يف صحبيت

  .)52( "هو أيضا على رخصة السفر الذي حتصل

وقد الحظت أنّ " :وترد يف رحلة هابنسترايت نصوصا مهمة حول اتصال السكان به، منها
محل باقة من النباتات يف اليد هو مبثابة جواز مرور معروف ووسيلة ممتازة لضمان السالمة، ألنّ 

ويف هذا ... وي باألعشابمن يذهب للبحث عن النباتات ينظر إليه هناك بأنه متطبب أو مدا
الصدد قدمت خدمات للمرضى الذين عرضوا علي حسبما أمكنين ذلك، وقد اسـتعملت يف  
ذلك بعض النباتات الشائعة اليت تنمو بناحيتهم وأوضحت هلم كيفية استعماهلا، فقـد كـان   

مو عند يدفعين إىل ذلك إمياين بأن نعمة اخلالق جعلت الدواء الذي حيتاجونه يف شكل نباتات تن
أقدامهم، وكانت أتعايب كطبيب يف هذه املعاجلات ال تتجاوز غالبا تقدمي كأس من املاء البارد 

  .)53(..." أو تناول قليل من احلليب اللّذيذ

االحتالل االسـباين الثـاين   هذا وقد تزامنت الفترة اليت زار فيها هابنسترايت اجلزائر مع 
، ويتخوفون من اخلروج بـدون  رد فعل األهايل وهلذا كان األوربيون يتخوفون من .لوهران
بل أن هابنسترايت كان يقدم خدمات للسكان كعمل إنساين من جهة وللتودد إليهم  .حراسة

هذا وقـد اختـذت    "... :حفاظ على حياته من جهة أخرى، وذلك ما نلمسه يف هذه الفقرة
ض تقدمي العون ألي شخص لنفسي قاعدة يف ممارسة الطب يف البلدان غري املتحضرة أن ال أرف

ما دمت قادرا عليه، ألنّ االمتناع موقف يتصف باخلطورة، بينما اإلقدام على املعاجلة دون ترو 
يعترب محاس واندفاع غري حمسوب العواقب، وهذا ما تطلب مين القول عند بداية معاجلة املريض 
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كنين ذلك، وإن مـزاوليت  بأن نتيجة عالجه غري أكيدة، ودفعين إىل التستر عن مهنيت كلما أم
  ".هلذه املهنة بنجاح كانت من أجل احلفاظ على حيايت، وليس من أجل كسب النقود

يبني هابنسترايت يف عدة مواضع من رحلته احترام سكان اجلزائر له ألنه طبيب، وبأنه كان 
سكان تلك اجلهات من بربر وعـرب  " :يرد على حسن ضيافتهم بأن يقدم هلم بعض األدوية

فقد كان الطعام يقدم يل مباشرة ... ولكوين طبيب... ا خيصوننا بكميات أوفر من الطعاموكان
بعد اآلغا، وقد كلفتين هذه املعاملة بعض األدوية اليت كنت قد حضرا مسبقا، فقد كنت أقوم 

  .)54("بتوزيعها على املرضى من جنود احمللة أو سكان تلك البالد

فة اليت حظي هو ورفاقه يف بضواحي عنابة عندما قصد وقد أشاد هابنسترايت حبسن الضيا
استطعنا النوم بأمان ألنّ حسن الضيافة إحدى خصال العـرب،  " :شيخ أحد الدواوير للمبيت

وباملناسبة وزعنا على مستضيفينا بعض األدوية الـيت  ... فيسهرون جيدا على حراسة األجانب
  .)55( "طلبوها منا

  األسرىاألطباء األوربيون  .د

ضم طاقم السفينة عادة طبيب أو طبيب جراح، وعندما يتم أسر السفن األوربية من طرف ي
البحارة اجلزائريني يكون هؤالء األطباء من بني الشخصيات اليت يتم بيعها أو افتداؤها بـثمن  

سيحيني أحد مصـادر  تشكل جتارة األسرى امل" :معترب، وذلك ما أكده هابنسترايت يف قوله
فالقابودان وهو قائد السفينة، يتطلب  .ل أسري له قيمة حمددة حسب مكانتهفك .الدخل الرئيسية

إطالق سراحه دفع ألفني ومخسمائة قرش، بينما معاونه وكذلك صانع السفن أو اجلراح فيدفع 
  .)56("عن كل واحد منهم ألف ومخسمائة قرش

نوا قد حملـوا إىل  أطباء خاصني م كا الذين اختذهم الدايات واملسؤولون ومعظم األطباء
أنَّ الباشا بابـا  : منهانذكر : واألمثلة على ذلك كثرية. عند الرتاع البحري  اجلزائر كأسرى 

شـوال   22كما اشترى صـاحل بـاي يف    .)57(علي كان له طبيب جراح فرنسي وقع أسريا
بألف حمبوب  Pascual Gamizoطبيبا إيطاليا يدعى باسكوال غاميزو ) م1780(هـ 1195
فرنك، وكان هذا األخري على منت مركب حريب نابوليتاين عندما  4000تعادل حوايل وهي 

  .)58(م ضمن أسرى احلاج حممد اإلسالمي رايس1777/هـ1191وقع أسريا يف شوال 

وقد كان اجلراحون األسرى جيربون على تنفيذ عقوبة قطع أطراف ارم، وذلك ما يشري 
اليهودي أو النصراين الـذي  " :كاإلنقاص من العملة هابنسترايت من أنّ من اجلرائم الكربى
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ينقص من العملة تقطع يديه ويشنق ويطاف جبثته على ظهر محار يف أرجاء املدينـة، وهـذه   
  .)59(..."العقوبة نفذت حديثا وأرغم اجلراحون من األسرى على القيام باإلجراءات املتعلقة ا

دد من األسرى من الضباط واألطباء منهم قائمة تضم أمساء ع" التشريفات"وجند يف كتاب 
ولألسف فإن كتاب التشريفات مل خيربنا إال عن بيع واحد منـهم   .أحد عشر طبيبا وجراحا

لصاحل باي وهو الذي أشرنا إليه، وسكت عن البقية، منهم عدد مـن األطبـاء الربتغـاليني    
يسـكو  ، وفرانس)م1766(هـ1180الذي سجن سنة  Joseph Albertكجوزيف ألربت 

  .)60()م1799(هـ 1214ذي احلجة  9الذي سجن يف  Francisco Vignardفينيارد 

أسر عصمان رايس دراو وصاحل رايس اجليجلي الربـان  ) م1785(هـ 1200ويف عام 
وعدد من معاونيه، ومنهم طبيبـه دونسـتيا     Josefo Montardiالليفورين خوسيفو مونتارد 

هـ 1217ومن ضمن أسرى محيدو يف رجب ، Donastia Giccomo-Missavaliجيكومو 
 Juaquino Antonio داكيوتـو طبيب إسـباين  امسـه خواكينـو أونونيـو     )  م1802(

Dakioto
)61(.  

مذكرات أو حملة "ومن بني األطباء األسرى باجلزائر األملاين سيمون بفايفر صاحب كتاب 
ل أسريا ا مدة مخـس  م، وظ1825الذي جيء به أسريا إىل اجلزائر سنة " تارخيية عن اجلزائر

  .سنوات حبيث حرر وأطلق سراحه عند االحتالل الفرنسي

عمل بفايفر يف مطبخ قصر اخلزناجي ملدة سنتني، وملا علم هذا األخري مبا كان تعلمه بفايفر 
مع أن بفايفر مل يكن يعرف كثريا من . )62(يف بلده؛ جعله طبيبه اخلاص بعدما متكن من معاجلته

كنت أعرف أن كثريا من فروع الطب جمهولـة  " :ما يؤكده هو بنفسهفروع الطب، وذلك 
  .)63 ."لدي متاما، وأن خربيت القليلة ال تسمح يل بأن أمحل لقب طبيب

فن "ويذكر بفايفر بأن الوزير سأله عن املهنة اليت تعلمها سابقا يف أوربا فأجابه بأنه تعلم 
بذلك سرورا كبريااجلراحة، فس وقال له"ر ،" :ها مهنة تدر األموال على صاحبها خاصة يف إن

  .)64("اجلزائر، حيث ال يوجد طبيب ماهر بعد أن انتهى فن الطب العريب

"...  تنحصر يف معاجلة الوزير وغريه من أفراد القصر إذا أصيبوا مبرض" كانت مهمة بفايفر
زير أو الذي مل يكن له طبيب خاص يستشريه إما بواسـطة الـو  ) حسني داي(وكان الداي 

  .، مث يف فترة الحقة متكن من التعرف عليه شخصيا"بواسطة أحد خدامه كلما حلت به وعكة
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ه متاما، وقد عـرب  وباختاذ بفايفر طبيبا خاصا احتل مكانة مرموقة يف القصر، وتغريت حيات
ومنذ تلك اللحظة أصبحت كأين انتقلت إىل حياة أخرى، فتركت مغـارة  : "عن ذلك بقوله
، وكانت الغرفتني مزينتني وجمهـزتني باألثـاث   "كنت غرفتني كبريتني يف القصرالفئران، وس

والزرايب، وارتدى بفايفر مالبس رفيعة ومتتع باملأكوالت اللذيذة، وكلف خبدمتـه خادمـان،   
  ...".ومل أكن أفتقد شيئا إال حرييت:" وخلص وضعه اجلديد بقوله

رية، وآالت اجلراحة من بـاريس، إال  أحضر اخلزناجي لبفايفر بأمر من الداي صيدلية صغ
، وعندما أحل على الوزير يف حاجته إىل الكتب سيما الكتب اخلاصة )65(الكتب فلم حيضرها له

باجلراحة، أجابه بأنه ال يستطيع أن حيضر له شيئا منها، إال إذا كان يف حاجة إىل كتب عربية 
يف احلال معلما تركيا لتعليمه مبادئ  أو فارسية أو تركية فإنه حيضر له الكثري منها، وأرسل له

كسب بفايفر ثقة الوزير بفضل تفانيه يف خدمته، بدليل قوله حمدثا ؛ )66( اللغة العربية والتركية
ويف إحدى املرات قلت لنفسي أنه على استعداد لالستجابة ألي رجاء آخـر، وأنـه   " :نفسه

  .)67( ..."سيطلق سراحي مبجرد أن يعثر على طبيب حيل حملي

ويذكر بفايفر أنه كان الطبيب الوحيد الذي يعاجل املرضى واجلرحى يف الدور والثكنـات  
بعد أن أخـربه  -وهلذا خاطبه الوزير قائال  ،)68(عند االحتالل، وكان يساعده بعض املمرضني

نظرا ألننا ليس لدينا أطباء فقد طلب مين الباشا أن أرسلك إىل الثكنات اليت " : - بكثرة اجلرح
، "رحى إليها، وإين على يقني من أنك لن تبخل على أولئك املسـاكني مبسـاعدتك  محل اجل

ووعده باملكافأة عند انتهاء املعركة، فأجاب بفايفر طلبه مشترطا عليه ضمان حريته له، فـرد  
أنت حر، وسوف أكافئك مكافأة السلطان، إن أنت اعتنيـت  :" عليه الوزير يف احلال بقوله

  .)69("باجلرحى عناية كاملة

بتدهور  القائلني الكتاب األوربيني ال نستطيع أن نتجاهل آراء أننا خالل ما سبق يتبنيمن 
ومـع  املوضـوعيني،   كتابمن السيما وأن فيها عدد الطب يف اجلزائر خالل العهد العثماين 

ق من قلة عدد األطباء واملرافها عضببل أن الواقع نفسه  ،رائهمآلية كتابات احمللمعاضدة بعض ال
أن هؤالء الرحالة أتوا كما ، واضحة مبالغةبعضها حيمل ولكن حسبنا أن نشري إىل أن  ،الطبية

م له بذلك التدهور ملقارنتهيف اجلزائر الطب  افطبيعي أن يرو ،بعد عصر النهضة متقدممن عامل 
  .مبا يف بلدام
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زائر كـان قلـيال،   احلقيقة اليت ال سبيل من االعتراف ا وإنكارها أن عدد األطباء يف اجل
وهذا ما جعل رجال الدولة يلجأون إىل  ،باإلضافة إىل كوم أقل كفاءة من األطباء األوربيني

ال ينفي وجود بعـض  متخرجني من مدارس طبية، جزائريني عدم وجود أطباء ولكن  ،هؤالء
عضهم ورثها املداوين أو أطباء األعشاب ممن مارسوا مهنة الطب وبواألطباء التقليديني املهرة، 

عن أبائه بل أن بعض املصادر األوربية نفسها تشري إىل جناعة بعض الطرق اليت كان يستخدمها 
  .بعض املداوين اجلزائريني يف العالج

  :اهلوامش -
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  :مقدمة -

خريي اجتماعي وؤسسات ذات طابع ديين وممبدينة اجلزائر يف العهد العثماين  تأسستلقد 
يرجع إىل سـبب   ماؤسسات فمنها عرفت بالزوايا، وقد تعددت أسباب تأسيس مثل هذه امل

خريية مثل كل طويل اليت كانت تأوي املشردين، ومنها ألسباب دينية واجتماعي مثل زاوية بو
لثعاليب خارج مدينة بـاب الـواد،   زاوية عبد الرمحن ا مثلاألولياء ب اقتداءالزوايا اليت أسست 

هناك أسباب تعليمية مثل زاوية  غريمها، ووزاوية عمر التنسي قرب زاوية عبد الرمحن الثعاليب و
ـ اويا خاصة بفئات اجتماعيـة خاصـة   كجاوة قرب سوق اجلمعة، كما تأسست ز  زاوييتك

، وزاوية األندلس اخلاصة بفئة األندلسيني الذين هاجروا إىل مدينة اجلزائر بعد سقوط األندلس
  .وهي خاصة بفئة األشراف الشرفة

ذه املواضيع من خالل املصادر واملراجـع  من الصعب إضافة معلومات جديدة حول مثل ه
لذا كان االعتماد على الوثائق األرشيفية املوجودة مبؤسسة األرشيف الوطين باجلزائر هو  ،فقط

شرفة من خمتلف جوانبه، حيث احلل األمثل و يف نفس الوقت األصعب ملعاجلة موضوع زاوية ال
ئق اليت ختص الزوايا بفرز كل الوثا حيث قمنا 1أساسا على سجالت احملاكم الشرعية اعتمدنا

من جهة أخرى قمنـا   على معطيات هامة فيما خيص زاوية الشرفة، منها متكنا من احلصولو
اليت كانت تتحصل عليها الزاوية من خـالل   باستغالل معطيات هامة تتعلق بالعائدات املالية

تغطية نشاطاا أو صـيانتها،  عملية كراء األوقاف التابعة هلا و املصاريف اليت كانت تقوم ا ل
  .1825تد إىل غاية مينية متقطعة نتيجة فقدان جزء منه وهذا السجل يغطي فترات زم
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  :مصطلح الشريف -

 مصطلح الشـريف عمومـا و  مفهوم إلشارة إىل اقبل احلديث عن زاوية الشرفة البد من 
من كلمة الشـرف   تفكلمة الشريف جاء .دينة اجلزائر خصوصا يف العهد العثماينمفهومه مب

يقال رجل شريف ورجل ما وجد له أباء متقدمون يف الشرف ومجعهـا  وهو احلسب باآلباء و
اجلـاه حيـث كـان    اف هم رؤساء القبائل ذات الشأن و، وقد كان األشر2شرفاء وأشراف

بأيديهم تدبري شؤون أهل املدينة، وبعد جميء اإلسالم صار االنتساب إىل بيت الـنيب عالمـة   
هذه التسمية ، كما أصبحوا يسمون بأهل البيت ووهذا بسبب تأثري أراء الشيعة شرف خاص

الرجس أهـل  إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم ( :الكرمي حيث يقول اهللا عز وجلّ وردت يف القرآن
ويرى الشيعة أنّ املقصود بأهل البيت هم آل علي و فاطمة بنـت   3)يطهركم تطهرياالبيت و
  .4الرسول

دينة اجلزائر يف العهد العثماين هو كل من يستطيع إثبات أنّ له نسب ينتهي إنّ الشريف مب
كان ميلك وثيقة تثبت هذا أنه  أنّ هذا ليس معناه "لوجي دو تاسي"ويرى  إىل علي وفاطمة،

أما بعد تأسيس زاوية الشرفة فقد أصـبح مـن    .5عن جد اإمنا يرث هذا النسب أبالنسب و
الشريف خصوصية يف اتمع  النسب قد كان مليزةو .6لشريفمهامها إثبات أو خلع النسب ا

 واجـاء ومنها اإلدعاء بأم  كل الطرقلذلك جند أن الناس كانوا حياولون إثبات هذا النسب ب
حيث شاع ادعاء الشرف يف هذا العهد  7من مدينة مكناس، أو مدينة فاس أو الساقية احلمراء

د اشتهر أمره بني الناس إالّ و امسه مقـرون بعبـارة   بكثرة حىت أنك ال جتد عاملا أو صاحلا ق
، وقد أصبح األشراف 8 دينة اجلزائر بلبس عمامة خضراءقد متيز األشراف مبيف احلسين والشر
  .فئات املتميزة يف مدينة اجلزائرمن ال

ومن أشـهر   "نقيب األشراف"اصة ويسمى رئيسها كان لألشراف مبدينة اجلزائر نقابة خ
دينة اجلزائر عائلة املرتضي وعائلة الزهار، وقد كان نقيب مب  تولت نقابة األشرافائالت اليتالع

األشراف يتمتع مبكانة مرموقة لدى رجال الدولة حىت أنه كان من بني الذين ميضون تعـيني  
  .9 األعيانجلديد، إىل جانب املفيت والقاضي وأعضاء الديوان والباشا ا
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  :كالية التسميةإش -

د قصادر و املراجع اليت تناولتها واسم الزاوية بثالث أمساء خمتلفة وهذا يف خمتلف امللقد ورد 
نالحظ و" زاوية األشراف"، "وية الشرفاءزا"، "زاوية الشرفة" جاءت أمساءها على هذا ا النحو

حممد  ففي وقفية قامري بنت احلاج ت يف عقود احلبس اخلاصة بالزاوية أن كل هذه األمساء ورد
قد جاء علـى هـذا   ورد اسم الزاوية باسم األشراف و عمها احلاج أمحد احلرار،ي، وعنربج
حبسا  بعد وفاة الوالدة قامري املذكورة يرجع مناا الذي هو ثلث اجللسة املذكورةو "...النحو

كما ورد اسم الزاوية باسم الشرفاء يف عقد وقفية احلـاج   10."..ووقفا على زاوية األشراف
فريجع ذلك حبسا ووقفا على "...و شقيقته فاطمة و قدا جاء على هذا النحو أمحد بن براهيم

" الشرفة"امسها باسم ، كما ورد 11..."زاوية الشرفاء الكاينة بسوق اجلمعة داخل البلد املذكور
يف احلقيقة فإن هذه األمساء كلها تعرب عن كون الزاوية خاصة بأشراف مدينـة  عدة مرات، و

  .12اجلزائر

  :وية الشرفةتأسيس زا -

ـ لشرفة على يد أحد حكام اجلزائر ولقد كان تأسيس زاوية ا  13اش حممـد دهو الداي بك
هـذا سـنة   ـا أشـراف املدينـة لـدى احلكـام، و     املرموقة اليت حضي وهذا للمكانة 

ترمجهـا إىل  قد نقل دوفولكس وثيقة التأسيس وم قرب سوق اجلمعة، و1709/هـ1121
اوية حسبما جاء يف الديباجة هي املكانة اليت حيتلـها آل  قد كان سبب تأسيس الزالفرنسية و

إمنا يريد اهللا ليذهب عـنكم  (الرسول صلى اهللا عليه وسلم خاصة أنّ اهللا امتدحهم يف القرآن 
اخلطوط العريضـة لتسـيري   ، كما قام الداي بوضع 14)الرجس أهل البيت و يطهركم تطهريا

  :هي عبارة عن تسع نقاطالزاوية و

  .اوية إالّ عزاب األشرافال يسكن الز .1

هم اإلمـام، واملعلـم واملـؤذن،    املستخدمون للزاوية يتم تعيينهم من فئة الشرفاء و .2
  .يوجد معلم من الشرفاء، يعني أحد العلماء األتقياء وإذا مل .الشاوشو

 مصاريف الزاوية و تستعمل هذه املـداخيل يف لوكالء هم املشرفون على مداخيل وا .3
الزيت الذي يستعمل يف اإلضاءة، األساسية، ويف شراء حصري للمسجد والصيانة والترميمات 

يعطى ما اإلمام، واملعلم واملؤذن، و قارئ احلزب، والشاوش، و: أجور املستخدمني، وهمودفع 
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يتبقى من املداخيل لفقراء األشراف املولودين باجلزائر وال يأخذ الوكالء شيئا من األمـوال إال  
 . إليها ويف هذه احلالة يضاف إىل قائمة الفقراء املتصدق عليهمإذا كان يف حاجة ماسة 

  .األطفال أيضاعلى الرجال فقط بل تعطى للنساء وال تقتصر الصدقات   .4

إمنا يعترب من أعيان األشـراف وهـذا   نقيب األشراف يف تسيري الزاوية وال يتدخل  .5
  .15ة نقابة األشرافالشرط اعتربته الدكتورة غطاس مبثابة عزل الزاوية عن نفوذ و سلط

مجاعة األشراف جتتمع مرة واحدة يف العام بزاويتهم حبضور أحد األعضاء من نسل  .6
  .مؤسس الزاوية إن وجد

ال يتم إال مبوافقة جملس الشرفاء البارزين بعد " النسب الشريف"إثبات أو خلع صفة   .7
ع هـذه  من شخص ما ال ترت" نسب شريف"التدقيق يف نسب الشخص، ويف حالة نزع صفة 

الصفة من ذريته، أما فيما خيص الوكالة فتبقى يف ذرية السيد الشريف احلسين أبو عبد اهللا حممد 
  . 16بن احلاج حممد بن علي بن سعيد البونصي أبدا ما تناسلوا يف اإلسالم

دفن يف الزاويـة ال  إذا مات أحد املنحدرين من نسل الوكيل و كان قد أوصى بأن ي .8
ألمر، أما إذا أراد أحد األجانب أن يدفن يف الزاوية فيمنع إالّ يف حالة هذا ا أحد يعترض على

  .17ختصيص جزء من إرثه لفائدة الزاوية

كما ؛  وجبات توزع على فقراء األشرافيتم ختصيص مناسبة املولد النبوي لتحضري .9
 هو أبو عبد اهللا سيدي حممد بن سـيدي الزاوية و قام الداي حممد بكداش بتعني الوكيل على

  .18احلاج حممد بن علي بن سعيد الشريف احلسين

مثل باقي زوايا مدينة الوقف مثلها  نالت زاوية الشرفة حظها من :أوقاف زاوية الشرفة -

اكم الشرعية وسجالت بيت املـال  املالحظ أنه خالل عملية فرز وثائق سجالت احملاجلزائر، و
زاويـة  نة كان ستة زوايا فباإلضافة إىل البايلك أن عدد الزوايا اليت أوقف عليها سكان املديو

زاوية األندلس، زاويـة مـوالي    زاوية القشاش، زاوية بوطويل،الشرفة هناك زاوية كجاوة و
زاويـة الشـرفة   أنّ من خالل إحصاء عدد عقود احلبس اخلاص بكل زاوية وجدنا و 19حسن

عقود،  5ب  قود مث زاوية القشاشع 8عقدا، تليها زاوية كجاوة ب  11أكثرهم حبسا ب 
  .يف األخري جند زاوية موالي حسن بعقد واحدو
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إذا عدنا إىل األوقاف اخلاصة بزاوية الشرفة جند أنّ معظمها أحباس ذرية بينما جند عقدين و
بيت  عليها ملخصة يف إحدى سجالت وتوجد أربع عقود حتصلنا 20فقط خيصان حبس خريي

موا بالوقف على الزاوية مل يكونوا فقط مـن  املالحظ أنّ األشخاص الذين قااملال والبايلك، و
حسن بلكباشـي،  تلفة مثل العسكر حممد بلكباشي واألشراف بل كانوا من فئات اجتماعية خم

كما جند أنه هناك ثالث نساء أوقفن على الزاوية و هن فاطمة شقيقة احلاج أمحد بن براهيم، 
جدول بعقود احلـبس اخلاصـة    السيدة خدجية وفيما يليوقامري بنت احلاج حممد عنربجي، و

  .بزاوية الشرفة

21عقود احلبس اخلاصة بزاوية الشرفة 1111جدول رقم 
 

ماهية   نوع التحبيس  اسم احملبس  العلبة

  احلبس

  السنة

109 -110  
  57وثيقة 

احلاج أمحد بن 
شقيقته إبراهيم و

  فاطمة

دويرة قرب 
  القصبة

  أوائل شعبان  ذري
  م1823/هـ1239

124 -125  
  10وثيقة 

أحممد بن احلاج 
  احلاج علي

شطر اجلنة مع  
رقعة مبرسى 

  االذبان

  أوائل رجب  ذري
  م1732/هـ1145

  
132 -133  

  74وثيقة 
  نعقدا

قامري بنت 
احلاج حممد 
  عنربجي

ثلث جلسة 
حانوت 
  باملقايسية

  1أوائل مجادى   خريي
  م1795/هـ1210

محد احلاج أ
احلرار ابن 
حسن ابن 
 الفلكاجي
  الشريف

ثلثني من جلسة 
ت حانو

  باملقايسية

  1أوائل مجادى   ذري
  م1795/هـ1210

133/2-
134  

نصف دار   حممد بلكباشي
  بسويقة عمور

  أوائل شوال  ذري
  م1709/هـ1121
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 22وثيقة 
  نعقدا

حسن 
  بولكباشي

نصف دار 
  بسويقة عمور

  أوائل شوال  خريي
  م1709/هـ1121

133/2-
134  
  31وثيقة 

احلاج عبد 
الرمحن الشريف 

  احلرار

شطر حانوت 
لصناعة احلرارين 
  بسوق الشماعني

ربيع األول   ذري
  م1795/هـ1210

133/2-
134+  
  38/2وثيقة 

احلاج حممد 
الفراصدي ابن 

  حممد

أواسط حمرم   ذري  دار بري اجلباح
  م1717/هـ1130

      بيت املال 
و البايلك علبة 

16  

دار حبومة   
  السوق

  رجب جمهول
  م1832/هـ1248

      بيت املال
ايلك علبة و الب

16  

ثالث أرباع من   السيدة خدجية
  دار قرب

  القهوة الكبرية

  صفر جمهول
  م1733/هـ1146

     بيت املال 
و البايلك علبة 

16  

نفيسة بنت عبد 
الرمحن 
  الفنارجي

دار بصاباط 
  العرس

  ذي القعدة جمهول
  م1740/هـ1153

      بيت املال
و البايلك علبة 

16  

حممد الشريف 
بن بلقاسم 

  جلياجلي

دار  قرب 
كوشة ألويل 
  أمحد بن يوسف

  ربيع الثاين جمهول
  م1712/هـ1124

  :أمالك زاوية الشرفة -

ال تعرب عقود احلبس اخلاصة بالزاوية أو أي مؤسسة أخرى بصفة حقيقية عن أمالك الزاوية 
كذا ضياع ظم عقود احلبس يف أغلبها ذرية، ويرجع هذا باألساس إىل عدة معطيات منها أن مع

ولقد كان احلل يف سجالت البياليك ول اجليش الفرنسي مدينة اجلزائر كثري من الوثائق مع دخال
قد وردت هذه املعطيات ن أمالك ومداخيل زاوية الشرفة وحيث توفرت لنا معطيات هامة بشأ

هي ذات أمهية كبرية خاصة لكوا تغطي فترة هامة مـن سـنة   و 22يف أحد سجالت البايلك
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م، رغم وجود بعـض الثغـرات، ومـن    1825/هـ1241 غاية م إىل1762/هـ1176
عائداا، أمالك زاوية الشرفة، وتطورها وطريقة كرائها و املعطيات اليت أمدنا ا السجل، عدد

  :الزمنية املتناولة يف السجل فهيمما مسح مبعرفة حجم املداخيل السنوية للزاوية، أما الفترات 

  م1776/هـ1190م إىل سنة 1762/هـ1176من  -

  م1786/هـ1201شهر رجب  م إىل1780/هـ1195من سنة و -

  م1825/هـ1241م إىل غاية شهر رجب 1806/هـ1221من سنة  -

  :لقد تضمن هذا السجل نوعني من املعطيات

عبارة عن بيانات لتحصيل مداخيل كراء املمتلكات التابعة للزاوية، من سنة  :النوع األول -
أخذ املبالغ مع ذكر م حيث جند طريقة 1775/هـ1189م إىل غاية سنة 1768/هـ1182

يف بعض األحيان طبيعة امللكية، و قد كانت العملة املستعملة هـي الريـال،   اسم الكاري و
يلي مثال عن طريقة نقـل   ذكرت عمالت أخرى لكن يف كل مرة حتول إىل الريال و فيماو

  :املعطيات كما هو مسجل بالسجل

  .هـ1182118211821182ا من كراء الزاوية سنة احلمد هللا بيان ما قبض أيض" 

  من عند الكزار تسع رياالت و ربع دراهم   9.259.259.259.25

  مث من عند قويدر العزر ثالثة و ثالثون ريال دراهم      33333333

  "، سلطان و نصف]كذا[مث من عند رجل   12.7512.7512.7512.75

  :إىل أن يصل إىل اية السنة فيسجل ذلك مع اموع املتحصل عليه

  23"1183118311831183هلت سنة متت السنة و است   302302302302" 

ريـال دراهـم    302م 1768/هـ1182سنة " زاوية الشرفة"بالتايل كانت مداخيل و
  .صغار

عـن  ، فقد وفرت معطيات هعبارة عن بيان حتصيل كراء كل ملكية على حد النوع الثاين -
العملة النقدية الكراء شهريا، واسم الكاري و املالية من عائداتامللكية، و تاريخ أول كراء، وال

 غريها من املعطيات اهلامة، حيث مت تتبع مراحل كراء امللكية منـذ السـنة األوىل  ، واملستعملة
فيها مت تناول كل تفاصيل كراء الوقف و املبـالغ  م و1825/هـ1240إىل غاية سنة  للكراء
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هذا الستدامة منفعتـه، مثـل   يف حالة وجوب إصالح ذلك الوقف و املقتطعة من مبلغ الكراء
  .غري الصاحلة أو تصليح زجاج النوافذ وما إىل ذلككاستبدال األبواب لوقف ترميم ا

م وقفا واحدا عبارة عن بيت 1762/هـ1176عام " زاوية الشرفة"لقد بلغ عدد أوقاف 
رياال دراهم مث ارتفع العدد إىل أربعـة يف السـنة    12بفندق كجاوة كان مدخوله السنوي 

م، وقد كان أكرب مبلغ حتصلت 1816/هـ1231سنة وقفا ابتداء من  17املوالية، لريتفع إىل 
رياال و يف فيمـا   609م ملا بلغ 1818يف سنة  كان عليه الزاوية من كراء األمالك التابعة هلا

  .و مداخيل زاوية الشرفة عدد أمالك الزاوية يوضحيلي جدول 

  24أمالك و مداخيل زاوية الشرفة) 2222: (جدول رقم

عدد   السنة
  األمالك

املداخيل 
عدد   السنة  نوية بالريالالس

  األمالك

املداخيل 
السنوية 
  بالريال

/هـ1177
  م1763

  446.74  14  م1806/هـ1221  -------  5

/هـ1178
  م1764

  472.11  14  م1807/هـ1222  212.25  10

/هـ1179
  م1765

  512.47  15  م1808/هـ1223  230.37  11

/هـ1180
  م1766

  537.74  15  م1809/هـ1224  276.12  13

/هـ1181
  م1767

  537.24  15  م1810/هـ1225  273.49  13

/هـ1182
  م1768

  539.12  15  م1811/هـ1226  302  14

/هـ1183
  م1769

  516.24  15  م1812/هـ1227  127.25  14

/هـ1184
  م1770

  572.5  15  م1813/هـ1228  468.72  14
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/هـ1185
  م1771

  540.5  15  م1814/هـ1229  363.59  14

/هـ1186
  م1772

  495.12  16  م1815/هـ1230  340  14

/هـ1187
  م1773

  542.5  17  م1816/هـ1231  344  14

/هـ1188
  م1774

  551.74  17  م1817/هـ1232  244.74  14

/هـ1189
  م1775

  609  16  م1818/هـ1233  423.22  14

/هـ1190
  م1776

  506.37  16  م1819/هـ1234  394.48  14

/هـ1195
  م1780

  547.5  17  م1820/هـ1235  291  14

/هـ1196
  م1781

  522.87  17  م1821/هـ1236  294  14

/هـ1997
  م1782

  531.12  17  م1822/هـ1237  352.5  14

/هـ1198
  م1783

  532.61  16  م1823/هـ1238  385.75  14

/هـ1199
  م1784

  497.11  16  م1824/هـ1239  336.75  14

/هـ1200
  م1785

  534.74  16  م1825/هـ1240  372  14
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  مصاريف زاوية الشرفة.3333

الزاوية حيـث حـددا يف الصـيانة    أسيس طريقة  صرف أموال لقد حددت وقفية الت
الزيت الذي يستعمل يف اإلضاءة، ودفـع  الترميمات األساسية، ويف شراء حصري للمسجد وو

يعطى ما يتبقى اإلمام، واملعلم واملؤذن، وقارئ احلزب، والشاوش، و: وهمأجور املستخدمني، 
نالحظ أنّ الوكالء على الزاوية قد التزمـوا  ائر، وباجلزمن املداخيل لفقراء األشراف املولودين 

إال أنه توجد مصاريف أخرجتها الزاوية مل تتحدد يف وقفية التأسيس  ذه البنودإىل حد بعيد 
يرجع هذا باألساس إىل تأثر الزاوية بطبيعة اتمع الذي تعيش فيه منها املصاريف اليت كانت 

ف، والصدقات اليت قدمتها لألسرى مـن األشـراف   ختصصها لالحتفال باملولد النبوي الشري
  .الذين عادوا إىل اجلزائر

  أجور خدام الزاوية  . أ

لقد وردت املعطيات اخلاصة مبصاريف زاوية الشرفة على خدامها يف نفس السجل السابق 
ـ 1190م إىل غاية 1763/هـ1177ذكره، يتناول الفترة املمتدة من سنة  م مث 1776/هـ

استنادا إىل هذا السجل عرفنا م، و1784/هـ1199 ىل غايةم إ1780/هـ1195من سنة 
ن الغريب أنه ورد من بني الـذي ني الذين كانوا خيدمون الزاوية وأجرم الشهرية، واملستخدم

رغم أنه مل يرد هل كان  ابن الداي حممد بكطاش يأخذون أجرة شهرية ابن بكتاش واملقصود
أجر ثابت كل شهر إال أننا نعتربها صدقة تقدم يأخذ األجرة بصفته عامال، ورغم حصوله على 

اليت تذكر عند الصدقة علـى  " إرفاق"له مبا أنه ابن مؤسس الزاوية و الدليل على ذلك كلمة 
احلمد هللا بيـان  " :إحدى أوراق السجل على هذا النحوالفقراء يف السجل، وقد جاء عنوان 

وجعلنا  1177األشراف سنة  ة سادتنامصروف الزاوية املربوكة من حني أنعم اهللا علينا خبدم
قد ابتدأ ذكـر هـذه   ، و25"إرفاق إىل ابن بكتاشوحزابني ووكيلة وشاوش ومدرس و اإمام

حـوايل   يف هذه السنة صـرفت الزاويـة  م، و1764/هـ1178ف ابتداء من سنة املصاري
  .رياال على خدامها 130.44
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  26م1111764764764764/هـ1178117811781178أجور خدام زاوية الشرفة سنة ) 18181818: (جدول رقم

  األجر الشهري بالريال دراهم  اخلدام

  3.37  اإلمام

  نصف ريال لكل واحد  ناحلزابو

  2.5  الشاوش

  نصف ريال  الوكيلة

  1  ابن الداي حممد بكتاش

  3  املدرس

  10.87  اموع

بالطريقة نفسها كانت توزع األجور الشهرية على هؤالء املسـتخدمني، واملالحـظ أنّ   و
ملستخدمني مل يكن ثابتا حيث يف كل مرة يتعرض لتغيريات طفيفة ممـا  األجر الشهري لبعض ا

ني يف كل شهر، وكمثال على ذلك ومن خالل يؤثر يف جمموع ما تصرفه الزاوية على املستخدم
رياالت ابتداء من مجادى  4م أصبح أجر اإلمام 1766/هـ1180يف سنة  السجل نالحظ أنه
أصبح مصروف الزاوية الشهري علـى خـدامها هـو     بالتايلرياال، و 3.37الثانية بدال من 

  .27االري10.87رياال بدال من  11.62

  مصاريف الصيانة  . ب

صيانة أمالكها دف استدامة منافعها، ريف الصيانة بني صيانة الزاوية ولقد تنوعت مصا
حيث كانت باإلضافة إىل التبييض، هناك اإلصالح و الترميم، كما مشلت هـذه املصـاريف   

ويبدو أنّ املصاريف هذا حىت تستدمي منفعة األوقاف التابعة هلا، ارات التابعة للزاوية ويانة العقص
الثابت يف عملية الصيانة هو  الشيءبل ترجع حسب حاجة الزاوية من صيانة، و  مل تكن ثابتة

جل املؤسسات الدينية و االجتماعيـة  ن باجلري الذي تقوم به الزاوية والتبييض أو طالء اجلدرا
  .احتفاء باملولد النبوي الشريف مدينة اجلزائر معمبجت
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  مصاريف صيانة أمالك الزاوية. 1111. ب

من املهم لنا سابقا هو استدامة منفعتها، وإنّ اهلدف من صيانة األمالك التابعة للزاوية كما ق
يبدو أنّ تلك املصاريف تقتطع من الك كانت تقع على عاتق الزاوية وأن نعرف أنّ صيانة األم

يقوم بإخبار وكيل  الح أي شيء داخل امللكيةوال الكراء مباشرة فعندما يقوم الكاري بإصأم
الذي يراعي قيمة ذلك اإلصالح عند قبض مثن الكراء، ونالحظ أن السجل الذي تناول  الزاوية

م امللكية وطبيعـة  مصاريف الزاوية قد سجل بدقة متناهية قيمة كل صيانة أو ترميم بذكر اس
مما جاء بالسجل حـول تلـك املصـاريف سـنة     ملبلغ الذي تطلبته تلك العملية واالصيانة و
  :م1781/هـ1195

  1195119511951195احلمد هللا بيان ما صرفنا على الزاوية سنة " 

  مث ما  صرفنا على دار الفنارج 85.2585.2585.2585.25

  مث باب غرفة دار الفنارج 12.3712.3712.3712.37

  مث حلداد الباب املذكور مخسة أمثان بوجة 1.871.871.871.87

  .28" املذكور جري و تراب مث بنيان الباب 2.252.252.252.25

  مصاريف صيانة الزاوية. 2222.ب

فيما خيص املصاريف اليت كانت ختص الزاوية نفسها فاستنادا إىل السجل دائمـا جنـد   و
مببلغ ريال ومثن " بناء قواديس يف الزاوية"قيمتها مثل ات هامة عن طبيعة تلك املصاريف ومعطي

م، باإلضـافة مـا   1781/هـ1195وهذا سنة ريال، وترقيع بالين للبغل بثالثة أمثان بوجة 
اليت كانت تتم باجلري، وكذا مصاريف شراء احلصري و غريها تطلبه الزاوية من إعادة الطالء وت

  :ت الزاوية وفيما يلي أمثلة عن مصاريف صيانة الزاوية استنادا إىل السجل دائماامن متطلب

  .)كذا(مث بنيان يف الزاوية و دار العزر و دار  86.1286.1286.1286.12" 

  .مث ترقيع باب علو فوق الزاوية 1.121.121.121.12

  .مث تبيان عرصات الزاوية و غريهم فيها 60.6260.6260.6260.62

  .مث حصور للزاوية بريالني بوجة 6666

  29" مث جري للغاللة مخسة أمثان بوجة
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  مصاريف األعمال اخلريية-ج

لفقراء األشراف كما  كانت تقدم الصدقات اليت كانت تقوم ا الزاوية حيث هنا املقصود
قد وردت يف السجل الذي بني أيدينا معطيات هامـة  صوص عليه يف وقفية التأسيس، ومن هو

ة أي االنتمـاء إىل فئـة   حول مصاريف الصدقات وذلك بذكر اسم املستفيد وفئته االجتماعي
لحاج قاسـم  لقامت ا الزاوية اليت صدقة ال فنجد مثالقيمة املبلغ الذي استفاد منه األشراف و

مث إرفاق باحلاج قاسم الشريف  6:"  األسر وقد جاءت على هذا النحوالشريف الذي كان يف

  .م1781واملقصود حصوله على مبلغ ستة رياالت وهذا سنة " األسري يوم قد

كما جند املبلغ الذي ختصصه الزاوية كصدقة يف شهر رمضان، وكذا  لالحتفال باملولـد  
حيـث   30قيمة ثالث أفراديل وو مبلغ هام حيث ختصص مبلغ ماهيف كل سنة والنبوي الشر

تقدميه للفقراء مع اللحم ليلـة املولـد   و 31كانت من عادة أهل مدينة اجلزائر طهي الكسكس
النبوي وبطبيعة احلال فالفقراء املقصودين بالنسبة لزاوية الشرفة هم فقراء األشراف ففي مولد 

 35حـوايل  ورياال على ثالث أفراد  50قيمته م صرفت الزاوية ما 1770/هـ1184سنة 
مث صدقة يف مولد  35.12" :وقد وردت يف السجل على هذا النحو. ريال خصصتها للصدقة

  32"ثالث أفراد ب مخسون ريالو 1184

  مصري زاوية الشرفة -

 إنّ زاوية األشراف اليت كانت تضم مسجدا، ومقربة، ومساكن، و مطاهر، باإلضـافة إىل 
أحسن حاال من كثري من املؤسسات املوجـودة   مل يكن مصريها بعض األمالك املوقوفة عليها،

أراد الفرنسيون أخذها فقاموا  1832يف سنة يش الفرنسي مدينة اجلزائر حيث وبعد دخول اجل
بتعطيلها وبيعها زاعمني أن وكيلها قام ببيعها رغم أن وقفية تأسيس الزاوية تـنص علـى أنّ   

، وأخريا متت مصادرا سنة 33افليس لوكيل زاوية األشرهي ملك لألشراف مجيعا و الزاوية
  . 34هدموها ووسعوا ا مكاتب إحدى اإلداراتم، و1848

  :خامتة -

من الفئات االجتماعية املتميزة لقد احتل األشراف مبدينة اجلزائر مكانة هامة حيث أصبحوا 
نقيب األشراف ممن حيضرون مراسيم  كان فقد ،حىت يف تعيني احلكام دور كبريقد كان هلم و

نة مت تأسيس زاوية خاصة م مـن قبـل   يالة اجلزائر، ونظرا هلذه املكا احلاكم اجلديد ألتعيني
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وضع هلا اخلطوط العريضة يف طريقة تسيريها منها تعـيني الوكيـل   الذي اش دبك حممد الداي
لقد كان اهلدف من هذه الدراسة ما إىل ذلك مما سبق ذكره، دامها وطريقة صرف األموال خو

عرفنا ونا من هذه الدراسة مبعطيات هامة هذه الزاوية حيث أننا خرج ات حولهو توفري معطي
ـ كـان  زاوية تعليمة ا أا تضم مسجدا، وقراء للحزب، وأنّ الزاوية كانت زاوية دينية مب  ا
من عائداا املالية علـى   اكبري ازاوية خريية كانت تصرف جزًءمدرس يأخذ أجرة شهرية، و

  .راءالفق

  ملحق

  بيس خاص بزاوية الشرفةعقد حت

  133-132 العلبة/ سجالت احملاكم الشرعية: املصدر
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  :اهلوامش - 
                                                 

سجالت احملاكم الشرعية و أمهيتها يف دراسة التاريخ االقتصادي و االجتماعي مبجتمع "غطاس عائشة،. 1
  85-69، ص ص  1997، 3سانيات عدد، إن-العهد العثماين-مدينة اجلزائر

مرجع سبق ذكره، الد  ، دار إحياء التراث العريب7، اجلزء تعليق علي املشريي، لسان العربابن منظور،  -2
 .90،  ص 7
 .سورة األحزابمن  33اآلية -  3
 .267، ص 1998ديب  ، مركز الشارقة لإلبداع الفكري،13مج  ،دائرة املعارف اإلسالمية-  4

5- LAUGIER DE TASSY., Histoire de royaume d’Alger, avec l’état présent 
et son gouvernement, de ses forces de terre et de mer, de ses revenus, police, 
justice politique et commerce, Amsterdam,1725, p 99.   
6-DEVOULX, A.,(Les édifice religieux de l’ancienne Alger‚in revue 
africaine, année1868,p105. 

اخللفاء سواء يف العهد من اضطهاد  الفارينللشيعة  آمن لقد اشتهرت بعض املدن اإلسالمية بكوا ملجأ-7
األموي أو العهد العباسي، ويرجع هذا باألساس لكوا بعيدة عن مركز اخلالفة و ال تصلها جنود اخلالفة و 

مدن أطراف اخلالفة اإلسالمية مثل مدن اليمن ومدن املغرب و منها مكناس، و  عادة ما تكون هذه املدن هي
و منه هنا نالحظ أن الكثري من اجلزائريني يدعون النسب الشريف وهذا بإرجاع أصوهلم هلاته املدن . فاس

 .ومازلت هذه الظاهرة سائدة إىل اليوم
8les chérifs tirent leur origine de Mahomet ils portent un turban vert cette distinction 
n’appartient qu’a eux seuls, voir :   

-MORGAN, J., Histoire des états barbaresques qui exercent la piraterie contenant 
l’origine des révolution et l’état présent des royaumes d’Alger, de Tunis, de Tripoli 
et de Maroc, traduit de l’anglais, tome2 paris, MDCCVII,  P150.     

املرآة، تعريب و حتقيق حممد العريب الزبريي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، محدان بن عثمان خوجة، -9
 .132، ص 1982اجلزائر، 

  133-132ع.ش.م-10
 . 110-109ع .ش.م-11
  :للمزيد حول موضوع الزوايا أنظر-12
أوقاف األضرحة والزوايا مبدينة اجلزائر وضواحيها خالل العهد العثماين من خالل احملاكم بودريعة ياسني، -

   2007الشرعية وسجالت بيت املال و البايلك، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث، جامعة اجلزائر، 
من أهل العلم و م كان 1710-1706د هو أحد دايات اجلزائر، حكم بني سنيت الداي بكطاش حمم-13

  :األدب، أنظر

نور الدين عبد القادر، صفحات يف تاريخ مدينة اجلزائر من أقدم عصورها إىل انتهاء العهد التركي، نشر كلية -
 110،ص 1965اآلداب اجلزائرية 
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 . من سورة األحزاب 33اآلية  -14
 1اقتصادية، ج - جتماعيةمقاربة ا) م1830-م1700(احلرف و احلرفيون مبدينة اجلزائر غطاس عائشة،  -15

 .138، ص .2002أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف التاريخ احلديث، جامعة اجلزائر، 
16-DEVOULX, A.,(Les édifices…)Op.cit‚in revue africaine, année1868, p105. 

17- Ibid, p 106.  

18-DEVOULX, A.,(Les édifices…)Op.cit‚in revue africaine,année1868,p104.  
 . لقد قمنا بذكر فقط الزوايا اليت مل تكن تابعة ألضرحة األولياء-19
الوقف اخلريي هو ما أخذ فيه برأي املذهب املالكي حبيث تعود الفائدة منه إىل مرجعه أو اجلهة اليت يعود  -20

ع الواقف مبردود ليها، أما الوقف الذري أو األهلي فهو ما اعتمد فيه على املذهب احلنفي الذي يسمح أن ينتف
  :للمزيد أنظر . وقفه و عقبه من بعده حسب ما هو مسجل و منصوص عليه يف وثيقة تأسيس الوقف

ناصر الدين سعيدوين، األوقاف بفحص مدينة اجلزائر دالالت اجتماعية ومؤشرات اقتصادية ، جملة دراسات -
لثامن عشر و التاسع عشر، جامعة اجلزائر، إنسانية، عدد خاص بأعمال ندوة الوقف يف اجلزائر أثناء القرنني ا

 67- 33، ص ص2001-2002
 . لقد مت إعداد هذا اجلدول استنادا إىل سجالت احملاكم الشرعية و بيت املال و البايلك-21
 . 335البايلك، سجل  -22
 . 26، ورقة 335البايلك، سجل -23
 .335مت إعداد هذا اجلدول استنادا إىل  سجل البياليك، رقم  -24
 . 335البايلك، سجل  -25
 335مت اعداد هذا اجلدول استنادا إىل سجل البايلك رقم -26
  :للمزيد حول مصاريف الزاوية على خدامها أنظر-  27
 .176بودريعة ياسني، مرجع سبق ذكره، ص -

  1، ورقة 335البايلك، سجل  -28
  :أنظر كذلك. 1، ورقة  335البايلك، سجل  -29
 179بوديعة ياسني، سبق ذكره،ص -

 ثالث ثريان-  30
 186بوديعة ياسني، سبق ذكره،ص  31
 .البايلك، نفس السجل 32
يقول أومريا أن الوكيل باع الزاوية ألحد األوروبيني و هذا يؤكد أنّ مسلمو مدينة اجلزائر غري متعصبني -33
  :أنظر

‚année ,1898, p189.in revue africaine‚ a alge AUMERAT.‚ (La propriété urbaine- 
، 115، ص1998الطبعة األوىل  5دار الغرب اإلسالمي ، ج ،تاريخ اجلزائر الثقايفعد اهللا أبو القاسم، س-34

  :أنظر أيضا
  .99، ص 1986، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر دراسات يف امللكية العقاريةسعيدوين ناصر الدين، -
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على اجلانب السياسي  لفترة العثمانية ببالد املغرباخلاصة باالكتابات التارخيية  ركّزتلقد 

ويف . والعسكري البحري، مع تقصري واضح يف اجلوانب املتعلقة بالنشاط االجتماعي والثقايف

موضوع اقتصادي خيـص  هذه املقالة سوف حناول استدراك جزء من هذا النقص بالتطرق إىل 

ولكي نتمكن من حتديد اإلطار اجلغرايف  .اينمربية اليت كانت خاضعة للحكم العثالواليات املغ

  .بالد املغرب العثماين :ع الدراسة فقد أطلقنا عليها اسمللمنطقة اخلاضعة ملوضو

لقد كانت األراضـي الفالحيـة يف    :ملكية األراضي يف املغرب العثماينطبيعة : أوال

  :البلدان املغاربية خالل الفترة العثمانية تنقسم إىل

هي األراضي غري املستغلة ال ينتفع ا أحد، لكوا عادة بعيـدة  : األراضي املوات  . أ

وساد هذا  )1(هي لهفهي يف حيازة أو ملك البايلك أو الدولة، ومن أحياها ف .لذا عن السكان

يف املنطقة الشبه اجلافة باخلصوص فأصبحت مناطق رعوية بسـبب   م18النوع يف اية القرن 

انتشار الفوضى واالضطرابات اليت حولت مساحات من امللكية اخلاصة واملشـاعة إىل أراض  

  .)2(موات

ونس وقسنطينة وتبضواحي أو فحوص احلواضر كاجلزائر  انتشر: امللكيات اخلاصة. ب

الونشـريس،  و ،طرارة مشال تلمسـان كبدأ القبلي امل ذاتاملناطق اجلبلية وطرابلس الغرب، و

والنواحي الشمالية  )3(الواحات الصحراوية وسهول معسكرووراس، ألاوالتيطري، والظهرة، و

والشرقية لساحل التونسي وبعض السهول الداخلية وبالواحات وجبوار احلواضر والقـرى يف  

  .)4(تونس

كبساتني للخضر والفواكـه   )5(د استغلها أصحاا مباشرة أو عن طريق نظام اخلماسةوق

وهي أراضي خيرج عنها واحلبوب ومن مالكها موظفي الدولة وبعض امليسورين واعيان املدن 
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، وهلم حرية التصرف فيها بالبيع )6(العشر من احملاصيل، باعتبارها أراض أسلم عليها أصاحبها

  .)7(والشراء

م بسبب اسـتقرار  11انتشر هذا النوع من األراضي منذ القرن : امللكيات املشاعة. ج

طيت هلا من طرف القبائل البدوية وتوطن العشائر اجلبلية باملناطق اليت استحوذت عليها أو أع

أرض عريب أو أرض وبأراضي السبيقة وأراضي العرش بالوسط  احلكام، وتعرف بغرب اجلزائر

  .)9(وأراضي اللهدة بطرابلس الغرب )8(قبائل العرب بتونس

ويوجد هذا النوع يف اجلنوب الوهراين وجهات التيطري اجلنوبية وأطراف بايلك قسنطينة 

وبالسهول الواسـعة  ) 10(أوالد عاشور وأوالد مقرانو احلراكتةواحلنانشة ول النمامشة مثل قبائ

) برقة( ليمي طرابلس وبنغازيودواخل إق )11(بالوسط الغريب واجلنويب التونسي مثل أوالد سعيد

  .)12(أوالد سليمانومثل قبائل احلرايب 

وأراضي العرش هي ملك لقبيلة أو عرش معني، يسمح لكل أسرة تابعة لـه، أن حتـرث   

مشاعة غري  وهيوتزرع قطعة منه سنة أو سنوات وال تصري ملكا خاصا هلا بأي طريقة كانت، 

ويقوم مبهمة توزيع م حق االستغالل مدى الدهر، مقسمة تتوارثها القبيلة جيال عن جيل أي هل

أراضيها شيخ الدوار أو الدشرة أو العشرية، وإذا كانت القبيلة خاضعة للدولة أو مراقبة مـن  

  .)13(طرفها يتوىل القائد أو الشيخ املعني من طرفها مهمة إقرار ما تعارف عليه أفرادها

ين نوعية األراضي اخلراجية الـيت  ومياثل وضعها القانو ):الدولة(أراضي البايلك . د

فتحت عنوة وأصبحت حتت تصرف بيت املال، إال أن األحداث اليت عرفتها املنطقة والظروف 

اليت متيزت ا مل تساعد على تطبيق األحكام اإلسالمية املتعلقة باألراضي اخلراجية، فأصبحت 

بـني   أراضي الدولة ما وتوسعت، هذه األرض تابعة مباشرة إىل الدولة وحتت تصرف احلكام

م إما عن طريق املصادرة أو الشراء أو اية عقـب الشـخص أو رحيـل    19م و16القرنني 

السكان عليها بسبب االمتناع عن دفع الضرائب أو عصيان األوامر أو جدب املنطقة، مثلمـا  

د مسـاهل  ، وقبيلة أوال)14(وقع لقبيليت بين عامر وفليتة بناحية وهران نتيجة حمالفتهم لالسبان

  .)16(وقبائل العبيدات بشرق طرابلس الغرب )15(مباجر بتونس

املغاربية حق ملكية ما يف حوزة الرعية اخلاضعة  الواليات كما خول للحكام العثمانيني يف

فتحولت أراضي اغلبها سهلية وخصبة  .حسبما تقتضيه التقاليد العثمانيةهلم من أرض ومتاع 

هل ذلك وقوعها يف اجلهات املسيطرة عليها عـن طريـق   منتجة للحبوب إىل يد الدولة، وس
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مثل نواحي طرابلس الغرب وجهات  باملراكز والقالع واحلصون، املواصالت الرئيسية املدعمة

وهـران  والشلف ومتيجة وقسنطينة والشمال الشرقي التونسي وحوض جمردة وسهول عنابة 

عها لتستفيد من العشر والزكاة ومسيت وتقتطع الدولة بعضها إىل القبائل املتعاملة م )17(وغريس

  .)18(بأراضي املخزن باجلزائر أو ملكية الرقبة بتونس

وهي األراضي املوقوفة على املشاريع اخلريية أو التابعة : أراضي الوقف أو احلبس. هـ

خاصة باملساجد والزوايا واألضرحة أو إصالح  األشراف أوأو  املرابطني للحرمني الشريفني أو

  .)19(العامة من عيون وسواق، حسب األحكام الشرعية اخلاصة بالوقفاملرافق 

وقف خريي ويعود مردوده إىل املصلحة العامة اليت حبست من اجلها،  :هي على نوعنيو

بس من أجلـه إال  احملال تصرف على الغرض  بأرض احملبس حيتفظ فيهوووقف أهلي أو عائلي 

بأحكام املذهب احلنفي، وهو ما شـجع يف   ، وذلك عمالهأو انقطاع نسل هبعد انقراض عقب

انتشار هذا النوع من الوقف يف املغرب العثماين كما أن الوقف ال يباع وال يشترى وال ميكن 

حيازته أو االستحواذ عليه أو مصادرته وبالتايل فهو أفضل طريقة متكن أصحاب األرض مـن  

  .)20(احلفاظ على ممتلكام وخللفهم من غصب احلكام

  باملغرب العثماين ومميزاا     السنة الفالحية: ثانيا

ارتبط مصـدر   ريفي، وألجل ذلك %95نسبته  قدر اتمع املغاريب يف العهد العثماين ما

وسامهت العوامل الطبيعية يف إجياد نوع من  .)21(رزقه باألرض وما توفره وتنتجه من احملاصيل

 .)22(لشمال واجلنوب من حيث التربة واملناخالتماثل يف اإلنتاج، فطبيعة املنطقة تتنوع ما بني ا

فكلما توجهنا جنوبا قلت خصوبة التربة وكميات التساقط، فكان هناك تنـوع يف النشـاط   

  .)23(الفالحي، الذي يتم خالل السنة الفالحية املمتد من أكتوبر إىل جويلية

ـ استغالل األرض يتم  وقد كان الل عرب عدة طرق يراعى فيها خصوصيات املناطق من خ

كـان  كما . صحاب املواشي واألجراء أو العمالعقود واغلبها شفوية بني مالك األرضي أو أ

سـة، املسـقاة أو   الطرفان طريقة العمل إما باملغارحيدد وفيه  ذا العقد حيترم إىل غاية ايته،ه

 الشهر أو العام، ويف بعض املرات يترتب على املـالك تقـدمي  أو  إما باليوماخلماسة والسداد 

  .)24(وحىت يف عقود الرعي بني املالك والراعي تسبيقات هلؤالء العمال
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  الكربىاصيل احمل .1

إن املنطقة الشمالية لكل من اجلزائر وتونس وطرابلس الغرب الواقعة مشال خـط املطـر   

إىل لتونس  ة للجزائر حنو املنطقة الشمالية والشرقيةيمن السهول الغرب ةمم املمتد400السنوي 

خلواص، الدولة واساد فيها نوع من حياة االستقرار وملكية  اليت ،وساحل بنغازيسهل جفارة 

وإنتـاج الزيتـون   )25(بقولشعري وو من حبوب قمحفالحة املزروعات الكربى فيها ت طغقد 

  :العمليات التالية عن طريق، )26(والشمع

حي ينطلق مـع  ، فالعام الفاله الفالحية ما ميليه عليه املناخالفالح يف دورت اتبع :احلرث

وبتسـاقط األمطـار األوىل    فيحدد األرض احملروثة حبرقها ،يف سبتمرب وأكتوبر فصل اخلريف

استخدام ثـورين  (، مستعمال ما يسمى بالزوجية )27(وحتضريها لعملية البذر اهيف حرثيشرع 

هكتارات، وتسـتعمل   10بـ  يف اجلزائر وحرث املاشية بتونس، وتقدر) خمصصني للحرث

وكانـت منـاطق    البغال أو احلمري مع حمراث خشيب الذي ينتهي بقضيب حديدي،و اجلمال

  .)28(أثناء احلرث والبذر واحلصاد) العمل اجلماعي(أخرى تعتمد على مبدأ التويزة أو املعونة 

وأوىل املزروعات اليت تبذر مع النصـف األول  عملية البذر،  تأيت األرضبعد يئة  :البذر

أنواع من د أسبوعني أو أكثر يزرع الشعري ووبع) الفول وغريه(البقول من شهر أكتوبر القمح و

وتتم عملية البذر برمي البـذور  البقول مثل العدس إىل غاية أواسط الشتاء يف حدود جانفي، 

لتتكفل فيما بعد األمطار بتغطيتها فتكون عرضة للطيور، وعمليـة  على سطح األرض احملروثة 

جيب معرفة أين تكثف البذور اليت تتوقف على حساب طبيعـة  البذر تتطلب مهارة وخربة إذ 

األرض أو نوعية احملصول أو وقت الزرع، ويصاحب ذلك مدائح دينية وقصائد حىت ينسـى  

  .)29(الفالح العناء أو التعب أو املشقة يف البذر وكذلك حىت عند احلصاد

جار املثمـرة املنتشـرة   وبنهاية فصل الشتاء تنطلق عمليات التطعيم والتلقيم بالنسبة لألش

باملناطق اجلبلية والسهلية كغابات الزيتون وغريها، وتعترب األمطار املتساقطة يف فصل الربيـع  

احملددة ملدى وفرة احملصول من قلته خاصة يف شهر افريل، فبها يستبشر الفالح مبوسم فالحي 

  .)30(وفري أو قليل

وصلت إىل مرحلة النضج فتبدأ  تكون غالل احلبوب قدجوان  شهر ويف أواسط: احلصاد

معها عملية احلصاد، ويتم حصاد الشعري أوال مث القمح باستعمال املناجل، وما كان يبقي بعد 
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هذا العمل املومسي تقوم  وكان .)31(احلصاد من سنابل متناثرة يف احلقول تترك لرعي احليوانات

في اجلزائر فوالصحراوية  اجلبليةبه أفواج متنقلة من احلصادين الذين قدموا من خمتلف املناطق 

وكـانوا يفاوضـون    )33("اهلطاية"بتونس بـ و )32(أي األجراء" اليجارة" كانوا يدعون بـ

م وصـلت  1766/1767ففي سنة ) نقدا وعينا(حاب األراضي الفالحية على أجورهم أص

  .)34(دراهم صغار باجلزائر ريال 52.50أجرة احلصاد إىل 

ة احلصاد يتم مجع احملصول بواسطة شباك حتمل على ظهر وبعد عملي :الدرس والتذرية

بضرب عمـود يف األرض يوضـع   احليوانات إىل املكان املخصص للعملية التالية وهي الدرس 

 )35(...يول أو احلمـري اخلو تدوسها احليوانات بأقدامها كالبغاللحوله سنابل القمح والشعري 

  : ن أغاين الدرس يف اجلنوب التونسيوكانت هذه العملية متزج بأغاين وقصائد، مثال م

  )36(إذَا درست ادرس على البقَاري   رجليه يف الطَرحة فَرك وامذَاري

ووصلت أجرة الدراس إىل  وتتم عملية الدرس ساعة اشتداد احلر لفصل احلبوب من سيقاا

  .)38(ريال 28وبتونس إىل  )37(ريال دراهم صغار باجلزائر 27

ية التذرية املستغلة لقوة الرياح وهي األخرى أيضا متزج ببعض األشـعار  وتأيت بعدها عمل

والقصائد الشعبية املتواترة لتصفية املنتوج من العوالق، مثلما هو احلال يف طرابلس الغرب حيث 

  :يقولون

  ما يف ملّاَا خرب      كَان هبت الرياح ذَرى    

الرياح غَطى     ما يف ترببيش كان سكنت خري  

ه وخلى احلب ارفْعي التنباي ه يا ريحي39(ا يا ريح(  

وبعدها يتوجه الفالح إىل حتضري ما يسمى باملطامري لتخـزين املنتـوج إمـا     :التخزين

لالستهالك أو ختصيصه للبذر يف املوسم القادم، وحتفظ عادة خارج الدوار، يف أماكن ختتـار  

القة ببيع جزء من احملصول ودفع الضرائب املفروضة علـى  بعناية بعد أن يتم تسديد الديون الع

  .)40(الفالح

مالك األرض فيف املزروعات  )41(على نظام اخلماسة ةاستغالل األرض، املبني طريقة غري أن

واستفاء كل التسبيقات أو املخلفات  احلصادمن احملصول بعد  1/5والعامل يأخذ  4/5يأخذ 

إعطاء يف سامهت  فهذه العملياتسة واملسقاة يف األشجار، نظام املغار وكذامن ديون العامل، 
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حتت طائلة غرقوا  الذين، صاديا أكثر حظا من هؤالء العمالمالك األراضي وضعا اجتماعيا واقت

ففي تونس عقـد  ، وهو ما جيعله خاضعا للمالك ،)42(الديون اليت تتحمل أعباءها حىت أسرته

أخل بأحد شروط االتفاق ميكـن ألمـني    االك، فإذاملغارسة يبقي رقبة العامل حتت رمحة امل

الفالحة أن يزج به يف السجن، وحىت عقد الرعي الذي مينع على الراعي فسخه عكس مالك 

القطيع، وهو ما أوقع هؤالء األصناف من العمال حتت رمحة املالك وأصحاب النفوذ، أي يف 

  .)43(صورة اإلقطاع املغاريب

  نشاط الرعويال. 2222

اط بالنسبة إىل أكثر من نصف سـكان املنطقـة يف األريـاف والبـوادي     ميثل أهم نش

وباخلصوص يف املناطق الداخلية حيث يسود املناخ شبه اجلاف املوازي خلط املطـر السـنوي   

وطرابلس الداخلية إىل خليجي ) برقة(مم احملصور بني جهات بنغازي 400-200الواقع بني 

الظهرة التونسي فاهلضاب العليا اجلزائرية ونواحي  احلمامات وقابس ومنها حنو مناطق اجلنوب

األطلس الصحراوي، وصاحب هذا النشاط تفشي حياة الترحال مع املواشي حبثا عن مصادر 

، وغلب على هذه املنطقة امللكيات املشاعة اليت حتول بعضها إىل أرض موات أو متروكة الكأل

  .)44( تستخدم كمراعي مومسية

سكان منطقـة  مثل عارفت القبائل فيما بينها على مناطق نفوذها،لقد ت :الرحلة السنوية

وادي سوف الذين كانوا ينتقلون يف جمال جغرايف سنوي حمدد مع القبائل ااورة هلـم فقـد   

كانت هذه القبائل تنتقل يف فصل الشتاء جهة تبسة ويف الربيع بوادي ريغ والصيف بـالزاب  

عة يف مشال قفصة ودريد بني اجلنوب الغريب والغرب ، وقبائل الشري)45(واخلريف بأرض اجلريد

، ومراعي سكان طرابلس يف منطقة السـرت املسـماة بـوادي    )46(الشمايل لتونس وغريهم

  .)47(الرمل

وتنتقل القبائل داخلها خالل السنة وتدافع عليها وهذه احلدود الطبيعية موروثة منذ القدم 

مثل الصراع بني قبائل النوائل املستوطنة بينها بشراسة وعادة ما تكون هذه النقطة حمور حروب 

بأقصى اجلهة الغربية لطرابلس الغرب ضد قبائل ورغمة املستوطنة يف منتهى عمالة تونس باجلهة 

، وقبائل ريغ يف اجلنوب الشرقي للجزائر مع القبائل التونسية وقبائل أوالد نايل فيما )48(الشرقية

  .)49(بينها باجلزائر
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الصوف، املصاحب لعملية جتديد العقود الرعويـة بـني    كون موسم جزفريل يويف شهر أ

كما تشهد املنطقة عملية انتقال قطعان املاشية حنو املناطق الشمالية وجبوار  .)50(املالك والرعاة

احلواضر، للقيام بعملية بيع الصوف والبحث عن مصادر أوفر للمواشي، مثلمـا حيـدث يف   

لبدو الرحل ضريبة تسمى باحلصة وهي تسليم مبلغ مـايل  اجلزائر حيث فرضت على هؤالء ا

يقدمونه مقابل تنقلهم إىل التل، كما يدفعون على كل قطيع من الغنم خروفا كمبلـغ كـراء   

  .)51(لألرض اليت يرعون فيها، فوفرت هذه األخرية ثروة كبرية للمنطقة

  الفالحة الصحراوية. 3333

مم فبحكم 200املطر السنوي الذي يقل عن أما املناطق اجلنوبية الواقعة على خط توزيع 

طبيعة مناخها اجلاف الذي ساعد على انتشار أراضي املوات اليت ال تتالءم والفالحة وال تساعد 

بحث عن املراعـي وامليـاه   للعلى االستقرار، فقد كانت تستقطب القبائل البدوية يف الشتاء 

فالزيبـان وجنـوب األطلـس    كجنوب برقة وطرابلس الغرب إىل مناطق اجلريد التونسـي  

  .)52(الصحراوي باجلزائر

وهي أيضا املنطقة اليت سكنها اإلنسان يف الواحات اليت ظهرت فيها حياة االستقرار مـع  

غابات النخيل وأقيمت حتت ظالهلا فالحة القمح والشعري مع أنواع من اخلضروات والثمار اليت 

تتم عملية سـقاية تلـك الواحـات     تليب احلاجيات الضرورية حلواضر تلك املنطقة وكانت

باستعمال نظام الفقارة، وهو نظام إسالمي عرف منذ القدم والزال يستعمل حلـد اليـوم يف   

واحات اجلزائر وطرابلس وتونس، فكان الفالح عندما يغرس شتلة النخيل يضيف معها سبخ 

  .)53(اإلبل ونفس الشيء يقوم به مع بقية أنواع اخلضر والبقول اليت يغرسها

، ومعه واملوسم الفالحي يف الواحات ينطلق يف فصل اخلريف من أكتوبر إىل غاية شهر ماي

بعري أو أبقار،  وكان الفالح يعتمد يف حرث أرضه على قوة احليوان من) 54(يكون جين التمور

ومتيزت األرض  شاشة تربتها وسهولة استغالهلا مثل واحات بسكرة، ورقلة وغرداية باجلزائر، 

  .)55(وجبوار جبال مطماطة بتونس منطقة اجلريد و ة بطرابلس الغربفزان والكفرواحات و

فقد وفرت كميات من التمور مونت األسواق احمللية وحىت اخلارجية وعلى رأسـها مـا   

يعرف باسم دقلة نور، كما كانت تعترب هذه املناطق كمراكز للقوافل التجارية اليت تزودها مبا 

حكومات املنطقة من فرض سيطرا على املنطقة مـن خـالل    حتتاجه من مواد، كما عملت

  .)56(الضرائب اليت كانت تفرضها عليها
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  الفالحيةسياسة احلكام  .4444

تركت الدولة السكان وشأم فيما خيص مصاحلهم الفالحية فكانوا يعتمدون على أنفسهم 

تركي يقـوم   ، أما أرضيها فقد استغلتها من خالل تفويض وكيل)57(أو يتعاونون مع بعضهم

كما تسهر  ))58ذه العملية من حرث وبذر وحصاد عن طريق تسخري بعض القبائل هلذه املهمة

التيطري اليت سخرت هلـا   أخرى على رعاية حيوانات البايلك، مثل مزارع عني الدم ببايلك

وحسني بـن   )59()1732-1724(يف عهد عبدي باشا  قبائل من عمورة وغريب وغريمها

عندما استغل غابات الزيتون باحلاضرة تونس وختصيص عدة أعـوان   )1735-1705(علي

  .)60(لإلشراف عليها من عمل وحراسة وبيع

بني الشمال واجلنوب  حسب اختالف املناطق ما متنوعةبذلك توافرت منتجات وحماصيل 

فغذت األسواق اليومية واألسبوعية مبا حتتاجه والفائض يوجه إىل اخلارج حتت نظر ومراقبـة  

الباي بتـونس   ولة عن طريق سياسة االحتكار، فكان الباشا باجلزائر أو بطرابلس الغرب أوالد

هو من يعطى اإلذن بتصديره، ويف بعض املرات يكون هو املشترى والبائع الوحيد فيحدد سعر 

والـداي  ) 1798-1791(على سبيل املثال ال احلصر الداي بابـا حسـان   ، الشراء والبيع

ويوسـف   )62(بتونس) 1814-1782(ومحودة باشا )61()م1805-1798(مصطفى باشا 

الصوف مـن طـرف   و بطرابلس الغرب، فاحتكرت جتارة احلبوب) م1832-1795(باشا 

  .)63(رجال الدولة العثمانية يف املنطقة

فكانت هذه السمة الغالبة والصورة العامة للحياة الفالحية لسكان بالد املغرب العثماين يف 

يت تشات إىل حد كبري أفقيا حسب املناطق ما بني الشـمال واجلنـوب   دورا الفالحية وال

  .وكانت مصدر لتموين السلطة املركزية مبا حتتاجه من مواد فالحية

لقد عرف هذا امليـدان مجلـة مـن     العثماينمشاكل الفالحة باملغرب : رابعا

  :املشاكل نوجزها فيما يلي

 اليتفرشاة و منجلو واملتمثلة يف حمراث خشيب العتيقة أساليب الفالحة وأدواا •

، مل يدخل عليها أي حتسني كما، )64(يف عرقلة عملية تطوير اإلنتاج من حيث الكمية سامهت

أما وسائل الري واستصالح مستنقعات يف السهول فقد ظلت غريبة عن سكان الريف، فسهل 
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، وبذلك مل يتوجه )65(قعات بهمتيجة اخلصيب كان يعترب منطقة غري صحية النتشار محى املستن

  .الفالح حنو الفالحة التجارية وإمنا حنو االستهالكية باخلصوص

بقدر اهتمامها مبا يوفره مـن   اإلنتاجاليت مل تم بتدعيم  احلكام الفالحية سياسة •

، فاألمطـار تشـق طريقهـا حنـو البحـر أو      السدود أو احلواجز املائية أتنشفلم  .مداخيل

يعينوا الفالح بل زامحوه يف عمـل الفالحـة لغـرض     هؤالء احلكام ملكما أن )66(الشطوط

  .)68(محودة باشا التونسي التحديثيةرغم حماولة ، )67(املتاجرة

لقد عرفت الواليات املغاربية خالل الفترة العثمانية  :واألوبئة الكوارث الطبيعية •

من هذه الكـوارث  و. عدة كوارث طبيعية، سامهت يف اإلخالل بالوضع االقتصادي للمنطقة

أحلق أضـرارا  الذي )69()م1785-1784( و )م1778-1777(وباء الكولريا  :على سبيل املثال

 يفاجلزائـر  اجلراد كما اكتسح . وسواحل طرابلس الغربوتونس باجلهات الشمالية للجزائر 

ـ 1232( ووبـاء  .)71(الفالحيـة  وأتلف احملاصـيل م 1813ويف  )70(م1778 -م1816/هـ

 .)73(م1826صاحبه قحط وجفاف مع غالء يف األسعار سنة  )72(جلزائراب) م1823/هـ1239

ونفس الشيء يف طرابلس الغرب . )74(تراجع سكان إىل النصف )م1820-1818(تونس يف و

، فتسـببت تلـك   )75(إىل حد اإلفالس) 1793-1754( فأوصلت علي  الباشام 1773سنة 

  .)76(ت املنطقةالكوارث الطبيعية يف انقطاع دميغرايف أثر على اقتصاديا

 خمتلف القبائل املغاربيـة  بنيلقد تأججت الصراعات القبلية . الصراعات القبلية •

األمر الذي . خالل الفترة اليت نقوم بدراستهاحول اال اجلغرايف املالئم للمراعي ومصادر املياه 

قبائل القوية ويضاف إليها سيطرة ال. )77(بالقبائل املهزومة إىل اهلجرة والتحول عن مناطقها أدى

على إتاوة من واحات الذين كانوا يتحصلون أعيان قبيلة دريد كواحلليفة للدولة على الضعيفة 

اليت أعطت أحالفا عشائرية مثل قبائـل   وفوأيضا ظهور فكرة الصف عانتهم للدولة،إلاجلريد 

، و صف الغرابـة يف  )78(بتونس صف شداد حليف الباشي ضد صف يوسف حليف احلسيين

صراع  )79(باجلزائر د صف أوالد عبدي وصف أوالد سلطان ضد صف أوالد عيارصراع ض

، وقد استغلت حكومات املنطقة تلك الصراعات )80(بني أوالد علي والعبيدات بطرابلس الغرب

الفالحة ونشط الرعي املتنقل يف املناطق اليت عرفت بقبائل البارود أو أرض لصاحلها، فتراجعت 

  .)81(اخلالء
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عرب سكان منطقة املغرب العثماين على رفضـهم   :د ضد اإلدارةحركات التمر •

سببا وكانت اليت أدخلت املنطقة يف عدة أزمات، وحركات العصيان لسياسة احلكام بالثورات 

مشال قسـنطينة  ثورة ك) 82(يف ختريب احلياة االقتصادية واالجتماعية، وتقتيل مئات من العباد

والتيجانيـة  ) 1823-1818(ووادي سـوف  ) 1809-1803(الغرب اجلزائري و) 1804(

  .)83( )م1818(

 ثورة، و)84(نفي قبيلة أوالد مساهل إىل القريوانبم وانتهت 1795ثورة ماجر سنة  وبتونس

وطرابلس الغرب حاهلا مل يكن أفضل من جارتيها ، )85(أمخدها الباي حممود باشااليت م 1819

بسبب التغيري يف يوسف باشا عهد يف و) 87(م1789ويف ) 86(م1783سنة عرفت عدة ثورات فيف

، وثورة الساحل واملنشية م1827سنة  وثورة عبد الصمد بن سلطان يف ترهونة )88(قيمة النقد

وأدت إىل خلع يوسف باشا من احلكم وكانت من بني إحدى األسباب اليت  م1832يف سنة 

  .)89(دعت الدولة العثمانية لتعيد قبضتها على املنطقة
اهتم حكام بالد املغرب العثماين ببناء احلصـون والقـالع    :احلمالت العسكرية •

وفرض ضرائب متنوعة واستعانوا يف جبايتـها علـى    )90(واألبراج وإقامة العساكر والنوبات

-1817( احملالت العسكرية املدعمة بقبائل املخزن، كحملة ابراهيم القسنطيين باي التيطـري 

محلة حسني ابن وأالف خروف،  10ول مج2000على أوالد نايل استوىل فيها على ) م1819

، نفـس  )91(حنو طرابلس واجلزائـر  بعض منهم ، فهاجرم1816 حممود باي على اجلريد سنة

ألـف بـدوي    60 حيث قدر عددهم بـم 1783الشيء عرفته بعض القبائل الطرابلسية سنة 

  . )92(هروبا من ثقل الضرائب واالضطرابات نزحوا حنو تونس والقاهرة
ـ  فرض  :حيةالضرائب الفال • ددت على سكان املنطقة عدة ضرائب تنوعـت وتع

اسـتمرارية تـدفق    احلكومة العثمانية فضمنت من خالهلا، حسب اختالف املواسم والفصول

أمام تراجع اجلهاد البحري منذ القرن الثامن عشر وانـدثاره يف القـرن   األموال إىل خزينتها، 

  :ا، وظهرت يف شكل الضرائب التاليةاملوايل له، فبنت تلك احلكومات ميزانيتها عليه

، مدعمة بقوة عسـكرية مـن دار السـلطان     ففي اجلزائر خترج احملالت من مقر البايلك

وكانت تقدم يف شكل ما عرف باسم الدنوش الذي يقدمه خليفة الباي كل ستة أشهر ويقوم 

ـ ، )93(الباي بتقدميه بنفسه كل ثالث سنوات ادة البـاي  أما بتونس فكانت احملالت خترج بقي

مرتني كل سنة فمحلة الصيف حنو املناطق الشمالية جلباية احلبوب، ويف الشتاء حنو اجلنـوب  
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املشاطرة املعروفـة باالتفـاق    الستيفاء حماصيل التمر والزيتون، لتظهر حتت اسم اخلالص أو

  .)94(بالنسبة للقياد وطريق املشيخة بالنسبة إىل شيوخ القبائل

ابلس الغرب من خالل خروج البايات حنو العماالت السـتيفاء  ونفس الشيء بالنسبة لطر

، لتتطور وتصبح مبالغ مالية مفروضة )95(الضرائب املفروضة عليها واليت جيمعها مشائخ القبائل

لتدخل املنطقـة يف عهـد    )96(على عمال العماالت، وعلى شيوخ القبائل ما عرف بالتقدمة

وهـو   )97(بسبب الضائقة املاليـة  التذاكر، يوسف باشا حتت نظام ضرييب جديد عرف بنظام

  .الشيء نفسه عاشته تونس مع باياا املتأخرين

من تلك املبالغ اباة تذهب إىل جيوب جامعيها، إىل جانـب   اوجيب اإلشارة إىل أن جزء

حق الفـارس  و)98(الوهبة بتونسو ا تسميات خمتلفة مثل ضيفة البايضرائب أخرى أعطيت هل

  .)99(اخل باجلزائر ...حق اجليادو لعلفةاوالغرامة واحلصة 

ويف األخري فبهذه الوقائع املتتالية على االياالت املغاربية جعلت الفالحة تشـهد تراجعـا   

وانكماشا مستمرا، ورغم ذلك ظلت مصدر رزق الفرد، ومن أهم املوارد االقتصادية ملا توفره 

نتاج الفالحي وتسخريه خلدمتها، من مداخيل لتلك احلكومات اليت ظلت مواظبة على مراقبة اإل

لضمان بقاء حكم تلك األنظمة وبقاء حكامها يف سدة احلكم، وتزويدهم مبا حيتاجون إليـه،  

  .مكتفيا الفرد البسيط حبياة الكفاف والعفاف
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رغم  بعا مميزاأخذت طا يف العهد العثماين بالتنوع كما ئراجلزامبدينة  النسوية البساملمتيزت 

لتعرف على لباس املرأة اجلماعات، و ميكن معاجلة لباس املرأة من خالل ااختالف الطوائف و

يتضح الطابع العام والتركية الكرغلية واليهودية والبدوية والزجنية حىت تكتمل الصورة و احلضرية

  .املميز للباس النسوي مبدينة اجلزائر

ل املرأة احلضرية األندلسية مالبس الترف لتظهر تفض: احلضرية األندلسية املرأةلباس  -

، فخصصت لكل فصل نوعا من القماش املالئم اأحسن منظرناقة وأأمام النساء األخريات أكثر 

يف فصل الصيف تعوض األقمشة اخلشنة بأخرى و القطيفة،صل الشتاء تلبس اجلوخ وله، ففي ف

  .)1(خفيفة خاصة احلرير على خمتلف أنواعه

كمـا  مالبس خارجية، مالبس داخلية و: ضرية إىل قسمنيميكن تقسيم مالبس املرأة احل

  :ملالبس الداخلية إىل قسمنيتصنف ا

متضي يف بعض األحيان  اليتو قيام باألشغال املرتلية اليومية،تلبس عادة أثناء ال: عاديةمالبس 

  .)2(يومها كامال ذه املالبس

يصنع يف معظم األحيان من قصري قماشه شفاف وخفيف وتتمثل هذه املالبس يف قميص 

، )3(عاريان لتتمكن من القيام بعملها بكل سهولة يث يبقى ساعداهاحب، أكمامه قصرية الكتان

مثبت يف مستوى النطاق حبزام خاص يعرف باسم  س سرواال قصريا ال يغطي الساقني،كما تلب

وتبقى مفتوحة من األمام، تربط يف مستوى النطاق  ة أو خمططة، تضع فوقه فوطة ملون)4(التكة

 وتتزين. )5(ة فقط تلف ا أسفل جسمهاتكتفي بلبس الفوطوقد تستغين املرأة عن السروال و

  .)6(أساور ذهبية أو فضية حسب وضعية كل امرأةأقراط وقالئد وب

أنيقة و مثينةو  هي مالبس مجيلةواملرتلية  االنتهاء من األشغالبعد  تلبس عادة: مالبس الزينة

لبيـت  ا جيعلها تتحفظ يف الظهور ا عند خروجها من املرتل أو عند وجودها يف سـطح ا مم
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فيمـا يتعلـق   . ))7ا يف هذه األماكن حىت ال جتلب األنظار ظهرالعادية اليت تاملالبس عكس 

مبالبس القدم فكانت تضع داخل البيت بابوشا بسيطا أو مطرزا بالذهب باإلضافة إىل خـف  

  .بسيط

 ،)8(عريض و طويل يصل إىل غاية القدمنيجودة عالية،  ذيتتمثل هذه املالبس يف قميص 

لوان يتوسطها شريط من متعددة األ أكمام جد عريضة مقسمة حباشيات من احلرير ي علحيتو

حييط باألكمام دانتال من الذهب أو الفضـة  ميكن تعويضها بشريطات زخرفية، و الديباج اليت

رقيق أو من املوسلني، كما يصنع يصنع القميص عادة من كتان خفيف و. على شكل حاشيات

خاصة يطرز باحلرير املتعدد األلوان خمطط بألوان متعددة وش شفاف ومعظم األحيان من قما يف

  .)2:شكل رقم( )9(األكمامحول العنق و

 إليه سـرواال  يضاف ،قميصا ثانيا فوق القميص األول غالبا ما كانت املرأة احلضرية تلبس

، )10(يف معظم األحيان لونه أبيض ،يصل إىل عقب القدم طويلمن الكتان أو القطن، عريض و

هو بذلك خيتلف عن سـروال  ا وبسيطيكون  املتزوجةاملرأة سروال مما جتدر اإلشارة إليه أن و

أشرطة  من جهة ومطرز من جهة ثانية باإلضافة إىل احتوائه على هألوانبتعدد  الذي يتميزالفتاة 

ذي أن تضع سرواال آخرا فوق السروال العادي ال من عادة املرأة و ،)11(من احلرير أو الكتان

  .كما سبق ذكره )12(تلبسه وقت عملها املرتيل

 الطويلفمنها القصري و األشكالو األنواع ةفخمتلصدريات سترات و احلضرية املرأةتضيف 

قـد  و ،السـاتان و الـديباج من احلرير وة صنوعاملالكراكو والغليلة والقفطان و الفرميلةأمهها 

ـ اخل واع ، أما األنلفصل الصيفاألنواع من األقمشة خصصت هذه  القطيفـة  اجلوخ وشنة ك

  .)13(فصل الشتاءلعادة تخصص ف

تجعله بارزا حنو فصدر التضغط على تتميز بأا  وسترة دون أكمام  اعلى أالفرميلة تعرف 

لغليلة بالنسبة ل أما. )14(شفافية القميص شدة ف منيتخفتلبس يف بعض احلاالت لل كما ،األمام

واسـع  هلا عنق جمـوف و  ،والساتان القطيفةوالدمشقي وعادة من الديباج  تصنع سترةفهي 

مصنوعة من خمتلفة األشكال تغلق يف مستوى البطن بواسطة أزرار و من األمام تفتح ،)15(بكثرة

تضيف فوطة طويلة  .أكمام عريضة متنع ظهور أكمام القميص حتتوي علىاحلرير أو الذهب، 

  .)16(األماممن احلرير مشدودة يف مستوى النطاق ومربوطة من 
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خاصة يشبه إىل حد كبري الغليلة وع من احلرير أو القطيفة غالبا ما يصنلقفطان ففيما خيص ا

الفخامة يف اتمع، انتشر ارتداؤه يف يعترب القفطان من مالبس األة و .شكل العامالمن حيث 

  .يق العثمانينياجلزائر عن طر

تضعها فوق بعضـها  ما يثري االنتباه أا ح وواألفرايف املناسبات هذه املالبس  تلبس املرأة

مـزود   األلوانتعدد املحزاما من احلرير إليها  تضيفتصل تدرجييا إىل غاية الدسار، والبعض 

 من بني مالبس البدن ميكن ذكر اجلبـة الـيت  و؛ )17(خبمل من الذهب يربط يف اجلهة اليسرى

يكـون   حيثمتعددة األلوان يان املناسبات تكون يف غالب األحويف األفراح كذلك  هاتلبس

  .)18(أزرق اللون اللون واجلانب اآلخر أصفر  جانب منها

 ،التعددبالكثرة و فتتميزجزء ال يتجزأ من املالبس األخرى  ملالبس الرأس اليت تعترب بالنسبة

أن تضفر شعرها اجلزائرية  املرأةفقد اعتادت  .الشعربطريقة ترتيب  ارتباطا وثيقا هي مرتبطةو

تلف الضفريتان حباشيات متعددة  ،يصالن إىل احلزامن من اخللف وى شكل ضفريتني يتدلياعل

تضع فـوق   كماثالثة أشرطة حريرية، والذهب  لوان تنتهي يف بعض األحيان بصفيحة مناأل

أو حاشية مذهبة تتـدىل فـوق ضـفرية     ،تعدد األلواناملحاشية مضفورة من احلرير  ضفريةال

لتركواز والزمرد او من املاساملصنوعة يتشابك باجلواهر حبيث أحيانا عر يضفر الشو، )19(الشعر

  .)20(من أحجار كرمية أخرىو

 هي علـى و ،من القطيفةغالبا  ةعوصنملاشاشية من بني أنواع مالبس الرأس ميكن ذكر ال

خماطة خبانات من الآللئ  مزينة بقطع نقدية ذهبية أو فضية ،األذننيغاية شكل قصعة تصل إىل 

 إضافة إىل الشاشية تلـبس . )21(غري أصلية يف بعض األحياناألحجار الكرمية املتعددة األلوان و

بصفائح ذهبية أو فضية  أوشحة موضوعة فوق بعضها البعض، مزينة أو ثالثةوشاحني وحمرمة 

  .)22(على الكتفني مطرزة األطراف املسدولةو

احلضرية متشاة إىل حـد كـبري    ملرأةاخلاصة با كساء الرأسطريقة تزيني الشعر و كانت

ضفائر متشطه على عدة سية مثال جتذب شعرها إىل اخللف والفار املرأةاملشرقية، فكانت  املرأةب

والـذهب   بـاجلواهر  أطرافها مزينـة تصل إىل العقب، يضاف إليها ضفائر من احلرير  غليظة

غطي طرفها الرأس ألا ي األلوان مصنوعة من احلرير اخلفيفالفضة، كما تضع عصابة متعددة و

 تغطيتهاتتميز بزخرفتها بالطرز ووسم،  2مشدودة يف أعلى اجلبهة بعصيبة يقدر عرضها حبوايل 

  .)23(باجلواهر
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مة كليـا،  خمرو ج من الذهب أو الفضةهي عبارة عن تامن مالبس الرأس أيضا الصرمة و

صة بالرأس مالبس أخـرى  ا، يضاف إىل هذه املالبس اخل)24(مطرزاوتضع فوقها برقعا شفافا 

ـ  األوىل عبارة عـن . )25(التنشيفة تضعهما املرأة عند خروجها من باحلمامو كالبنيقة  وةقلنس

أما الثانية فهي قطعة . مطرزة من األمام باحلرير املتعدد األلوانمصنوعة من الكتان أو القطن و

جتفّفـه  مام مباشرة وعند خروجها من احلمن القماش مستطيلة الشكل تغطي املرأة شعرها ا 

مطـرزة بزخـارف   تصنع التنشيفة عادة من الكتان و ا، عندها ترتعها لتضع مكاا البنيقة،

  .)26(منظّمةمنسقة و

كليا باستعمال أمجـل األلـوان    إذ قامت بطرزهاأمهية لتنشيفة لقد أولت املرأة اجلزائرية ل

أو خمرمة منفّذة خبيوط بيضاء أو ذهبية  تزيني حوافها بأشرطة مطرزةو غرز الطرز،تنفيذ أجود و

  .)27(تتماشى واخليوط املستعملة يف األشرطة

الغنية عن البسيطة من خالل ميكن متييز تتألف من اجلواهر والآللئ، وعامة فبالنسبة للحلي 

، )28(األحجام يف األذن الواحدةة أو ستة أقراط خمتلفة األشكال وتضع الغنية مثال مخسف احللي،

 خالخل، وخوامت و)29(قالدات يف الرقبةيف معصميها باإلضافة إىل عقود و أساور خمتلفة تضعو

 حيتوي على لفتاة عقداتلبس ااملاس، و الآللئالذهب والفضة والنحاس ورديف مصنوعة من و

نها لكاملتزوجة فتضع قالدة مشاة لعقد الفتاة  املرأةعرف باسم املذيبح، أما ذهبية يقطع نقدية 

العنـرب  املرجـان و مصنوعة من فهي البسيطة و الفقرية حلي املرآة أما، )30(ة من املاسمصنوع

بسـبحات مـن    تعوض الآللـئ   ، كما)31(خوامت من الفضةأساور و األصفر باإلضافة إىل

  . )32(القرنفل

تتزين بأغلى احللي، و ،احلفالت أفخم املالبسأيام األعراس و احلضرية األندلسية تلبس املرأة

سرواال منتفخـا  و بعضها البعض ضع غليلة مطرزة بالذهب و الفضة أو عدة غليالت فوقإذ ت

كمـا  ، )33(ذات ختطيطات عريضة تربط من األمامطويلة تضع فوطة من احلرير و ،من احلرير

 نمـاهل و هنجـاه  تظهـر نساء مخسة أو ستة قفاطن فوق بعضها البعض حىت ال تلبس بعض

  .)34(و صدريات مطرزة و مزينة بالقياطنيالديباج  باإلضافة إىل سترات من

حضور أمها يف عـرس زواج ابنـة    .Broughton Eبراوطن فتذكر لعروسةفيما خيص او

ف قريباـا مث  ن العروسة أخذت إىل حجرا من طرأ ،قاضي اجلزائر لرجل تركي كبري السن

حليا أخـرى  ها يلإأضفن مظهرها، وات يف تبديل مالبسها وبدأت الفتيأجلست على وسادة و
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مث قيدت  ،املوسلني فوق بعضها البعضوألبست الديباج واحلرير و ما كانت مزينة بهإضافة إىل 

حليها جعلتها ثقيلـة ال  تني ماسكتني رأسها ألن مالبسها وإىل حجرة العروسني مبساعدة فتا

  لدى أهل املشرق حيـث يـذكر  أيضا قد كانت هذه الظاهرة معروفة و. )35(تستطيع املشي

مرتديـة  و كانت العروسة لطيفةويف أثينا لناس بسطاء أنه حضر عرس زواج   Forbin بنفور

قد ساعدا تستطيع السري بسهولة و مالبس كثرية فوق بعضها البعض مما جعلها ثقيلة املشي ال

اجلزائريـة   املرأة، من خالل ما ذكر يظهر التشابه الكبري بني مالبس )36(فتيات لتتمكن السري

  .العثماين  أثينا مما يدل على مدى التأثري التركييف املرأةو

خالل مدة العرس اليت تستغرق أسبوعا كامال فإن العروسة تلبس خالله سرواال عريضـا  و

 تلبس قفطانا مطرزا بالذهبو ،قماشه موحد بعد ما كانت تلبسه قبل زواجها متعدد األلوان

باستعمال  )37(اكو الذي يطرز بالذهبوقد عوض القفطان فيما بعد بالكر .اخلالص بدقة كاملة

مثنية يف مستوى و ل أسفل جسمها فوطة منسوجة بالذهبعادة ما تضع حو، وابودالفتلة و

املـاس  شنبري، يثبت بعصابة من اجلواهر وتغطي وجهها بربقع خفيف يعرف باسم الو النطاق،

لي عنقها بعقد من القطع حتو خيط الروح، يوضع مائال أو منحنياتعرف يف مدينة اجلزائر باسم 

وضع احملرمـة الـيت   أسفله سلسلة من الذهب كما يسمح هلا الشنتوف والذهبية يعرف باسم 

  .)38(ت خمصصة للمرأة املتزوجة فقطكان

تتـدىل   أما فيما خيص طريقة مشطها فتضفر ضفريتني ممزوجتني خبيوط من احلرير األمحر،

بعد ليلة . يسترسل باقي الشعر على الكتفنيو ،نتتجمعان أسفل الذقالضفريتان على الوجنتني و

كثر شـيوعا يف  مها اللباسان األ، و)39(الزفاف تعيد العروسة لبس السروال العريض و الكراكو

  .ال يزاال مستعملني لدى العائالت اجلزائرية احملافظةمدينة اجلزائر و

وتويل عنايـة  العروس  مبالبساجلزائرية تم كثريا  كانت جل العائالت احلضرية األندلسية

مكانتـها  و ج تزويد أهل العروسـة مبهـر يتماشـى   صداقها، ويلزم أهل الزوكبرية مبهرها و

املؤرخ يف اية ذي و م18/هـ12 تني كبريتني يف القرناالجتماعية كما يدل عليه عقد بني عائل

ثالثـة  ، ودينارا 1001يتضمن املهر ، وم1728املوافق لشهر أوت سنة / ـه1139احلجة سنة 

عبيدان مـن اجلـنس   لذهبية وثالثة قناطري من الصوف وثالثة أزواجا من األساور اقفاطن و

  .)40(اللطيف وثالثة أوسات من الآللئ املزخرفة باإلضافة إىل صرمة من الذهب
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منها مطـرزا   ويكون واحد من أقمشة خمتلفة،مصنوعة قفاطن رط على أهل الزوج تويش

مـن   االثنـان فاف باعتباره لباس العروسة يوم زفافها، ويكون قبل يوم الز جيهز أنبالذهب و

حترص بعض العـائالت أن  الة الظهر، والقطيفة والدمشقي يلبسان كذلك يوم العرس بعد ص

  .)41(تضيف ست سترات مصنوعة من خمتلف األقمشة الغالية الثمن

 ،األقاربو األهل إىل احلمام أو لزيارةأما املالبس اخلارجية اخلاصة باخلروج عند الذهاب 

 ، فتضيفاألولياء  الصاحلني أو حلضور القرابني املقدمة يف ساحة باب الوادي أو لزيارة أضرحة

يكـون  ا الداخلية سرواال أبيضا طويال وعريضا يعرف باسم سروال الزنقة، ومالبسهاملرأة إىل 

أبـيض  حبايك  تتغطيو. )43(ثنيات، يربط حبزام حمدثا طيات و)42(لغري املتزوجة متعدد األلوان

عادة و ،مني بعد أن يتقاطع يف ناحية الصدريرتل إىل غاية القدو قيق يوضع على الرأساللون ر

مبا يف ذلـك املالبـس   ال يظهر من جسمها شيء و ،)44(حيث ال ميكن متييزهما يلف اجلسم 

لعبيـد  يف بعض األحيان أن يتعرف على زوجته لـوال ا للزوج ال ميكن أنه حىت  ،)45(الداخلية

الثاين يغطـي  ، األول يغطي اجلبهة والعينني وتغطي وجهها بربقعني خفيفنيو .)46(املرافقني هلا

، أو تغطي جبهتها إىل غاية احلاجبني بعصابة يليها )47(أسفل العينني بدءا من األنف إىل األسفل

ة مـن  تضع يف قدميها حذاء ذي كاسية ساق قصريو. )48(منديل يغطي الوجه ما عدا العينني

، وقد متيزت بعض النساء بارتداء خف بكعب عـال أو  )49(اجللد، أو خف جبوارب أو دوا

  .)50(حذاء مفتوح من األمام

مما جتدر اإلشارة إليه أن احلايك مل يكن مقتصرا على نساء اجلزائر فحسب بل كان معروفا 

الدمشقية تتغطى مـن   أةاملريف كل العامل اإلسالمي بأمساء خمتلفة، فعلى سبيل املقارنة كانت 

ومن النساء مـن   ،الرأس إىل القدمني بإزار من القطن أبيض اللون و تلبس حتته سرواال عريضا

رير أصـفر اللـون   اء يغطني وجوههن بقطعة من احلن دون استثنكلهو خيرجنه أسفل اإلزار

ـ وكثري منهن يضعن هذه القطعة فوق ا ،مزخرف بأزهار يكون شفافا يف غالب األحيان رأس ل

  .)51(تبقى وجوههن مكشوفةو

عند خروجها حبايك ال يظهر منها شيئا ما عدا عني واحدة  املرأةيف مدينة طنجة تتغطى و

تلبس يف قدميها بابوشا غليظا أمحر اللون دون جوارب من خالل ثنية كبرية يف احلايك، وتظهر 

تضع على رأسـها  الآللئ وج مبالبس مثينة متألقة بختر املرأةأما يف مصر فكانت . )52(كالرجل

من القطن رقيق سم، وتتغطى بإزار  22يقدر علوها  ن ضيقةبوق غالية الثم على شكلقلنسوة 
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تضع يف قدميها حذاء ذي كاسية وجهها بنقاب أسود رقيق وخفيف و تغطي كما ،ناعمجدا و

  .)53(ساق

من سروال طويل  تتكون مالبس املرأة التركية الكرغلية :التركية الكرغليةلباس املراة  -

 متعدد األلوان عند الفتاة كما هو احلالأبيض بالنسبة للمرأة املتزوجة ويصل إىل غاية الدسار، 

، عريضةذي أكمام طويلة وعريضا تضع فوق السروال قميصا طويال ووملرأة احلضرية، لدى ا

وقه فرميلة وقفطانا تلبس فزين بالدانتال، ومالذهب ومصنوع من قماش شفاف مطرز باحلرير أو 

وتضـع حـول أسـفل     .)54(ذهبيةو أي تتداخل يف صنعه خيوط حريريةلذهب امن احلرير و

 تتحزم حبـزام حريـري أو  و جسمها فوطة طويلة كما هو احلال عند املرأة احلضرية األندلسية

بواسطة حلقتني معدنيتني، وهي بذلك تشبه املرأة التركية يف اسطنبول من حيـث   ذهيب يقفل

  .نوعية القماش املستعملاخلارجي وظهر امل

أحجار كرمية، تضيف إليها لشعرها فتضفره باستعمال حواشي وآللئ وجواهر و بالنسبةو

  .)55(القدمنياملعاصم وخاصة بأساور ارة عن أقراط وقالدات وخوامت وحليا عب

 البنيقةصرمة و، إضافة إىل ال)56(عرحمرمة لشد الشفتلبس شاشية وفيما يتعلق بغطاء الرأس  أما

تزين بكميات  غايل الثمن،قبعات من قماش الفتيات  لبس، وعادة ما توالتنشيفة السابقة الذكر

ساق قصرية أصفر اللـون  يف قدميها حذاء ذي كاسية  ضع، وت)57(كبرية من القطع الذهبية

  . )58(لكن معظم النساء تلبس البابوش دون جواربداخل بابوش وهي طريقة تركية حمضة، 

اء خاص باخلارج، يشبه غطذي شكل مرتفع لرأس يما خيص مالبس اخلارج تضع غطاء لف

حياط الغطاء . شاشيتني أو ثالث فوق بعضها البعض هضعالرأس اخلاص بالرجل خاصة عند و

، وتغطي وجهها بعجار أبيض اللون )59(املصنوع من املوسلني بشريط من القطن لتثبيت احلايك

عن لباس غريها من خالل األلوان  خيتلف لباس املرأة التركية الكرغلية. ال يظهر منه إال العينان

  .)60(الشبه بلباس الرجل ةكثريهي الفاحتة و

   مالبس املرأة اليهودية

بغـض  و زا هلم عن بقية السكان املسلمني،يتصف لباسها باأللوان اليت عرف به اليهود متيي

تأثرت بطريقة لبس املرأة اليهودية أخذت الكثري ون املرأة أ ،)61(النظر عن اللون األسود املميز

 يـذكر  كمـا  البساملترتدي نفس أنواع  احلضرية األندلسية  ومظهرها اخلارجي حيث أا



- 217 - 

م أنـه حضـر   1660 لدى زيارته ملدينة اجلزائر سنة Chevalier D’Arvieux شوفاليه دافرو

قد أكدن له أن الفتيات، وعدد كبري من النساء و وجودكان عرس زواج امرأة يهودية حيث 

  .)62(طريقة لبسهن شبيهة مبالبس النساء األخريات خاصة احلضريات منهن

، )63(أكثر خشونة من مالبس املرأة احلضريةرأة اليهودية بأا أقل أناقة وتتصف مالبس امل

سروال يصل إىل غاية الركبتني، يـربط يف  ميص أبيض اللون ذي أكمام عريضة وتتكون من ق

ذات اللونني األسود أو تضع فوقها جبة من الصوف ، و)64(اخلاصرين حبزام شبيه باحلبل مستوى

وطويلة تصل إىل غاية األرض، أكمامها قصرية جدا حبيث تسمح ألكمام  عريضة جدا األزرق،

تضع خفا من  بالنسبة لقدميها فهي. )65(تلف من اخللف بشكل ظاهراليت والقميص أن تظهر 

أا متعودة تضيعه عندما ترفع قدميها كما و املشيتسحبه عند  ،زام عقبجلد املاعز بدون ح

  .)66(شي حافية القدمنيامل

يه مبنديل تغطتشده خبيوط و، فترفع املرأة اليهودية شعرها حيث ق مبالبس الرأسأما فيما يتعل

. )67(رتليةاملرأة احلضرية عند قيامها باألشغال اليومية امل من احلرير أو القطن، وهي بذلك تشبه

مادة صنعها، ن صرمة املرأة املسلمة مبنظرها ويف غالب األحيان تضع صرمة معدنية ختتلف عو

 الـذي خارجه كما تغطيها عند خروجها بقماش شفاف أبيض اللـون  ها داخل البيت وتلبس

مة بوشاح علـى  الصرتعوض فإذا كانت املرأة اليهودية فقرية و. تستغين عنه يف بعض األحيان

  .تترك احلرف يتدىل على الرقبةنديل وشكل م

كل ذيل تتداخل فيه أشرطة محراء وزرقاء، بالنسبة للفتاة فشعرها طويل و مضفور على ش

 ء اللون و مزينة بشـرابة مـن الـذهب   صغرية أنيقة مصنوعة من القطيفة خضرا تضع قبعةو

رأة اليهودية أن ال تتحرج املفإضافة إىل هذه املالبس  ،)68(وبأشرطة حاشية من الذهب كذلك

  .لة عند املرأة املسلمة بصفة عامةتلبس األنواع األخرى املتداو

تـزين  تومن ثياب  أيام احلفالت بلبس أمجل ما عندهاأيام السبت و متيزت املرأة اليهودية

ومزخرفة بالقيـاطني،   بات جببة من احلرير مطرزة بالذهببأحلى احللي، فتظهر يف هذه املناس

 .أكمام مطرزة كذلك بالذهب من األمام و مزينة بأزرار من نفس املعـدن تضع سترة بدون و

تضع ضفرية كبرية من الذهب أسفل الصرمة حيـث  آللئ، وتزين الصرمة مبناديل حريرية وو

يف قدميها حذاء من القطيفة أو من  لبستو. هو احلال عند املرأة املسلمة تتدىل إىل األرض كما

تتزين بأمجل ما عندها من حلي ، و)69(ين برقاقات زركشةجلد السختيان مطرز بالذهب ومز
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ونظرا . فضية وحناسيةوقالدات ذهبية و مبا فيها األساور الذهبية والفضية وعقود من املرجان،

اليهودية تثري انتباه املرأة املسلمة مبا  املرأة كانتالحتكار اليهود صناعة الذهب واحللي فغالبا ما 

  .جواهرمن حلي و ترتدي

قد تأثرت بعض النساء األوربيات الثريات مبالبس املرأة اليهودية فقلدا يف مظهرها ا وهذ

كما تؤكـده مالبـس    ،و اليهودية يف بعض األحيان عب التمييز بني املرأة األوربيةحبيث يص

الصرمة حدى اليهوديات بدءا من احملرمة واليت ارتدت املالبس اخلارجية إل الكونتسة فريديركا

  .احلزام إىل البابوش دون أن تنسى تغطية الصرمة بربقع شفافبالقميص والغليلة واجلبة وورا مر

بدون مخار عكـس  و أما فيما خيص مظهر املرأة اليهودية اخلارجي فهي عادة سافرة الوجه

طريقة وضعه املرأة املسلمة، إذ تكتفي بتغطية جسمها من الرأس إىل القدمني حبايك خيتلف لونه 

كمـا سـبق    أبيض عند املسلمةيكون أزرق اللون عند اليهودية و سلمة إذرأة املعن حايك امل

وف أبيض اللون عنه ائيا حيث تعوضه بقماش شفاف من الص االستغناءكما ميكنها  ذكره،

  .)70(متسكه بيدها اليمىنتضعه على كتفيها و

 مالبس املرأة الريفية البدوية

سـترة  و وال الرجلسروال يشبه سراف ورقيق وغنية من قميص شفاملرأة ال مالبس ألفتت

ذات أكمـام  و تضع فوقها جبة طويلة خمتلفة األلوان تصل إىل منتصف السـاقني  من احلرير

موضوعة فوق القميص  تلبس ملحفة طويلةفعرس زواج أو حفل ورها حض لدى، و)71(عريضة

طرفاهـا  األزرق، يربط و ا خاصة األمحرألواتتميز امللحفة بتعدد اجلبة، و السترةوالسروال و

  .)72(على الكتفني بواسطة إبزمي من الفضة

اعية البسيطة فال ختتلف مالبسـهن إال يف  بقية النساء ذوات الطبقة االجتمفيما يتعلق  أما

  .)73(يف غالب األحيان من الصوفمادا املصنوعة 

تضـع قطعـة   تغطي املرأة رأسها مبنديل منسوج بطريقة جيدة خبيوط ذهبية وفضية، كما 

من الكتان ومطرزة ومزخرفة بطريقة رفيعة، تشد هذه القطعـة  مصنوعة قماش مثلثة الشكل 

ومن عادة املرأة الريفية البدويـة أن تتـرك   . ال يظهر منه إال خصلة فقط حيث مؤخرة الشعر

والآللـئ  حريرية ان إىل األرض، كما تزين شعرها حبواشي شعرها طويال يصل يف بعض األحي

  . )74(العنرب و األصدافو واملرجان
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معدن احلديد،  أو من لنحاسخوامت من الفضة أو ان بعقود وأساور وأقراط وخالخل وتتزي

تضع يف ف، بالنسبة ملالبس القدم )75(باإلضافة إىل عقود مصنوعة من نوايا التمور ومن القرنفل

  .غالبا ما تكون حافية القدمني لكنقدميها بابوشا أو خفا 

تضـيف  جسمها،  بس اخلروج فهي عبارة عن حايك أبيض اللون تغطي بهفيما خيص مال

عند  لكن مكشوفا هتترك كما زوجها، ا أبيض اللون تغطي به وجهها يف حالة مرافقةه برقعيلإ

  .)76(بالربقعمصادفة رجل غريب تغطي وجهها 

 السـيدة ال ختتلف مالبسها عن بقية النساء ألا ترتدي مالبس  :مالبس املرأة الزجنية -

 البالية اليت مل تعد يف حاجة إليها، و يف حالة كوا الوصيفة فتكتفي بقميص ذي أكمام عريضة

تضـع يف  و. وتغطي أسفل جسمها بفوطة طويلة وخمططة سروال يصل إىل منتصف الساقني،و

تغطي رأسها عموما توي على أزرار على طول العنق، وغالب األحيان فرميلة فوق القميص حت

  .بسيطة تشد ا شعرها لتقوم باألعمال املرتليةمبحرمة 

 قالدات وأساور،وهي عبارة عن خوامت ووالنحاس  حبلي معدنية مصنوعة من احلديدتتزين و

  .)77(وتلبس يف قدميها بابوشا بسيطا أو تبقى حافية القدمني يف بعض األحيان

ودية حيث يكون لونه اليهب يف حايك خمالف حلايك املسلمة وأما املالبس اخلارجية فتحتج

صغرية أو أشرطة، تضعه فـوق رأسـها   مربعات  حيتوي على يف غالب األحيان أزرق مساوي

  .)78(دون مخار حسب العادة اجلاريةسافرا و هاوجهإبقاء ويتساقط إىل غاية احلزام مع 

من وحـدة  رغم بالا  تميزتاخلاصة وأزيائها يف اخلتام يالحظ أن كل طائفة هلا مالبسها 

األندلسية  مالبس املرأة احلضرية تتسم ختتلف يف الطابع العام اليتذه املالبس هل املكونةعناصر ال

اصة خس طائفة مبالبكل  كما تتميز،أمثاا وغالء اجلمالناقة وباألو بالتنوع والتعددها ؤوأزيا

اص اخلاملالبس اخلارجية املتمثلة يف احلايك  يقال عن، ونفس الشيء من حيث الشكل واللون

  .)79(لونالو الشكل من حيثباخلروج  الذي خيتلف من طائفة إىل أخرى 
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املسيحي -أدركت الدول األوروبية يف بداية القرن التاسع عشر مدى أمهية التكتل األورويب
مشال إفريقيا اياالت حنو عدو مشترك وهو  وملِّ مشله يف حتالف مسيحي وتوجيه قوته املتحالفة

وقفت يف وجه تطلعام التوسعية يف  ،عامة واجلزائر خاصة ملا أظهرته حبريتها من قوة الثالث
  . جنوب البحر املتوسط متجاوزة بذلك املشاكل املطروحة على الساحة األوروبية

 ظلت لفترة متناحرة ويف هذا التوجه ظهرت أفكار تنادي بتوحيد الصفوف األوروبية اليت
وهي اجلزائر، وبذلك يزول اخلطر املترصد هلم يف اجلنوب  وذلك لتدمري ما أمسوه بعش القراصنة

وتفتح هلم األبواب على مصراعيها لينفذوا ما خططوا له ويف هذا اإلطار تندرج مذكرة سدناي 
  . مسيث اليت عبرت عن فكرة احللف البحري األورويب

اشتهر يف احلروب البحرية خالل ) 1840-1764(ال إنكليزي وسدناي مسيث هو أمري
يعترب أول من فكّر يف تكتل األوروبيني علـى  . 1القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر

أوت من سـنة   31فكتب يف هذا الشأن مذكرته بلندن يف . شكل حلف حبري ضد اجلزائر
زمة إليقاف قرصنة دول الشـمال  مذكرة حول ضرورة اختاذ الوسائل الال"عنوا  1814

 Mémoire sur la nécessité et les moyens de faire cesser les pirateries)".إفريقيا

des États Barbaresques)  ذه املذكرة إىل حكومات الدول األوروبية حيثها فيها وقد بعث
على ذلك عنـوان   على أمهية اإلحتاد من أجل وضع حد لقرصنة دول مشال إفريقيا، كما يدل

  .املذكرة

  مضمون مذكرة سدناي مسيث

مشال إفريقيا الثالث إال أن مضموا اياالت مما يالحظ أن املذكرة رغم كوا موجهة ضد 
  .كان يتركز على اجلزائر
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  : وقد تضمنت مذكرة سدناي مسيث يف هذا الشأن ثالث نقاط أساسية هي

إذ  ،جلزائررته بتحريض األوروبيني ضد اسدناي مسيث مذكليزي كاألمريال االناستهل . 1
أبدى استغرابه من موقف األوروبيني الذين كانت أنظارهم موجهة آنذاك إىل اجلهة الغربية من 
القارة اإلفريقية للقضاء على استرقاق السود ومل ينتبهوا إىل أوضاع اجلهة الشمالية من هـذه  

  .وروبيني من قبل القراصنة األتراكالقارة، حيث تقترف، حسب رأيه  أبشع األعمال ضد األ

وقد أدى به هذا املوقف إىل اعتبار اجلزائر سبب املشاكل اليت يالقيها األوروبيـون علـى   
يف نظره ال ختشى أحدا وال تعبأ حـىت بسـلطة    -أي اجلزائر -ساحلها أو داخل أراضيها ألا

ول املغربيـة وسـكان بـالد    الد من  الباب العايل، فهذا األخري ال يستطيع حىت محاية رعاياه
اجلزائر يشـكلون عائقـا   " اصنةقر"وذا احلكم تأكد له أن . اإلغريق من هجمات اجلزائريني

للتجارة األوروبية وخطرا يهدد السلوك اإلنساين واألخالق الدولية والعالقات احلضارية، ممـا  
حملافظة على املصاحل يتوجب معاقبتهم والقضاء على حكومتهم وتشكيل حكومة باجلزائر تلتزم با

  .التجارية وحتترم األمم األوروبية املتحضرة يف نظره

وقد رأى سدناي مسيث أن الوسائل احلربية اليت كانت مستعملة مـن قبـل امللـوك    . 2
املسيحيني للقضاء على اياالت مشال إفريقيا مل تكن مالئمة بل عملت يف معظم األحيان على 

         وروبا بقيت معتمدة على فرسان القـديس يوحنـا  تقوية هذه الدول، ففي نظره أن أ

«Les Chevaliers de Saint Jean» 2،    ومل تتفطن لضعف هذا التنظيم املسـيحي الـذي
وقـد   . أصبح ال ميلك الوسائل و القوة الكافية للوقوف يف وجه قراصنة اياالت مشال إفريقيـا 

ان القديس يوحنا غري قادر على مواجهـة  انتهى مسيث يف استنتاجاته إىل أنه ما دام تنظيم فرس
قراصنة اياالت مشال إفريقيا، فإن احلملة ستقوم ا الدول األوروبية جمتمعة بتشـكيلها حلفـا   

  .3حبريا

ولتنفيذ هذا املشروع طلب سدناي مسيث من الدول األوروبية التعهد يف اتفاق مشـترك  
ائدهم، وكان يهدف مـن وراء  بإرسال جيوش لتشكيل قوات حبرية، واقترح أن يكون هو ق

ذلك أن تكون هذه القوة مبثابة شرطة حبرية حتمي سواحل البحر األبيض املتوسط اجلنوبيـة،  
  .وتلقي القبض عليهم وامجهم برا وحبرا" لقراصنةا"وتراقب 
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وهذا العمل الذي ستتكفل به الدول األوروبية، سوف يضمن هلا يف املستقبل محاية جتارا، 
العمل سيقدم خدمة إنسانية لسكان اياالت مشال إفريقيا، ألن منعهم من ممارسة  كما أن هذا

  . حسب رأيه سيدخلهم يف مصاف الشعوب املتحضرة" القرصنة"

وما دام الباب العايل طرف مباشر يف القضية، فإن عليه، حسب ما ورد يف مـذكرة  . 3
راء الـدول األوروبيـة   هذا ومحل سدناي مسيث سـف . ن يؤدي دورا يف هذه اخلطةأمسيث، 

بإستانبول مهمة إقناع الباب العايل للدور املنوط به إذ عليهم أن حيملوا الباب العايل مسؤولية 
األعمال اليت يقوم ا رعاياه يف مشال إفريقيا، وذلك إذا استمر يف السماح بتجنيد اإلنكشارية 

ول األوروبية كذلك العمل على وعلى سفراء الد .من والياته لفائدة حاميات دول مشال إفريقيا
إقناع الباب العايل بأن مينع حكام اياالت مشال إفريقيا من إعـالن احلـرب علـى الـدول     

  . 4األوروبية

وقد ذهب األمر بسدناي مسيث إىل حد االقتراح على الدول األوروبية مطالبة الباب العايل 
زموا بنصائحه يف هذا الشأن ويتخلـوا  إغراء إنكشارية وحبارة اجلزائر باملال واملكافآت حىت يلت

  . 5عن الداي ويتركوه دون دفاع

كسب تأييد السلطان العثماين ملشروعه عن   مذكرته فان سدناي مسيث قد أراداضافة اىل
وقد متكن هذا األخري من إقناع الباب العـايل يف  . طريق أحد األعوان املتصلني به بإستانبول

 مبعوثا إىل كل من اجلزائر وتونس وطرابلس يـدعوهم إىل  إذ أرسل الباب العايل بعض األمور
  .6عالقات ودية معه هاتربطيت عدم التعرض يف املستقبل لسفن ورعايا الدول األوروبية ال

خيـوض  الذي كان  ،غري أننا مل نعثر على دليل يبني لنا امتثال اجلزائر ألوامر الباب العايل
وبقيت  .جراء تفاقم املسألة الشرقية عويصة يتخبط يف مشاكلو  أنداك صالحاتإلمشروع ا

اجلزائر تعامل الدول األوروبية اليت أبرمت معها معاهدات على أا دول صديقة، أما الـدول  
وهذا  ،اخلارجة على هذا النطاق فهي بطبيعة احلال كانت تعتربها دوال غري صديقة بل معادية

توترت  )1815-1809( باشا حلاج عليي عهد الداي افف. ما كان يزعج الباب العايل كثريا
فقد كتب يف هذا الصدد أمريال األسطول العثماين حممـد  . العالقات بني الباب العايل واجلزائر

ولذلك أرسل السلطان حمـدد أغـا، اىل    .من معاملة الداي للدول األوروبيةخسرو يشتكي 
طـالق األسـرى   إوروبية واأل التجارية اجلزائر، حامال تعليمات تطالب الداي باحترام السفن

  .ب لتوجيهات الباب العايلاشا مل يستج�ري أن الداي احلاج علي غ. األوروبيني
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  :صدى مذكرة سدناي مسيث

أما على املستوى األورويب فقد لقيت مذكرة سدناي مسيث صدى إجيابيـا، فظهـرت يف   
ع يف هذا الشأن فرنسا مشاريع تنادي بأمهية اإلسراع بالقضاء على اجلزائر، وكان أول مشرو

بأيام قالئل  7(Le Comte de Polignac))1847-1780( تقدم به الكونت دي بولينياك
قد أبدى و ،1814سبتمرب  19 ليزي سدناي مسيث بتاريخكمن صدور مذكرة األمريال االن

أراء حول احلملة احملتملة ضد ايـاالت مشـال   "الكونت دي بولينياك رأيه يف مذكرته املعنونة 
على فرنسـا فـإن    اوخالفا للرأي السائد يف فرنسا الذي اعترب سدناي مسيث خطر". إفريقيا

سدناي مسيث هو موقف يتماشى مع املصاحل الفرنسية، بـل   بولينياك قد رأى أن ما ذهب إليه
يشكل وسيلة فعالة إلخراج فرنسا من عزلتها على اعتبار أن أفكار سدناي مسيث الداعية إىل 

ياالت مشال إفريقيا ستفتح اآلفاق أمام الفرنسيني، وستكون دافعا هلم تشكيل حلف حبري ضد ا
، وتقدم هلم فرصة نادرة إلظهار قوم العسكرية، ولتأكيـد مكانتـهم   8على جتاوز مشاكلهم

  .9احلربية

مع جممل أفكار سدناي مسيث فإنه مل يتفق معه يف فكرته الداعية  غري أن بولينياك وإن اتفق
ياالت مشال إفريقيا، ورأى أن فرنسا هي املسؤولة إي أورويب موجه ضد إىل تشكيل حلف حبر

ياالت مشال إفريقيا وباألخص على اجلزائر، ورأى أن جناح فرنسا إوحدها على شن محلة على 
  .10يف محلتها هذه سوف يفتح هلا اال للعودة إىل مصر

  ومذكرة سدناي مسيث((((Vienne))))    مؤمتر فيينا 

للقيام بعمل مشترك ضد  أةصبحت فيها الدبلوماسية األوروبية مهييف هذه الظروف اليت أ
حـل للمشـاكل    إلجياداجتمعت الدول األوروبية  ،انطالقا من أفكار سدناي مسيث ،اجلزائر

عـادة السـالم اىل القـارة    إاملطروحة حول احلدود اليت كانت متثل عائقا للوفاق األورويب و
 .األوروبية

فمثل انكلترا اللـورد  . عة وهم انكلترا وبروسيا وروسيا والنمساحضر املؤمتر احللفاء األرب
 )Le duc de Wellington(مث عوض بالدوق ولينكتون   (Lord Castlereath)يثريكاستل

واللـورد   (Lord Claucarty) يتواللـورد كلوكـار   (Lord Catheart)لورد كاثري لوا
  (Le Prince Herdenberg)غ ومثل بروسيا األمري هردنرب. (Lord Stewarts) ستيوارت
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ومثـل روسـيا القيصـر    .  11(Le Baron de Humboldt)والبارون دي هومبولدت 

 Le Comte)والكونـت رسيموفسـكي    12 (Le Tsar Alexandre I)االسـكندر األول 

Rasimovski)  والكونت دي ستاكلربغ(Le Comte de Stackelberg)   والكونـت دي
أما رابع احللفاء أي بروسيا فلقد مثلها األمـري دي  . (Le Comte de Nesselrode)نسلرود 
  . 13(Le Baron Wassenberg)والبارون واسنربغ (Le Prince de Metternich) مترنيخ

 ر فرنسا اليت قبلت بالوضع الـراهن اضافة اىل هذه الدول األربع اليت انتصرت على نابليون حضرت املؤمت

والكونـت   Le Duc d’Alberg الـدوق دالـربغ  و  Talleyrandاجلديد وقد مثلـها تـالريان  
والكونـت   La Tour du Pin والتور دي بان Le Comte La Bresnadiere البريسناديار

14ألكسي دي نؤاي
Le Comte Alexis de Noailles .املؤمتر  ومسح للدولة العثمانية حضور

 . Le Pacha Mavrojeniومثلها الباشا مافروجين

روبية الرئيسية على حضور بعض الدول األوروبية  اليت مل تكن كما حرص ممثلو الدول األو
 (Naples)هلا مشاركة فعالة يف األحداث اليت عرفتها الساحة األوروبية مثل مملكة نـابويل   

      (La Suède)والسـويد    (L’Espagne)واسـبانيا   (Le Vatican)والفاتكـان 
ؤمتر ل اجلمع مل ميانع منظمو املوحىت  يكتم.  Hanovre)15وهانوفر     (Saxe)والساكس

 17والتنظيمات الدينيـة  16مثل األقليات الدينية ،هلا طابع رمسي من استقبال وفود مستقلة ليس
 . 18وبعض دور النشر

لقد كان اهلدف األساسي الجتماع هذه الدول يف فيينا هو النظر يف مستقبل اخلريطة       
. حلول للمشاكل اليت كانت تتخبط فيها أوروبادف اجياد  ،سياسية اجلديدة ألوروبا-اجليو

قد . 181419فتتحت أشغاله يف ظروف عمتها الفوضى يف أول نوفمرب االذي  ،غري أن املؤمتر
وقد حتول هـذا   ،أدرج ضمن برناجمه حمورا ال ميت بصلة بالقضايا اليت عقد املؤمتر من أجلها

وهذا احملور هو قضـية   ،لسام حوهلااحملور اىل قضية هامة شدت انتباه املؤمترين وتركزت ج
الذي حتول يف اهتمام املؤمترين اىل مشكل استرقاق املسيحيني يف ايـاالت  . 20استرقاق السود

مشال افريقيا اليت ألصقت ا مة القرصنة وبذلك أمهلت قضية استرقاق السود األفارقة بعد أن 
  .أختذوها يف بادئ األمر تعلة خيفون ا أهدافهم

ياالت مشال افريقيـا غريبـة علـى    إ" قراصنة"كن قضية استرقاق املسيحيني ومسألة مل ت 
ألن سدناي مسيث كان قد بعث مبذكرته املعروفة اىل حكومات الدول األوروبيـة   ،املؤمترين 
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مسيث نفسه عندما أعاد طرح أفكـاره   كما أثريت هذه القضية يف مؤمتر فيينا من قبل سدناي
  . 21على املؤمترين

بل شجع الكل صاحبها يف مسـعاه   ،ت أفكار سدناي مسيث أذانا صاغية يف املؤمتروجد 
فقد رأى املؤمترون يف موقف اجلزائر سبب اآلالم اليت يالقيها . للقضاء على قوة اجلزائر البحرية
مما يتوجب حسب رأيهم القضاء على اجلزائر وختليص  املتوسط،األوروبيون يف حوض البحر 

وبذلك وجد سدناي مسيث من يتبىن أفكاره يف املؤمتر ويعطيه نفسـا  . ورهااألوروبيني من شر
ولقد كان يف طليعة املتبنني ملوقفه تنظيم القديس يوحنا الذي مثله يف هـذا املـؤمتر    ،جديدا
  .وفدان

أدعى ممثلو تنظيم فرسان القديس يوحنا أم القوة الوحيدة القادرة على القضاء علـى      
وهذا عكس ما ذهب اليه سدناي مسيث الذي رأى فيهم  ،قيا وخاصة اجلزائراياالت مشال افري

وقد ذهب تنظيم فرسان القديس يوحنـا يف  . تنظيما ضعيفا غري قادر على تقدمي أية خدمات
يكون يف خدمة األساطيل  ،اىل حد املطالبة مبجال حترك أو منطقة نفوذ حبوض املتوسط هئادعا

يـاالت مشـال   إيم الديين أن الدول األوروبية مهددة من قبل رأى هذا التنظ كما. األوروبية
 ،من مضيق جبل طارق اىل غاية قناة السويس ،نظرا لفرض نفوذها على مياه املتوسط ،افريقيا

وتعدى نشاطها السواحل األوروبية ليصل اىل أعمـاق احملـيط األطلسـي مـن جـزر      بل 
  .ل أمريكا الشماليةىل سواحإو    (Canaries) وجزر الكناري )Acores(األصور

فرسان القديس يوحنا يعتقد أن البحرية تنظيم وهذه النظرة التارخيية هي اليت جعلت      
ال ميكن أن زم  ،اجلزائرية اليت فشلت أمامها تقريبا كل احملاوالت األوروبية يف القرون املاضية

  .اال من قبل عدوها الشرعي أال وهو تنظيمهم الديين

ىل تشكيل كونفدراليـة  إ الداعيةالتنظيم الديين  مع أفكار سدناي مسيث كما أتفق هذا   
سيضمن مسـتقبال   ،يف نظره  ،ألن القضاء على اجلزائر ،وحتدي اجلزائر حبريا ،حبرية أوروبية

كما أتفق كذلك تنظيم القديس يوحنا مع . زاهرا ألبناء العائالت األوروبية النبيلة اليت أفقرت
 ايف نظره عنصر كونه ،من اجلزائر -أي الداي–اىل طرد حاكم اجلزائر  سدناي مسيث يف دعوته

  .22على األوروبيني اخطري
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وإىل جانب ما جاء من أفكار معادية للجزائر ،  فإنه خالل انعقاد املؤمتر، كان بعـض    
ي أن داذه األخبار ه مفادكاذبة، لزيادة تأليب اتمعني ضد اجلزائر، واملؤمترين يسربون أخبارا 

  .وأخذه اىل اجلزائر إن أمكن ذلكبإلقاء القبض على نابليون ) قراصنته(اجلزائر قد أمر  

طرحـت فيـه القضـية     181523جوان  9بتحرير حمضر يف  انتهت أشغال مؤمتر فيينا 
كد الفكرة العامة لدى املؤمترين بعـد أن  أوهذا ما  ،اجلزائرية يف شكل مشكلة ختص أوروبا 

فتح مـؤمتر   ، وبذلك بالغ األمهية يتوجب تنفيذه يف أقرب وقت ئر أمراالقضاء على اجلزا بات
آكس كمؤمتر لعقد مؤمترات أوروبية أخرى فيينا األبواب على مصراعيها للساسة األوروبيني 

ها القضية املذكورة إحدى احملاور األساسية الـيت جتتمـع حولـه كلمـة     يتكون ف ال شابيل
         .األوروبيني

   فكار سدناي مسيثأسيد جت      

تظاهرت احلكومة الربيطانية يف بداية األمر، بعدم رضاها عن الطموحات اجلريئة اليت        
به والدعوة الصرحية مسيث من حيث طرحها واألسلوب الذي صيغت  تضمنتها أفكار سدناي

ازن يف فاحلكومة اإلنكليزية كانت تسعى إلقامة تو. اليت تضمنتها إلعالن احلرب على اجلزائر
  .املتوسط تكون فبه مكانة حمددة إلياالت مشال إفريقيا

يث يف حديث له مع رياللورد كاستل وزير خارجيتهاعرب عن نوايا احلكومة الربيطانية       
، بقوله أن وجود إيـاالت  )M. de Bernstorff(الدبلوماسي الدامناركي دي برنستورف 

ويف حالة نزاع مع إياالت مشال إفريقيـا  ... هاينفعل ال يضر املصاحل اإلنكليزية بمشال إفريقيا 
تفضـل هـاتني    فإن املشكل حيل بدفع مقابل مايل، أو باستعمال القوة، مؤكدا أن انكلتـرا  

وقد أبدى ختوفه يف هذا احلديث من أن القضاء على إياالت مشال إفريقيا سـيؤدي  . الوسيلتني
الشمالية تكون له عواقب وخيمة علـى    قيااىل قيام دول متعاونة مع فرنسا على سواحل إفري

  .مستقبل التجارة الربيطانية يف هذه املنطقة املهمة من القارة اإلفريقية

 مل تقتصر حتركات الدبلوماسية األوروبية على إقناع الرأي العام بل بدأت اخلطـوات      
س الـرأي العـام   يحتسيث مباشرة بعد مؤمتر فيينا ريإذ بدأ كاستل. لتنفيذها يف امليدان األوىل

  .والبيض على السواء ص استرقاق السوداإلنكليزي وجس نبض الساسة اإلنكليز، فيما خي
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من احلصول على موافقة وتأييد الرأي العام اإلنكليزي، ففيما خيص  يثريمتكن كاستل    
على إرسال أسطول حبري  1816حظر جتارة البيض فقد أمجع الوزراء اإلنكليز يف ربيع سنة 

إلمالء شـروطهم   ( ( ( (Lord Exmouth))))    اكسموثاللورد ت قيادة حتىل سواحل مشال إفريقيا ا
  ).أي اجلزائر( .حكامهاعلى 

مثـل   ماديةخسائر يف األرواح وانتهت بقصف مدينة اجلزائر وإحلاق خسائر فادحة      
لمطالب لالرضوخ اىل  )1817-1815( عمر اضطرت الداي  ،ألسطول اجلزائرياالبنايات و

عـادة  اتسليم األسرى املسيحيني املوجودين يف اجلزائر، والغاء جتارة الرقيق، ، منها نكليزيةاإل
  لفدية أسراهم،)  Sicile(وصقيلية )  Sardaigne(ااملبالغ املالية اليت دفعتها كل من سرديني

 اليت شاركت فيها هولندا،  فكانت هذه احلملة .)La Hollande(إبرام الصلح مع هولندا 
كانت خارج احللف أا ولو  أول جتسيد ألفكار سدناي مسيث الداعية اىل القضاء على اجلزائر

   .الذي دعا اليه

العزم على جتاوز قرارات مؤمتر فيينا، فقد بعث له  اكان عاقد نابوليونن فإأما يف فرنسا     
 Caulaincourt duc)سنسيكولنكور دوق دي فوزير خارجية فرنسا وهو أحد أنصاره 

de Vicence)  أي قبل انتهاء أشغال املؤمتر بشهرين، حيثه 1815أفريل  25رسالة بتاريخ ،
أهم دولة يف مشـال إفريقيـا، نظـرا    فيها على ضرورة اعادة العالقات مع اجلزائر باعتبارها 

يف نظره ألكثر الوسائل فعالية خللق املشاكل لفرنسا، وقد رأى صاحب الرسالة أن  المتالكها
األوىل يف هذا املسعى تتمثل يف تنبيه اجلزائر اىل اخلطر والتآمر الذي حيبك ضـدها يف   اخلطوة

من مسرح األحداث وجميء حكومـة   على أن هذا التوجه مل يتغري باختفاء نابليون مؤمتر فيينا
إثـر  وعلى  ،ساستهادى فقد أب )1775-1825( (Louis XVIII)ويس الثامن عشر ل

حتسني  العالقات يف  الرغبة  ،جرى بني كاستلرييث وبرنستورفاطالعهم على احلديث الذي 
. حىت ال تستغل انكلترا سوء العالقات لفائـدا  هامعاهدة سلم وصداقة معابرام مع اجلزائر و

 Pierre(باجلزائر ، وهو بيار دوفال فقامت حكومة لويس الثامن عشر بتعيني قنصل جديد 

Deval(  املترتبة عليها تصفية الديوننيتها يف ئري وأكدت للداي اجلزا 1815يف أوت.  

ال  باجراء  سلمت فرنسا بذلكو   (34)  (34)  (34)  (34)يكما قدم القنصل اجلديد هدايا مثينة اىل الدا    
وهذا ما جعل املوقـف  . ، بل ونددت به يف كل املناسباتمنه التخلص طاملا رفضته وحاولت

  .الفرنسي نابعا من مصاحلها وليس تعبريا عن مبدأ
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ومن ناحية أخرى اليت تعرب عن املوقف الرمسي لفرنسا  ذا من الناحية الدبلوماسية ه      
باجلزائر ، ي مسيث  واملتعلقة فكار اليت طرحت يف مؤمتر فيينا وعلى رأسها أفكار سدناألفان ا

خصبة لظهور كتابات استعمارية جديدة داعية لتحطـيم اجلزائـر    اقد وجدت يف فرنسا أرض
 )Domingo de Badia( )34bis(قدم دومانكو دي باديا  1815أكتوبر  22ففي  ،واحتالهلا

 Mémoire( 'مذكرة حول احتالل إفريقيا" مذكرة اىل وزير اخلارجية الفرنسية حتت عنوان  

sur la colonisation de l’Afrique( طرح فيها بعض األفكار االستعمارية أمهها :  

  .ألوروبا طبيعيةعمرة أن افريقيا مست-1

أن املستعمرات اإلفريقية أفضل من املستعمرات األمريكية لفرنسا، فهي أقرب لفرنسا،  -2
  .مما يسهل هلا املهام السياسية والتجارية واحلربية يف هذه األقاليم

  .بإمكاا انتاج كل ما ينتج يف أمريكا وآسياان افريقيا من األقاليم اخلصبة،  -3

4-  35( .لعبيدجللب ا اأن إفريقيا ستكون مصدر(  

هذا ومل يكن دومانكو دي باديا املتأثر الوحيد بأفكار سدناي مسيث وباقي األفكـار       
ومفكـرين ذوي الرتعـة    ، بل عرفت الساحة الفرنسية عدة كتـاب  املطروحة يف مؤمتر فيينا

أفريـل   4الذي صـرح يف   )Chateaubriand( )35bis(االستعمارية، مثل شاتوبريان 
ومن خالل فكـر  ". حمو عار أوروبا"والداعية اىل  "حبقوق االنسان"ملطالبة بأفكاره ا 1816

املسيحي -عنصري وميول صليبية رأى شتوبريان أنه من واجب فرنسا االنتقام للعامل األورويب
 ألنه من أرضها انطلقت أوىلولفرنسا الدور التارخيي يف ذلك . من تعديات إياالت مشال إفريقيا

وهذا ما جيعلها أيضا تقوم مبهمة  تنفيد آخر احلمالت املوجهة لالنتقام من  .احلمالت الصليبية 
على أن الظروف بعد ذلك غريت من موقف شتوبريان وجعلته ال يـتحمس  .  )36( املعتدين

لشن محلة على سواحل إياالت مشال افريقيا ، وإمنا فضل استعمال الطرق الدبلوماسية وهذا ما 
ول األوروبية، فتح حمادثـات  دالثامن عشر أن تقترح على الجعله يطلب من حكومة لويس 
   .لفرض شروطها)37373737(  مجاعية مع إياالت مشال إفريقيا

باألفكار املضادة للجزائر وصار من أكرب )37bis( (Richelieu)ريشوليو تأثر كما      
  .أنصار األفكار الداعية اىل محلة صليبة انطالقا من فرنسا على اجلزائر
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انضموا اىل الركب بـل  ) Marseille(مرسيليا دينة مبجار التو لبحارةأن ا يالحظ ومما    
 يفمن أكرب املتحمسني ألفكار سدناي مسيث، وقد عرب البعض منهم عـن آرائـه    وأصبحوا 

    )38383838( .مناشري

قد وجدت رواجا  ،الداعية حللف أورويب من هنا ميكن القول أن أفكار سدناي مسيث     
للقضـاء   يف األساليب الناجعة   او فتحت هلا  اال للتفكري ملي دول األوروبيةكبريا لدى  ال

ىل اتفاق الدول األوروبية إكما أدت  ،على ما أمسوه بقراصنة مشال افريقيا واجلزائر يف طليعتهم
 عـن  اع األوروبينيكما أن دف .وإن ظهر اختالف يف كيفية الوصول إليه حول هدف واحد

ال مطية تظاهروا إوحماربتهم السترقاق السود والبيض املسيحيني خاصة ما هو القيم االنسانية 
أسهل الطرق وأيسرها ا للتدخل يف شؤون إياالت مشال افريقيا عامة واجلزائر خاصة ، ألا 

   .للوصول اىل هدفهم املنشود وهو احتالل اجلزائر

يف احلملـة  لواقـع  وقد جتسدت أفكار األمريال اإلنكليزي سدناي مسيث علـى أرض ا 
د األوروبية وأرسلت اىل اجلزائر كذا حني  تكاثفت اجلهوو 1816اإلنكليزية على اجلزائر عام 

  .سطوالأ

    :اهلوامش - 

                                                 
  .وهي اجلزائر وتونس وطرابلس 1
عسكرية اذ كان والده ضابطا  و ترعرع يف وسط  عائلة1764جوان    21ولد سدناي مسيث بلندن يف  2

، مث اخنرط 1772إىل غاية  (Tonbridge School)يف احلرس امللكي الربيطاين درس يف مدرسة تونربج  
   1840ماي 26وتويف بباريس يف  .سنة 13وعمره ال يتجاوز  1777يف صفوف البحرية الربيطانية عام 

   :انظر عن سدناي مسيث 

Plantet, E., Les consuls de France à Alger avant la conquête, 1579-1830, Extraits des 
Etudes, Paris, 1930, pp. 57-59; 
Ziesseniss. Ch.O., Le Congrès de Vienne et l’Europe des Princes, P. Belfond, Paris, 
1984, p. 141. 

بعد  ,القديس يوحنا للقدسكاثوليكي ظهر خالل القرن احلادي عشر باسم فرسان -هو تنظيم ديين مسيحي3
ويعرف هذا التنظيم  .طرده من القدس استقر أوال بقربص  مث انتقل اىل جزيرة رودس و أخريا استقر مبالطا

 Les)و فرسان مالطا (Les Chevaliers de Rhodes)الديين املسيحي أيضا باسم فرسان رودس

Chevaliers de Malte) انظر عن هذا التنظيم: 

Monin. H., “Ordre de Saint-Jean”, La Grande Encyclopédie, T. 29, 1885-1902, p. 
182; Serrou. R., L’Ordre de Malte, Editions Guy Victor, 1963;  
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Vatin.N., L’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, l’Empire ottoman et la Méditerranée 
orientale entre les deux sieges de Rhodes, Peteers, Louvrain-Paris, 1994. 

 .يبدأ هذا احللف عمله حبصار كل القوات البحرية الياالت مشال إفريقيا أينما وجدت 4
علما أن الدول األوروبية قد اعتادت الضغط على الدولة العثمانية لكي تتدخل لدى اياالت مشال افريقيا 5

  : ظرأن .ك قاينارجيو�حلماية مصاحلها مثلما فعلت يف مؤمتر كو
  .1981,بريوت , دار النفائس , احسان حقي. حتقيق د, تاريخ الدولة العلية العثمانية , حممد فريد احملامي

  :أنظر مذكرة سدناي مسيث يف 6
 Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Quai d’Orsay, France, Mémoires et 
documents, Afrique, 1577-1830, T. 5, « Mémoire sur la nécessité et les moyens de 
faire cesser les pirateries des États Barbaresques », Londres, 31 Août 1814, pp. 237-
238 ;  
Testa Baron de., Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puissances 
étrangères, Amyot, Paris, 1864, T.I,  pp. 410-413. 
7   Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Quai d’Orsay, France, Mémoires 

et documents, Afrique 1577-1830, T.5, « Extrait d'une lettre d'un correspondant 
confidentiel de Sir Sidney Smith, influent le divan à Constantinople, et l'engageant, 
d'après sa suggestion et son indication de devancer le désir des puissances tendant à 
mettre fin aux Pirateries des Barbaresque, avant qu'il n'y soit pressé officiellement ». 
Daté le 11-24 décembre 1814, p. 234.    

:ا ان اىل إياالت مشال إفريقيبعثها السلطاليت أنظر على سبيل املثال الرسائل 8  

Başbakanlık Devlet Arşivleri, Türkiye, Cevdet Hariciye, 9895 ; 7790.   

تطبيق اإلصالحات وحتدي املعارضني له من ) 1839-1808( حاول السلطان العثماين حممود الثاين 9
يق إصالحاته وأعطى نفسا وقد جنح اىل حد ما يف تطب. ورجال الدين وعلى رأسهم شيح اإلسالم انكشارية

 :أنظر . جديدا للدولة العثمانية
Zahra. Z., “Sultan II. Mahmud’un (1808-1839) reformları”, Yeni Türkiye, Cilt. 7, 
1999, pp. 250-257; 

اوغلي، نقله اىل العربية صاحل سعداوي، كمل الدين إحسان أالدولة العثمانية  تاريخ وحضارة ، إشراف 
.1999 استانبول،  

وك قاينارجي اليت أعطت اىل روسيا امتيازات �معاهدة كو بإمضاء 1774بدأت املسألة الشرقية عام 10
:أنظر. سياسية وجتارية هامة على حساب الدولة العثمانية  

Driault. E., La question d’Orient : depuis ses origines jusqu’à nos jours, F. Alcan, 
Paris, 1900.  

اشا منصب خوجة اخليل يف عهد الداي علي، يقال أنه من أصل عربني من الشام وأنه �لداي احلاج علي توىل ا 
 10bis  :أنظر. ألشرافمن ساللة ا

 1980أمحد الشريف الزهار، مذكراـت، حتقيق أمحد توفيق املدين، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
،105ص   

Tachrifat, Recueil de notes historiques sur l’administration de l’ancienne Régence 
d’Alger, publiée par A. Devoulx, Imprimerie du Gouvernement, Alger, 1852, p. 30 ;  
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Plantet. E., Correspondance des deys d’Alger  avec la cour de France, T. 2, Ed., 
Bouslama, Tunis, 1988, p. 517. 
10ter Başbakanlık Devlet Arşivleri,Türkiye, Hatti Hümayun, 44477. 
10x Ibidem. 
10w Başbakanlık Devlet Arşivleri,Türkiye, Hatti Hümayun, 44515. A. 

)  ( Jules Auguste Armand Marie de Polignacهو جول اوغست فرمو ماري دي بولينياك  11
ويعد  1829سفري بلندن ووزير خارجية فرنسا عام ووزراء سياسي فرنسي تقلد عدة مناصب منها رئيس 

   .1830حتالل اجلزائر عام إلبولينيلك  من أكرب املتحمسني 
لترا  وروسيا وبروسيا والسويد والنمسا قد شكلت التحالف األورويب ككانت الدول األوروبية وهي إن12

وقد متكنت . لألراضي األملانية البولندية وإجباره على التنازل عن غزوه (Napoléon)الرابع لضرب نابليون 
سلمت باريس  1814مارس  31وغزو فرنسا، ويف ) Leipzig(الدول املتحالفة من هزم نابليون عند لبزق 

فتحطم بذلك حلم نابليون الذي نفي إىل جزيرة ألب . سكندر األول وفريدريك وليام ملك بروسيااالللقيصر 
)Elbe ( حكمها امللك لويس الثامن عشر  وتوىل 1814يف معاهدة باريس ماي أما مصري فرنسا فقد تقرر
)Louis XVIII(.  

13 Charles-Roux. Fr., France et Afrique du Nord avant 1830. Collection du 
centenaire de l’Algérie, F. Alcan, Paris, 1932,  p. 501. 
14 Ibid., p. 502. 
 15 Dictionnaire Encyclopédique d’Histoire, p.  4705.  
 16  Brion.N., La vie quotidienne à Vienne à l’époque de Mozart et de Shubert, 
Hachette, Paris, 1900, p. 229. 
17 Dictionnaire Encyclopédique d’Histoire, p. 4705.  
18 Ibidem; 
Brion.M., Op.cit., p. 229.  
19 Nicolson. H., Le Congrés de Vienne, histoire d’une coalition, 1812-1822, traduit 
de l’anglais par C. de Palaminy, Hachette, Paris, 1947, p. 138;  
Brion.M., Op.cit., p. 223.   

 : أنظر. وهم وفد من يهود أملانيا الذين مثلهم وفد من فرانكفورت ووفد من كاثوليك أملانيا 20
Brion.M., Op.cit., p. 223 ; 
Nicolson. H., Op.cit., p. 138.  

 أنظر. وهو تنظيم فرسان القديس يوحنا 21

Brion.M., Op.cit., p. 223. 
 : أنظر. بعض دور النشر األملانية 22

Ibidem. 
23 Traz.R., De l’alliance des rois à la ligue des peuples, Sainte Alliance et S.D.N., 
Grasset, Paris, 1936, p. 37.  
 24 Le Congrés de Vienne et l’Europe, Bruxelles Brepols, Paris, 1864, p. 65;  
Lloyd. Ch., The navy and the slave trade Longmans, Creen and Co, London, New-
York, Toronto, 1949, p. 43.   

رب كان اهلدف منه هو شراء سراج اىل جانب هذا متكن سدناي مسيث خالل املؤمتر من مجع مبلغ مايل معت 25
 : أنظر. مث حول فيمل بعد هذا املبلغ اىل فدية األسرى األوروبيني املتواجدين باياالت مشال افريقيا, للقدس 
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Ziesseniss. Ch.O., Op.cit., pp. 141-142. 

 : أنظر املذكرة املقدمة من قبل فرسان القديس يوجنا يف 26
Testa Baron de., Op.cit., pp. 414-420. 
27 Weil. Cd., Les dessous du Congrès de Vienne d’après les documents originaux 
des archives du Ministère Impérial et Royale de l’Intérieur à Vienne, Payot, Paris, 
1917, p.  499. 

 : أنظر.على هذا املؤمتركان لالنكليز السيطرة الكاملة  28
Laponneraye. A., Histoire des rivalités et des luttes de la France et de l’Angleterre 
depuis le moyen âge jusqu’à nos jours, Coquenard, Paris, 1848, p. 407 ;  
Pirenne .J. H., La Sainte Alliance. Organisation européenne de la paix mondiale. Les 
traités de paix (1814-1815), Imp. La Tribune de Genève, Neuchatel, 1946, p. 181. 
29 Archives Parlementaires, 2 ème série, T. 16, p. 22. 
30 Charles-Roux. Fr., Op.cit., p. 505. 
31 Ibidem.  
32 Ibid., p. 506. 

32bis عن محلة اللورد اكسموث أنظر : 

Salame. A., A narative of the expedition to Algiers in the year 1816 under the 
command of amiral lord viscount Exmouth Bey, J. Murray, London, 1819 ; 
Playfair. R. L., The scoutge of christendom. Annals of British relations with Algiers 
prior the Frensh conquest, Smith Elder, London, 1884 ;  

، رسالة لنيل )1830- 1792(الفرنسي اإلنكليزي على اجلزائر وموقف الباب العايل منه  زهرة، التنافس كيةز
   .1997-1996شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، جامعة اجلزائر، معهد التاريخ، 

33bis     رس من نفس ما 21، ووصل اىل باريس  يف 1815فيفري  26نابليون من جزيرة ألب ، يف  فر
جوان  18يف ) Waterloo(اخلرب أعادوا احللف ضده وهزموه يف معركة واترلو  السنة، وملا مسع املؤمترون 

1815. 
33 ter   أنظر نص الرسالة يف:  

Plantet. E., Correspondance…, pp. 533-534. 
34 Ibid., p. 540 ;  
Charles-Roux. Fr., Op.cit., pp. 505-506 ;  
 Masson. P., « A la veille d’une conquête. Concessions et Compagnie d’Afrique 
(1800-1830) », Bulletin de Géographie Historique et Descriptive, 1908, pp. 48-124. 

34 )bis(    وهو اسباين األصل، يعرف كذلك اسم علي باي العباسي، وهو جاسوس لكنه كان يعمل لصاحل
   : أنظر عنه. فرنسا

Travels of Ali Bey in Moroco, Tripoli, Cyprus, Egypt, arabia, Syria and Turkey, 
between the years  
35 Charles-Roux. Fr., Op.cit., p. 507. 1803 and 1807, writen by himself and 
illustrated by maps and numerous plates, Longman, London, 1816 (2 vols) ; 
Castries. Ct. F. de., « La fin d’un roman d’aventure. Les dernières années d’Ali Bey 
El-Abassy », Revue des Deux Mondes, n° 53, 1909, pp. 160-181. 



- 236  - 

                                                                                                                   
35 bis ( شاتوبريا ، فرونسوا روين فيكونت دي)ِChateaubriand François René vicomte de.,( 

-Mémoires d’outre(ب ومفكر فرنسي ، عرف مبؤلفاته خاصة ، هو سياسي وكات)1768-1848(

tombe(  .أنظر: 

Benoît. Ch., Chateaubriand, sa vie et ses œuvres, études littéraire et morale, Didier, 
Paris, 1865 ;  
Clément. J.P., Chateaubriand, Gallimard, 2012.  

36 Charles-Roux. Fr., Op.cit., p. 510 ;  
Plantet.E.,  Les consuls …, p. 58.   
37 Charles-Roux. FR., Op. cit ., p. 510.  

 Armand-Emmanuel-Sophie Septimanie(هو أرماند امانوال صويف سابتماين ريشوليو  37

Richelieu()(1766-1822( سياسي فرنسي، توىل مهام رئيس الوزارة مع مهام  وزير الشؤون ،
  .1821مث عاد اىل السياسة ليقدم إستقالته عام  1818استقال عام  ،1815اخلارجية عام 

38Charles-Roux.fr., Op.cit., p. 510.  
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  ةــتوطئ

ر اليت الستائالفكر البشري يرتع دوما إىل معرفة احلقائق، ويبذل جهودا كبرية لرفع  إن

فال نغايل إذا قلنا أن . يع اجلهاتختفيها عن األبصار، وكشف احلقائق اليت تكتنفها من مج

تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة وتاريخ األديان إمنا هي مبثابة تأريخ وقصص للجهود اليت بذهلا 

  .الفكر البشري يف سبيل اكتشاف احلقائق على هذا املنوال

قد " ستوريوغرافياإلا"الذي مسي يف احلضارة الغربية " التدوين التارخيي"إن علم التأريخ أو 

صراع الديين، ما مسح بانتقال للظهر يف أوروبا خالل القرن السابع عشر، وذلك نتيجة 

الوسائل الثقافية واملعارف واألفكار بني الشعوب األوروبية، وأدى كلّ ذلك إىل وجود نوع 

فاتجه املؤرخون من التعارض أو التصادم بني أفكار اتمع املدين، وأفكار اتمع الكنسي، 

  .1ث عن احلقائق من مصادرها، ويف املقام األول الوثائقللبح

، ، وبأمهية التحقيق والتبحر مبعطياا ومفرداا وجزئياا"الوثائق"بأمهية  2يقر مارك بلوك

لقد علّمنا دوركهامي أن حنلل : "ة، ويقول يف هذا الصددمتبنيا أطروحات املدرسة الدوركهاميي

 A serrer de plus près les))))  3..."نعصر املسائل عصرا ائق مبزيد من العمق، وأنـالوث

problèmes))))   

للباحث تكون عونا  موثوقة واحلقيقة أن البحث التارخيي حيتاج دوما إىل مصادر جيدة و

كذلك حيتاج الباحث إىل معرفة كيفية . إلجياد املعلومات اليت تساعده على اكتشاف احلقائق

الواقع ذي أمهية يف نا، إال أنه قد يبدو للبعض سهال وهي ا أمراستعمال املصادر والوثائق، وهذ

  .كربى ملن يتصدى هلذا األمر



- 238 - 

يف خمتلف املراكز األرشيفية،  طويالوقتا  وخالل رحاليت املتكررة إىل إيطاليا، أمضيت

وأرشيف أرشيف ليفورن، و أرشيف الفاتيكان،و وأخص بالذكر أرشيف دولة روما

  .الفيكارياتو

يف الثامن من شهر  الوثائق اليت لفتت انتباهي، وثيقة أصدرها البابا باولو فرنازومن بني 

ويتعلق موضوع هذه الوثيقة بتنصري أو تعميد األسرى املسلمني،  .15484 من عام نوفمرب

كما مشل القرار األسرى اليهود، وقبل اخلوض يف مضمون وحمتوى هذه الوثيقة، أعرف بالبابا، 

  .عميدوكذلك مبسألة الت

م، متّ تعيينه على رأس الكنيسة البابوية يف 1468ولد البابا بول الثالث يف روما سنة 

أبرز ما قام به بول م، و1549نوفمرب  10حىت وفاته يف م، 1534نوفمرب  03الفاتيكان يف 

  .5الثالث هو تأسيس بيت لتعميد األسرى املسلمني واليهود

  :التعميد لغة واصطالحا 

وتعين التطهري (Baptismo) ميد من اللغة اإلغريقية، وأصل الكلمة اشتقّت كلمة تع

يف ما  (Neofiti)فر اخلطايا والذنوب اليت اقترفها املعمد اجلديد ت، والذي بواسطته تغاملقدس

مضى من عمره، وأما الذنوب املقترفة بعد التعميد، فتغتفر عن طريق االعترافات اليت يديل ا 

((((Confesione))))وتتم داخل الكنيسة، وتسمى بالالتينية صاحبها أمام القس، 
6.  

واختذ التعميد أشكاال خمتلفة، نتيجة الختالف العقائد واملذاهب املسيحية، ويتم إما 

بواسطة رش رأس املعمد بقليل من املاء، أو بغطسه كامال يف املاء، ويسود االعتقاد عند 

ألن املسيح حبسب يف حياته، وموته، وبعثه، املسيحيني، أنّ التعميد يعين مشاركة املسيح 

  .7اعتقادهم قد تلقّى التعميد وقام بتعميد نفسه

وتذكر الدراسات الكاثوليكية، أنّ التعميد يعين التطّهر من اخلطايا، وااللتزام أمام املسيح 

أو . عمدينبالعهد اإلمياين، وبالتايل فإن التعميد يعين قبول املسيح املبدئي التضامن روحيا مع امل

  .االلتحام الروحي بني املعمد واملسيح، واإلقرار باإلميان وقبوله عقال وعاطفة

، أو العراف للداللة على وتتبع عملية التعميد تصرحيا شفويا، يرتله القائم على التعميد

  :القبول وذلك حسب النص الالتيين
« Sacramentum novae legis, quo homines spiritualiter regenerantur per 

ablotinem aque, cum expressa sanctisimae trinitatise in vocatione »8  
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  :بيت التعميد تأسيسها وإدارا

كما ورد يف الوثائق التارخيية البابويـة الفاتيكانية، يف " التعميد"أنشئ بيت التنصري أو 

يد األسرى املسلمني واليهود، للميالد بغرض تنصري أو تعم 1548شهر نوفمرب عام من الثامن 

" بول الثالث"باسم وإلضفاء الشرعية الدينية والقانونية، أصدر البابا باولو فارنيز املعروف 

  .9هذه قالتنابراءة بابـوية، وهي الوثيقة موضوع م

، 1549يناير  12نشرت هذه الوثيقة أو القرار يف سجلّ القرارات البابـوية، بتاريـخ 

حمافظي مدينة روما ذا القرار، كلّفوا  إبالغطبيق يف نفس التاريخ، بعدما متّ كما دخل حيز الت

بنشره وتنفيذه على أوسع نطاق، ليشمل املناطق ااورة لروما يف بادئ األمر، مثّ امتد بعد 

  .10ذلك ليشمل باقي الدويالت اإليطالية

ى شئ، فإنما يدلّ على توىل إدارة بيت التنصري مدير، برتبة كاردينال، وهذا إن دلّ عل

مدى أمهّية هذه املؤسسة من الناحية الدينية واملؤسساتية، باعتبارها تابعة بصفة مباشرة إلدارة 

  .، كما أنّ البابا هو نفسه من يتوىل تعيني هؤالء املديرينالفاتيكان

م أصبح يدير بيت التعميد، ثالثة مديرين، برتبة كاردينال، ميثلون 1771ومنذ سنة 

طة القضائية يف هذه املؤسسة، إضافة إىل مدير رابع برتبة كاردينال أيضا مسي عميد بيت السل

  .التعميد

11جوجلييمو سريليتوتوىل إدارة بيت التعميد الكاردينال 
 (Gugliemo Sirleto)  وذلك

 (Carlo Emmanuelle) ، مثّ توالها من بعده الكاردينال كارلو إميانويللي 1585إىل غاية 
 1604، خلفه على رأس إدارة البيت سـنة  1604ية القرن السابع عشر، أي إىل غاية إىل بدا

لسنة واحدة، مثّ خلفه الكاردينال جريوالمو ) (Pio di Savoia   الكاردينال بيو دي سافويا 
م، توالها من بعده الكاردينـال سـيبيون   1608حىت سنة  (Girolamo Verallo) فريالو 

م، توىل إدارة البيت من بعده الكاردينال أنطونيـو  1633فاته سنة حىت وبورقيزي كافاريللي 
م، خلفـه  1668وقد استمر يف هذا املنصب حىت عـام   (Antonio Barberini)  باربريين 

، 12م1676حـىت سـنة    (Benedetto Odescalchi) الكاردينال بينيديتو أوديسكالشـي  
وية، إال أنه احتفظ مبنصبه على رأس وبالرغم من انتخاب أودسكالشي على رأس الكنيسة الباب

 Ludivico) وهو لوديفيكـو زيللـوين    (Vices Gerentes) بيت التعميد، فعين نائبا له 



- 240 - 

Zelone)  جيوسـييب دي بونانيـا    م، مثّ خلفه يف النيابـة 1685إىل غاية(Giuseppe di 

Bonania)  م1690إىل غاية  1685من سنة.  

شيرتو، توىل إدارة بيت التعميد من بعده، الكاردينال فولفيو وبعد وفاة البابا بينيديتو إينو
حيث استمر على رأس إدارة بيت التعميد لثالثني سنة، أي إىل  (Fulivio Asstali) أستايل 
الكاردينـال بييتـرو    13م عين البابا كليمونت احلادي عشـر 1721م، ويف سنة 1721سنة 

إلدارة بيت التعميـد واسـتمر    (Pietro Marcellino Coradini)  و كوراديين ينمارشيلل
  .م1743كوراديين يف منصبه حىت وفاته سنة 

  (Alessandro Albani)ألسندرو ألباين م، تسلّم الكاردينال1743بعد وفاة كوراديين سنة 
م، خلفه بعد ذلك ثالثة كرادلة هم جيوفـاين  1771واستمر يف هذا املنصب حىت وفاته سنة 

 (Francesco Zelada)  وفرانشيســكو زيــالدا  (Giovanni Archinto) أرشــينتو 
واستمر الثالثة على رأس إدارة بيت التعميد حىت  (Francesco Graffa) وفرانشيسكو قرافا 

، وهو التاريخ الذي توقفت فيه نشاطات البيت، مثّ أعيد بعثها من جديـد سـنة   1798سنة 
1802

14 .  

  .الشكل واملضمون: الوثيقة البابوية

قة املعروضة أمامكم عبارة عن براءة، ألا صادرة من أعلى هيئة بابويـة، أي مـن   الوثي
  .شخص البابا نفسه، وهو باولو فارنيز، تتضمن قرارا للتنفيذ

حمفوظة مبركز  "BandiBandiBandiBandi قرارات"صنفت هذه الوثيقة ضمن جمموعة أرشيفية مسيت 
   .15أرشيف دولة روما، املتواجد يف شارع النهضة بروما

سطر، إضافة إىل العنوان يف األعلى،  17لقرار البابوي يف صفحة واحدة فقط، من ورد ا
  .وذكر اسم البابا والتاريخ يف أسفل الوثيقة

كتبت الوثيقة بلغة، هي عبارة عن مزيج من اللغة اإليطالية، لغة القرن السادس عشر، 
  . وكذلك بعض املفردات من اللغة الالتينية القدمية

  ". StampaStampaStampaStampa ستامبا" سود، بآلة الطبع املعروفة آنذاك دونت باحلرب األ

ة، وإىل اليسار منه رمز السلطة البابوي رمز وشعاريوجد يف أعلى الوثيقة على اجلهة اليمىن 
  .دولة روما، ألن الرباءة موجهة حملافظي دولة روما وشعار
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التابع لبيت  16املتواجدة مبركز أرشيف الفيكارياتوالتنصري ارتبطت هذه الوثيقة بوثائق 
  .التعميد املتواجد هو األخر مبدينة روما

  Bando Sopra al tener de li Schiavi, & Schiave in Roma: عنوان الوثيقة ورد كما يلي
يطبق عليهم  إذا ومبقتضى هذا القرار حتول وضع األسرى من أسرى ميكن مفادام، إىل عبيد

 ددا بأنه يشمل العبيد من اجلنسني، اإلناث والذكورحم Schiavi, & Schiave     قانون العبودية
  . وبالتايل فقد فقد هؤالء حريتهم وبشكل قطعي ال رجعة فيه وذلك مبقتضى هذا القرار

بتاريخ الثامن نوفمرب من سنة  (Motu Proprio)  أصدر البابا باولو فرنيز قرارا شخصيا 
م حتت 1549جانفي  12هم بتاريخ متّ حتويله إىل حمافظي روما الذين نشروه بدور، 1548
ورسم هذا القرار كما  « Bando sopra al tener de li Schiavi & Schiave in Roma » : عنوان

  :ما يلي ورد يف نص الوثيقة

« H Avendo la Santità di. N.S. Signor Paulo per la divina providenza 

Papa Terzo, per sua benegnità & clemitià per “publico utile” » 

ويتعلق األمر حبسب القرار البابوي بأولئك األسرى الذين متّ تعميدهم وحولوا للعمل على 
ألن البحرية البابوية أصبحت يف أمس  publico utile "17 أمالك عامة" منت السفن البابوية 
ك نضيف إىل ذل ،18"أسرى السفن البابويـة " ، وقد عرف هؤالء باسم احلاجة للمجدفني

حالة عدم االستقرار اليت ميزت البحر املتوسط منذ منتصف القرن السادس عشر، وتطور 
، وظهور بؤر للتوتر هنا وهناك، كما أدى البحرية التجارية والعسكرية، إضافة إىل التنافس

ظهور الدولة العثمانية على مسرح األحداث يف اجلزء الغريب من البحر املتوسط، إىل وجود 
ستنفار لدى الدول املسيحية املتوسطية، وجيدر بنا أيضا أن نشري إىل دور جنوة يف حالة من اال

احتدام الصراع يف البحر املتوسط بعد القضاء على مراكزها التجارية يف الشرق األدىن، 
وكانت جنوة تتمتع حبضوة كبرية ومكانة متميزة يف احلوض الغريب للبحر املتوسط، حيث 

مكّنتها من ممارسة التجارة البحرية، ملغرب معاهدات واتفاقيات كانت تربطها مع بالد ا
طلّع الربتغاليون إىل السيطرة على الطرق التجارية متهيدا الحتكارها، كما جلأ وعندما ت

الربتغاليون إىل استخدام القوة حيث قاموا بتوجيه محالت عسكرية على مراكز جنوة التجارية 
    . 19م1517و  1514عامي  يف املغرب األقصى، مثلما حدث بني
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ونتيجة لتلك األسباب، رأى اجلنويز أنفسهم مضطرين إىل االرمتاء يف أحضان إسبانيا 
بقصد احلماية مما أتاح هلم فرصة ممارسة القرصنة، فضال عن استمرار إسبانيا يف خمططها 

  .التوسعي لبسط سيطرا على بالد املغرب

ستمرار إسبانيا يف خمططها التوسعي، وذلك بتقدمي ومن الراجح أن اجلنويز انتهزوا فرصة ا
 كل العون واملساعدة كي يضمنوا ألنفسهم االستمرار يف حتقيق املكاسب من جراء ممارسة

 .20القرصنة

 أو اخلواص أمالك اخلاصة "لدينا، بعد ذلك أيضا، الفئة الثانية من األسرى العبيد، وهم 
Bene de tutte & singule persone   "مونعين   عبيد العائالت واألفراد، وتتألف هذه الفئة من

 الذكور واإلناث، من خمتلف األعمار، فاألطفال والبنات حيولون غالبا إىل مدرسة املعمدين 

« Collegio dei Neofiti » .   

، حيث ينتهي ولدينا بعد ذلك الفئة املتمثلة، يف ما عرف بفئة رقيق املنازل والبيوت الكبرية
طاف يف اخلدمة الداخلية يف البيوت امليسورة، حيث كان شائعا يف هذه األوساط اقتناء م امل

اخلدم القادمني من إفريقيا الشمالية، واملشرق اإلسالمي، ورغم كونه أقل خطورة على احلياة 
من التجديف على منت السفن، إال أنّ االسترقاق الداخلي قد يسفر أيضا على بعض املواقف 

  .اخلطرة

جلدير بالذكر أن النساء األسريات املسلمات اخلادمات يف املنازل، مل يسلمن من وا
التعذيب وسوء املعاملة، حىت بعد إجبارهن على اعتناق املسيحية، ونذكر على سبيل املثال ال 

، وهي أسرية من بربريا أي مشال إفريقيا، واليت كسيبيكا كاتارينا: احلصر، ما حدث ل
 املسيحية، فقد نظرت إىل البحر ويف قلبها حسرة، وأمل فبكت بكاء أرغمت على التحول إىل

  .21"يا حممد أي أمل أمحله يف قليب": املهموم وقالت

كما تضمنت هذه الوثيقة، أن القرار البابوي موجه إضافة إىل حمافظي روما، يشمل أيضا 
  .كل سكان هذه املدينة

  Habitante & esistere in quest’alma Citta di Roma concesso che si possano tener 

Schiavi & Schiave che si comperaranno per lo advenire, come per un Motu proprio 

diretto alli Magnifici Signori Conservatori & Popolo Romano per sua Santità fatto 

appare. 

   Per tato per parte & comissione de’prefati Signor conservatori se notifica & fassi 

intendere à tutte & singule persone in ditta Città habitate & esistente, qualmente quelli 

che haveranno coprato, o compraranno Schiavi e Schiave dopo la data del ditto Motu 
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proprio dato sotto il di Ottauo di Novébre del xIv iii, prossimo passato ; & sia leciro 

tener ditti Schiavi & Schiave senza essere impediti da persona alcuna, non obstante 

qualunche concessione fossi. 

    وعالوة على ما سبق، فإن هذا القرار قد ألغى كل التدابري والنصوص القانونية السابقة 

««««    Fatto, O da farsi,Fatto, O da farsi,Fatto, O da farsi,Fatto, O da farsi,    »»»»  واليت متنع تطبيق وتنفيذ هذا القرار، الذي ستطبق بنوده على
 األسرى العبيد الذين متّ شراؤهم قبل صدور هذه الرباءة، ويشمل أيضا أولئك الذين سيتم

  .شراؤهم مستقبال
alle quale espressamente per il ditto Mottu proprio se derogano, & per il presente 

bandimento se intendano derogate & annullate. Dat. In Palatio, rum Dnorum 

Conservatorum. Die xii Iannuary M.D. XLIX. 

Lucas Murianus 
C. Conservat, Scriptor.    De mandato 

Io Pietro Santo ho fatto lo soprascritt Bando per Roma alli xiii. Di Genaro. 

يف روما، ويف املناطق التابعة والتنفيذ لعبودية موضع التأكيد لقد وضع هذا القرار مسألة ا
   .، وهذا منذ منتصف القرن السادس عشرالبابوية للكنيسة

وال يزال أرشيف دولة روما حيتفظ بوثائق تتضمن قوائم بأمساء أسرى السفن البابوية، 
ألسرى املغاربة هي حيث جند أن نسبة االذين متّ حتويلهم إىل عبيد مبقتضى القرار البابوي، 

األعلى مقارنة ببقية األسرى املسلمني، ونورد يف هذا الصدد جداول يعود تارخيها إىل سنة 
  .22م1723

  موطنه  إسم األسري  موطنه  إسم األسري

  طرابلس  أمحد بن علي وفاطمة  تونس  أمحد بن يوسف

  تونس  أمحد بن أمحد  تونس  23حممد بن ؟

  رابلسط  أمحد بن علي  تطوان  أمحد بن أمحد

  طرابلس  رمضان بن سامل  اجلزائر  صاحل بن أمحد

  طرابلس  علي بن أمحد  تونس  علي بن خليفة

  اجلزائر  حممد بن علي  قسنطينة  شعبان بن حممد

عيسى بن حممد 

  وفاطمة

عبد القادر بن أريل؟   برترت

  والزهرة

  سال
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  مراكش  أمحد بن علي والزهرة  برترت  قاسم بن حممد

  اجلزائر  حممد بن ساجية  راجلزائ  أمحد بن رمضان

يوسف بن أمحد 

  وفاطمة

  برترت  أمحد بن أمحد وسلمى  اجلزائر

أمحد بن علي 

  وفاطمة

  برترت  أمحد بن سامل  قسنطينة

  طرابلس  عبد اهللا بن علي  اجلزائر  أمحد بن ؟

  اجلزائر  أمحد الشريف بن إبراهيم  اجلزائر  حممد بن أمحد

أمحد بن حممد 

  وعائشة

  اجلزائر  علي أمحد بن  اجلزائر

  تونس  أمحد بن علي  اجلزائر  سليمان بن حسان

  اجلزائر  أمحد بن أمحد  اجلزائر  قارة علي بن أمحد

أمحد بن بوناف 

  وفاطمة

  اجلزائر  علي قابة  سال

  سال  أمحد بن حممد وفاطمة  طرابلس  ناصر؟ بن أمحد

  اجلزائر  أمحد أمحد بن علي  طرابلس  شريف؟ بن أمحد

  اجلزائر  أمحد بن علي  لسطراب  تريو؟ بن أمحد

  تونس  أمحد بن سليمان  طرابلس  إبراهيم بن صاحل

عبد اهللا بن أمحد 

  وفاطمة

  اجلزائر  أمحد بن مسعود  اجلزائر

  طرابلس  حسان بن أمحد وعاشورا  اجلزائر  علي بن أمحد ومرمي

  طرابلس  علي بن بشري ؟ و ؟  اجلزائر  أمحد بن حسان

  طرابلس  وفاطمة هلي ؟ بن علي  مراكش  أمحد بن أمحد
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  طرابلس  حسني بن حممد  تونس  أمحد بن ؟

عيسى بن أمحد 

  ومسعودة

  تونس  علي بن أمحد  اجلزائر

ميالت أو ميلود بن 

  إبراهيم

  اجلزائر  أمحد بن علي وفاطمة  طرابلس

  اجلزائر  حممد بن أمحد ومرمي  اجلزائر  محد ؟ بن علي

علي بن مصطفى 

  وعائشة

  تونس  اطمةأمحد بن فريسيا ؟ وف  اجلزائر

  اجلزائر  شياال او صاحل بن علي  طرابلس  عبد اهللا بن علي

  جباية  حسان بن يوسف وفاطمة  طرابلس  أرجي ؟ بن مربوك

علي بن أمحد 

  وفاطمة

  اجلزائر  عمر بن السعيد  تونس

موسى بن أمحد 

  وفاطمة

  مراكش  أمحد بن حممد  تطوان

  اجلزائر  أمحد بن حممد وفاطمة  طرابلس  أمحد بن أمحد

حسان بن مصطفى 

  وفاطمة

  جربة  أمحد بن موسى  اجلزائر

  اجلزائر  السعيد بن امحد وعائشة  بربريا  امساعني بن يوسف

  تونس  حاجي علي بن أمحد  برترت  أمحد بن أمحد

  اجلزائر  أمحد بن علي  اجلزائر  مصطفى بن أمحد

  طرابلس  أمحد بن عبد اهللا ومرمي  اجلزائر  أمحد بن إبراهيم

  سال  قاسم بن أمحد  مراكش  علي بن إبراهيم

  طرابلس  أمحد بن عمر  تونس  أمحد بوشوشة
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  طرابلس  باليتو؟ بن ؟  اجلزائر  قارة علي بن أمحد

  تطوان  أمحد بن ساين ؟  اجلزائر  حممود بن أمحد

يوسف بن صقر أو 

  صفر ؟

  )عنابة(بونة   علي بن أمحد  طرابلس

  طرابلس  سعيد بن يوسف  طرابلس  عبد اهللا

  24تونس   محد بن أمحد وفاطمة  رترتب  أمحد بن علي

    25األسرى العبيد أمالك اخلزينة البابوية العامة

عبد الرمحان ابن سليمان 

  وفاطمة

  طرابلس  قاره حممد بن علي حاجي  تونس

  اجلزائر  أمحد بن أمحد  اجلزائر  علي بن أمحد ورقية او جزية

  تونس  عبد اهللا بن أمحد وفاطمة  تونس  صاحل بن علي وسعدة

  اجلزائر  حممد بن حممد وعيشوش  اجلزائر  ر بن حممد وفاطمةعاشو

  برترت  أمحد بن إبراهيم  اجلزائر  علي بن أمحد وعربية

  اجلزائر  عبد اهللا بن إبراهيم  اجلزائر  علي بن معمر و جزية

حبار ( حممد بن أمحد ومسعودة  طرابلس  أمحد بن سامل وحليمة
(Marinari(Marinari(Marinari(Marinari    

  اجلزائر

          أمحد بن قاسم   بلسطرا  بن عيسى ؟ بن ماجيوت

 RaisRaisRaisRais))))    رايس (

  اجلزائر

حاج أمحد بن حاج حممد   طرابلس  علي بن أمحد ومربوكة

  وفاطمة

  برترت

  قسنطينة  حممد بن مومن وربيعة  اجلزائر  أمحد بن سامل وفاطمة

  برترت  سعيد بن علي ومباركة  اجلزائر  حممد بن أمحد وعائشة

حبار (حممد بن ؟ 
((((MarinariMarinariMarinariMarinari 

  تيطوان  حممد بن شيور وفاطمة  اجلزائر
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  اجلزائر  إبراهيم بن عثمان و ؟  سال  عبد اهللا بن علي وفاطمة

  اجلزائر  حممد بن سليمان وفطيمة  اجلزائر  أمحد بن علي

 

  طرابلس  حممد بن عيسى وسلمى  اجلزائر  رمضان بن أمحد

  اجلزائر  سليمان بن علي ومرمي  قسنطينة  قاسم بن عثمان وعائشة

  طرابلس  خليفة بن أمحد وسلينة  قسنطينة  ني وسلطانةعمر بن مساع

  قسنطينة  حممد بن أمحد وميينة  نابل  سامل بن علي وفاطمة

  تطوان  حممد بن علي وصافية  تونس  أمحد بن عمر وعائشة

أمحد بن حاج أمحد   تونس  أمحد بن معمر وخدجية

  وعائشة

  طرابلس

  انتطو  علي بن عبد الرمحان  تطوان  سامل بن موسى وفاطمة

أمحد بن منصور   اجلزائر  علي بن عبد الرمحان و ؟

  وفطيمة

  )عنابة(بونة 

حممد بن عبد اهللا   تونس  حسان بن علي ومباركة

  ومباركة
  زوارة أو زواوة

  جباية  حممد بن حممد وفاطمة  طرابلس  عبد اهللا بن علي وفاطمة

حممد بن ساسي   طرابلس  أمحد بن علي و؟

  وفاطمة

  اجلزائر

حاج حممد بن مومن   )عنابة(بونة   ومربوكة رابح بن حممد

  وعائشة

  مراكش

  )عنابة(بونة   علي بن حممد ومباركة  سال  رايس أمحد

  اجلزائر  أمحد بن علي وفاطمة  طرابلس  علي بن عبد اهللا

  جباية  ؟  تطوان  حاج امحد بن عبد اهللا
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إبراهيم بن أمحد   تونس  حاج اعمر بن موسى

  وفاطمة

  )عنابة(بونة 

بن علي  أمحد حسان

  وفاطمة

أمحد بن مبارك وعائشة   تطوان

  ؟

  مراكش

  تطوان  حممد بن حسن و ؟  طرابلس  حممد بن سليمان و؟

  قسنطينة  أمحد بن ؟ وعائشة  طرابلس  حممود بن علي وعائشة

عايس أو عيسى بن 

  إبراهيم

  )عنابة(بونة   ؟ بن إبراهيم و ؟  طرابلس

  بونة  أمحد بن حاجي وفاطمة  طرابلس  علي بن قاسم و ؟

حاجي رمضان بن شلني؟ 

  ومرمي

  جباية  حسان بن أمحد وحليمة  طرابلس

  جباية  موسى بن أمحد و؟  طرابلس  ساسي بن عبد القادر و ؟

حممد بن حاج حممد 

  وعائشة

مسعود بن أمحد   تطوان

  وفطيمة

  مراكش

علي بن مصطفى   طرابلس  ميالت أو مولود بن ؟

  وفاطمة

  تونس

  اجلزائر  أمحد بن علي ومرمي  تونس  حممود بن حممد وعائشة

  تونس  خليل بن أمحد وعائشة  طرابلس  علي بن سامل وفاطمة

  تونس  علي بن أمحد وفاطمة  تطوان  حاج حممد بن علي ورامية

حممد بن بن علي   بسكرة  عريب بن سليمان وبروكة

  وعليشة

  تونس

  تونس  حسني بن يوسف وفاطمة  تطوان  أمحد بن حممد وفاطمة

رمضان بن حممد   طرابلس  الزهرةيونس بن مومن و

  ومسعودة

  اجلزائر
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  اجلزائر  حممد بن علي ومرمي  جباية  صاحل بن حممد وفطيمة

إبراهيم بن حممد   تونس  أمحد بن حممد و ؟

  وصافية

  تونس

  اجلزائر  حممد بن حممد و ؟  اجلزائر  حممد بن علي وفاطمة

مصطفى بن يوسف 

  وعائشة

  تونس  حسان بن علي وعائشة  تونس

  طرابلس  عبد اهللا بن عبد اهللا و ؟  تطوان  بن محيدو ومسعودة علي

  تونس  علي بن حممد و ؟  بونة  أمحد بن ناصري وفاطمة

  راجلزائ  أمحد بن حممد وفطيمة  تونس  حممد بن أمحد و ؟

عبد اهللا بن حممد   جباية  أمحد بن قاسم

  عيشوش أوعيشة

  زواوة

  نطينةقس  أمحد بن مباركة  اجلزائر  قاسم بن علي وفطيمة

عبد اهللا بن سامل   طرابلس  ارجب بن أمحد و ؟

  وخديسة أو خدجية

  طرابلس

عبد الرمحان بن أمحد 

  وفطيمة

  تونس  علي بن حممد وفاطمة  اجلزائر

حسان بن سليمان   سوسة  علي بن رمضان وجازية

  وفاطمة

  تونس

  طرابلس  حممد بن ؟ و مربوكة  طرابلس  رمضان بن سعيد وعائشة

  طرابلس  حسني بن أمحد وعائشة  تطوان  يمةسعيد بن حسان وفط

  تونس  أمحد بن حممد و ؟  تونس  علي بن حسان وفطيمة

علي بن عبد القادر   طرابلس  علي بن عمر وحليمة

  وفطيمة

  اجلزائر

  سال  حاج أمحد بن علي  طرابلس  أمحد بن عطية ومرمي
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  26زواوة  ؟ بن أمحد ومسعودة  اجلزائر  حممد بن أمحد ويامنة

  تطوان  حممد بن عبد السالم  طرابلس  وفاطمة سامل بن عمر

  جباية  أمحد بن علي ومرمي  تونس  عمر بن مخوس وعزيزة

  تونس  أمحد بلقاسم  برترت  قاسم بن مسعود اسية

  اجلزائر  أمحد بن مصطفى  جباية  علي بن أمحد وحليمة

  اجلزائر  أمحد بن علي  اجلزائر  أمحد بن مصطفى وجازية

  مراكش  أمحد بن عبد اهللا  ائراجلز  أمحد بن مبارك وفطيمة

  تونس  علي بن عبد اهللا  طرابلس  حساين بن أمحد وفاطمة

  اجلزائر  مساعني بن حسن  بونة  علي بن أمحد وعائشة

  أصيال  عريب بن ابراهيم ومرمي  اجلوجلي جيجل  أمحد بن قاسم ومرزوقة

أو     ترمسان  أمحد بن قاسم وفاطمة  تطوان  بن حسون بن عالل و ؟

  27تلمسان

   28قائمة األسرى العبيد أمالك البابا إينوشرتو الثالث عشر

  قسنطينة  عيسى بن أمحد  قسنطينة  ناي عمر بن إبراهيم

  طرابلس  أمحد بن حسان  طرابلس  احممد بن يوسف
  اجلزائر  علي بن إبراهيم  طرابلس  احممد بن إيكامر ؟ بلنلشني

  تاس ؟ أو فاس  طاهر بن يونس  اجلزائر  علي بن حممد

  طرابلس  أمحد بن عبد اهللا  بسكرة  بن احممدمربوك 

  طرابلس  خليل بن يوسف  طرابلس  أمحد بن حسان

  تلمسان  حممد بن حممد  تطوان  عريب بن حممد

    يوسف بن قادر   طرابلس  سليمان بن مصطفى

  )عبد القادر(

  اجلزائر

مصطفى بن عبد الرمحان 

  التبييب

  قسنطينة  علي بن حممد  تونس
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  طرابلس  حممود بن سليمان  ائراجلز  أمحد بن مصطفى

  طرابلس  علي بن شيابا وعائشة  طرابلس  أمحد بن حسني

حممد بن ؟ ومسيسة   طرابلس  إبراهيم بن رمضان

  )مشيسة(

  طرابلس

عبد السالم بن عبد 

  الرحيم

إبراهيم بن مصطفى   تاجوراء

  ونفيسة

  طرابلس

علي بن مصطفى   طرابلس  محدان بن رمضان

  بوشينة

  طرابلس

بن بن أمحد  حاج أمحد

  وحليمة

سليمان بن عبد   طرابلس

  الرمحان و ؟

  طرابلس

  طرابلس  أمحد بن ؟  اجلزائر  أمحد بن علي و فطيمة

بن ) عبد الرمحان(رمحان 

  شيابا ؟ ومرمي

أمحد بن باش علي   طرابلس

  وفاطمة

  طرابلس

حممد بن حاج حممد 

  وفطيمة

  طرابلس  حممد بن عيسى  طرابلس

حسني بن أمحد   لسطراب  حممد بن عمر وفاطمة

  وحليمة

  طرابلس

حممد بن مصطفى   اجلزائر  أمحد بن سليمان وفطيمة

  وفطيمة

  جباية

  اجلزائر  أمحد بن حممد وفطيمة  تونس  منصور بن أمحد وليلى

  طرابلس  أمحد بن حسان والطيفة  طرابلس  علي بن مصطفى وعائشة

  تطوان  قاسم بن علي وحليمة  طرابلس  يوسف بن علي وفاطمة

      29طرابلس  بن غيسنأمحد 
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  ....اموع الكلي ألسرى السفن البابوية حسب القوائم

باقي املناطق   مراكش  تونس  طرابلس  اجلزائر  البلدان

  اإلسالمية

  اموع

عدد 

  األسرى

114  81  54  36  130 

  

415  

النسب 

  املئوية

%27,46  %19,51  %13,01  %08,67  %31,32 

  

%100  

  

يف دول الضفّة الشمالية للبحر األبيض املتوسط إىل  لقد أدى تدفق األسـرى املغاربـة

. وجود أسواق كثرية، وأسواق األسرى يف أوربا املسيحية أكثر عددا منها يف البالد اإلسالمية

وهذا يعود بطبيعة احلال إىل النشاط الكبري الذي عرفته جتارة األسرى العبيد كما ورد يف 

على أسواق العبيد يف أوربا وقد  30تعميم القرار البابويولذلك متّ . الوثائق والكتابات األوربية

  .31ورد يف وثائق األرشيف اإليطالية أن ازدهار جتارة األسرى كعبيد أدى إىل اتساع األسواق

لقد كان املسلمون يف أول األمر أسرى، مث خضعوا للرق على يد املسيحيني، وكانوا ال 

ة تقوم على البيع والشراء داخل العامل األوريب يشترون وال يتبادل م، ولكن كانت هناك جتار

  .32بني األوروبيني دون غريهم

كان اإلقبال على ادفني بالفعل شديدا، وال ميكن تلبية الطلب بصفة مرضية إال بصعوبة، 

  .33وكانت إدارة السفن حتصل عليهم إذن بشرائهم من إدارات حكومية أو من عند اخلواص

علومات عن إلقاء القبض على األسرى لكن دون حتديد عددهم، غالبا ما تعطي الوثائق م

كل هذا له قيمة بالنسبة ملا يتعلق بالغنيمة احملققة على يد القراصنة حلسام اخلاص والذين 

 .  34كانت قواعدهم يف كاجلياري، وتراباين، ومسني، وليفورنو، وجنوة

  

   :سوق العبيد يف ليفورنو

واالقتصادي يف عهد أسرة آل مديتشي، حتولت مدينة بعد عملية اإلصالح السياسي 

 .ليفورنو إىل سوق جتارية تضاهي يف أمهيتها سوق البندقية ومالطة
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 ففي. مسني  وكذلك جنوة مبثابة املراكز االيطالية األكثر ازدهاراكانت مدن  ليفورنو و

قراصنة ما فيها مبا ة، فيبيع الانت تتوقف السفن عند عودا من غزوات القرصنمدينة ليفورنو ك

واستقطبت هذه األخرية القراصنة األوروبيني، فتحولت بذلك اىل عاصمة  .35يف ذلك العبيد

    .36للقرصنة، شأا يف ذلك شأن مالطة

ا حيث وصل سعر األسري الواحد فيه) ليفورنو(سوق القورنه  ومن أشهر أسواق األسرى،

ه اخنفض يف السنة املوالية، أي يف سنة  بياستر،إال أننيإىل مائة وأربعة ومخس 1674سنة 

   .37إىل حنو مائة وثالثني بياستر،ألن العرض فاق الطلب خالل هذه السنة 1675

وتزايد عدد األسرى يف ليفورنو خالل القرن السابع عشر بشكل رهيب وملفت 

) حبرية سان ستيفان(استولت البحرية التوسكانية  1681لإلنتباه،ففي شهر ماي من سنة 

 1687ثالث سفن جزائرية، وأسرت واحدا وتسعني جزائريا كانوا على متنها، ويف سنة  على

أسرت قوات هذه البحرية مخسمائة أسري جزائري، كما استولت على ثالث سفن، ويف 

استولت أيضا على سفينة جزائرية، وأسرت سبعني  1687جويلية من نفس السنة أي 

وذكر  .38ياه اإلقليمية التوسكانيةمن املجزائريا كانوا على متنها بالقرب 

أنّ الربع األول من القرن السابع عشر قد شهد تدفقا ألزيد من عشرة  ((((BRAUDELBRAUDELBRAUDELBRAUDEL))))بروديل

وختليدا هلذه الظاهرة أقام الدوق  ،1623ويف سنة  ،39آالف أسري على ليفورنو وحدها

ة يتوسطهم الدوق دوق توسكانيا متثاال ألربعة أسرى مكبلني بالقيود احلديدي فرديناند األول

  .40متثال العرب األربعةنفسه،شاهرا سيفه،وأطلق عليه اسم 

وال يزال هذا التمثال شاهدا على مأساة هؤالء األسرى إىل يومنا هذا،وقد ورد أن متثال 

األسرى األربعة ،حنت من مادة الربونز اليت كانت يف األصل تشكّل جمموعة مدافع جزائرية 

 .توسكانيةاستولت عليها البحرية ال

  :سوق صقلية

وتأيت بعد ليفورنو صقلية اليت ساعدها موقعها اجلغرايف يف البحر األبيض املتوسط كمملكة 

مسيحية قريبة من املغرب اإلسالمي، وقد وقفت هذه اململكة موقف املعادي إىل جانب اسبانيا 

نتج عن ذلك ضد املغرب اإلسالمي مما أدى إىل تزايد الصراع بني اهلالل والصليب، وقد 

، ففي بداية القرن 41وقوع عدد كبري من األسـرى املغاربـة، وكان أكثرهم من اجلزائريني

الثامن عشر قام بعض احلجاج اجلزائريني والتونسيني باستئجار مركب فرنسي من ميناء 
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ومحلوا عليه سلعا للعودة به إىل اجلزائر، فتم أسرهم يف الطريق من طرف قرصان  اإلسكندرية

ففي جنوب إيطاليا . اين، فسلب ممتلكام مث ألقي م يف جزيرة صقلية ليصبحوا أسرىأمل

، وأحيانا حىت بعد عام 42استمرت ممارسات استعباد األسرى حىت اية القرن الثامن عشر

ومما جيب اإلقرار به أن عدد األشخاص الذين عانوا من ذلك املصري خالل بعد . 1800

كانوا أقل من تلك األعداد يف القرنني السادس عشر والسابع منتصف القرن الثامن عشر 

يف مقاطعات إيطالية  املسلمني عبيداعشر، حيث كان هناك عشرات اآلالف من األسرى 

  .43خمتلفة وخباصة يف جزيرة صقلية

  :سوق روما

وخاصة من  وأما روما مقر البابوية فقد شهدت هي األخرى أعدادا هائلة من األسرى،

، وكان أغلب األسرى املغاربة يوجهون من روما إىل شيفيتافيكيا حيث بلغت نسبة اجلزائريني

أسرى السفن البابوية منهم أكثر من ثلثي النسبة الكلّية لألسرى املسلمني من خارج منطقة 

  . 44املغرب اإلسالمي

  :سوق البندقية

ذ مطلع القرن وبالنسبة للبندقية، فقد ظهرت فيها أسواق األسرى العبيد بشكل مكثّف من

إىل القنصل الفرنسي يف البندقية أنّ هذا األخري  45يف رسالته سينياليالسابع عشر، فقد ذكر 

وبالرغم من أن حكومة  .46قد طلب منه إرسال جمموعة من األسرى لبيعهم يف مرسيليا

يف  بعالقات طيبة مع الدولة العثمانية، إال أا كانت ال ترغب لالحتفاظالبندقية كانت تتطلع 

إطالق سراح األسرى املسلمني بشكل عام، كما كانت تعترف بأن اإلسترقاق كان ميارس 

 .     47على أراضيها، كما ميارس داخل أوروبا نفسها

    :سوق جنوه

ومل تبق جنوة هي األخرى خارج تيار املتاجرة باألسرى ،فقد حتولت يف ظرف زمين 

ألسرى خارج اجلمهورية صفقات قياسي إىل سوق كبرية،فقد حققت عمليات حتويل ا

 اء شيفيتافيكيا البابوي،راحبة،وخنص بالذكر عمليات التحويل باجتاه سوق القورنة،وكذلك مين

    .48ترسو سفن البحرية البابوية حيث كانت
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وعادة عندما كان يقع اجلزائريون يف األسر بيد البحرية االجنليزية، يتم حتويلهم مباشرة إىل 

، ومن مثّ حيول هؤالء األسرى للعمل على منت السفن البحرية سوق ليفورنو أو جنوة

  .49التوسكانية أو اجلنوية

  :صفوة القول

إن العالقات بني الدول املسيحية والدول اإلسالمية يف مشال املتوسط وجنوبه كانت يف 

  .العادة عالقات حرب، وقد متيزت بالعداء وغلب عليها طابع التحدي

ظاهرة األسر بشكل كبري ودفع الكثري ممن وقع يف األسر مثن  ويف أثناء ذلك اتسع نطاق

كان اختطاف األسرى يف  -أي حاالت احلرب –هذا الصراع، ويف إطار هذه العالقات 

وكان احلكام مينحون سفن القرصنة، مقابل دفع . البحر ويف مناطق العدو مسألة جار ا العمل

  .يف املوانئ األوروبية كعبيد مبلغ من املال، ترخيصا يسمح هلم ببيع األسرى

يف إيطاليا فقد استمرت ممارسات استعباد األسرى املسلمني إىل ما بعد القرن الثامن و

ومما جيب اإلقرار به أن عدد األشخاص الذين عانوا من . م1800عشر، وأحيانا حىت بعد عام 

قرن السابع عشر، م كانوا أقلّ من تلك األعداد املوثقة خالل ال1700ذلك املصري بعد عام 

حيث كان هناك عشرات اآلالف من األشخاص الذين عاشوا كعبيد مسلمني يف مقاطعات 

  .إيطالية خمتلفة

إن عداوة األوربيني للمغرب اإلسالمي كانت قد نالت مباركة الكنيسة البابوية يف روما، 

ويه حالتهم، فقد تعمد الفاتيكان تضخيم قضية األسرى املسيحيني يف بالد املغرب وذلك بتش

كما عزز رجال الكنيسة تيار التعصب الديين جتاه هذه القضية، باملقابل فقد قللوا من شأن 

  .قضية األسرى املسلمني الذين حتولوا من أسرى إىل عبيد

تشري أغلب املراسالت الكنسية إىل أنّ األسرى املسيحيني مساكني وهم يف أمس احلاجة 

 Si faccia un essortatione spirituale per il). إىل املساعدة والعون الروحي

riscatto di questi poveriti, o quei meschini)
كما وصفت مالّكهم بالربابرة   

وجيب أال ننسى أن الكتب . املتوحشني ألم يعذبون أسراهم وجيربوم على اعتناق اإلسالم

واستعطافهم حنو إخوام الذين اليت ألفها القساوسة كانت ترمي إىل إثارة شفقة املسيحيني 

استرقهم املغاربة فهي متيل حنو إظهار األحوال البائسة اليت يعانيها األسرى يف حيام وإبراز 

 نيبعوثاألخطار اليت دد إميام وعقائدهم فال غرابة أن تكون الغاية اليت يرمي إليها هؤالء امل
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ء األسرى املساكني، أضف إىل ذلك أن  االستجداء ومجع األموال الطائلة الفتدانيالديني

 .أصحاب الرسائل ينتمون إىل الكنيسة، وأن فكرهم معاد لإلسالم

إنّ قضية األسرى املغاربة احملجوزين يف إيطاليا خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر، 

وما أكثرهم آنذاك، رمت م األقدار إىل سجون أوربا املسيحية هي من أعقد القضايا 

  .تماعية واإلنسانية اليت شهدها التاريخ البشري خالل تلك الفترةاالج

ينتمي هؤالء األسرى إىل خمتلف الشرائح االجتماعية، ففيهم من ينتمي إىل العائالت 

  .امللكية، ومنهم ضباط سفن، والتجار، باإلضافة إىل أناس بسطاء

وسطى املتأخرة وخالل إن العبيد ذوي األصول اإلسالمية يف جنوب أوربا خالل القرون ال

الفترة احلديثة أيضا، جندهم ممثلني يف خمتلف القطاعات االجتماعية، جندهم كفالحني وحرفيني 

  .وخدم يف األديرة وعند الرهبان، جندهم كذلك كمستخدمني يف بالط النبالء

ئهم إن ما مييز الرقيق بالبحر املتوسط يف العصر احلديث هو أن توافد العبيد ال يفسر باقتنا

من البلد األصلي هلم، ولكن عن طريق أسرهم يف إطار املواجهة بني بلدان املغرب اإلسالمي 

كل حلقة من سلسلة احلروب وخاصة النشاط . وبلدان أوربا املسيحية املتوسطية بوجه خاص

  .القرصين تفرز أسرى وبالتايل عبيدا

فيها الطلب إما  كان األسرى املسلمون يعدون باآلالف، وخاصة يف مرحلة ازداد

الستخدامهم يف بعض األعمال الشاقة كجدافني بالسفن البابوية، أو التجارية أو استغالهلم يف 

وقد انتشرت أسواق بيع األسرى يف العديد من املدن بأوربا، واشتهرت من . خدمات أخرى

  . بينها على اخلصوص مدن البندقية وجنوة وليفورنو وإشبيلية ومرسيليا وغريها

 1535ولتونس سنة  1510و1505ل الغزو األسباين  لوهران وجباية وطرابلس بني خال

. ألقي القبض على عدد كبري من األسرى الذين سيقوا كعبيد ألسواق النخاسة يف أوروبا

أسري، والدولة البابوية على  1200وكذلك يف اية معركة ليبانت حصل سكان البندقية على 

  .أسري 550

ات فرسان مالطا، وفرسان القديس ستيفان الذين يوجد مقرهم يف يبزا ولنذكر أيضا بعث

بتوسكانيا، هؤالء الفرسان الذين جيب أن نعتربهم قراصنة وهم جسورون وجريئون وهذه 

 :  بعض مفاخرهم
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شخص،  700اقتحموا مدينة احلمامات واستولوا على حنو  1602يف شهر أوت سنة 

شخص، من بينهم عدد  1500 وأسروادينة عنابة م اقتحمواوبعد ذلك بنحو مخس سنوات 

  .ال يستهان به من النساء واألطفال

استولت حبرية سان ستيفان  1681وتزايد عدد األسرى املغاربة يف توسكانيا، ففي سنة 

 1687جزائريا كانوا على متنها، وأما خالل سنة  91على ثالث سفن جزائرية، وأسرت 

التوسكانية  يلية من نفس السنـة، فقد استولت البحريـةجزائري، ويف جو 500فقد متّ أسر 

  .جزائريا، حولوا إىل العبودية قسرا وكرها 70على سفينة جزائرية، كان على متنها 

 124استمرت ظاهرة األسر خالل القرن الثامن عشر، فقد أسرت البحرية البابوية 

ألقي  1727ويف سنة   .مغربيا 36تونسيا، و  62طرابلسيا، و  78، و 1724جزائريا سنة 

 160، وعلى 1755سنة  107من اجلزائرييـن كأسـرى عبيـد، و 90القبض على 

من مشال  شخصا معظمهم 126تونسيا بعد ذلك بسنتني، وأسرت البحرية النابوليتانية 

  .إفريقيا

إن رسائل األرقاء املسلمني املرسلة من أوربا املسيحية مثل إيطاليا كلها تشري إىل شيء  

حد هو املعاناة و العذاب الشديد و الرغبة يف احلريـة و العودة إىل األوطان و األهل و لعل وا

هاجس العذاب، و صور املآسي اليت واجهها األسرى، أمام مرهبهم الذي شل قواهم مبا 

  ه من عذاب، وما يريه ـحيمل

  .50ينبريا يف ما قاله الشاعر اليمين الربدوهلا تعمن فضاعة القسوة، قد وجدنا 

  يـهدين السجن و أدمى القيد ساقـي         فتعاييــت جبـرحي ووثاقـ

  ـاقيـو العمى و القيد و اجلرح رف              دجى     ـو أضعت اخلطو يف شوك ال

  القيـو مللـت اجلــرح حىت ملنـي         جرحي الدامي و مكثي و انط

  املــآقيم ـو تالشيـت فلم يبـق ســـوى        ذكريات الدمع يف وه

  يـرحلة التيه و ما ســوف أالق          يف سبيــل الفجـر ما لقيـت يف    
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بتاريخ الثامن نوفمرب من  (Motu Proprio)  أصدر البابا باولو فرنيز قرارا شخصيا 

م 1549جانفي  12، متّ حتويله إىل حمافظي روما الذين نشروه بدورهم بتاريخ 1548سنة 

ورسم  « Bando sopra al tener de li Schiavi & Schiave in Roma » : حتت عنوان

حتول وضع األسرى من أسرى ميكن مفادام، : هذا القرار كما ورد يف نص الوثيقة ما يلي

   . عليهم قانون العبودية إىل عبيد يطبق
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  توطئة

بعدا اليت تشكل  ثري املقاربة النفسية،الوقوف عند حقيقة أبعاد ومدى تأ ترنو هذه الدراسة،
يف مواجهته للثورة  ،لفرنسية، ،اليت اعتمدها االحتاللتعمارية ااالس االستراتيجيةرئيسا من أبعاد 

ة اهلدف األساس من احلرب من خالل التركيز على ثالثة حماور رئيسة تشكل جمتمع اجلزائرية،
غري  .وجيش التحرير الوطين جبهة التحرير الوطين، الشعب، :وفق اآليت واليت تتحدد .النفسية

باعتباره حمور ومدار العملية الثورية، ومـن مث   هو الشعب، ملية،أن الركن األكثر أمهية يف الع
وتداعيات ذلك علـى   ينطلق من مستوى تأثر الشعب ا، فإن جناح أو فشل احلرب النفسية،

  .تشكل جمال حراك الثورة يف الداخل واخلارج على حد سواء ميادين خمتلفة،

أن أربعة أشهر عن تفجـري   وقبل ولوج املوضوع من حيث حبث جزئياته، يسوغ القول،
إىل اعتماد معطى آخر يف  كانت كافية كي جتنح القيادة العسكرية الفرنسية يف اجلزائر، الثورة،

رغبة يف شلّ سري وحركة الثـورة،   سياق املواجهة الدموية مع جماهدي جيش التحرير الوطين،
شـعيب وتطـوير األداء   من حيث القدرة على التحريك ال حىت  تغدو أكثر بطأ وأقلّ فاعلية،

أُصيبت  خاصة وأن قوات االحتالل الفرنسي، .بقطع النظر عن طبيعته العمليايت لعناصر الثورة،
ر عن ذلـك  وما اجن ،ر الذي نزل ا يف اهلند الصينيةيف االنكسا يف مقتل  بدا أكثر وضوحا،

وقبل . سلحة عليهااملقاومة امل واملغرب، وزاده إعالن كل من تونس .،من صدمة نفسية عنيفة
الـيت   1إىل الراحة للتخفيف على أنفسهم، من شدة ووطأة احلرب ،أن خيلد عساكر االحتالل

 ،2السياسي، بل وحىت الشعيب، فجرت مجاعة الستةمت يف املخيال الفرنسي العسكري وارتس
امث علـى  اجل ،على االحتالل االستيطاين الفرنسيالثورة  ،1954يف اجلزائر ليلة الفاتح نوفمرب 

بذلك تكون قد جددت العهد و .دون وجه حق ،1830عام  أدمي اجلزائر ،منذ العدوان عليها،
  .مرارية يف اخلط املقاوم لالحتاللمع االست
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  :جغرافية العمليات العسكرية ورسالة الثورة - 1

زائـر  اجلتعميم العمليات العسكرية ،املؤذنة مبيالد العهد اجلديد، يف  ،توخى مفجرو الثورة
من خالل اعتماد تقسيم عسكري ،مع إسناد قيادة  ،الة واضحة املعامل،حىت تكون الرس تلةاحمل

حيث اهتزت منـاطق اجلزائـر    .إىل قائد يتوىل إدارة شؤوا سة،كل منطقة من املناطق اخلم
مقرات  ممثلة يفاليت حددت سلفا  تالل،وصوب ااهدون ضربام حنو األهداف األمنية لالح

ارع فضال عن عمليات التخريب اليت طالت املستودعات واملـز  لثكنات العسكرية،الشرطة وا
  .3والتعاونيات وخزانات الغاز والبترول

 عززت العمليات وجعلتها تتميز بالشدة، مثة عوامل رئيسة، ،وعلى غرار جغرافية العمليات
م أشر على وجود تنظيوهو ما  .ىل جانب الوحدة الزمنية للعملياتإ ،وهي الفجائية اليت طبعتها

هو ما على حنو جيد، و ،الذي جعلهم يفهمون رسالة الثورة األمر .وراء تلك العمليات ،دقيق
قـراءة   بعد أن قرأوا  التوزيع اجلغرايف للعمليـات العسـكرية،   عكسته تصرحيام املختلفة،

 العسكري الـذي انطلـق يف   موضوعية، توخت البحث عن البديل األنسب لتقويض العمل
 :الذي ذهب إىل حد القول ،Lenormad لونرموند اجلنرال وقد ذكر يف هذا السياق،. اجلزائر

سي يف شكلت بالنسبة للجيش الفرن 1955جانفي  إىل 1954لفترة املمتدة من نوفمرب إن ا"
  .4"ن فو يضغط على معنويات العساكرإنه ديان بيا .اجلزائر مرحلة ثقيلة وصعبة

  :غري الكايف خليار األمين واملسلكا - 2222

صرف النظر عن مواقعهم ب ،السياسيون والعسكريون على حد سواء أدرك قادة االحتالل،
أن االعتماد على احلل العسكري كخيار أوحد لتطويق وخنق الثورة، على طريق  ،ومستويام

بيد  .انالنتائج اليت حيققها يف امليد بالنظر إىل ،يعد خيارا ضروريا وأساسيا القضاء املربم عليها،
مة مكملة ومدع ،من الضروري البحث عن خيارات أخرىومن مثة بات  أنه يبقى غري كاف،

ر أن املسؤولني العسكريني أضحوا يرون باستمراو خاصة .ذات الوقت، للخيار العسكري يف
ذلك  .العموديفضال عن امتدادها األفقي و املشهود للثورة،التطور النوعي و ويلمسون بصدق،

حيـث   ،ديدها من قبل مفجري ثورة نوفمربد األفقي مشل خمتلف املناطق اليت مت حتأن االمتدا
مـع   ،كافة أرجاء اجلزائـر الثـائرة   املعارك،غطت العمليات الفدائية والعسكرية والكمائن و

فيمـا مشـل    تبعا الختالف ظروف ومعطيات كل منطقة، اختالف جلي من منطقة ألخرى،
وذلك على الـرغم   .عمار اليت تشكل اتمع اجلزائريئح واألخمتلف الشرا ،االمتداد العمودي
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يف البداية نتيجـة   وخباصة يف منطقة األوراس، الذي سلط على الشعب، ،من القمع اجلماعي
اليت أضحت تصـل إىل اجلزائـر   فضال عن التعزيزات العسكرية الكبرية  ،شدة وقوة الثورة ا

أصرت بل و ن أحلت القيادة العسكرية يف الطلب،بعد أ ،من خمتلف الوحدات العسكرية ،تباعا
 .عا للطريق على جبهة وجيش التحريررحبا للوقت وقط على وجوب اإلسراع يف حتقيق ذلك،

حيث اعتربت أن العدد املوجود يف اجلزائر غري كاف وال ميكن بأي حال من األحوال أن حيقق 
  .الفرنسي يف اجلزائر انحلم العسكريني وجيسد طموحام يف تعميق وجتذير االستيط

عسكري   100000 إىل ،1954عسكري يف اية  85000دد من ارتفع الع وهلذا الغرض،
5يف فيفري  186000و  1955خالل شهر جوان من سنة 

 400000إىل  ليصل العدد، 1956
جعلهم يقفون موقف احلائر على قصور إدراكهـم  وهو ما أغاضهم و 6عسكري يف اية سنة

بفعل الغرور  وجيزة،يف فترة قصرية و ضاء على الثورة،م املستمرة يف إمكانية القوفشل تأكيدا
عل للتقليـل  الفااألمر الذي دفعهم بقوة باجتاه التفكري اجلدي و الكبري الذي طبع ردود فعلهم،
  .من خسائرهم البشرية واملادية

إىل األمام، كما أا  مل تسلك منحى اهلروب إن كثريا من التقارير العسكرية االستعمارية،
و احلقائق إلحصائيات اوعمق اجلرح، وهو ما عكسته املعطيات  عن اتساع ،مل تغض الطرف

تقريـرا   ،نسوق يف هذا الشأنو، 7لتطور النوعي الذي بلغته الثورةالكاشفة ملستوى النضج و ا
تسـعمائة  بارالنج مؤرخ يف اخلامس من شهر مارس ألف و للجنرال عسكريا غاية يف األمهية،

يقصد اجلهة -أن الوضع ذه اجلهة  ،حيث ذكر .ضمنه حتليال عاما للوضعية وستة ومخسني،
طبعته،  ،سنة ألف وتسعمائة وستة ومخسني خاصة ابتداء من اخلامس عشر فيفري،و ،-الشرقية

  :التالية ،اخلصائص

  ".للعصابات املسلحة"لتنظيم اجليد االتعزيز و-1

  .د االستعمارييرمز للوجودمي كل ما -2

  .د بشكل أساس على املراكز احلضريةتركيز التهدي-3

  .يف االني السياسي والبسيكولوجي ،ثيف الضغط املمارس من طرف الثوارتك-4

  .تخبني والقياد لإلدارة الفرنسيةخيانة العديد من املن-5
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عدد الفارين حيث ارتفع . 8وااللتحاق بالثورة ،اع نسبة الفرار من اجليش الفرنسيارتف-7
خالل شهر ديسمرب من سـنة   ،من سبعة عشر حالة فرار ،النمامشة بأوراس بشكل حمسوس،
يف شهر جانفي ومخسة وستني حالة يف  ،إىل مثانية عشر حالة ومخسني، ومخسة ألف وتسعمائة

ية سنة ألـف  فإنه إىل غاية بدا ،ولإلشارة 9شهر فيفري من سنة ألف وتسعمائة وستة ومخسني
ارتفع  ويف اية السنة ذاا، 10شهريا ثالثني حالة فرار سجلت حنو ،ة وستة ومخسنيوتسعمائ

  .11العدد ليصل مثانية وسبعني حالة

 قائد القسم العسـكري القسـنطيين،  " Parlange"خليق بنا التأكيد أن اجلنرال بارالنج و
ومات جـيش  خطورة هجرنسية بعد أن أبصر شدة وقوة بل وعلى القيادة العسكرية الف اقترح

مـن   وقد أبدى ختوفـه الكـبري،   .الفرنسية االستعماريةالتحرير على راهن ومستقبل اإلدارة 
جتب اإلشارة إىل أنه أكد احلقيقة الصـعبة   ،هذا الصدد ويف. استمرار الوضع على تلك احلال

حيث أحلّ على وجوب اعتماد  .ير الذي أعده على حنو شامل ومفصلللوضع من خالل التقر
ليتها يف امليدان ،مـع  أثبتت فعاو ألساليب اليت مت اعتمادها يف املغرب،اذات الطرق و وتطبيق

يف الفصائل اإلدارية املتخصصة  ،حيث متثلت تلك الطرق بناء على رأي بارالنج .مرور الوقت
"Sections administratives spécialisées  "تتوزع وتنتشر على مسـتوى القـرى    اليت
 Sections"فيمـا تتـوزع الفصـائل اإلداريـة احلضـرية       ريفية الطابع،أي أا  املداشر،و

administratives urbaines "12على مستوى املدن.  

متطلبات الفصائل، معطيات و خصوصيات، بل ووقد روعي يف اختيار هذين النوعني من 
ـ  أكمل،يف إجناح املهمة على حنو أمشل و ، رغبةواملدينة على حد سواءالريف  تعجال دومنا اس

، إدراكا منهم أن احلر ب النفسـية  عاجال أم آجال أنه تلمس يف امليدان،للنتائج اليت ال شك و
فتحـدث   ومن شأا أن تعزل الشعب عن الثـورة،  .ذات تأثري حقيقي ولكن بشكل متدرج

بـل   ،مناص من الصرب على طريق تطويق وخنق الثورة ومن مثة فإنه البالتايل القطيعة اجلذرية 
كهدف أمسى يتوخى من طرف سياسيي وعسكريي االحتالل ،ي إىل تفجريها من الداخلوالسع

وقد ارتفـع   باستمرار ،يف التطور واالمتداد ،اآلخذة ،،ملواجهة الثورةمنذ أمد بعيد  ،الفرنسي
يف  568إىل  ،1956يف بداية  160باضطراد من  ،)صاص( ية املتخصصةعدد الفصائل اإلدار

1958اية  يف 679و ،1957نوفمرب 
13.  
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  :لتحديد املصطلحايت للحرب النفسيةا

 وعلم النفس العسـكري،  ضمن ختصص علم النفس االجتماعي، تنضوي احلرب النفسية،
 األخـرى، البسـيكولوجيا  اإلشاعة واألساليب وهي تعين استخدام الدعاية و ،على حد سواء

ض زعزعة بني اجلماهري بغر ،عنويات العدو وإحداث مشاعر معينةمبغرض التأثري على نفسية و
إضعاف إرادا وحىت بتارخيها وهويتها وكذا تفتيت عزميتها و معتقداا،ثقتها بنفسها وبقادا و
ويسهل بالتايل االنقضـاض عليهـا    ،ا مما يشغلها عن قضيتها األساسيةوإجياد انشقاقات بينه

  .14وإخضاعها إلرادته ،دون مقاومة

 إال ألا تشن قبل احلرب وأثناءها ،ال لشيء ،رب الشاملةواحلرب النفسية تعد جزءا من احل
إىل جانب  كما أن آثارها السلبية قد تظهر على املدى القريب أو املتوسط أو البعيد، وبعدها،

 ،ة، والشعب من جهة ثانيـة همن جألا تستهدف املقاتلني  أوسع نطاقا،كوا أكثر مشولية و
فضال عن أا ال تقوم على املواجهة  ، املطلوب واملرجوقت بغرض إحداث التأثريوىف ذات الو

ولكنها جتنح إىل اعتماد  مثلما عليه الشأن يف املعارك العسكرية املباشرة مع القوات حمل احلرب،
  .اءا وجذبا، تنطلي أهدافها عن الشعبأشد إغر أساليب ملتوية،طرائق و

باعتبارمها أهم وأجنع آليـات   اعة،فإن احلرب تقوم على الدعاية واإلش ومن هذا املنطلق،
وتعميق اإلحباط يف النفوس من إمكانية حتقيق النصـر   رب النفسية وتستهدفان زرع اليأساحل

  . 15و، والدفع باجتاه خيار االستسالمعلى قوات العد

مل يكـن وليد  ،يه اإلدارة االستعمارية الفرنسيةالذي جنحت إل ،إن هذا األسلوب اجلديد
 ارجتاليا مقطوع اجلذور، أملته الظروف العسرية اليت أوجدا الثورة وما أفرزته الصدفة أو عمال

بل يضرب جبذوره يف عمـق تـاريخ    من واقع صعب، شكل مأزقا حقيقيا للعدو الفرنسي،
يف ، العلمية والعسـكرية  ،البشرية ،ل الذي وظف كافة طاقاته وخمتلف إمكاناته املاديةاالحتال

ر شوكة املقاومة الشعبية من خالل ضرب قوة اإلميان بضرورة حتدي لكس ،سياق عمل متكامل
اللوجستيكي بني قوات االحتالل لرغم من انعدام التوازن البشري وعلى ا ومواجهة االحتالل،

ك أا تعود إىل املكاتـب  ذل .ة الشعبية اجلزائرية من جهة أخرىواملقاوم ،ي من جهةالفرنس
1870و  1833ة املمتدة من ل الفتراليت أنشئت خال ،العربية

16.  

وات االحتالل الفرنسـي يف  حول مهمة ق وقد محل تصريح للوزير املقيم روبري الكوست،
إشارة إىل التوجه اجلديـد   ،نوفه وأشكالهواليت مل خترج قطّ عن جمال القمع بكل ص ،اجلزائر
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هي إعادة النظـام و   مهمتنا إن" :بقوله املزمع اعتماده يف التعاطي مع معطى الثورة اجلزائرية،
ـ   17..."معهولكن من أجله و ،أن هذا ال يكون ضد الشعب املسلم بيد ،السلم ى ومنـه يتجل

بغرض إحـداث التـأثري    ،ودالالته االحتاليلليات اخلطاب التغري احلاصل يف آ بشكل بارز،
الشعب، بصرف النظر عن قوته وعمقه فضال عن  ،سيكولوجي على جماهدي جيش التحريرال

مشـروع الثـورة    يفتوظيف العناصر املتأثرة ستيعاب واو كهدف عاجل، ،ه وامتدادهودرجت
 خالل إطار زمنيتحرك األول من  ن رئيسني متكاملني،ينبين عل بعدي ملضادة كهدف آجل،ا

من الثورة  االنتقام يف رغبة من خالل اإلطار الزمين ملا بعد الثورة، ،فيما يتحرك الثاين الثورة،
  .مهم وحطمت كربياءهميت سفهت أحالال

  : مؤسسات احلرب النفسية

ليا أو وليد الصدفة بقدر ما مل تكن عمال ارجتا ،رب النفسية اليت شنت على اجلزائرإن احل
لقيادة العسـكرية  انطلق من قراءة واقعية للواقع الذي أضحت تعيشه ا عمال مؤسساتيا، كانت

الثورة اليت باتت أكثـر  يجة قوة وشدة نت ، ودولة االحتالل من جهة أخرى،الفرنسية من جهة
بل إن تأثريها امتد ليمس الـرأي العـام    .على حد سواء اخلارج،انتشارا وتأثريا يف الداخل و

الستقاء اخلرب ذي الصلة  الفرنسي الذي كان يف البداية مشدودا إىل املصادر الفرنسية الرمسية،
ي مع قـوة  بالتواز ،عالمية املتنوعة للثورةحبقيقة الواقع يف اجلزائر ولكن مع بروز الوسائط اإل

عرفة احلقيقـة  مل ،زداد باستمراري أصبح اإلقبال على مصادر الثورة، ،ضربات الثورة يف الداخل
 ،سربا للرأي حول الثورة يف هذا السياق، "لوموند"وقد نشرت جريدة . من مصادرها األصلية

  .آفاقاواقعا و

وحرـا   داية الثورة، اإلدارة االستعمارية، يف قمعهـا لقد ساند الكثري من الفرنسيني يف ب
أسريا  ضروب على الرأي العام الذي كاننتيجة للحصار اإلعالمي امل ،وإبادا للشعب اجلزائري

استمرارية االحتالل يف  للخطاب اإلعالمي إلدارة االحتالل اليت توخت تزييف الوعي لتحقيق
، وكبرية نتيجة قوة الثورة وتطورهايه تغريات كثرية بيد أن املوقف طرأت عل. الزمان واملكان

فضال عن املوقف السياسي الذي تبنته أطراف من  .اها على املستوى القاري والعامليوكذا صد
جون بول " لصاحل العمل من أجل إيقاف إراقة الدماء، وكان على رأس هؤالء النخبة الفرنسية،

إىل الثـورة  ولقد مست تلك التغريات، النظرة  18"روبري بارا"كذا و" أندرمياندوز" و "سارتر
  .وكذا استقالل اجلزائر
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ورغبة يف توجيه القرار السياسي الوجهـة الـيت    وحفاظا على مكانة فرنسا قاريا ودوليا،
، لفرنسي للرأي العام سربا لآلراءلفرنسا كقوة ،أجرى املعهد ا االستراتيجيةتتماشى واملصاحل 

ويبدو أن اجلريدة من . أوت من السنة ذاا 8و  1958جويلية  25خالل الفترة املمتدة من 
توخت التهيئة النفسية للفرنسيني على اخـتالف   خالل إقدامها على نشر نتائج عملية السرب،

لتطور املشـهود  ، الذي أضحى حتمية وقريبا جدا بعد ايام ومشارم الستقالل اجلزائرمستو
عـن تلـك   ، غري  أن اجلريدة مل تفصح إطالقا ن الصعابم الكثري م، رغالذي عرفته الثورة

تعكـس جبـالء النظـرة     األسئلة املطروحة يف عملية السـرب فإن  احلقيقة، وعلى غرار ذلك
، جتنبا لكل اضطراب مـن  ستعمارية للثورة الرامية إىل إخفاء وكتم احلقائق عن الرأي العاماال

سئلة الـيت  ، وقد دارت األمنذ اندالع الثورة  باتت تعيشهاشأنه أن يزيد من حدة األزمة اليت
  :، حول اآليتشكلت حمور السرب العام

هل أنتم موافقون أم . ستقالل للجزائر، آجال أم عاجالالبعض يعتقد أنه ينبغي إعطاء اال �
  ؟لطريق اليت ينظر ا إىل األشياء، حول اال

مليون مسلم  9الـ  متعتج اجلزائر بفرنسا، أي مبعىن أن يالبعض يعتقد وجوب إدما �
  ؟ليت يتمتع ا فرنسيو الوطن األمجزائري بنفس احلقوق ا

  :قد أسفرت نتائج السرب على ما يليو

  .إدماج اجلزائر بفرنسا شيء مقبول من الفرنسيني يعتقدون أن% 52 �

  . 19آجاليؤمنون بضرورة إعطاء االستقالل للجزائر عاجال أم  41% �

مبهمـة احلـرب    اضطلعتابروز مؤسستني  ،فرنسي للجزائرال االحتالللقد شهدت فترة 
قطاب قسم من اجلزائريني وتوظيفهم يف مشـاريع مضـادة   يف است ،النفسية وكلها ثقة وأمل

كما مجعهما  الوسائل والتسمية، يفواختلفتا  املؤسستان حول األهداف اجتمعت وقد .للثورة
  :ويربزان من خالل اآليت ،الشهور يفاختالف مع  ،1955هو سنة  ،زمين واحد إطار

  :املكتب اخلامس / 1

ال تتجاوز اخلمسة ويف فترة  ،الثورة وانبعاث حركة التحرير اندالعمن  ،بعد فترة وجيزة
عرف باسـم   ،تنظيم جديد ، تعززت قيادة أركان الناحية العسكرية العاشرة مبؤسسة أوأشهر
1955ؤرخ يف الفاتح مـارس  زاري املمبوجب القرار الو ،اجلهوي للعمل النفسي املكتب

20. 
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إىل  ،حتديد مفهوم املكتب اخلامس يف ،)Henry Descombin(وقد ذهب هنري دسكو مبان 
  21..."مؤسسة نوعية حلرب اجلزائر ،إن املكتب اخلامس للعمل النفسي" :القول

إن السرعة الكبرية اليت كانت وراء إنشاء املكتب ،تعكس جبالء عمق وجتـذر الرغبـة يف   
ولذا فـإن   ."اجلزائر الفرنسية"ل للحفاظ على الوسائاالحتالل واستغالل كافة الطرق و إدامة

وقد ضبطت مهمته ضـبطا   ،1955املكتب اخلامس شرع يف العمل ابتداء من شهر جويلية 
فضال  ،اظ على النظام العاماإلعالم وكذا دعم وحدات احلفحيث متثلت يف التكوين و ،دقيقا

مـن   "اخلارجني عن القانون"ب من جهة، ووجي يستهدف الشععن االضطالع بعمل سيكول
  .22جهة ثانية

 2ري الكوست يقـول يف  روب ،العمل النفسي ،مضى الوزير املقيمأبعاد ولتبيان أهداف و
إن عمل التهدئة ليس عمل غـزو عسـكري   : "أمام الس الوطين الفرنسي ،1956جويلية 

إن العمل النفسي يتوخى جذب النفـوس   ...يبحث عنهمادي يكون مبنأى عن األمن الذى 
جزائـر يف اإلطـار    ،ذلك أننا نريد إجناز جزائر جديدة .املستقبل اتفاقاتوالقلوب وحتضري 

  .23..."الفرنسي

أو  جتعلنا نقـف علـى حقيقـتني،    إن القراءة التفكيكية األوىل ،ملا ذهب إليه الكوست،
يتمثل األول يف أن العمـل  حيث  ،حتاللاالإدارة  استراتيجيةترتكز عليهما  ،مستويني رئيسني

تثبيت األمن، وعليه فهو غـري   لذا فهو يرتكز على إعادة" هدئة الت"العسكري يتوخى حتقيق 
 -اخلـامس إنشاء املكتب  يفوهو ما عكسته السرعة -ولذا جيب أن يكمل على الفور  كاف،

ئمة مناسب وأرضية مال ، حيث ينبين على إجياد مناخبعمل بسيكولوجي، ميثل املستوى الثاين
ال ميكنها بأي حال من األحوال  واليت، واالجتماعية االقتصاديةلتطبيق اإلصالحات اإلدارية و

 يف إال مستوى اهودات املبذولة واآلمال املعقـودة، نتائج حقيقية وإجيابية تتماشى و أن حتقق
  .24عب منحاز وموال إلدارة االحتاللوجود شظل 

القسـم   املكتب اخلامس توزع على األقسام العسـكرية الثالثـة،   أن ،وجدير باإلشارة
حيث كان لكل  ،والقسم العسكري للجزائر ،القسم العسكري لقسنطينة العسكري لوهران،

  . قسم مكتبه اخلاص به
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  )les sections administratives spécialisées( الفصائل اإلدارية املتخصصة/ 2

 امتـداد فإا  ،هي وإن كانت مكملة للمكتب اخلامسف ا،ليست إجنازا جديد ،يف احلقيقة
مسألة االختصاصات اليت  يفحيث أا ختتلف عنها فقط  للمكاتب العربية اليت أسلفنا ذكرها،
عت يف خدمة وض اليتاإلمكانات الالزمة فضال عن الوسائل و صارت أكثر توسعا من ذي قبل،

 ، رغبة يف حتقيق األهداف امللقاة على عاتقها،تسيري شؤون هذه الفصائلالقائمني على إدارة و
  .ذلك أا ليست باألمر اليسري

الـيت   -S.A.S- إن الفصائل اإلدارية املتخصصة" :وىف هذا الصدد أكد روبري الكوست
25..."اتب العربيةاملك لتقاليد استمرار هي أنشئت،

رغبـة يف حتقيـق   وعلى هذا األساس و  .
اخلربة يف شـؤون  و االختصاصنطاق، يف االستفادة من ذوي  االستمرارية والذهاب إىل أبعد

بتسيري شؤون هذه الفصائل،  علالضطال القيادة،فقد عهد مبناصب املسؤولية و املكاتب العربية،
تكوين حبي تليملي بالعاصمة من شأنه أن يسـهل أداء   بعد إجراء ،إىل قدماء الشؤون األهلية

فعلي باألوراس وقسنطينة ،سنة ألف وتسعمائة ي ووقد ظهرت إىل الوجود بشكل رمس. مهمتم
مث عمدت إدارة االحتالل إىل  ،1955سبتمرب  25وجب قرار مؤرخ يف مب ومخسة ومخسني،

من حيث تـأطريهم   مس كافة السكان، يف حماولة منها ،عميمها لتغطي كامل التراب الوطينت
  .السبعمائةومراقبتهم، ليبلغ عددها 

 ،لهم من اندين ،حيث أكـد العقيـد  هذه الفصائل مل يكونوا كفإن رؤساء  ،ولإلشارة
 سنة ألـف  يف -صاص- ،أنه من أصل سبعمائة رئيس HENRIE  LE MIREهنري لومري 

فيما بلـغ عـدد االحتيـاطيني     ،ة ومخسنيكان عدد اندين مائ ،وتسعمائة وتسعة ومخسني
  .26أربعمائة ومخسني

يف آن واحد ،يقوم على إدارا  ،ة مدنية وعسكريةهي هياكل إداري دارية،إن الفصائل اإل
 -صـاص –فضال عن أن كل  على التنظيم والتوجيه واملتابعة املستمرة، ضابط يشرف مباشرة

قليمي للفصـائل  همة ضمان األمن يف حدود النطاق اإلم حوايل ثالثني حركيا يضطلعون مبضت
صف ضـابط   يساعده -الصاص-على  فإن للضابط املشرف ،ولإلشارة .اإلدارية املتخصصة

يف اختصاصات متنوعة يتمثلـون يف اآليت   ،فضال عن ملحقني مدنيني ،،يعينه على أداء مهامه
 وعليـه  .27إىل جانب انتداب طبيب ،معلم ومدرب رياضي وممرضة،جهاز إرسال حماسب ،:

متـداد  خيتلف حسب احتياجات السـكان واال  العسكري هلذه الفصائل،فإن التعداد املدين و
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ذلك أن فصـيلة   .ها اإلقليمي أحيانا نطاق الواليةاليت يفوق نطاق ،اإلقليمي للفصائل اإلدارية
عشرين ألف سـاكن،   20000ألفني إىل  2000كن أن تغطي نطاقا ريفيا  يضم من إدارية ،مي

د ضربت اليت سيق إليها املدنيون زمرا، وق ،يتوزعون على القرى أو يعيشون يف مراكز التجميع
إن  ،تصعب معه حماوالت الفرار ،احلراسة من كل جانب، بل وعززت على حنو شديدعليهم 

فإن قرار ترحيل وجـري   ،ولإلشارة .ستحيلة، وطوقت باألسالك الشائكةمل نقل أا غدت م
أعدت  م يف مراكز خاصة،جتميعهو عدوانا،يني من قبل قوات االحتالل ظلما واملدنيني اجلزائر
اد تعسف وظلم إدارة االحتالل الفرنسي للشعب اجلزائري أكثر من ذي وقد ازد .هلذا الغرض

والذي قضى بإعالن حالة  أختذ سنة ألف وتسعمائة ومخسة ومخسني ،قبل ،بعد القرار الذي  
 احلفاظ على اسـتتباب بسط وضمان فرض  من لتمكني قوات العدو الفرنسي،  ،28الطوارئ

 .ضرورة عن جمال القضاء على الثـورة  خيرج بالوالذي ال ،األمن ،من منظور إدارة االحتالل
 مث وسع تطبيقه وعمم ليشـمل  ،نشريسالو حيث شرع يف تطبيق القرار التعسفي باألوراس،

إلنزال  أبشع استغالل، وقد أستغل الوضع يف ظل هذا القرار، .لوطيناجمموع التراب  ويغطي
، على حنو يكرس القطيعـة  ةحىت ينفض عن الثور خمتلف أشكال وصور العذاب على الشعب،

ن األحوال أن تنحو منحى التطور والنمـو  بينه وبني الثورة ،اليت ال ميكن بأي حال م اجلذرية
يف  ،استراتيجيا يف تغيري ميزان القوةبل و ،عن الشعب الذي يعد معطى أساسيا مبنأى ،واالمتداد
  . امليدان

وعلقت عليهـا   ،تخصصة أمهية قصوىئل اإلدارية املالفصا ،االستعماريةلقد أولت اإلدارة 
وقد أ قنعت نفسها بأن احلل النهائي للمأزق العميق الذي  وكيف ال يكون ذلك، آماال كبرية،

 ، روبريوقد عكس هذا التوجه .ن خالل هذه الفصائلإمنا يتأتى م االحتاللحشرت فيه إدارة 
 ث طفق يف ضوئها،هلذه الفصائل حي ،1956مارس  28له مؤرخة يف  رسالة يف ،الكوست

أعلق أمهية علـى جنـاحكم يف   أريد أن أخطركم أين : "حذ العزائم وداعيا رؤساءها بقولهيش
أا تواصل قيادة بيد  ،لتمرداملتهمني با إن فرنسا قررت أن تضرب من غري ضعف، ...مهمتكم

هـدف   هي ،هذا وإن دئة اجلزائر... يوما بعد يوم باجتاه مستقبل أفضل، ،الشعب اجلزائري
  .29..."احلكومة

قريبة من السكان، وصل األمر ببعض الرؤساء حد تعلم اللغة  وحىت تكون تلك الفصائل،
. حيث أضحوا يتكلموا بسالسة ويتصلون بالسكان، بيسر، دون احلاجة إىل مترجم العربية،
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طق فقد كانوا يتكلمون سائر اللهجات املنتشرة عرب خمتلـف منـا   وإىل جانب اللغة العربية،
ال عن السـعي  فض مستمرا،يوميا و االحتكاك بالشعب مباشرا، كان ،وهلذا الغرض. 30اجلزائر

الفاعل التعاطي اهلادف و إدراكا منهم للنتائج اإلجيابية الكبرية هلذا تطويره،الدائم قصد متتينه و
ألشد وقعا ا ،إال باعتماد الوسائل الترغيبية واإلغرائية ،والذى ال ميكن أن يؤيت أكله بعد حني،

  .وتأثريا  على النفس

 ،على ثالثة أبعاد رئيسة ،فهو ممثل لإلدارة املركزية،-الصاص -لقد ارتكزت مهمة رئيس 
شق مد اجلسور و الصحة، الزراعة، ة يفممثل يوجه النشاطات اإلدارية املختلفة،حيث أنه ينسق و
ـ  احتياجات حسب فضال عن اإلشراف على الربيد، وتعبيد الطرق، كان ضـمن نطـاق   الس

كما أنه يدعم و يشـري   ،إلدارية خاضعة لالختصاص اإلقليميحيث أن الفصائل ا .اختصاصه
سيكولوجي لـرئيس  وعليه فإن العمل ال .إىل جانب كونه مستشارا تقنيا على القضاة احملليني،
اال أشكاال عدة ،بيد أن اجلزء اهلام من نشاطه يكرس لتعزيز يأخذ صورا و ،الفصائل اإلدارية

نظرا ملا تنطـوي   السهر على مراقبة إجناز األشغال ذات النفع العام،و واالجتماعي االقتصادي
كثب ،فعالية األداء ومردودية العمـل  بصر عن ذلك أنه ي عليه من تأثري مباشر على الشعب،

  .ه القائمون على الفصائل اإلداريةم بالذى يقو

  :وسائل احلرب النفسية

يف سياق السعي  الذهاب إىل أقصى نطاق، الفرنسي على نفسها، تاللاالحلقد آلت إدارة 
اليت أضحت حديث الساعة وقتذاك نتيجة لألمل  ،م من أجل كسب رهان احلرب النفسيةاحملمو

من  يف عملية ضرب الثورة ببعضها، الكبري الذي علق عليها يف إمكانية إحداث القفزة النوعية،
والعمـل   ،اث القطيعة اجلذرية بني الشعب والثورة من جهةدخالل الرغبة يف الوصول إىل إح

على طريق إشعال فتيل التفجري الداخلي الذي شـكل   على زعزعة صف الثورة من الداخل،
وىف ضـوء   .من جهة أخرى فضال عن أعداء الثورة، العسكريني الفرنسيني،ني وحلم السياسي

على حنـو   -صاص-ورغبة يف جتسيد أهداف وحتقيق مهمة ضبا ط  الفصائل اإلدارية  ،ذلك
بالتوازي مع  ،ما فتئت تنمو باضطراد ت إمكانات مادية كبرية،رصد أمشل، وبصورة أكمل،
 مل تكن على شكل واحـد،  ،وهلذا، فإن وسائل وآليات احلرب النفسية .امتداد وتوسع الثورة
وتغري املعطيات اليت تفرزها الثـورة يف   تبعا لتنوع تنوعت وتعددت،وإمنا  طوال فترة الثورة،

لى بعض عناصر أو ع وتأثريها على الشعب،لتجريب املستمر، لتبدو فعاليتها فضال عن ا امليدان،
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إدارة احلرب النفسية على اإلبقـاء  ئمني على توجيه ووهو ما حيفز القا ،جيش التحرير الوطين
  . مع تطوير مردودها بالتوازي عليها وتطويرها،

مة يف يف سياق حديثه عن وسائل العدو الفرنسي املسـتخد  وقد ذكر العقيد احلاج خلضر،
 ،يريةفتح املدارس القصد :منها ،كانت كثرية ،اإلغراءات املادية: "جمال  التأثري على الثورة أن

ومساعدم  ،نيأبناء املواطن الستقطابوذلك  ،باألرياف والقرى وىف كل التحمعات السكانية
خـل  الـوطن    ليمية وتقدمي األدوات املدرسية واأللبسة وتنظيم الرحالت هلم دابالوسائل التع

ـ   احلركة الرياضية،تنشيط و ،ه والذهاب بالبعض منهم إىل فرنساوخارج ق وذلك عـن طري
 ،يف كل أحناء الـوطن  ،وكذلك فرق األغاين ،جمال كرة القدم يفخاصة  ،تكوين فرق رياضية

  .  31"...إليه  انضمواداق األموال على اخلونة الذين وإغ

متثلت باألساس  ،أن وسائل أو أدوات احلرب النفسيةجتب اإلشارة إىل  وىف هذا الصدد،  
  :يف اآليت

 compagnies des hauts parleurs et( جمموعات مكربات الصوت واملنشورات -1

tracts  (  

وجود خالل شهر حيث ظهرت إىل ال ألمهية،على جانب كبري من ا تعد هذه اموعات،
الثة توزعت على األقسام حيث بلغ عددها الث ،جوان من سنة ألف وتسعمائة وستة ومخسني

شارة، فإا تابعة للمكتب ولإل) وقسم اجلزائر قسم قسنطينة، ،قسم وهران(العسكرية الثالثة 
عززت هذه اموعات مـن   ،ها وتعزيز حركتها وتوسيع تأثريهادفع أدائ يفورغبة  .اخلامس

كمـا  . وستني جنديا جمنـدا  ،صف ضابط تسعة عشر ،بست ضباط ،االحتاللطرف إدارة 
سهيل عملية التغطية ملساحات لت زودت بطائرة عمودية صوتية وطائرة مزودة مبكرب الصوت،

 .كبرية

مـل  فصـيلة للع  فصيلة للمعلومات، على فصيلة قيادة، وقد توزع القائمون على إدارا،
فضال عن  ،صور العملية اختالفعلى  ،مة تنظيم جلسات العمل السيكولوجيواضطلعت مبه

الفرنسية  االستعماريةفصيلة اختصت بإعادة اإلنتاج والنشر على حنو ميكن ويسهل على اإلدارة 
وعليه فقد ارتكزت  .االجتماعية والسياسية ،بسط نفوذها وإجناز وتطبيق مشاريعها االقتصادية

وكذا التعريف بـإرادة   االحتاللعلى العمل قصد بعث جو الثقة وسط الشعب بإدارة  مهمتها
 يف التقريـب بـني   أمال التغيري والتركيز على إجنازاا امليدانية،فرنسا ورغبتها يف اإلصالح و
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وقـد   .واجز اليت قد حتول دون حتقيق ذلكالكثري من احل والفرنسي وإزالة  اجلزائريالشعبني
فكرة تشويه  من خالل ،االحتالل يفاموعات مبجال الدعاية ألجل الترغيب هذه  اضطلعت

، األمـر الـذي يفـرز    امليدان يفتسهل عملية حماربتها  حىت ،الثورة، على املستوى الفكري
 .إىل انفضاض الشعب عنها والزهد فيها االحتاللبالضرورة وفق تصورات 

متثلـت يف الداعيـة    أبعاد رئيسـة، ثالثة  وقد أخذت دعاية جمموعات مكربات الصوت،
الذين آلوا على  كأولئيتم اختيار هم من بني  32املنطوقة واليت يقوم ا فرنسيون أو جزائريون
 ،عتماد خمتلف الوسائل واإلمكاناتبا حجرة عثرة، أنفسهم حماربة الثورة والوقوف يف طريقها،

ويتم التركيز خالل العملية  ملدين،اما أن القائمني على هذه الدعاية يتوزعون بني العسكري وك
إىل جانب الشعارات واألخبار احملليـة   على إذاعة التصرحيات وبث أنواع شىت من املوسيقى،

يف ظل املواجهـات   تقريبه من الواقع،بغرض إطالع الشعب و دة،اخلاصة بكل منطقة على ح
وازية جلبهة التحريـر  ودحض الدعاية امل ،ات االحتالل وجماهدي جيش التحريرالدموية بني قو

  .ول إىل تعاون فعال من طرف الشعبالوطين، سعيا للوص

إفشال يف سعيها احلثيث إىل دورا كبريا خالل معركة اجلزائر،  ،وقد لعبت هذه اموعات
 ،وحقق جتاوبا كبريا والتفافا صادقا لتحرير الوطين،الذي دعت إليه جبهة ا ،اإلضراب املدرسي

عت حيث شر. مضاجع إدارة االحتالل وهو ما قض ،شعيب مع الثورةالعكس عمق االلتحام 
ألـف  من الرابع فيفري سنة  ابتداء ،العمل لتقويض اإلضراب يفجمموعات مكربات الصوت 
وتوزيع  ،دا ذلك جليا يف صورة التركيز على إذاعة الشعاراتوقد ب ،وتسعمائة وسبعة ومخسني

 ،أيتها األمهات" :املنشورات اآلتية ،وعلى سبيل املثال ،ورات الداعية إىل مقاطعة اإلضراباملنش
لى غـرار  عو 33"إىل املدرسة اذهب"، ومنشورات حتمل صورة "أرسلن أبناءكن إىل املدرسة

بيد أا مل ختتلف كـثريا عـن    ،على الدعاية املرئية االحتاللركزت إدارة  ،الدعاية املنطوقة
 .اهلواء الطلق يفأو  ،القاعات يفكانت تعرض  اليت ،اللوحات والصور الدعائية يف إال سالفتها،

كما اعتمدت الدعاية املباشرة والقريبة من الشعب حيث ما انفكوا يوزعون احللـوى علـى   
  .34وكذا السجائر واملالبس على أفراد الشعب األطفال،

  ) les équipes médico-sociales itinérantes( القريبة االجتماعيةالفرق الطبية -2

مسـاعدة  وحيث ضمت طبيبا  ،سنة ألف وتسعمائة وسبعة ومخسني ،شاء هذه الفرقمت إن
وقد ضبطت مهمـة هـذه    .لجنود االحتال عيشون وسطي ومساعدتني مسلمتني، مسيحية،
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على  حيث متثلت يف التركيز ضد الثورة، ،يف إطار احلرب النفسية الشاملة ،الفرق، ضبطا دقيقا
وإخطـار   ،اه الرأي العام النسوي اجلزائريخالل ضبط اجتمن  ،النساء املسلمات اجلزائريات

ة املرأة قادرة على صياغة عقلي ،الختاذ ما يكون مناسبا من قراراتالفرنسي  35إدارة االحتالل
 وما يستلزمه من مرونة فكرية، ،معطى االحتالل ،تأخذ بعني االعتبار ،صياغة جديدة اجلزائرية،
وصـوال إىل   مع عرضها وفق منهج قائم على التغفيل، ،فكرة االحتالل تفتيتو ةجتزئ تعتمد

  .وأخرى عملية إلحداث التأثري املرجو الترغيب،التحبيب و

أن مسألة االهتمام باملرأة اجلزائرية مل تكـن قـطّ وليـدة هـذه      واخلليق باإلشارة هنا،
سـلمة مـن   زائرية املبعد أن أدركوا موقع املرأة اجل وإمنا تعود إىل سنوات خلت، اموعات،

  .ودورها الرئيس يف حركة التغيري ،عملية التحرير

  ): Assistance médicale gratuite(  املساعدة الطبية اانية -3

وأنيطت ا مهمة  ،ية سنة ألف وتسعمائة وستة ومخسنييف شهر جويل أنشئت هذه الفرق،
ق األمر بالعالج أو املتابعة الضرورية للشعب، سواء تعلوفري املساعدات الطبية الالزمة وتتقدمي و

أطبـاء   وقد حتمل هذه املسؤولية،. الدواء لكل حالة مرضية، على حدة الطبية،فضال عن تقدمي
حيث عمل الكل حتت مسـؤولية   ،عسكريون، منهم حواىل مخسني طبيبا من اللفيف األجنيب

عة عشر ألف تس ،هذا الشأن يفقدمت  اليتاانية  االستشارات،وقد بلغت  -الصاص- رئيس
سنة ألف وتسعمائة وستة ومخسني ،فيما بلغت سنة ألـف وتسـعمائة و تسـعة    ) 19000(

  .36ائة ألف استشارةمليون وثالمث ،)1300.000( ومخسني

وخباصة يف الوسـط   يف إمكانية إحداث التأثري املرغوب، وجتلت قيمتها وقد بدت أمهيتها
فضال عن حماوالت إظهـار االعتنـاء    شر به،النسوي اجلزائري ،بفعل االحتكاك الدائم و املبا
  . ات، ذات االرتباط الوثيق باملرأةالكبري واالهتمام الكايف باحلاجيات والضروري

  Attachées  féminines des  affaires( امللحقات النسوية للشؤون اجلزائرية -4

Algériennes  (  

ذلك أن مهمة امللحقات  طبية،لمثة قواسم مشتركة بني امللحقات النسوية وفرق املساعدة ا
يف الزمان  جة،التربية وتقدمي اإلسعافات األولية لذوي احلات بشكل أساس على التأطري وزترك

وهو ما أكده القرار الصادر  ،سياق العمل املدين ويندرج عمل امللحقات يف. نيواملكان املناسب
والذي قضـى بتعزيـز    ،نيالثالث من شهر ديسمرب سنة ألف وتسعمائة وسبعة ومخس بتاريخ
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توخى القـرار  حيث  االستيعاب،يق العمل املدين باعتباره أساسا وذا قدرة على التأثري وتعمو
ضـابط الفصـائل   من خالل امللحقات النسوية اليت أخضعت ملسؤولية  ،حتقيق تلك األهداف
  .37اإلدارية املتخصصة 

  :النفسيةفرق احلركى بني املقاربتني األمنية و - 5555

 شنت دف تطويق ضمن سياق احلرب النفسية اليت عملية إنشاء فرق للحركى،تنضوي 
وليس هناك أنسب  .بشريا وجغرافيا ،تد نطاقها باجتاه أفق أكثر سعةحىت ال مي ،الثورة وخنقها
مـع تبـاين يف    سوى فرق اخلونة اليت مل ختل منطقة من مناطق اجلزائر منها، لتحقيق ذلك،
  . املستوى الكمي

إىل التفكري فور انطالق الثورة وبداية جتذر وتوسع  ،الفرنسية االستعماريةأت اإلدارة لقد جل
وقد ركزت عليها كثريا نظرا  .ملواجهة توسع وامتداد الثورة يف إنشاء فرق احلركى، ،منحاها
لوجية ذلك أنه ليس أشد علـى  ، من الناحية السيكوالكبرية امللقاة على عاتق احلركىلألمهية 
جنبا  صنف من اجلزائريني ويقاتلون إىل جانب العدو، من أن حيمل السالح ضد الثورة، ،النفس

باعتبار أم أكثر معرفـة مـن قـوات    . بعزمية كبرية ورغبة وحب ال نظري هلما ،إىل جنب
رير، وجماهدي جيش التحرير الوطين، فضال عن معرفة جغرافيـة  بعناصر جبهة التح ،االحتالل
 احلركـى،  جيب حتديد وضبط مصطلح وىف هذا الصدد،. يقكل دقنشاط الثورة بشحركة و

الذين ينظرون إليه من زاوية مغايرة  وخباصة من طرف الفرنسيني، نظرا لالختالف القائم حوله،
  .العتبارات كثرية ومتعددة متاما للزاوية اليت ننظر من خالهلا للحركى،

يطلق على كـل   ،اكرة اجلماعيةلذيف ا أو باألحرى، ،املخيال الشعيب يف ،احلركى إن لفظ
حتت  ،الفرنسي االحتاللوالتحق بصفوف قوات  خائن، باع ذاته بعرض من األعراض جزائري
اهـدين  وغدا مساعدا على كشف عـورات ا "، كل من األشكال وآثرها على الثورةأي ش

ـ     ،واملناضلني ومالحقة الوطنني واضطهادهم أو قتلهم يش كما كـانوا خيرجـون مـع اجل
بيد أن اللفظ  38..."ان يشنها باستمرار على القرى واألرياف ك اليتغاراته  يف ،ستعمارياال

من حيـث   فإنه يذهب إىل خالف ذلك، بصرف النظر عن طبيعته، يف االستعمال الفرنسي،
  . 39"اجليش الفرنسي خالل حرب اجلزائر مليشيات مسلحة إضافية يف":اعتبارهم 

انطالقـا مـن جانبـها     صدد إىل تقدمي مفهوم للحركىيف هذا ال وذهب اجلنرال ساالن،
تقاضـون أجـرا   ي ،كلهم مسـلمون  ،إن احلركى وحدة تضم مائة شخص" :العضوي بقوله
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يف اإلسـعافات   كما أنه هلم احلق يف حالـة حـدوث إصـابات،    ،وخيضعون لقانون رمسي
ركـى مرتبطـة   إن وحدة احل. وكذا يف املنح املدنية املخصصة لضحايا اإلرهاب االستعجالية

  .40"ظامية،حيث أنه جيب أن تكافح معهاإجباريا بوحدة ن

ري مونتـانيون  إليه بي وبناء على ما ذهب، وراس،وقد كان أول ظهور لفرق احلركى، باأل
)Pierre Montagnon  (حركـي   176 ،1955جويلية  1بلغ إىل غاية  ،فإن عدد احلركى

وحـدات   فيما بلغ عدد عناصر ،لحركيا بكيم 70و بدوار أمشول، ،حركي 200 ،بأريس
ض توفري احلماية الالزمـة  بغر .41بكيمل 40 ،بوادى تاكة 30 ،بأمشول 170الدفاع الذايت 
ومع مـرور  . نشئت قصد عزل الشعب عن ااهديناليت أ ،ومراكز التجميع ،للقرى واملداشر
لـف الـدول   اتساع نطاقها وتنوع جبهاا وازدياد رقعة مسانديها مـن خمت سنوات الثورة و

  .،وخباصة بعد تأسيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة

 كـى، حتالل أن توسع جمال انضمام احلركان لزاما على إدارة اال ،االمتدادوىف ظل هذا 
إىل الثناء  SALAN مما حدا باجلنرال ساالن ،امليدان يففتئوا حيققوا  مااليت بالنظر إىل النتائج 

خلياين ،املؤدى بكل تفان وإخالص يبدو أنه مل يكن ينتظره وال عليهم ،تقديرا وتثمينا لدورهم ا
كما أم يسهلون  دوار، ل من يدخل عند القيام مبراقبة أيإن احلركى هم أو: "بقوله يتوقعه،
كان  استخدامهموعليه فإن  .فإم يظهرون شجاعة كبرية املعارك، يفأما  .مع الشعب االتصال
  .42"...كل كبريإجيابيا بش

علـى   الذي اعتمد أساسا يف خمططه العسـكري  ،السبيل ذاته ،سار اجلنرال شال لىوع
اليت عولت  الديغولية،االستراتيجية العمليات العسكرية الكربى  والذي شكل البعد األهم يف 

للجنرال البشرية والعسكرية  ،ىل توفري كافة اإلمكانات املاديةعليه كثريا وهو ما حدا بديغول إ
سم العسكري بل واطمئنانا غري مسبوق يف إمكانية احل ارتياحا،د ديغول ثقة وحيث ازدا ،شال

الذي مل يكتف بالعمليـات العسـكرية    بعد تأكيدات وتطمينات شال،، والقضاء على الثورة
حيث أنه اشترط شرطا أساسيا فور شروعه  ،ركز إىل حد كبري على فرق احلركى بل فحسب،

ألف  28انتقل من  يف وجوب مضاعفة عدد احلركى الذي ثلمت يف القيام بالربنامج العسكري،
  .1959ألف ،اية سنة  60إىل 

لقول أن عدد احلركى بلغ سـنة  إىل ا ، Michel rouxروذهب ميشال  ويف هذا السياق،
158000 ،مائة ومثانية ومخسني ألف ،1960

فيما ذهب حممد حريب إىل القـول   )42( 43
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وقد عملت . 44)160000(هم بلغ مائة وستني ألف دحيث أكد أن عد خبالف ذلك متاما،
يف املواجهات الدمويـة مـع    منذ البداية على استغالل وتوظيف هذه الفرق إدارة االحتالل،

جماهدي جيش التحرير، من حيث مراقبة وتتبع أثر كل من بدا عليه أنه ذو عالقة بصرف النظر 
الحـتالل فـور   وإخبار قـوات ا  جيش التحرير مع جبهة أو مدنية أو عسكرية عن طبيعتها،

احلركى يف  كان املناسبني ،فضال عن استخداماملالستغالهلا يف الوقت و ،احلصول على املعلومة
ملسالك، اداشر، بل وحىت اجلبال ملعرفتهم اجليدة بالطرق واملالتمشيط ملختلف القرى وعمليات 

لـيال   ،يف املعارك و الكمائنما بعد وكذا إشراكهم ما سهل منها وما صعب وما قصر منها و
من غري إغفال لدورهم  التكيف مع خمتلف األوضاع والظروف،لقدرم على الصرب و ارا،و
 التعـذيب، اركة أيضا يف عمليات االستنطاق وبل واملش ، تسهيل الترمجة لقوات االحتالليف

انوا مع بين جلـدم  لقد ك .ن تأخذهم بااهدين رأفةوهو ما تفننوا فيه كثريا وأبدعوا،دون أ
 .ومل يرقبوا فيهم إال وال ذمة ،غالظا شدادا

 ،ندما أبصرت عمق إخالص احلركى هلـا أن إدارة االحتالل الفرنسي ع واخلليق باإلشارة،
بل والشعب أيضا ذلك  ،مقابل شدة بأسهم على الثورة وااهدين ومستوى والئهم لفرنسا،

قصد التـأثري علـى معنوياتـه     زهم،ملرهم ومهزهم ومل يسلم هو اآلخر من سبهم واحتقا أنه
ما ذهب  يعزز هذه احلقيقة،ولعل ما يعكس و. ناعته بشرعية وعدالة وصدق الثورةزعزعة قو

بشاغا الذي طفق يلقي بالالئمة على سلطات االحـتالل   بوعالم إليه كبري اخلونة، يف اجلزائر،
: حيث عبر عن ذلك بقوله قوله .كىربسبب تأخرها يف طرح فكرة إنشاء فرق احل الفرنسي،
ذلك أنه . غري أنه مل يوجه إلينا النداء ،1956و ،1955، 1954حيث مرت السنوات "... 

لقامت مجيع القرى بتعيني مسؤولني عنها للقيام لو وجه النداء منذ الساعات األوىل للمسلمني 
تجمعات اليت تعقد وهو نسي وتقدمي معلومات دقيقة وصحيحة عن المع اجليش الفر باالتصال

  .45"...عل عمل اجليش فاعال وسريعاجي ما

أكثر من ذي قبـل، وال أدلّ علـى    فتحت األبواب على مصراعيها أمام احلركى، هنالك
 قيادة القوات املسـلحة  بشكل مذهل ،خالل تويل اجلنرال شال، ارتفعمن أن عددهم  ،ذلك

الشـق العسـكري للربنـامج     وه يف إجناحإدراكا منه للدور الكبري الذي من املمكن أن يلعب
  .الساعي إىل تطويق وخنق الثورة ،الديغويل
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  groupes d’auto(أنشأت إدارة االحتالل جمموعات الدفاع الذايت  وعلى غرار احلركى،

défense( الدفاع عن القـرى  حيث مت تزويد أفرادها ببنادق صيد ،قصد االضطالع مبهمة، 
وقد بلغ عددها ستني ألف، فيما بلغ  ،جيش التحرير الوطين ن طرف جماهديحال مهامجتها م

عشرة ) groupes mobiles de la protection rurale( ،اموعات املتنقلة حلماية الريفعدد 
  .Goumiers(46( **آالف،فضال عن القومية

    :اهلوامش -

                                                 
رنسية يف اهلند الصينية فاشلة على مجيع املستويات،و قد أُخذت قوات االحتالل كانت املغامرة الف– (1)

الفرنسي على حني غرة ،حيث استطاعت الوحدات املقاتلة الفيتنامية أن تلحق خسائر كبرية يف األرواح و 
اإلرادة يف العتاد، مل ختطر ببال قادة االحتالل الفرنسي اليت اغترت بالتفوق العددي و اللوجسيت، غري أن 

االنتصار و الرغبة يف التحرر من نري االستعمار و كذا معرفة اجلغرافية الطبيعية و البشرية،فضال عن التحكم يف 
ما جعل .معطيات الواقع لصاحل املقاومة الفيتنامية، مكنها من حتقيق نقلة نوعية، من حيث تغيري املوازين لصاحلها

النسحاب من الفيتنام رهبة و ترهقهم ذلة مما اقترفت أيديهم من جرائم و قادة االحتالل الفرنسي  يدفعون إىل ا
  . قادة و مسؤويل االحتالل الفرنسي فظاعات يف صفوف املدنيني الذين التفوا حول املقاومة التفافا كبريا،أغاض

مد العريب طفى بن بو العيد ،حممد بوضياف،رابح بيطاط، حملمص: هم السادةيف البداية ،كانوا مخسة ،و -) (2
 22ة ،املشهور تارخييا ،باجتماع الـبن مهيدي ،مراد ديدوش حيث تشكلت اللجنة ،خالل اجتماع املدني

وبعد انضمام .،نظرا لتغيب العضو الثاين و العشرين ،وهو عبد القادر خليفي  21،بيد أن عدد احلضور ،كان 
وهي اليت .رت اللجنة ،تضم ستة عناصر ،صا1954السيد كرمي بلقاسم ،عن منطقة القبائل ،خالل شهر أوت 

  . تولت مسؤولية تفجري الثورة 
  :للوقوف على املواقع اليت مستها عمليات الثورة ،أنظر -) (3

La Dépêche quotidienne d’Algérie ,n° du 02 novembre 1954,p1. 
L’Echo d’Alger ,n° du 02 novembre 1954,p1. 
L’Echo d’Oran n° du 02 novembre 1954,p1. 

وعلى غرار ذلك،أنظر،كذلك بيان احلاكم العام روجي ليونري ،الذي أشار فيه إىل مواقع العمليات ،وعدد 
خسائر جيش االحتالل، على الرغم من أنه مل يكن أكثر دقة، قياسا مبا أوردته الصحافة الفرنسية ،حول تلك 

،فوقع من حيث ال حيتسب ،يف مغالطات كمية  ولعله توخى وين أمر العمليات العسكرية الثورية.املسألة 
ونوعية ،وهو ما جعل مصداقية السلطة السياسية احلاكمة يف اجلزائر ،ممثلة يف احلاكم العام ،تز ،وتغدو مطعونا 

 . فيها 
(4)- Jacques Simon ,Novembre 1954 la révolution  commence e Algérie ,éditions 
l’Harmathan ,Paris ,2004,p189. 

سبعة عشر ألفا وجهوا لقيادة :عسكري ،على النحو التايل  85000لقد توزع الــ-) (5
األركان،ومصاحلها،سبعة وعشرون ألفا كلفوا بضمان احلراسة واملراقبة ،فيما وجه أربعة عشر ألف ملكافحة 
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,e introduction à l’étude des archives de la guerrSHAT:أنظر: جماهدي جيش التحرير 

,Paris ,château de Vincenne ,1992,p34. d’Algrie  
(6)- Pierre Montagnon ,La guerre d’Algérie genese et engrenage dans la tragédie 
,éditions Gérard waletpygmation ,Paris,1984,p184. 

ة ودقيقة ،من طرف قادة لقد كان امتداد، وتطور الثورة اجلزائرية ،حمل اهتمام كبري ، ومتابعة مستمر- (7)
االحتالل الفرنسي ،رغبة منهم ،يف إ جياد البدائل الكفيلة ،بالقضاء على الثورة ،على حنو شامل وكامل 

وقد تنوعت وتعددت يف هذا الصدد، التقارير العسكرية الفرنسية ،اليت أماطت اللثام ،عن .،وبأقصر الطرق 
تكزت عليها إدارة على االحتالل ،واليت مل تتعدى نطاق حقيقة عدم جدوى وفاعلية ،اإلستراجتية اليت ار

احلشد العسكري ،والقمع اجلماعي ،فضال عن إرهاب الدولة ،اخلارق لقواعد و أحكام القانون الدويل 
" وىف هذا السياق ،نورد ،تقريرا عسكريا آخر ،يدعم تقرير اجلنرال بارالنج ، للجنرال ،نواري .اإلنساين 

Noiret  "وثـقـل الثورة،وكذا درجة ومستوى تأثريها ،حمليا و إقليميا ،وهو ما أجلأ  يكشف  عمق
إن التمرد ،قد د خل مرحلة جديدة ،حيث : "حيث ،ذكر ،ما نصه . القادة الغـزاة ،إىل دق ،ناقوس اخلطر 

وأن قوات وحدات املسلمني الفرنسيني قد فقدت  –اجلزائر –اتسع نشاطه و أضحى يغطي جمموع البالد 
بيد أن هناك تطورا وحيدا ،سجل ... تها ، وأن معنويات اجليش قد اخنفضت بشكل حمسوس قيم
 لالستزادة....". متثل يف الدعم اجلوي ،الذي توفره ،الطائرات االستكشافية ،وكذا العمودية ا	���ان،يف

  :،حول مسألة تطور وامتداد الثورة اجلزائرية ،أنظر 
دود اجلزائرية التونسية واملغربية وتأثرياما على خطا موريس وشال على احل، مجال قندل -

  .15-  14،ص 2006دار الضياء، اجلزائر ،الثورة اجلزائرية،
(8)- SHAT , 1H1375 ,rapport Parllange ,op.cit. 
(9)- Pierre Montagnon ,op.cit,p 161. 
(10)- Ibid . 
(11)- 1H1117 ,dossier n°1 Bilan de désertion. 
(12)- Jean Garniage  ,Histoire contemporaine du Maghreb de 1830à nos jours 
,éditions Fayard,France ,1994,p 890. 
(13)- Annie Rey :la frontière Algéro-Tunisiènne pendant la guerred’Algérie  
dans les archives militaires de Vincenne(travail de recherche d’actylographié ,sans 
date ) ,p14 . 

جملة الدراسات ،" احلرب النفسية واإلستعمار الفرنسي للجزائر"، عبد احلفيظ مقدم14
  . 145،ص  1997التارخيية ،جامعة اجلزائر ،العدد العاشر ،

  .147نفسه ،ص 15
(16)-Gregor Mathias,les sections  administratives spécialisées en Algerie entre 

idéal  et réalité  (1955-1962 ) ,l’harmattan ,France ,1998,pp,14,16. 
(17)- Ibid. 

-1954(إتفاقياتإيفيان االتصاالت، احملادثات و املفاوضات إبان ثورة التحرير الوطين "دحو ولد قابلية -18
1962(  

(19)- Le Monde n°44223,du 02.08.1958. 
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(20)- SHAT ,introduction à l’étude des archives  de la guerre d’Algérie, château 
de Vincenne ,Paris ,1994,p,195. 
(21)- HenrieDescombin ,guerre d’Algerie 1955-1960 ,le cinquième bureau 
l’harmattan , France ,1994 ,p,28.. 
(22)- SHAT ,op ,cit,p,198. 
(23)-Ibid,p197. 
(24)- Ibid. 
(25)-Gregor Mathias ,op.cit,p21. 
(26)- HenrieLemire ,Histoire militaire de La guerre d’Algérie  ,Albin Michel 
,Paris 1982,p 129. 
(27)- Ibid,p133. 
(28)-  Mahfoud Kaddache,et L’Algerie se libbéra ,Paris méditerranée , ,Edif200, 
Alger, 2003 ,p31. 

شرع يف تطبيقها ،ميدانيا ،ارتكزت  ،املنشى حلالة الطوارئ،اليت 1955إن قانون الثالث أفريل لسنة 
حيث متثل  األول  ،يف منع تنقل األشخاص  أو السيارات ،يف األماكن و األوقات :على ثالثة أسس

فيما متثل الثاين يف ،إنشاء مناطق محاية و مؤمنة .احملددة مبوجب قرار من طرف إدارة االحتالل الفرنسي 
أما األساس الثالث .اجلزائر ي،فيها مقننة و مضبوطة ،مبوجب قرار كذلك ،حيث حركة أفراد الشعب 

وقد استند هذا القرار التعسفي ،اجلائر .،فقد متثل ،يف منع تنقل األشخاص ،يف كل ،أو بعض  املناطق 
،واملتعلق ،بتنظيم أحوال وشؤون األمة  1938جويلية سنة  11من القانون  الصادر ،يف  14،إىل املادة 

هذا األساس ،تقدمت احلكومة الفرنسية ،يف ظل امتداد  الثورة ،وتوسع جمال وعلى .،يف حالة احلرب 
  : لالستزادة ،أنظر.اإلقبال الشعيب ،عليها ،مبشروع قانون ،أمام اجلمعية الوطنية الفرنسية 
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ة التحرير، على هي مصطلح يطلق على فرق أو جمموعات، أنشأها االحتالل الفرنسي خالل ثور القومية**
غرار فرق احلركى و الدفاع الذايت، حملاربة جماهدي جيش التحرير الوطين،و تتبع أثر مناضلي جبهة التحرير و 

أن لفظة :" و يذهب عاشور شريف إىل القول.العمل على رصد حركة كل من يشتبه يف تعاونه مع الثورة 
قاموس الثورة عاشور شريف،: أنظر". ين القومية أصبحت مرادفة للحركيني خالل حرب التحرير الوط

  .   278،ص 2007ترمجة عامل خمتار،دار القصبة للنشر،اجلزائر،،)1962-1954(اجلزائرية 
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على الرغم من قلة الوسائل املتعلقة بالدعاية واإلعالم، فإن فيدرالية جبهة التحرير باملغرب 

، كما اى كافة شرائحهاملقيمة باملغرب علقد أولتهما اهتماما كبريا يف صفوف اجلالية اجلزائرية 

ارتكز هذا العمل على توجيه املناضلني وتقدمي التعليمات من أجل يئتهم للعمـل الـدعائي   

واإلعالمي، كما كان التنظيم ينتقي عناصر حتمل مؤهالت الدعاية ومتمكنة يف هذا امليـدان  

مناشـري   خاصة خالل السمريات اليت كانت تقام والوالئم اليت كانت تنظم والقيام بتوزيـع 

وبيانات متعلقة بالنضال الوطين، فضال عن بيانات كانت تصدرها احلكومة املؤقتة وجريـدة  

نسخة بالفرنسية، عالوة على  6000نسخة بالعربية و  6500ااهد اليت كانت تصدر يوميا 

 جرائد أخرى مغربية باللغتني، كما كان تنظيم اجلبهة يستغل كل املناسبات واملنابر اليت كانت

تتاح للمناضلني من أجل مساع صوت الثورة حمليا ووطنيا ودوليا حىت يف صفوف الشخصيات 

ـ  كما كان التنظيـم ... العاملية اليت كانت تزور املغرب من نقابيني وصحفيني  ةاملـدين جلبه

عرض أفالم وثائقية وأشرطة مسعيـة   -ولكن يف جمال ضيق بالنظر إىل قلته-ل يستعمالتحرير 

ل وتطور مسار الثورة، يضاف إىل ذلك تنظيم املهرجانات الفنية اليت كانت تقام تتعلق بالنضا

من طرف الكشافة اإلسالمية واليت سامهت بدورها أيضا مسامهة فعالة يف حتقيـق الدعايـة   

  .1وتفعيلها يف صفوف اجلزائريني

  :اإلعالم والقضية اجلزائرية - 1111

ليميا ودوليا، والظاهر ا وإقل اإلعالم وطنياجلزائرية على كاهوقعت مسألة التعريف بالقضية 

مل تم يف البداية ذا القطاع كوسيلة يف ربح املعركة ضد إعالم استعماري قـوي،   أن الثورة

وهلذا الغرض اهتمت جبهة التحرير الوطين باإلعالم لتوضيح أهداف الثورة والرد على اإلعالم 

كان بسيطا وبدائيا متثل أوال يف الكتابات احلائطية  املضاد ، واملالحظ أن إعالم الثورة يف البداية

واملناشري احمللية واالتصاالت الفردية، ومل تظهر جريدة ناطقة باسم الثورة بعد سنة من اندالعها 

  .   2على األقل
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اختذت الثورة من منطقة املغرب العريب مركزا إعالميا مسع منه صوت الثورة اجلزائريـة يف  

وصل إىل آذان مجيع الشعوب احملبة للسالم واملكافحة من أجـل احلريـة   مجيع بقاع العامل و

  .واالستقالل

حبكم القرب واالمتداد اجلغرايف وظهور تنظيم الثورة مبكرا يف هـذه  األقصى املغرب  كان

املنطقة املقر األول لظهور عدة وسائل للدعاية واإلعالم، كانت اجلالية اجلزائريـة املقيمـة يف   

  : مود الفقري الذي ارتكز عليه تنظيم اجلبهة يف تنشيط وتفعيل  هذا امليدان اهلاماملغرب هي الع

أقامت جبهة التحريـر   :مكتب اإلعالم والدعاية جلبهة التحرير الوطين باملغرب -

كان ينشط يف كل من الربـاط وطنجـة    1956الوطين مكتبا للدعاية واإلعالم منذ افريل 

  .لتحرير الوطين باملغربوتطوان، أشرفت عليه بعثة جبهة ا

تركزت مهام املكتب يف البداية على طبع صحف الثورة وتوزيعها مث أصبح يقوم بالدعاية 

اإلعالمية والسياسية للثورة، فيوزع  النشريات والصحف والتصرحيات، كما اضطلع مبهمـة  

. ورة اجلزائريـة التنسيق مع الصحف احمللية املغربية والدولية اليت كانت تنشر أخبار وبيانات الث

  : من األعضاء البارزين الذين كانوا ينشطون ذا املكتب

من األعضاء الذين برزوا يف اإلعالم وقدموا للثورة خدمات جليلة يف هذا : 3زهري إحدادن -أ

واستطاع بفضل ثقافته املستنرية أن يكون أحد النشطاء  1955اال، دخل إىل املغرب سنة 

من " صوت اجلزائر"فروض على الثورة من خالل مشاركته يف برنامج الذين كسروا احلصار امل

اإلذاعة السرية اليت أقامتها الثورة بتطوان، ونظرا لنشاطه املتنامي وحرصه الدائم على إخـراج  

عني مسؤوال ملكتب اإلعالم بـاملغرب يف بعثـة   . صوت الثورة اجلزائرية من الدوائر الضيقة

  . 4زائرية وبقي ينشط يف جمال اإلعالم إىل غاية االستقاللاحلكومة املؤقتة للجمهورية اجل

يذكر بأن له عالقة مصاهرة مع العريب بن مهيدي وهـو الـذي أقنعـه    : 5علي مرحوم -ب

، 1955دخل إىل املغرب وكلف بتمثيل الثورة يف تطوان سـنة  . باالنضمام إىل الثورة مبكرا

ه الواسع، وكان له نشاط دان اإلعالم من باباته الصوتية دخل ميونظرا ملواهبه الفكرية ومهار

توىل إعداد برنامج صوت اجلزائر يف كل من إذاعة . إعالمي بارز طوال سنوات الثورة باملغرب

كان السيد على مرحوم يتمتع خبطابته املتميـزة يف  . 6تطوان وإذاعة طنجة إىل غاية االستقالل

ا اجلالية بكثرة فكان يستغل هذه املناسبات املناسبات واملنتديات والتجمعات اليت كانت حتضره

يف تنمية الشعور الوطين واالعتزاز بالثورة، ومل يقتصر على لسانه فقط يف نشر أفكار الثـورة  
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والتعريف ا بل كان يكتب يف الصحف املغربية من أجل كسب الرأي العام املغريب ال سيما 

   .7الفئة املثقفة

يعترب من األوائل الذين التحقوا بثورة التحرير، تلقـى   الذي) عبد اللطيف(مدين حواس  -ج

تكوينه يف االتصاالت واإلذاعة بالقاهرة، وبعد عملية التكوين أرسلته قيادة الثورة إىل الواليـة  

اخلامسة ليعمل يف اإلذاعة السرية اليت أنشئت يف املغرب، واصل مدين حواس نشاطه اإلذاعـي  

  .8قاللبكل عزمية وإصرار إىل غاية االست

  : الصحف -أ

ستعمار غاشم استدعت استعمال مجيـع  الإن املعركة اليت خاضتها الثورة يف املغرب ضد ا

وسائل الدعاية واإلعالم ملناوأة السموم التضليلية اليت كانت تنشرها وسائل العدو يف أوسـاط  

افة اجلزائرية املهاجرين قصد تكريس مبدأ الفصل بني الثورة واجلالية اجلزائرية، علما أن الصح

كانت ممنوعة الدخول سواء قبل الثورة أو بعد اندالعها باستثناء جريدة البصائر لسان حـال  

، يذكر أنه كان للبصـائر  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت كانت تدخل مرة يف األسبوع

ا إىل درجة يف أوساط الطلبة خصوصا ويف أوساط اجلالية اجلزائرية واملغاربة عموم صدى واسع

أن األستاذ الذي كان يدرس جبامعة القرويني يستوقف الدرس ويطلب من الطالب حممد بـن  

ددوش قراءة ما كتبه اإلبراهيمي، فكان هذا السلوك يزيد من وعي الطلبة وينمـي قـدرام   

ويف ظل الظروف الصعبة اليت كانت تعيشـها   9العقلية والفكرية ويعزز لديهم الروح الوطنية

ة يف املغرب ال سيما يف السنوات األوىل، بادر التنظيم املدين جلبهة التحرير الوطين إلجياد الثور

وسائل ربط واتصال باجلالية، فكان يف مقدمتها الصحافة، باعتبار هذه األخرية هي املعربة عن 

من هذه الصحف الـيت  . آمال وآالم الشعوب واألمم وهي ترسم طريق املستقبل حبلوه ومره

ا الثورة بسواعد وأقالم اجلالية اجلزائرية املقيمة يف املغربأنشأ:  

  :جريدة املقاومة -1111

حتت إشراف املناضلني حممد بوضياف وعلي هارون أنشأت جبهة التحرير الوطين جريدة 

من أجل تنوير الرأي  1955واليت ظهرت يف طبعتها األوىل بباريس سنة  10"املقاومة اجلزائرية"

، وقصد االقتراب من دائرة 11مة وربط املهاجرين بالثورة على وجه اخلصوصالعام الفرنسي عا

الثورة باجلزائر ونظرا لوجود جالية جزائرية معتربة باملغرب بادرت جبهة التحريـر الـوطين   

بإصدار طبعة جديدة ثانية باململكة املغربية حتمل نفس االسم موجهة للرأي العـام العـريب،   
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نشأها تنظيم اجلبهة باملغرب، شرع يف طبعتها مبدينة تطوان منذ أفريل والظاهر أا أول جريدة أ

  .12وكلف املناضل علي هارون بإدارا 1956سنة 

ظهرت جريدة املقاومة يف وسط متيز بالنضال ورفع راية اجلهاد من أجل حتريـر املغـرب   

ظلـت  . العريب الذي أصبحت دوله خاصة تونس واملغرب قاب قوسني أو أدىن من االستقالل

وتوزع داخله وخارجـه إىل غايـة    13"ب"جريدة املقاومة تطبع باملغرب وحتمل شارة طبعة 

1957توقيفها يف منتصف 
14.  

  :     ـ جريدة ااهد2222

نظرا الختالف الرؤى وتباين املواقف بني رؤساء حترير جريدة املقاومة، وتبعا الخـتالف  

قد تقرر توقيف الطبعات الثالث مث إلغائها ف) تونس -تطوان املغربية  -باريس ( أماكن الصدور

واليت صارت منذ ذلـك  "  15ااهد" واستبدال املقاومة اجلزائرية  جبريدة  1956 يف صيف 

  .التاريخ اللسان املركزي للثورة اجلزائرية

تزامنـا مـع    1956 صدر أول عدد من جريدة ااهد باجلزائر العاصمة يف شهر جوان 

منها ستة أعداد، يف حني أن العدد السابع مل ير النور بسبب إتالف قوات صدر . معركة اجلزائر

املقر، وهذا ما دفع بالقيـادة   وتشتت أعضاء حتريرها بعد اكتشافاالحتالل للمطبعة والوثائق 

  .الثورية إىل نقل مقر اجلريدة من اجلزائر العاصمة إىل تطوان املغربية

1957سبتمرب  05ريدة بتاريخ يف مدينة تطوان صدر العدد الثامن من اجل
حيمل بالغا  16

واإلعالن عن صـدور  " املقاومة اجلزائرية"ة  صدور من جلنة التنسيق والتنفيذ تعلن فيه عن اي

ما مت نقلـها إىل   ، غري أن اجلريدة سرعان17ااهد جريدة ناطقة باسم الثورة ولساا الوحيد

  .1957 بتاريخ الفاتح نوفمرب 11العدد تونس فصدر ا 

مبساعدة  -س تونقبل أن تنتقل إىل- 18كان يشرف على رئاسة حتريرها السيد رضا مالك

متيزت  املرحلة التيطوانية خبروج اجلريدة من السر إىل العالنية، . 19السيد موساوي حمي الدين

  :توزيعها بالشكل التايلكان نسخة  5000ر كل عشرة أيام حبوايل كانت تصد

  .غرب على املناضلني وتباع يف األكشاكنسخة توزع يف امل 1000

نسخة تطبع على ورق شفاف سهال للطي واإلخفاء ليعرب احلـدود ويـدخل إىل    2000

  .اجلزائر عن طريق جيش التحرير الوطين، توزع على ااهدين وعلى الشعب بصفة عامة
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ن نسخة تطوى وتوضع يف أغالف وترسل إىل اخلارج عن طريق الربيد األسباين م 2000

، وبذلك يكون صوت الثورة اجلزائرية قد مسع يف كل مكان من العامل ال 20تطوان إىل مدريد

  .سيما أوربا الغربية

كانت اجلريدة هي الوسيلة األوىل اليت استعملتها الثورة كسالح للـرد علـى أكاذيـب    

بية ويف االستعمار وتضليله للرأي العام الداخلي واخلارجي ، وبواسطتها متكنت اجلماهري الشع

مقدمتها املناضلون من إدراك املعركة احلقيقية اليت تقودها جبهة التحرير ضد استعمار غاشـم  

، كما متكنت الثورة من خـالل جريـدة    آذانه ومل يسمع سوى لغة السالحوضع أصبعه يف

  .ااهد من عزل العدو وكسب الرأي العام الوطين والدويل 

  :ب ـ الوسائل السمعية

اليت اتبعتها الثورة يف تعاملها مع العدو وحماولة عزله إال أا مل  االستراتيجية على الرغم من

تكن كافية، ألن الصحافة االستعمارية كانت قوية وعريقة يف مقابل صحافة الثورة الناشـئة،  

لذلك قررت اجلبهة االستعانة بوسائل إعالمية أخرى من خالهلا ميكن إيصال رسالة الثـورة  

أوساط اجلماهري اجلزائرية يف الداخل واخلارج بأكثر فعالية ومحاس نذكر بعضها وأهدافها إىل 

  :فيما يلي 

1956أنشئت يف شهر ديسمرب : ذاعة السريةاإل -أ
ها تنفيذا لقـرارات  ، وكان إنشاؤ21

، وقد تزامن ظهورها مع عشية التحضري لإلضراب الذي قررته جلنة التنسـيق  مؤمتر الصومام

1957ع األول من شهر فرباير والتنفيذ يف األسبو
  :، وقد مر نشاطها مبرحلتني أساسيتني22

كان جمال نشاطها دائرة احلدود اجلزائرية املغربية، بدأت هـذه اإلذاعـة    :مرحلة التنقل -

G.M.Cعرب شاحنة من نوع  PC 610بوسائل بسيطة متكونة من جهاز إرسال من نوع 
23 

بوصوف من احلصول على أجهزة راديو من القاعدة  وذلك بعد أن متكنت القيادة الثورية بقيادة

وحوايل عشرة األمريكية املتمركزة بالقنيطرة واملقدرة بعشرين جهاز راديو من خمتلف األنواع، 

1956أوت  15ذه الصفقة يوم أجهزة إرسال، متت ه
ويعود الفضل يف إبرام هذه الصفقة  24

حنن بصدد إعداد مقال خيص نشـاط  ( ارإىل رجل األعمال اجلزائري املقيم باملغرب مسعود زق

  ).هذا الرجل الوطين

كانت هذه اإلذاعة متنقلة تبث براجمها عرب وهاد وفجاج منطقة الريف اخلاضـعة سـابقا   

ساعتني يوميا، ساعة باللغة العربية تتطرق إىل أخبار عسـكرية وسياسـية    25للحكم األسباين
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لساعة الثانية فتقسم نصفني، نصف سـاعة  وتعليقني أحدمها بالفصحى واآلخر بالدارجة، أما ا

بالقبائلية والنصف الثاين بالفرنسية، وبذلك تكون الثورة قد توغلت بأفكارها ومبادئهـا إىل  

  .مجيع الفئات والشرائح االجتماعية اجلزائرية واملغربية

" امليمون"الشيخ رضا املدعو : مرف على تنشيط اإلذاعة السرية خنبة من الصحفيني منهأش

ن ذرية اولئك الذين رفعوا ومازالوا يرفعون الثقافة العربية اإلسالمية عاليا، تكون يف جامعة م(

القرويني، مدير مدرسة بين صاف واحدة من العديد من املدارس اليت أسستها هذه اجلمعيـة،  

من طرف اإلدارة الفرنسية فالتحق مبنظمة جبهـة التحريـر    ونظرا مليوله الوطنية كان مالحقا

ل السالح ولكنه حيم ليعدله بزجاج مسيك، ال يستطيع مح غرب، معاق بضعف بصره الذيبامل

  .  26)ة بيانه الذي بوأه مهمته اجلديدةقلمه خصوصا سهول

اهلـامشي   -الشـيخ القاضـي    - 27عبد ايد مزيان -رشيد عبد السالم  -مدين حواس  -

  . 28التيجاين

ارة االحتالل انطالقا من اجلزائـر بسـبب   ونظرا لضغط إد 29)يوغرطة(بن عبد اهللا محود  -

عجزها عن التشويش على اإلذاعة فقد توقفت اإلذاعة السرية ملدة سنة كاملة إي من منتصف 

1958إىل منتصف سنة  1957سنة 
30 .  

استغل القائمون على اإلذاعة السرية مدة التوقف يف تطوير العمـل   :مرحلة االستقرار -

بتقنية عالية فتوصلوا إىل قناعة مفادها أن أفضل عمل إذاعي من اإلذاعي وفق متطلبات املرحلة 

حيث الشكل واملضمون هو االستقرار وإقامة حمطة إذاعية ثابتة، وبعد موافقة السلطات املغربية 

على استئناف نشاط اإلذاعة كان القائمون عليها قد رتبوا استديو بكامل جتهيزاته يف عمـارة  

هم عن أمهية اإلعالم يف دفع عجلة الثورة والتفاف اجلماهري حوهلـا  مبدينة الناظور، وتعبريا من

حضر حفل التدشني جمموعة من القادة واملسؤولني يف مقدمتهم سعد دحلب وحممد يزيد وزير 

اإلعالم يف احلكومة املؤقتة وبوعالم بسايح الضابط جبيش التحرير الوطين والـذي انتقـل إىل   

وإلهلاب (ي لسرية باملغرب، وهذا ما عرب عنه السيد ملني بشيشالعمل ضمن فريق إذاعة اجلزائر ا

اجلماهري باحلماس الثوري والنخوة الوطنية جيئ بالصحفي صاحب الصوت املتميـز عيسـى   

  .31)مسعودي الذي كان بتونس الفتتاح اإلذاعة

ـ وخالد سافر و مدين حواس:ة من الصحفيني منهمساهم يف تنشيط هذه اإلذاعة مجل و دح

ية أحد ضباط جيش التحرير الذي كان يعمل مبصاحل اإلعالم مث االتصاالت ويف سنة ولد قابل
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يشغل اليوم وزير الداخلية يف (أصبح أحد رجاالت طاقم حترير اإلذاعة السرية بالناظور 1959

، إىل جانب الصحفي الشاعر حممد بوزيدي، هذا األخري الـذي  )اجلمهورية اجلزائرية املستقلة 

كـان   حيثة وعمل يف جمال اإلعالم والتعبئة والتعليم والتوجيه، ومن تونس سخر نفسه للثور

بإذاعة الناظور السرية بـاملغرب وسـاهم يف    1959ينشط بإذاعة صوت اجلزائر التحق سنة 

  . 32تفعيل نشاطها الثوري وأصبح شاعر الثورة املعرب عن صوت الثورة اجلزائرية 

  :إذاعة صوت اجلزائر -ب

باملغرب من طرف فيدرالية جبهة التحرير الوطين بثالث حمطـات يف   1956أنشئت سنة 

كل من الرباط وتطوان وطنجة، وكانت تبث براجمها باللغة العربية، ويبدو أن املركز الرئيسي 

لصوت اجلزائر كان بطنجة واليت توىل رئاسة حتريرها السيد إبراهيم غافـة مبسـاعدة أمحـد    

مد، أما حمطة الرباط فقد أسندت خلية اإلعالم فيها إىل السيد سي الدراجي بومنجل ومديين حم

 -معمري عبد القـادر  - 33حممد بن ددوش -قادوش  -محادي مكروري : وعضوية كل من

  .34زهري إحدادن -امساعيل محداين  -عبد القادر قريصات  -مساوي زروق 

 -علي نسـاخ   -ري إحدادن أما حمطة تطوان فقد كان يشارك يف إعداد بثها كال من زه

علي مرحوم، وقد تعرضت هذه اإلذاعة إىل مصاعب مجة كانت سببا يف توقفهـا،   -عسول 

لكن قيادة الثورة بقيادة بوصوف ونظرا ملوقع طنجة االستراتيجي بالنسبة للثورة اجلزائرية فقد 

حتت  1960ة سن متكنت من إعادة بعث إذاعة سرية يبث براجمها مـن هذه املدينة ابتداء من

أما قدور ريان وهو أحد التقنيني الذين كانوا يشـرفون   35"إذاعة اجلزائر احلرة ختاطبكم"اسم 

بدأت يف البث ابتداء مـن  ) إذاعة طنجة(ذكر بأن هذه اإلذاعة على تسيري إذاعة طنجة، فقد 

، وهو ما يوافق ذكرى التحضري الندالع الثورة، استغرقت مدة بثهـا األول  15/11/1961

 زيارة مد يزيد وزير اإلعالم الذي كان يفساعة بدون انقطاع، دشنت من طرف السيد حم 20

من طـرف امللـك   " صوت اجلزائر املكافحة"وبوجدة مت تدشني إذاعة . 36إىل اململكة املغربية

وذلك مبناسبة زيارة كرمي بلقاسم وزير الداخلية آنذاك إىل  1961احلسن الثاين ابتداء من سنة 

مما جتدر اإلشارة إليه فإن طاقم اإلذاعة السرية كانت تركيبته البشرية متكونة مـن  و 37املغرب

  .38جزائريني فقط وال وجود لألجانب فيها

إىل جانب اإلذاعة اجلزائرية كان بعض اجلزائريني املقيمني باملغرب ينشـطون يف اإلذاعـة   

الذي كان يشـرف  املغربية أشهرهم الصحفي القدير صاحب الصوت الالمع حممد بن ددوش 
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كان يستعرض فيه أحداث العامل " العامل يف أسبوع"على برنامج يف اإلذاعة املغربية حتت عنوان 

مركزا على القضية اجلزائرية اليت كانت تطغى على الوقت املخصـص للحصـة، ونتيجـة    

التصرحيات اليت كان يقدمها ابن ددوش تعرض إىل مضايقات من طرف إدارة احلماية وشنت 

ال جيب أن (ليت أفاضت الكأس هي مجلة قاهلا افة الفرنسية محلة ضده، وكانت القطرة االصح

، فكان )يف جنيف بعد معركة ديان بيان فو ننتظر فرنسا مثاين سنوات لتتفاوض كما تفاوضت

، إىل جانب ابن ددوش كـان يعمـل   39أقل هذه املضايقات أن وقف عن العمل ملدة أسبوع

عبـد  : ن المعون قدموا الكثري للقضية اجلزائرية ذكر ابن ددوش منهمباإلذاعة املغربية صحفيو

أول مـدير  (املغرب ووظفهم يف إدارة املخـزن  السالم الذي كان من األطر الذين استقبلهم 

كان هذا األخري مكلفا خبزانة االسطوانات ويف نفـس  ) لوكالة األنباء اجلزائرية بعد االستقالل

الوطين باملغرب، باإلضافة إىل السيد كشرود املـذيع واحملـرر   الوقت مسؤوال جببهة التحرير 

) صهر مصايل احلاج(أن ينسى ابن ددوش السيد قلفاط  صاحب الصوت الالمع والقوي، دون

  .40الذي كان حمررا لألخبار

من خالل ما سبق خنلص إىل نتيجة مفادها أن اإلعالم كان له صدى كـبري وواسـع يف   

ة يت أصبحت تعتز وتفتخر ذا املكسب الثوري الذي حققته الثـور أوساط اجلماهري الشعبية ال

كانت وسائل اإلعالم جبميع أنواعهـا حتـث    ه،باعتباره املعرب عن إرادته وطموحاته وأصالت

الشعب على االلتفاف حول جبهة وجيش التحرير الوطين وتعرفه بقضيته العادلة كاشفة بذلك 

ال الشك والريبة واليأس يف نفوس اجلماهري، كانـت  االدعاءات الفرنسية اليت تعمل على إدخ

  .هذه الوسائل تعمل على إعادة روح األمل يف أوساط اجلماهري واعدة بالنصر القريب

 يقتصر صوت وسائل اإلعالم على املغرب فحسب بل كانت ختاطب الشعب داخـل  مل

يف األخـري نقـول أن   و( ابأوروبهاجرة الوطن واجلالية املتواجدة يف املهجر باخلصوص تلك امل

بتوعية الشعب وبث اإلذاعة السرية قد لعبت دورا رئيسيا كوسيلة إعالمية مؤثرة جلبهة التحرير 

ويف ذات السياق يرى . 41)، وجتنيد اجلماهري وراء الثورة ومنحها األمل يف النصرالثقة يف النفس

و قد حـدث  اسطة الراديفرانز فانون أن التحول احلقيقي يف جمال اإلعالم السيما املسموع بو

، باخلصوص حينما علم الشعب بواسطة املنشورات بوجود صوت 1956فعال يف أواخر سنة 

اجلزائر احلرة ، مث تأكد الشعب ذا املولود اجلديد عن طريق البث اإلذاعي وحدد سـاعات  

، حمدد املكان جغرافيـا  االستماع، على الرغم من أن هذا الصوت كان يبث من اجلبال وغري 

، مث يروي نفس الشـاهد شـدة   42)كان ينقل صوت الثورة العظيم إىل اجلزائر كلها(ولكنه 
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ففي أقل من عشرين يوما نفذ مجيع ( التهافت على أجهزة الرايديو من طرف الشعب اجلزائري 

، هكذا يكون جهاز الراديو قد حتول إىل وسيلة حقيقية 43)ما يف املستودعات من أجهزة الراديو

زائريني جنبـا إىل جنـب يف   مام مرأى االستعمار الذي مل يفهم حقيقة جلوس اجلللمقاومة أ

 وسوف يكـون (ساعات بث إذاعة اجلزائر احلرة  يف املقاهي ينتظرونويف الشوارع و البيوت

، ولسـوف  مستوى التالحم وتوجيه مجوع الشعب، أمهية رئيسيةلصوت اجلزائر املقاتلة على 

، باعتبارها إفصاحا عـن مفهـوم غـري    ة والقبائلية والفرنسيةات العربينرى أن استخدام اللغ

وبذلك ميكن القول أن حيازة الراديو من طرف أي جزائري يعترب عربون انتمـاء   .44)عرقي

هكذا فإن صوت اجلزائر الذي أنشئ من الشي قد جعل األمة توجد، (وموقف مساند للثورة 

  .45)ومنح إىل كل مواطن كيانا جديدا وعرفه عليه بوضوح
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    :اهلوامش -
  .، املصدر السابق  1961أوت  ج. ث . و. تقرير وزير الداخلية خلضر بن طوبال املقدم إىل م  -1

C.A.N : C.N.R.A ,Co38  

، دار الغرب 1، ط 1962ـ  1954أبو القاسم سعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف ـ مرحلة الثورة  -2

  . 210ث أول نوفمرب،ص .و.ح.ب .، منشورات املركز الوطين د2007اإلسالمي ، بريوت 

، كان من نشطاء احلركة الطالبية، 1947، اخنرط يف النضال السياسي سنة 1929من مواليد جباية سنة  -3

، بعد اندالع الثورة اتصل بعبان 1953انتخب أمينا عاما مساعدا جلمعية الطلبة املسلمني لشمال إفريقيا سنة 

رفقة األمني خان من أجل االلتحاق بالثورة وتفعيل نشاطه اإلعالمي والثوري يف  1955رمضان يف صيف 

قاموس أعالم عبد اهللا مقاليت، . املرجع. الوسط الطاليب، أرسله عبان إىل املغرب من أجل القيام ذه املهام

 .17ـ  16 ، ص2009مؤسسة بلوتو، اجلزائرشهداء وأبطال الثورة اجلزائرية، 

 .17مرجع سابق، ص ... ـ عبد اهللا مقاليت، أعالم 4

  .بقرية بين مسلم بامليلية، أحد رجال مجعية العلماء املسلمن اجلزائريني 1913ولد سنة  -5

 473، مرجع سابق، ص ...عبد اهللا مقاليت، أعالم -6

 239ص  ، 2009دارالسبيل، يب يف دعم الثورة اجلزائرية، عبد اهللا مقاليت، دور بلدان املغرب العر -7

لإلشارة فإننا حاولنا االتصال به ـ بإيعاز من ملني بشيشي ـ . 238مقاليت، أعالم، مرجع سابق، ص -8

ملقابلته وإجراء حوار معه حول نشاط اإلذاعة يف املغرب لكنه كان يتهرب دائما مدعيا بأنه مل يكن عنصرا 

 . الفعاال يف  هذا ا

 .2007حممد بن ددوش، مقابلة مع الباحث بالرباط سنة  -9

بدأت تطبع يف املغرب ،  1956، ويف مطلع يف فرنسا 1955اجلريدة أواخر سنة ظهر أول عدد من  -10

، وهذه الطبعات الثالث ختتلف يف أسلوا وحتريرها ، ظهرت طبعتها الثالثة يف تونس ويف منتصف ذات السنة

 عدم التنسيق بني هيئات التحرير ، كانت جريدة املقاومة تصل إىل أحناء شىت من العامل بدءا ويعزى ذلك إىل

أبو القاسم سعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف ـ مرحلة : بدخوهلا إىل اجلزائر عن طريق التهريب ، للمزيد راجع 

 . 211الثورة ـ مرجع سابق ، ص 

ة التحرير، الثورة اجلزائرية أحداث وتأمالت، انتاج مجعية أول األمني بشيشي، دور اإلعالم يف معرك -11

  .187، ص 1974نوفمرب لتخليد ومحاية مآثر الثورة يف األوراس، باتنة 

 .86عمر بوداود، مصدر سابق، ص  -12

صدرت " ج"كانت بباريس، أما الطبعة الثالثة فريمز هلا باحلرف " أ"نسبة إىل الطبعة الثانية، ألن الطبعة  -13

 .187ملني بشيشي، املرجع السابق، : املرجع: بتونس

هناك اختالف بني من كتبوا عن .239مرجع سابق، ص ... عبد اهللا مقاليت، دور بلدان املغرب العريب -14

اإلعالم أثناء الثورة ، منهم من ذهب إىل أن جريدة املقاومة توقفت على إثر مؤمتر الصومام ، يف حني يرى 
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على إثر خروج جلنة التنسيق والتنفيذ من العاصمة ، أما جريدة ااهد  1957كان سنة  فريق آخر بأن توقفها

: فاالختالف احلاصل يف صدورها يتمثل يف كوا صدرت قبل أم بعد مؤمتر الصومام ، حول هذا االختالف

 . 212سعد اهللا أبو القاسم ، تاريخ اجلزائر الثقايف ـ مرحلة الثورة ـ ص 

ومنح " ااهد"إىل " املقاومة"صومام برناجما جديدا لإلعالم وركز على تغيري التسمية من وضع مؤمتر ال -15

يذ وبذلك توحد مصدر إعالم اإلشراف على اإلعالم جلبهة التحرير الوطين حتت قيادة جلنة التنسيق والتنف

زائر الثقايف ـ مرحلة أبو القاسم سعد اهللا ، تاريخ اجل: ، للمزيد حول موضوع تغيري التسمية يراجع الثورة

  . 211الثورة ، مرجع سابق ، ص 

 . 188ملني بشيشي، مرجع سابق، ص  -16

 .1، ص ) 05/09/1957(  8ااهد، عدد  -17
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عي يف العامل اإلسالمي خالل أحد رواد اإلصالح السياسي واالجتما )1(يعترب محدان خوجة
ودعوتـه إىل  عرف بتفتحه على ثقافة العصر وإدراكه لعوامل تطور اتمعـات   .م19القرن 

، فسبق بأفكاره العصر الذي عاش فيه، إضافة إىل كونـه  اإلصالح ومسايرة احلضارة احلديثة
جزائر، فقاومه بكل مـا  الذين وقفوا يف وجه االستعمار الفرنسي لل, مناضالً من الرعيل األول

أويت من حنكة وخربة سياسية وفطنة فكرية، فكان دفاعه هذا ال يقل أمهية عن دفـاع قـادة   
  .املقاومة اجلزائرية املسلّحة

  :رحالت محدان خوجة إىل أوربا وتأثّره باألفكار اللّيربالية -أ

االً إىل األسفار، وحمباألوربيـة  (جنبيـة  ا للتجـوال يف البلـدان األ  كان محدان خوجة مي
مكّنته هذه ف ي والتزود من مناهل املعرفة،، وهدفه يف ذلك ممارسة النشاط التجار)واإلسالمية
تركيا، تونس، البلقان، فرنسا، إجنلترا، واسـبانيا،  : من زيارة العديد من البلدان مثل الرحالت
، )2()االحتراس من الوباءإحتاف املنصفني واألدباء يف (دث محدان عن رحالته يف كتابه وقد حت
فس لعدا من صاحل كنت قد جتشمت أسفارا صرفت فيها برهة من العمر، لوال اام الن: "فقال

، 1784، ولعلّ أول رحلة قام ا وهو صغري السن كانت إىل استانبول عـام  )3(..."أعمايل 
ية، وحتصيل ما تيسر له مـن  عندما أرسله والده إليها من أجل تثقيف نفسه، وتعلّم اللّغة الترك

  .)4(العلوم السائدة يف ذلك العصر

أوربا، اليت كانت تعيش حينـها حتـوالت يف بنيتـها     أما أغلب رحالته فقد كانت حنو
إىل  ركات فكرية جديدة، وقد أشـار وح يف بروز أنظمة سياسية واقتصادية احلضارية، متثّلت

لقد جتولت يف أوربا كثريا وقدرت األمـم احلـرة   ": أوربا ومعايشته لتمدا فقالرحالته حنو 
متّت معظم هذه الزيارات . )5(..."املتمدنة بالصحافة والنشر ملنفعة الطّباعة، وجدارة الشعوب
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م، واستقر ا ثالث سنوات، فأشاد ا كثريا 1820صوب باريس، اليت زارها أول مرة عام 
  .احلديثةمدنية للرة العريقة، ويف مؤلّفاته، واعتربها مركزا للحضا

من االحتكاك بشخصيات فكرية وسياسية هامة، كان أبرزها لقـاءه   مكّنته هذه الزيارات
وخالل املدة اليت استقر ا محدان يف باريس،  -قبل أن يصبح ملكًا على فرنسا-بلويس فيليب 

ة ا، فباريس كانت آنذاك خصص وقته إىل تعلّم اللغة الفرنسية واكتساب بعض العلوم املنتشر
تعج باألندية األدبية الغاصة بالعلماء والكتاب واملثقّفني، ومن احملتمل أن يكون محدان قد زار 

سني وممثّالً للدولة كونه كان مستشارا للداي ح ,باريس عدة مرات يف إطار مهمات دبلوماسية
إىل باريس، غري أن زيارته يف هذه املـرة   م، عاد1833ويف عام . اجلزائرية يف البلدان األوربية

، حيث كانت شبه إجبارية، واختلفت فيها نظرته إىل فرنسا حبكـم  ت خمتلفة عن سابقتهاكان
فهو قد اتجه إىل باريس تاركًا بالده حتت نري االحتالل الفرنسي، فبعدما أن , الظروف اجلديدة

يني بالتخلّي عن استبدادهم ألبناء وطنه، االحتالل، وإقناع الفرنسهذا فشلت حماوالته يف وقف 
انتقل إىل باريس ليواصل نشاطه النضايل، وليقدم صورة واضحة للرأي العام الفرنسي، واهليئات 

  .)6(يف اجلزائر من انتهاكات وجتاوزاتاحلكومية الفرنسية عما جيري 

رى إىل دول أوربيـة  زيارات أخ ة إىل فرنسا، كانت لهباإلضافة إىل هذه الرحالت املتعدد
، وعلى حد قول )7(واليات اإليطاليةوجوالته يف بعض ال, زارها مرتنيخمتلفة، مثل اسبانيا اليت 

ماتـه  فإنّ محدان كان يتردد كثريا على إجنلترا يف إطـار مه , )Pichon()8(الفرنسي بيشون 
  .)9(السياسية، وممارسة التجارة

األمور اليت تستدعي االنتباه، خاصة مظاهر املدنيـة   يف أسفاره عن افالمل يكن محدان متغ
األوربية، من عمران وصنائع وأفكار وأنظمة، فبتواجده يف أوربا سواء يف مهماته الدبلوماسية 

كان يتجول يف املدن ويزور املصانع وحيضر  ,ياسييف سبيل نضاله السنشاطه التجاري أو أو 
جيتمع و لى أمهات الكتب الفكرية، كتبات، ويطّلع عبعض االس السياسية، ويرتاد أعظم امل

إحتـاف  (وهو ما أكّده بقوله يف كتابـه   ،)10(ة وزعماء السياسة ورواد اإلصالحبأعالم الثقاف
مع قلّة الزاد وتشتت البال باالغتراب عن األهل واألوالد، فاستحدث الفكـر  ...): "املنصفني

  .)11("ن طول العهد باملطالعة والتحصيلعالكليل، وأجهدت الفهم العليل، وأضربت 

اكتسب محدان جراء رحالته املتعددة ثقافة واسعة ومتنوعة، وجتارب مثينة، خاصة فيمـا  
، وهي ثقافة أهلته إىل التعايش مـع أهـم   ، واملفاهيم اللّيرباليةيتعلّق بالفكر السياسي احلديث



- 298 - 

من اكتساب أفق فكـري   كما مكّنته. وربا أالتيارات الفكرية والسياسية اليت كانت سائدة يف
خاصـة وأن  , ر اتمعاتاحلديثة والعناصر الالّزمة لتطو متفتح، مكّنه من فهم وحتليل األفكار

هذه الرحالت متّت باجتاه حمورين فاعلني يف ميزان القوى العاملية آنذاك، واللّذان شهدا حتوالت 
الثورة الفرنسـية،  (ا مبهرا، وعرفت أحداثًا هامة اريعميقة، مها أوربا اليت أحدثت تطورا حض

، وما نتج عنها من تيارات فكرية، واحملور الثاين يتمثّل يف الدولة العثمانية ...)الثورة الصناعية
اليت كانت تتفاعل مع املتغيرات الدولية وتعمل من أجل االنفتاح على , مركز اخلالفة اإلسالمية

 قد استوعب أهم األحـداث الـيت   ه، وبذلك فإنّ فكر)12(جذرية  أوربا، وختوض إصالحات
  .عرفها العامل آنذاك

تأثّر محدان مبا شاهده وعاشه يف أوربا، وأُعجب بتمدا وأفكارها، هلـذا جنـده يشـيد    
، غـري أن  )13()املرآة( و) إحتاف املنصفني(لفكرية يف أغلب مؤلّفاته خاصة حبضارا املادية وا

أشد باملبادئ اللّيربالية من حرية سياسية وقيم إنسانية، وحقوق قومية، وتنظيمـات  تأثّره كان 
عشت يف أوربا وتذوقت مثرة : "عنه يف كتابه املرآة، حني قالوهو ما عبر  ,سياسية واجتماعية

  .)14(..."مدنيتها وأنا واحد من املعجبني بالسياسة املتبعة يف كثري من الدول األوربية

, واملؤسسة على العدل واحلريـة  هو التنظيمات السياسية احملكمة التنظيم تأثر به م مالعلّ أه
الـيت هـي    حرية األوربيني وعندما سافرت إىل أوربا اطّلعت على أسس: "قال يف هذا الصددف

لألسس اليت بنيت عليها  الرصيد األوحد حلكومة نيابية مجهورية، وقد وجدت هذه األسس مماثلة
ولكن كلّ من له معرفـة حقيقيـة   , نعم يوجد بينهما اختالف دقيق جدا عند التطبيق .شريعتنا

ومن خالل هذا النص يتضح لنـا  . )15("...هناك توافقا وتطابقا بينهما  بأسس الطرفني يدرك أن
ك بأن محدان كان يتمتع حباسة النقد والبناء، والقدرة على التمييز بني املفاهيم واسـتيعاا، وأدر 

بأنّ الشرائع السماوية متحدة األهداف، وأنّ القوانني الوضعية جاء ا العقل البشري، فاختلفت 
األمم يف فهمها ويف تطبيقها، فاألوربيون قد فهموها فهما مالئما لعصرهم ولبيئتـهم فأحسـنوا   

إلسـالمية  استخدامها، أما املسلمون فقد أعرضوا عن مقتضيات العصر، ومل يطبقوا الشـريعة ا 
 .)16(بشكلها الصحيح، فكان ذلك سببا يف تأخرهم 

سـي  السيا هـا لفكرمحدان باحلضارة األوربية وفهمه  من خالل هذا يتبين مدى احتكاك
احلديث، ووعيه بدور احلرية يف بناء حكومات مجهورية قوية ممثّلة من طرف الشعب ومعبـرة  

احلرية السياسية ( إىل أن هذه القيم احلر، كما نوه لى أساس اختياره ألنها قائمة ع ,عن إرادته
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لعـدل  ، موجودة يف الشريعة اإلسالمية اليت تقر باحلكم الشوري القائم علـى ا )والدميقراطية
  .)17(مل يلتزموا مببادئها كما جيب دوها يف أنظمتهم السياسية، ومل جيسغري أنّ املسلمني واحلرية،

ي أساس كل نظام ناجح، ويعتربها عامال أساسيا يف قوة الدولة، يؤمن محدان بأن احلرية ه
إىل  -اجلزائريـة   ةيف إطار دفاعه عن القضي -فوجودها كفيل بدوام أي نظام، وهذا ما دفعه 

تذكري فرنسا مببادئ ثورا املؤسسة على احلرية والعدل، وأن ممارساا يف اجلزائر تعارض تلك 
 .زول، ألن العدل خالد أزيلستبدادها وظلمها فإن نظامها سوف ياملبادئ، وإن واصلت يف ا

، وهو ما تأكّـده  )18(وبذلك يكون محدان قد تنبأ بزوال احلكم الفرنسي يف اجلزائر مستقبالً 
ىل وزير احلرب الفرنسي عـام  من اجلزائر إ Voirolرسالة كان قد بعث ا اجلنرال فوارول 

ن برسائله للجزائريني بأنه على فرنسا االنسحاب من اجلزائر، يقر فيها بأنّ محدان يبي ،م1834
  . )19(آجال وأنها ستفعل ذلك عاجال أم

 كما تأثّر محدان وتشبع بالفكر القومي والوطين الذي كان سائدا يف أوربا خالل القـرن 
لع اطّفقد ن طرف بلدان أوربية عديدة، م، وتعرف على مقومات وكيفية حتقيق القومية م19

وتعمق يف فهم عناصر تكوينه، وأدرك بأن احلرية أساس لتجسيد القومية،  على الفكر القومي
وأكّد على أن لكل شعب احلق يف االستقالل وتأسيس أمة وقومية متحررة إن كان مـؤهالً  

طن لذلك، فكلّ شعب له لغة ودين وعادات خيتلف ا عن الشعوب األخرى، حيق له تكوين و
على أرض الواقـع، عكـس الشـعب     ثّل هويته، وهو ما حقّقته عدة دولمية متمستقل وقو

حـني  ) املرآة(لك، وهو ما أشار إليه يف كتابه اجلزائري الذي حرمه االستعمار الفرنسي من ذ
عندما أتأمل يف أوضاع الشعوب األخرى، ال أجد من بينها شعباً حمكوما عليـه بـأن   : "قال

وأرى الشعب البلجيكي قد  ,ان قد أستجيب إىل استغاثته وجمع مشلهيقاسي مثلنا، فأرى اليون
ى مجيع الشعوب انفصل عن هولندا بسبب اختالف يف بعض أصول سياستهما وديانتهما، ورأ

من أجل استعادة جنسيتها إىل الوجود، وإنين ألرى كذلك حكومة ) بولونيا(احلرة تعتين بـ 
 .)20("حرير الزنوجدها وتثبت شرفها بتاجنلترا ختلّد جم

أراد محدان من خالل طرحه هلذه احلقائق أن يثبت أحقية الشعب اجلزائـري يف اسـتقالله   
وتكوين قومية متحررة، فنوه إىل االختالف بني الشعبني اجلزائري والفرنسي يف الدين واللّسـان  

ى فرنسا أن تفرض والعوائد، وهي اختالفات تشكّل حاجزا منيعا بينهما، وأنه سوف يستحيل عل



- 300 - 

أفكارها وهويتها على الشعب اجلزائري، هلذا يستوجب عليها  قبول مطالب اجلزائريني املتمثّلة يف 
  .)21(يكون مستقالً عن فرنسا, وطن هلم حريتهم يف تأسيس

وإىل استقالل  ،وائل الدعاة إىل احلركة الوطنيةكان من أفهو تأثّر بفكرة القومية والوطنية، و
اجلزائرية عن املستبد، وكان غيورا على وطنه ومتحسرا على ما حلق به من ظلـم،   الشخصية

، كما أكّد على أنه )22(زائر يف مجيع مؤلّفاته  ورسائلهفنجده يعتز جبزائريته وينسب نفسه إىل اجل
، )23(لتضحية يف سبيله بأمواله وجبهدهمستعد للدفاع عن وطنه بكل ما أويتّ من قوة، ومستعد ل

هي الـيت  وهو ما جسده إىل حد كبري من خالل نضاله السياسي املستميت، كما أن وطنيته 
، الذي أبرز من خالله معاناة الشعب اجلزائري، وفضـح فيـه   )املرآة(دفعته إىل تأليف كتابه 

إن أنبـاء اآلالم  : "اجلزائريني، فقال يف مقدمتهوحشية االستعمار الفرنسي، واستنهض به مهم 
 يقاسيها أبناء وطين لتصك مسامعي من حني آلخر، وهي اليت دفعت يب أن أجدد شجاعة اليت

م بعض التض مبعنويا24(..."عساء منهم وأ(.  

جبزائـر   يون مهما اختلفت أجناسهم، ونادىكما اعترب محدان أنّ مواليد اجلزائر هم جزائر
وكان دافعه إىل هذا املطلـب   ،الفرنسي العثماين أو إبان احلكم للجزائريني، سواء أثناء احلكم

أثناء احلكم التركي هو رفضه لنمط احلكم وفساد احلكّام األخريين، الذين خرجوا عن مبادئ 
حكم األتراك األولني، الذي كان مبنيا على العدالة والدفاع عن املسلمني، ومضبوطًا بقـوانني  

ال يف , وال ميد بصلة مع اجلزائـريني  إسالمية، كما رفض احلكم الفرنسي ألنه مستبد وظامل،
ين وال يف العادات وغريها من مقوذا فإنّ محدان كان  .)25(مات الثّقافة اإلسالمية العربيةالدو

دعا إىل ذلك صراحة، يسعى من وراء نضاله السياسي إىل إعادة احلكم للجزائريني أنفسهم، و
د اإلسـالمية، وأسـس   تنظيم دولة تضم التقاليال يقلّ عدد اجلزائريني اجلديرين ب: "عندما قال

  .)26(..."احلرية

أبا روحيا للقومية املغاربية املعاصرة، فهو من أوائل املفكرين املغاربـة الـذين    وذا يعترب
، الذي )املرآة(كتابه ر ، فقام بتسريبها عرب سطو)27(مفهوم القومية والوطنية احلديثة اطّلعوا على

، فأصبح أحد أبرز أبطـال  )28(حتررية يف إطار رده على االستعمار الفرنسي مأله بأفكار قومية
  .القومية العربية اإلسالمية وأبرز رواد الوطنية اجلزائرية
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  :به واالقتداءلى التمدن األوريب ب ـ دعوة محدان خوجة إىل االنفتاح ع 

ارها، وأدرك إجيابياا دعا إىل اطّلع محدان على مقومات احلضارة األوربية، وتأثّر بأفك بعدما
وحبذ لو أن األمصار اإلسالمية تقتدي بعلوم وأفكار األوربـيني الـذين   , األخذ ببعض جوانبها

اكتسبوا مهارام من خالل التجارب اليت مروا ا يف تطورهم احلضـاري، وتوارثـوا العلـوم    
مم حىت وصلوا إىل ا عن غريهم من األوالصنائع والتنظيمات املهمة، فزاد آخرهم عن أوهلم وأخذو

  .)29(ما هم عليه

ال يرى محدان مانعا يف االقتباس عن احلضارة الغربية يف األمور النظامية واالجنازات العلمية، 
، )30(ثقافة العربية والروح اإلسالميةملا فيها من خري للعباد وصالح للبالد، ما دامت غري مصادمة لل

و ومن أي قـوم أ , يتعارض مع الشريعة، ويتوجب أخذها أينما وجدتفطلب احلكمة حسبه ال 
كما أقول أنّ احلكمة ال يستكنف العاقل من اقتنائها، لضعة من : "جنس، وهذا ما أكّده حني قال

مث أنّ األوربيني قد  ،)31(..."استجالء النفع واحلصول عليهفعلها أو قاهلا، بل يبادر للحق وقبوله، و
بناء حضارم على جتارب أسالفهم، وجتارب األمم األخرى، فهم اعتمدوا بشـكل   استعانوا يف

عراض بعـض  كبري على الكتب اإلسالمية  يف علوم الطب والنجوم واحلساب، هلذا تعجب من إ
 موتنظيما هموأكّد على أنّ هناك الكثري من علوم. حضارة األوربيني املسلمني عن األخذ مبعامل

تدعوا إليه الشريعة اإلسالمية، ونوه إىل أن بعض األمور ال تتوقّف معرفتها على ال ختتلف مع ما 
ز األخذ عـن مـا   الشرع فقط، بل قد يثبت بعضها باإلهلام وبعضها اآلخر بالتجربة، لذلك جيو

الّ يتعـارض ذلـك مـع قواعـد     يف جتارم وعلومهم الوضعية، شرط أ ونوصل إليه األوربي
  .)32(شريعتنا

بعض الشخصيات مع محدان يف هذه اآلراء واملواقف، واليت دعت إىل االنفتاح على اتفقت 
طرح أفكاره التنويرية يف كان قد  ،)33(اته، فهذا ابن العنايب اجلزائريالغرب، واالستفادة من خرب

مـور  ، واملتمثلة يف وجوب اإلقتداء باألوربيني يف األ)34()السعي احملمود يف نظام اجلنود(كتابه 
، خاصة ما تعلّق بالصناعة احلربية، وتنظيم اجليوش وكل ما جاء به األوربيـون يف  )35(الدنيوية

ترتيب أجنادهم على ... "ب التفوق العسكري األوريب إىل وأرجع سب, هذا اال تنظيما وتقنيا
ل اخترعوهاطريقة حمكمة ابتدعوها، وتدرم على فنون حي"...)36(ايب يـه ال  ، فابن العنرى أن

يف خدمة ومحاية  يني، خاصة إن كانحرج يف اقتباس ما حتتاج إليه األمة اإلسالمية من األورب
الدين اإلسالمي، ومن خالل هذا يتضح لنا بأن تركيزه على اجلانب العسكري مل يكن فقـط  
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من باب اإلعجاب، بل كان رغبة منه للتجديد يف العامل اإلسـالمي، وحتـديث إمكانياتـه    
  .الدفاعية

ويف إطار دفاعه الدائم على االنفتاح، فقد دعا محدان إىل نبذ التعصب السائد يف وقته، والذي 
هو نتيجة ملوقف بعض الرجعيني الذين أغلقوا باب االجتهاد والتجديد، واكتفوا باجترار معارف 

التجريبيـة والطبيـة   العلماء السابقني دون فهمها، وأنكروا كل ما توصل إليه الغرب يف العلوم 
، غري أنّ محـدان تصـدى لتلـك    )37(والرياضية، متحججني يف ذلك بعدم جواز تقليد الكفّار

ة أمور األفكار، واعترب أنّ التعصب واالنغالق مها سبب ختلّف املسلمني، لذلك حثّ احلكّام ووالّ
ـ التجديد، وإحداث إصالحات على أجهزة الدولة واتماملسلمني على  ن أجـل مواكبـة   ع م
إذا دقّقنا النظر يف األفكار التقدمية اليت طرحها محدان فإننا جندها شبيهة إىل . )38(احلضارة احلديثة

، )ختليص اإلبريز يف تلخيص بـاريز (ا رفاعة الطّهطاوي، يف كتابه حد كبري باألفكار اليت جاء 
أسباب الرقي، و كالمها اجتمع  فكالمها كان يدعو إىل التقدم احلضاري وفتح أبواب البحث يف

  .)39(األخذ عن مزايا احلضارة األوربيةعلى مبدأ ضرورة تقبل العامل اإلسالمي لفكرة 

وذه الروح املتفتحة والفكر العميق اللّذان متيز ما محدان خوجة، فقد متكّن من استيعاب 
ء فكره على استخالص املسـببات  املفاهيم احلديثة السياسية منها واالجتماعية والفلسفية، وبنا

واستنتاج العلل، واستخالص العرب، ومكّنه كل هذا من إدراك خطر التعصب، الذي كان سببا 
يف ختلّف املسلمني، فدعا إىل التفتح اإلجيايب الذي خيلّـص العـامل اإلسـالمي مـن ختلّفـه      

  .)40(احلضاري

الحه الل الفرنسي بسورده على االحت موقف محدان من احلضارة الفرنسية -ج 

  ) أفكار الثورة الفرنسية(

عامة، والسياسة الفرنسية  إذا أردنا أن نستخلص موقف محدان خوجة من التمدن األوريب
فإنه يتوجب علينا اإلحاطة بعدة جوانب حددت وكونت ذلـك املوقـف، فنظرتـه     ،خاصة

إبان عهد اجلزائر احملتلّة، أما العامل للحضارة األوربية قبل احتالل اجلزائر ختتلف عن نظرته هلا 
, اآلخر الذي حدد نظرته جتاه أوربا، هو طبيعة سياستها جتاه مواطنيها وشعوا مـن جهـة  

وسياستها جتاه الشعوب األخرى اليت حتكمها من جهة أخرى، فحمدان كان ينظر إىل احلضارة 
على امتالكه حلاسة النقـد الرتيـه،   األوربية من زاويتني خمتلفتني ومتناقضتني، وهذا ما يدلّ 
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شاد ا، وبـين  والتزامه باملوضوعية بعيدا عن العنصرية، فهو بين حماسن احلضارة الفرنسية فأ
  .)41(سلبياا فمقتها

كان محدان ينظر إىل فرنسا على أنها رمزا للمدنية األوربية، ومرتعا للحرية، ومنبتا للقوانني 
وأشار يف عدة مواقع إىل أنه من شيم الفرنسيني اجلود وعزة النفس، , لبشريةاإلنسانية واحلقوق ا

، وهي قيم أشيعت يف فرنسا )42(اع عن احلرية وحبهم الشديد هلاوإضمار احملبة البشرية، والدف
وأماكن تواجد الفرنسيني، وكان محدان مولعا بتلك القيم حبكم تفكريه العصـري، وحبكـم   

كل ما يتطابق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية من حيث املساواة يف احلقوق ورعايـة  اجنذابه إىل 
  .)43(قيم اإلنسان

جتاه احلضارة الفرنسية حىت أثناء األيـام األوىل مـن االحـتالل     تواصلت نظرته اإلجيابية
هم الفرنسي للجزائر، وذلك قبل أن يكتشف نواياها االستعمارية، فكان يطمئن اجلزائريني وحيثّ

على عدم التخوف من فرنسا، اليت سوف لن تسمح هلا قوانينها القائمة على احلرية واملسـاواة  
نسانية، من مس دين اجلزائريني وعقائدهم، وأنه ال خوف من أمة هلا باع طويل يف احلضارة اإل

  .)44(يف التمدن  وهلا شأن عظيم بني األمم

ووقف على حقيقة ممارسـاا الغـري    نسا االستعمارية،غري أن محدان اصطدم فيما بعد بنوايا فر
، وخالفـت كـل   م1830إنسانية، وعناد إدارا يف اجلزائر، اليت داست على حرمة معاهدة جويلية 

، الذي أخربهم بأنـه  ) Bourmontبورمون(جزائريني على لسان قائد احلملة التعهدات اليت قدمتها لل
رية يف ممارسة نشاطام وعقائـدهم، وأنّ الفرنسـيني سـوف    ليس مبستعمر، ووعدهم باألمان واحل

، غري أنه ال شيء من هذا القبيل حتقّق )45(ويصونون أهلهم وماهلم وممتلكامحيترمون دين اجلزائريني، 
يف الواقع، ففرنسا اليت ادعت املدنية خالفت تلك الوعود، وانتهكت كل القوانني والشرائع، وداسـت  

نسانية اليت تفتخر بأا داعية إليها، فبمجرد دخول جيوشها إىل اجلزائر، قامت بتـدنيس  على القيم اإل
 ، وارتكبت جمـازر يف حقهـم  مقدسات اجلزائريني وسلبت ممتلكام، وقمعت حرية التعبري والتدين

  .)46(وكان أشدها وقعا إبادة قبيلة العوفية

ى فيها رمـزا  ان إىل فرنسا، فبعدما كان يرنتيجة هلذه املعطيات اجلديدة تغيرت نظرة محد
أصبح ينظر إليها على أنها رمزا للظّلم الذي مورس على أبناء وطنه، ورمزا  للحضارة واإلنسانية

وهي تصرفات دفعت حبمدان إىل . هلضم احلقوق املدنية وانتهاكها، ومثال للسلب واالستبداد
ضال من أجل فضح املمارسات الفرنسية ضدالشعب اجلزائري، وكشف احلقيقة عنها، وعن  الن



- 304 - 

، واعتبارهـا  )47(لك على مصارحتها عالنية بوحشيتهاما تدعيه من مدنية وحرية، ومحلته كذ
خائنة لألمانة اليت محلتها، واملتمثلة يف املبادئ اإلنسانية النبيلة، فهي بدالً من أن تثبت أا أكرب 

واعتمدت على سطوا، فعاملت اجلزائريني معاملـة غـري   دولة شريفة النفس، استغلّت قوا 
متساوية مع مواطنيها، متناسية قوانني حقوق اإلنسان، اليت تقتضي املساواة بني مجيـع أفـراد   

  ،)48(البشر

ومن أجل تقريب الصورة أكثر والكشف عن سياسة التمويه الفرنسية، قام محدان بـربط  
ياستها، الذين يناضلون يف فرنسا من أجل احلرية، هذه السياسة بنماذج من ممارسات رجال س

إال أم ميارسون الظّلم واالستبداد يف اجلزائر، مث تساءل إن كان هؤالء يريدون حكم اجلزائر 
وتساءل عن السبب الذي دفع حبكومة , أم مبوجب قوانني اإلقطاعيني, مبقتضى قوانني نابليون

والسلب وعلى حساب الشرف اء بواسطة التعدي متمدنة أن تسمح لرجاهلا كي يصبحوا أثري
  .)49(الفرنسي

اتبع محدان يف نضاله السياسي ويف نشاطه للتعريف بالقضية اجلزائريـة، ويف رده علـى   
املستعمر أسلوبا ذكيا، فنجده دوما يفتتح كتاباته ومراسالته بتذكري فرنسا مببـادئ ثورـا   

احلرية، حىت يبين لقادا وللعامل مدى خمالفـة السـلطات   وقيمها اإلنسانية، كالعدل والنبل و
، كما اعتمد على أدلّة واقعية إلثبات شرعية دفاعه عن )50(تعمارية يف اجلزائر لتلك املبادئاالس

القضية اجلزائرية، وفضحه للممارسات االستعمارية الغري إنسانية، فقام مبقارنة حالة الشـعب  
لقهر واالضطهاد ببقية شعوب أوربا اليت تنعم باحلريـة والعدالـة   اجلزائري الرازح حتت نري ا

االجتماعية، وتتمتع بثمار احلضارة واملدنية املعاصرة، فهو بذلك يؤنب القوى األوربية وخاصة 
فرنسا اليت تطبق العدالة جتاه شعوا وتعترف باحلقوق البشرية، وتنادي بتحرير الشعوب، ويف 

  .)51(ا هو خمالف لتلك األصول التحررية يف اجلزائراملقابل تقوم بكل م

بعدما أن عرض محدان جتاوزات السلطات الفرنسية يف اجلزائر، تساءل إن وجدت دساتري 
وقوانني تقبل ذه األعمال، وإذا كان شرف األمة الفرنسية راضيا بذلك، فما بقـي علـى   

هـا  مجيع األسس لقانون اإلنسان، وتأبااجلزائريني سوى الصرب، طاملا أن هذه األفعال تعاكس 
لقرائه أن حيكموا على ما حيدث يف اجلزائـر   ، ويف األخري يترك)52(القيم احلرة لألمة الفرنسية

باسم فرنسا اليت تدافع عن مصاحل الشعوب وحتارب احلكم املطلق وتظم كوكبة من املفكّرين 
ل قد اُرتكبت يف غضون القرن التاسع ورجال احلرية وحقوق اإلنسان، خاصة أن هذه األعما
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بأن ممارسات السلطات الفرنسية جتاه اجلزائريني  ية واملدنية األوربية، كما أكّدعشر، عصر احلر
سوف لن تزيدهم سوى اندفاعا حنو املقاومة، وعزما يف الثّبوت على تعصبهم، ألم يرون يف 

ف حاجزا أمام ما تدعيه فرنسـا مـن   فرنسا احتالل وخطرا على هويتهم، وهذا ما سوف يق
  .)53(رغبتها يف نشر املدنية واحلضارة يف اجلزائر

ولعلّ أهم شيء قام به محدان واجتهد فيه هو فضح سياسة فرنسا املقنعة القائمـة علـى   
التمويه واملراوغة، فهي تدعي نيتها ورغبتها يف منح اجلزائريني مثرة مدنيتها، وأن حتقّـق هلـم   

، ومن جهة أخرى )54(احلرية والدميقراطية، وأا سوف ترقى م إىل مصاف األمم املتحضرة 
عبد هذا الشعب وتضربه يف مقوماته، ويف أركانه االجتماعية والثقافية واالقتصادية، فزادته تست

كما أكّد محدان على أن العامل الذي يدعوا إىل احلرية هو مـن ال زال يسـتعبد   , فقرا وختلّفًا
تلك بشدة  لذلك انتقد .)55(ويغتنم فرصة ضعفها ليزيدها ضعفًاالشعوب املغلوب على أمرها، 

املدنية اليت تدعيها فرنسا ومثيالا من القوى اإلمربيالية، ألن املدنية احلقيقية حسـبه ليسـت   
الـيت   س، وليست جمرد ألفاظ وعبارات، وليست هيمتوقّفة على أمناط اجللوس وأزياء املالب

ـ   تعهم ينبغي نشرها يف مشال إفريقيا، ألن املدنية يف املفهوم اإلسالمي تعين تساوي البشـر ومت
وهي مدنية , بالعدالة على السواء، ومسامهة مجيع األفراد يف البناء احلضاري والسعادة اإلنسانية

  .)56(ال رجال حمنكني دربتهم التجاربال ميكن أن جيسدها إ

كان محدان يعتز مبطالبه النبيلة الرامية إىل حترير اجلزائريني من خمالب الظلم واالسـتبداد،  
الشعب اليوناين الب شرعية وشريفة، خاصة أنه يتوجه ا إىل فرنسا اليت ساعدت واعتربها مط
، ومعظم شعوب العامل على استقالهلم، هلذا يتوجب عليها أن تعتـرف بأحقيـة   والبلجيكي

اجلزائريني يف االستقالل، كوم جزًءا من اتمع البشري، وهلم احلق يف االستمتاع باحلريـة  
  . )57(ملكبقية شعوب العا

من خالل هذا العرض، يتضح لنا  بأنّ محدان خوجة كان يتميز بأفق فكري واسع، وأنـه  
كان مطّلعا بشكل جيد على املفاهيم احلديثة والثقافة العصرية، ففهمها فهما ميكّنه من النقـد  

احلجج واألدلّة اإلجيايب، والتمييز بني ما يقال وما يمارس، فامتلك القدرة على الرد املناسب ب
  .املقارنة، ووضع حلول وأفكار إصالحية
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  .فكره اإلصالحي ومشاريعه النهضوية - د 

يعترب محدان من أوائل املسلمني الذين طرحوا قضـية التجديـد واإلصـالح السياسـي     
واالجتماعي، واالنفتاح على العصر، فهو قد سبق معاصريه يف هذا الشـأن، أمثـال رفاعـة    

، واألهم من ذلك أنه طرح هذه )58(...التونسي، ومجال الدين األفغاين  الدينالطّهطاوي وخري
األفكار يف وقت ضرب فيه اجلمود الفكري أطنابه يف العامل اإلسالمي، ولعلّ ما ميزه يف طرحه 
هلذه القضايا هو عدم اكتفائه بوصف وحتليل أفكاره وآرائه، بل قدم مشاريع عمل، وخمطّطات 

  .)59(مل اإلسالمي من غيبوبته احلضاريةد ا إخراج العاإصالحية يري

 ني أساسني يف العمليـة اإلصـالحية، وعـامل   نيمحدان من احلداثة واالنفتاح شرط جعل
ن لنجاحها، وأكّد بأن لكلّ عصر متطلّبات وخصال جديدة، وأنه أثناء ظهور عـادة  يضرور

عصر، وذلـك لتفـادي حـدوث    حديثة وجب التخلي عن األمور القدمية اليت ال تواكب ال
االضطرابات، وعرقلة تسيري دواليب اإلدارة، وإلدراك محدان هلذه األمور عمل علـى تنبيـه   

بة العصر، والتماشـي مـع   احلكّام هلذه القاعدة اهلامة، اليت ستمكّن العامل اإلسالمي من مواك
  .)60(متطلّباته

الغربيـة  اإلقتداء بالتجارب  على وجوب العملية اإلصالحية كذلك، أكّد ومن أجل إجناح
بعـدما اقتفـى    مناقضة للمدنية اإلسالمية، فهواليت خاضوها يف سبيل ضتهم، مادامت غري 

طّالعه على أفكارهـا  خالل رحالته العديدة ألوربا، وإ مقّومات ومراحل النهضة األوربية من
سية األعمال النظامية والسيا وأنظمتها، وملس إجيابياا، متنى أن تقتدي البلدان اإلسالمية بتلك

مؤكّـدا  , الذين أعرضوا عن األخذ من الغرب ومن ناحية أخرى هاجم .)61(مبا فيه خري لألمة
وحتث على طلب , بأن الشريعة اإلسالمية ال ترفض التمدن، بل تأمر بطلب أركانه ومقوماته

  . )62(نما وجدتاحلكمة أي

العامل اإلسالمي آنذاك،  تعصب واالنغالق اللّذان سادالإنّ أهم ما دعا إليه محدان هو نبذ 
خاصة من رجال الدين املتعصبني الذين أخذوا بظاهر الشريعة اإلسالمية , نتيجة ملوقف احملافظني

دون فهمها فهما صحيحا، فأغلقوا باب االجتهاد، والتزموا بالتقوقع حول الذّات، وأعرضـوا  
، فحمدان هاجم هؤالء )63(أُخذ من غري مسلم هو كفرن كل ما م العصرية، واعتربوا أعن العلو

واعترب أن كلّ من أنكر ما وصل إليه الغرب يف العلوم والصنائع والتنظيمات فإن مبناه اجلهـل  
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والتعصب، لذلك حثّ على اإلقبال على علوم الغرب وتنظيماته، بعدما أن  نتخير منها ونتأكد 
  .)64(الميةمن عدم معارضتها للشريعة اإلس

ومن أجل ذلك ناشد محدان السلطان العثماين واحلكّام املسلمني بأن يبادروا إىل االنفتـاح  
واإلصالح، وأن يسرعوا إىل وضع حد لألعمال العقيمة اليت كان ميارسها هؤالء اجلامدون، ألن 

: الشـأن ق لتحضره، فقال يف هذا احلد من نشاطهم هو بوابة إلصالح اتمع اإلسالمي، ومنطل
، وال )الرعيـة ( إصالح ما يدخل عليهم الضررلسالطني وأوىل األمر أن يبادروا إىل جيب على ا"

  .)65(..."اجلهال على تصلّبهم وجهلهم يرخص هلم أن يساعدوا

ومن نشاطات محدان اإلصالحية كذلك، هو إحلاحه على الباب العايل واحلكّام املسـلمني  
، خاّصة ملا حلق بالشعوب اإلسـالمية  )الطبي( يف اال الصحي ربينيبالسري على خطى األو

آنذاك من أمراض وأوبئة، أحلقت أضرارا فادحة يف األرواح البشرية، ولتجنب ذلك دعـا إىل  
، وأرجع أسباب عدم ، الذي كان معموالً به يف أغلب البلدان األوربية)66(تطبيق احلجر الصحي

ية إىل إعراض بعض املتعصبني عن ذلك، باعتبار أن الطّاعون واألوبئة البلدان اإلسالم تطبيقه يف
مقدرة وال داعي لالحتماء منها، كما أن وسيلة التداوي غري مقبولة يف نظرهم ألا جاءت من 
عند الكفّار، وهو رأي استنكره محدان بشدة مؤكّدا بأن احلجر الصحي ال يتناقض مع الدين 

  .)67(مسبباته، وبتجنب تلك املسببات نتجنب املرض اإلسالمي، فاملرض له

واصل محدان مساعيه اإلصالحية، حىت أثناء وقوع بالده حتت االحتالل الفرنسي، فمن أجل 
حتقيق آماله يف أن يرى بلده وطنا مستقالّ وحرا ومواكبا للعصر، وكثّف من نشاطه اإلصـالحي  

ثماين، وطرح عليه رؤية إصالحية ختلّص اجلزائر من والفكري والنضايل، فاستغاث بالسلطان الع
االستعمار، وترقى ا إىل مصاف الدول الدميقراطية احلديثة، فاقترح على السلطان بـأن يعـين   

ادالً، مث يتم حاكما على اجلزائر، يكون من أبنائها حىت يطيعه الشعب، وأن يكون هذا احلاكم ع
، يتكون من أربعة عشر عضوا يستشريهم )نيابية يف أوربامشابه للمجالس ال(تعيني جملس شورى 

هذا احلاكم ويكونون عونا له يف تسيري شؤون البالد، ومن خالل هذه األطروحات يتضح بـأن  
ربيـة  محدان كان يطمح  إىل إقامة دولة عصرية دميقراطية تكون مبادئها مشاة لألنظمـة األو 

  .  )68(ومطابقة للشريعة اإلسالمية

االحتالل الفرنسـي   عصرية ومستقلّة، قاوم إطار سعيه دائما إىل إقامة دولة جزائرية ويف
لبالده، وأكّد هلذا االحتالل بأنه لن يتمكّن من إدخال املدنية الغربية إىل اجلزائر، ولن يـتمكن  
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قيقًا من إمخاد ثورة الشعب، وقبل التفكري أصالً يف ذلك، يتحتم على فرنسا أن حتقّق املسألة حت
اجلزائري جزًءا من فلسفيا، بدون أي غرض وال متييز يف األديان أو اللّباس، وأن تعترب الشعب 

االجتماعيـة   ، وأن تغير من سياستها ومنط حكمها، وجتعله قائما على العدالة)69(أبناء اإلنسان
  .)70(والقوانني اإلنسانية

ملعاجلة الوضع يف اجلزائـر   ا فرنسااوالت اليت سوف تقوم كما أكّد محدان على أن احمل
منها، وختلّيها  اسوف تؤول كلّها إىل الفشل، ألن احلل الوحيد للمشكلة اجلزائرية، هو انسحا

عن أفكار الغزو، وأن تسمح بتأسيس حكومة جزائرية حرة، حيكمها أمريا مسلماً، معروفًـا  
م مع مصاحل الشعبني اجلزائري والفرنسي، حبنكته السياسية، مث تربم معه اتفاقاً، وبشروط تتالء

ففرنسا كانت قد جنحت يف تطبيق هذا األسلوب يف مصر، وهو أسلوب أثبت جناحه، وهذه 
من خالهلا إدخال املدنية إىل اجلزائر، هلذا طالب من  لوحيدة واملثلى اليت تستطيعهي الوسيلة ا

ا أن تخلي البالد من جنودها، من األحسن لفرنس: "بتطبيق ذلكالسلطات الفرنسية وبصراحة 
ة بأن تستعمر أي شـعب مـن   فنحن يف عصر ال يسمح ألي دول... وتترك احلكم لسكاّا

  .)71("الشعوب

تنم كل هذه األفكار التقدمية اليت طرحها محدان والتحليل العميق لدقائق األمـور عـن   
اتمـع األوريب، وأجهزتـه   شخصية متفتحة، هلا معرفة عميقة ملكونات اتمع اإلسالمي، و

احلاكمة، كما نستنتج من خالل عرضنا ألفكاره ومواقفه ونشاطه، أنه غذّى فكره السياسـي  
النهضوي، بالفكر اإلسالمي ومببادئ الثورة الفرنسية، وقيم املدنية احلديثة، فصنع هذا املفكّـر  

, تجديد واالنفتاح من جهـة جتمع بني ال, مواقف متثّل نقلة واضحة يف الفكر النخبوي العريب
والتمسك بالشريعة اإلسالمية والثقافة العربية من جهة أخرى، فحمدان من أوىل الشخصيات 
العربية اليت دعت إىل إدراك الذّات، وتفطّنت إىل أمهية إدراك وفهم اآلخر، واالستفادة منـه،  

خالل فهمنـا ألنفسـنا    فهو من الذين فهموا بأن فهم اآلخر واالستفادة منه ال تنجح إال من
حات جدية، ولثقافتنا، ومعرفة نقائصها الستدراكها وإجيابياا لتثمينها، فدعا إىل خوض إصال

بتأييد أو تطبيق يف العامل اإلسالمي الذي كـان  يغـوص يف غياهـب     ظغري أن دعوته مل حت
  .)72(األوربيةالظّلمات، ويئن حتت نري اهليمنة 
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  :اهلوامش -
ن بن عثمان خوجة، جزائري املولد والنشأة، كرغلي األصل، وهو من أبرز أعالم الفكر هو محدا -  )1

م، اشتهر بدفاعه املستميت عن اجلزائر احملتلة بفكره 19والنضال السياسي يف املغرب اإلسالمي خالل القرن 
ثقافةً، تلقّى مبادئ ، وهو من عائلة ذات وجاهة عظيمة ماالً و1875وقلمه، ولد باجلزائر العاصمة حوايل سنة 

وملّا عاد إىل . تعليمه األوىل على يد والده الذي أرسله فيما بعد إىل األستانة لطلب العلوم وممارسة التجارة
تقلّد . اجلزائر واصل دراسته مستعينا بوالده، فتلقى أصول إدارة احلكم التركي وأصول الفقه والفلسفة، والطب

شارا للداي حسني، وكان مهزة وصل بني اجلزائر والدول األوربية ألنه يتقن عدة مناصب إدارية حىت عين مست
كان محدان مياال للتجارة واألسفار وهو ما ساعده على توسيع ثقافته , باإلضافة إىل مستواه العلمي. لغتها

حدود ثقافته، وبعد  وتنور أفكاره جراء احتكاكه باملدنية األوربية واختالطه برجال الفكر والسياسة، فتعددت
وقوع اجلزائر حتت نري االحتالل الفرنسي جتند للدفاع عنها بفكره وقلمه الذي سخره للمطالبة حبقوق أبناء 
وطنه املسلوبة، ولكشف فضائح االحتالل، ومن أجل إيصال صوته إىل الرأي العام الفرنسي والعاملي، رحل إىل 

سائل والعرائض والتقارير إىل رجال السياسة والفكر ليلتفتوا إىل م وا وجه العديد من الر1833باريس عام 
م، متجها إىل 1836غادر محدان باريس عام , قضية اجلزائر، وأمام إصرار فرنسا على احتالهلا اجلزائر
فكار م، تاركًا ورائه إرثًا فكريا زاخرا مفعما بأ1840القسطنطينية فاستقر ا إىل أن وفاه األجل يف أواخر 

  : أنظر. نضالية تضمنتها كتبه ورسائله 
ـ  73. ص.1972, بريوت, دار الثقافة للطبع والنشر, محدان خوجة ومذكّراتهحممد بن عبد الكرمي،  -   
  : ، أنظر أيضا93

 -  Mahfoud Kaddache, L’Algérie dans l’histoire, tom 5, entreprise national du livre, 
Alger, 1989, p . 14. 

م، قدمها إىل 1837عبارة عن رسالة ألّفها محدان باللّغة العربية، وبعدما أن فرغ من تأليفها عام  -) 2
كان دافعه هلذا التأليف هو ملا رآه من تزمت لدى بعض املسلمني ورفضهم لالجتهاد . السلطان حممود الثاين

ك رقي ألمتهم وصالحها، فألّف محدان هذه ولكلّ ما جاء به الغرب من علوم وتنظيمات حىت وإن كان يف ذل
الرسالة ليحثّ فيها املسلمني على اليقظة، واألخذ مبعامل احلضارة األوربية، ومثار جتارا، خاصة يف جمال الوقاية 

  : أنظر. من األمراض وطرق عالجها 
, وزارة السياحة والثقافةمنشورات , جملّة الثقافة, »حياته وآثاره , محدان خوجة «ـ محيدة عمرياوي،     

  111. ص, 1985, ديسمرب -نوفمرب, 90عدد , اجلزائر
ـ محدان بن عثمان خوجة، إحتاف املنصفني واألدباء يف االحتراس من الوباء، حتقيق وتقدمي حممد بن عبد ) 3

  . 45. ، ص1968الكرمي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
 - )4 George Yver, " Si Hamdan ben Othman Khoudja  " , revue Africaine , n° 57, 

1913 , p. 97. 
  - )5 Ibid, p. 110.    

  .107ـ  91. ، صاملرجع السابق ...ـ بن عبد الكرمي، محدان خوجة ومذكّراته ) 6



- 310 - 

  .145. ، املصدر السابق، ص... ـ محدان خوجة، إحتاف املنصفني   )7
، كتب عن أهم األحداث اليت جرت 1831صدا مدنيا للجزائر عام عين مقت)  Pichon( ـ بيشون ) 8

باجلزائر يف األيام األوىل من االحتالل، عرف بالتزامه يف كتاباته عن اجلزائر بشيئ من املوضوعية ، وقد شهد له 
ليه محدان يف أمهّها املؤلّف الذي دلّنا ع, وله مؤلّفات كثرية عن اجلزائر.  بذلك محدان خوجة يف كتابه املرآة

 Alger sous la domination Française, son état présent et son: وهو, كتابه املرآة

avenir  .أنظر :  
, عربه وعلّق عليه حممد بن عبد الكرمي, )حملة تارخيية وإحصائية عن إيالة اجلزائر( , املرآة, محدان خوجة -  

  . 277  – 276,  18. ص.ص, 1972, بريوت, منشورات دار مكتبة احلياة
يف كتابه )  (Pichon, Baroun،  وهو ما يؤكّده بيشون  108. ص, ـ بن عبد الكرمي، مرجع سابق) 9
:  

 -  Alger sous la domination Française, Imprimerie de J.Dibot Ainé, Paris, 1833, p .
127. 

  .90. ص, نفسه بن عبد الكرمي، ـ ) 10
  .48. ص ,مصدر سابق... املنصفني  ـ محدان خوجة، إحتاف) 11

  .108. ص, مرجع سابقـ عمرياوي، ) 12
، باللّغة 1833ـ هو كتاب يعاجل قضايا تارخيية وسياسية وفكرية، ألّفه محدان خوجة بباريس يف جويلية ) 13

تاب ، والك)وزير اخلارجية حلكومة طرابلس( العربية، مثّ ترمجه إىل اللّغة الفرنسية صديقه حسونة دغيس 
  :األصلي الصادر باللّغة العربية مفقود، وعثر فقط على النسخة املترمجة إىل اللّغة الفرنسية حتت عنوان

Aperçu Historique sur la régence d’Alger, intitulé en arabe (le miroir), par sidi 
hamdan ben othman Khodja, …, traduit de l’arabe par : H D Oriental)       

عاجل محدان من ). املرآة(    le miroirومن خالل هذا العنوان الطويل نفهم أنّ العنوان األصلي للكتاب هو
خالله مسائل تارخيية، وتناول فيه قضايا اجتماعية ومفاهيم فلسفية، قسمه إىل مقدمة وكتابني وملحق، ففي 

قارنه ببقية شعوب العامل اليت تنعم باحلرية، ويف املقدمة حتدث عن الشعب اجلزائري اخلاضع لظلم االستعمار و
الكتاب األول حتدث  عن سكّان البالد اجلزائرية وعادام ومنتوجام وأصنافهم، أما يف الكتاب الثاين فقد 
حتدث فيه عن احلكم التركي واالستعمار الفرنسي للجزائر ووصف وحشيته، أما امللحق فهو عبارة عن جمموعة 

ل والشكاوي والعرائض،وكان يهدف من خالل تأليف كتابه هذا إىل إطالع الرأي العام على من الرسائ
من أعمال وحشية ارتكبت على أيدي السلطة العسكرية الفرنسية، وحتت غطاء , األحداث اجلارية يف اجلزائر
اخلضوع ملن خيالفهم يف واطالعهم على تاريخ الشعب اجلزائري وطبائعه اليت تأىب , الدولة اليت تدعي املدنية

  : أنظر. اجلنس والدين 
  .125ـ  119. ص, ـ  بن عبد كرمي، مرجع السابق  

 )14 - George yver , op , cit, p. 97. 

  .105. مصدر سابق، ص, ـ محدان خوجة، املرآة) 15
  . 196ـ  195. ص, ـ بن عبد الكرمي، مرجع سابق) 16
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  105. ص ،محدان –) 17
جويلية  09عبارة عن عريضة وجهها محدان إىل رئيس الوزراء الفرنسي يف (  304. ـ نفسه، ص) 18

1883. (  
 - )19 Gabriel  Esquer, Correspondance du général Voirol, Librairie de la société de 

l’histoire de la France, Paris, 1924, p. 213. 
  .18. ص, ـ محدان، املرآة، مصدر سابق) 20
  . لة محدان خوجة إىل أعضاء اللجنة اإلفريقيةـ رسا) 21
  . 5ص , املرآة، مصدر سابق, ـ محدان) 22
جويلية  09رسالة وجهها محدان  إىل رئيس الوزراء ووزير احلرب سولت، يف ( ، 307.ـ  نفسه، ص) 23

1833.(  
  .18. ـ نفسه، ص) 24
  .194ـ  190. ص, مرجع سابقـ بن عبد الكرمي، ) 25
  .88ـ 87. ، صنفسهـ ) 26
، جملّة ااهد "من زعماء املقاومة يف املدن، سي محدان بن عثمان خوجة " ـ مصطفى األشرف، ) 27

  .19. ، ص1966جويلية  10، 323الثقايف، إصدار جبهة التحرير الوطين، عدد 
, 96عدد , رةالقاه, جملّة جممع اللّغة العربية »التثاقف السياسي والفكري  «, أبو القاسم سعد اهللا - ) 28
  .82- 81. ، ص2002, أفريل
  .47. ص, املصدر السابق، ... ـ محدان، إحتاف املنصفني ) 29
، 2008، اجلزائر، 08. ، دار األمة ، ط4. عبد الرمحان بن حممد اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، جـ ) 30
  .255. ص
  .44. ، ص...إحتاف املنصفني , محدان –) 31
  . 156ـ  155،  73ـ  72 .ص.ـ نفسه ص) 32
م، اشتهر بتنقالته بني املشرق واملغرب 1775حممد بن حممود العنايب، ولد مبدينة اجلزائر عام  - ) 33

واستانبول، وهو فقيه حنفي وقاض وكاتب يف العهد العثماين، دعا إىل التجديد اإلسالمي، واإلصالح 
بعد االحتالل الفرنسي للجزائر نفاه الفرنسيون . ئع أوربااالجتماعي والسياسي، وإىل  االنفتاح على علوم وصنا

منها، فتوجه إىل مصر، أين والّه حممد علي حاكم مصر الفتوى احلنفية، ووجد هناك اجلو املالئم لطرح 
  : أفكاره، حبكم أن سياسية حممد علي كانت تتجه إىل االنفتاح على احلضارة األوربية،  أنظر 

, 1995, اجلزائر, إعداد فرقة البحث العلمي جبامعة اجلزائر, مشاهري املغاربة ، معجمـ علي علواش وآخرون 
  .393. ص
، أثناء تواجده بالقاهرة، وكان ذلك يف عهد حممد علي الذي سار يف 1826ـ ألّفه ابن العنايب عام ) 34

كاره حبرية، واملتمثّلة يف وجوب سياسة االنفتاح على التقدم األوريب، فوجد ابن العنايب اجلو مالئما  لطرح أف
: تعلّم احلضارة عن األوربيني، وهي أفكار تعد جريئة يف ذلك الوقت، قسم ابن العنايب كتابه إىل مقصدين 
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املقصد األول  يف األمور احلربية، واملقصد الثاين يف األمور السياسية، مث ختمه خبامتة، غري أن املقصد األول هو 
هلا حديثه عن األمور حمور الكتاب فكرا ، متحورت أفكار الكتاب على ثالث أفكار رئيسية، أوا وحجم

احلربية، ويف الفكرة الثانية  تطرق لدور العثمانيني التارخيي، أما الفكرة الثالثة واألساسية، فهي تدور حول 
  :أنظر  .بالقاهرة 1852نسخ هذا الكتاب عام . جواز تعلّم العلوم اآللية عن األوربيني

،دار الغرب 2.، ط... رائد التجديد اإلسالمي، حممد ابن العنايب، صاحب السعي احملمود , ـ سعد اهللا  
  .64ـ  57. اإلسالمي، بريوت، ص

  .60. ص, املرجع السابق, ـ سعد اهللا) 35
بن عبد الكرمي، ـ حممد بن حممود ابن العنايب، السعي احملمود يف نظام اجلنود، تقدمي وحتقيق حممد ) 36

  .52 – 49. ، ص1993املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
  .115. ص, مرجع سابقـ عمرياوي، ) 37
  .رسالة محدان خوجة إىل السلطان العثماين -)38
  .112ـ 111. ص, ، املرجع السابق...ـ عمرياوي، نظرة محدان خوجة اجلزائري إىل اآلخر ) 39
  .118. ص, ، مرجع سابق...وجة ، حياته و آثاره ، محدان خبن عبد الكرميـ ) 40
  .196ـ  195. ص, ـ نفسه) 41
:                                                                                      ـ رسالة محدان خوجة إىل اللجنة اإلفريقية، أنظر ) 42
  - George Yver, op , cit p 110. 

  .105. ص, رآة، مصدر سابقـ محدان، امل) 43
  .154. ص, ـ بن عبد الكرمي، مرجع سابق) 44
  : ، أنظر أيضا169. ص, ـ محدان) 45
 -Charles Ageron, Histoire de L’Algérie Contemporaine , collection de ( que 

sais- je ?) P.U.F. 1980, p.p. 07- 10. 

لقبيلة من طرف اجليش الفرنسي، والسبب هو أن جواسيس ، مت إبادة هذه ا)1832( ـ جمزرة العوفية ) 46
قد سرقوا ذه املنطقة على يد بعض األعراب، وملا علم  دورفيقو، أرسل ) عميل فرنسا(فرحات بن السعيد 

  : فرقة من اجلنود أفنت القبيلة عن كاملها، أنظر
  -   George Yver, op , cit p 123.   
 Alger sous la domination( يف كتابه  ) Pichonبيشون  (حتدث كذلك عن هذه ازرة   -  

Française (  ,  ث عنها محدان خوجة يف مذكّرتهوحتد )محدان خوجة , اليت نشرها بن عبد الكرمي يف كتابه
  ). 210. ص, مرجع سابق, ومذكّراته

  .224,  170. ص.ص, ـ محدان، مصدر سابق) 47
  . 196 .ـ بن عبد الكرمي، مرجع سابق، ص) 48
  .رسالة محدان إىل اللّجنة اإلفريقية  -) 49
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  .268,  257. ص, محدان) 50
  . 18. ص, نفسهـ ) 51
  ) .رسالة محدان إىل املقرر لس الدولة الفرنسي( 325. ـ نفسه، ص) 52
  . 277,  211.   ـ نفسه، ص) 53
  . 180 -179،  21ـ  18. ص. ـ نفسه، ص) 54
رائد التجديد اإلسالمي، منشورات وزارة الثقافة والسياحة، , محدان خوجةـ حممد الطيب عقّاب، ) 55

  . 44ـ  43. ، ص1985اجلزائر، 
  .21ـ  19. ص, ـ محدان) 56
  .ـ رسالة محدان  إىل اللجنة اإلفريقية ) 57
م، جتند لنشر 19، من أشهر رجال اإلصالح يف القرن )1897ـ  1839( ـ مجال الدين األفغاين، ) 58
ته التحذيرية من التخلّف الذي يعانيه العامل اإلسالمي، واخلطر االستعماري الذي يتربص باملسلمني، داعيا رسال

واجه . إياهم إىل التمسك بالشريعة اإلسالمية وإعادة إحياء مبادئها ومسايرة الغرب يف تطوره اتقاًءا خلطره
ريخ احلركة اإلصالحية احلديثة، وأثناء تواجده بأوربا االستعمار بقلمه وفكره بكل جرأة قد تكون فريدة يف تا

. ، أنشأ عالقات مع املثقّفني األوربيني وأجرى مقابالت مع عدة صحف أوربية1885ـ  1883فيما بني 
، واليت كانا ينشران 1884صحيفة العروى الوثقى عام ) تلميذه وزميله يف اإلصالح ( أنشأ مبعية حممد عبده 

وافته . كما قام بإنشاء عدة مجعيات عرب العامل اإلسالمي أثناء أسفاره ورحالته به, اإلصالحيةفيها أفكارمها 
  : أنظر.  1897املنية يف اإلستتانة عام 

أعالم و قضايا يف التاريخ اإلسالمي املعاصر، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، , ـ مولود عومير    
  . 88ـ  79. ، ص2007

  . 120ـ  117. ص, اوي، مرجع سابقـ عمري) 59
  .ـ رسالة محدان إىل الباب العايل ) 60
  . 90ص , ـ بن عبد الكرمي، مرجع سابق) 61
  .44ص , ، مصدر سابق...ـ محدان، إحتاف املنصفني ) 62
 ,مرجع سابق, ، يف كتاب الشرق والغرب)أوربا منوذجا(ـ عمرياوي، نظرة محدان خوجة إىل اآلخر ) 63
  . 461. ص
  .44. ، ص... ـ محدان، إحتاف املنصفني ) 64
  . 78. ـ نفسه، ص) 65
يف وقت انتشرت فيه األمراض والطّاعون، فرضت بلدان أوربية على املسافرين : ـ احلجر الصحي ) 66

القادمني إليها اخلضوع إىل االحتجاز يف مراكز خاصة ملدة تصل إىل أربعني يوما، وذلك للتأكّد من خلوهم من 
  . مراض املعدية، مث يطلق سراحهم بعد ذلك، وهي بذلك طريقة وقائية متنع انتشار األمراض املعديةاأل

  . 143. ص, ـ محدان، مصدر سابق) 67
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  . ـ رسالة محدان إىل الباب العايل) 68
  . 223. ص, مرجع سابق، ...محدان بن عثمان ومذكراته , ـ بن عبد الكرمي) 69
  . جنة اإلفريقيةـ رسالة محدان إىل الل) 70
  .276ـ  275. ص, ـ محدان، املرآة، مصدر سابق) 71
, )1871-1816(, ليبيا, تونس, اجلزائر, حبوث ووثائق يف التاريخ املغريب: ـ التميمي عبد اجلليل) 72
, 1985, زغوان, منشورات مركز الدراسات والبحوث عن الواليات العربية يف العهد العثماين, 2.ط
 . 116,  34. ص.ص
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كسند ثقايف  "الدين"اهتمت السياسة االستعمارية الفرنسية يف اجلزائر منذ البداية بتوظيف 
املخالف لغة  األجنيبواحلد من شدة الرفض الشعيب للوجود  ،ريع اهليمنة وضمااسيساهم يف ت

وكان  ،اجلزائري اإلنسان الخمييف بناء  تأثريهايد العاطفة الدينية و يوذلك انطالقا من حت ،ودينا
يف التعامل مع كافة املستعمرات الفرنسية اليت  استراتيجية وأولوية مبثابة مشروع دولة نصريالت

ل يزاوج فعستعمار الذي هو دليال على الطبيعة احلقيقية لال هذاولعل يف  باإلسالميدين سكاا 
ل بعض املقاربات يوهي طبيعة مت ،اهليمنة العسكريةوLa déculturation بني اهليمنة الثقافية 

املادية للحملة  األبعاد بتضخيمها واالكتفاء يهوتشو جتاهلها إىل لتارخينا األدبيةو األيديولوجية
  .االستعمارية الفرنسية

اإلدارية والقانونية لتجسيد هذا  ء على خمتلف الترتيباتالضو إلقاءسنحاول يف هذا املقال 
  ؟ وكذا امليادين والوسائل اليت سخرت هلذا الغرض؟التنصريي يف اجلزائر املشروع

وعلى " Water Loo واترلو"العسكري الفرنسي بقيادة مهزومي معركة بعد االحتالل 
والفكري بواسطة رجال  الديينمت الترتيب للمشروع ، "De Bourmont موندو بور" رأسهم

واحتالل مئات القرى   ،إىل كنائس كربيات املساجد غلبأمن خالل هدم وحتويل الكنيسة، 
جل استرجاع جمد الكنيسة أمن ذا بدعم من السلطة االستعمارية، اليت أسست ا كنائس، وه

روحات غلب األطوهو ما دعت إليه أ ى ا القديس أوغسطني دورا هاما،اإلفريقية، اليت أد
و قد جلأت اإلدارة الفرنسية يف بداية مشروعها التنصريي، بعد أن  .الفرنسية االستعمارية 

يئست من القضاء على املؤسسات اإلسالمية، التوجه حنو إجياد سياسة جديدة الستدراج 
موجهي اتمع اإلسالمي من األئمة واملرابطني، أو ما تسميهم باإلخوان، ويف هذا يقول 
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مل نستطع القضاء على شدة ورع املسلمني اجلزائريني و متسكهم بدينهم ": نلويس ري"
والشيء لدينا نستعمله، مثل األئمة يف األرياف، واملرابطني احملليني وحىت ... اإلسالمي
  .)1(جيب مراقبة هؤالء واستدراجهم تدرجييا لتحويل اتمع اجلزائري املسلم... اإلخوان

تسهيل ممارسة الشعائر املسيحية، وتقدمي :لتنصريية األخرىظاهر النشاطات ان موكان م
تسهيالت لإلرساليات املسيحية لالستقرار باجلزائر حتت أشكال خمتلفة كهيئات تعليمية 
-ومجعيات خريية، كما عمدت السلطات الفرنسية إىل حماولة إبطال شرعية املواسم اإلسالمية 

وكذا لتجنب اتصال اجلزائريني  املسلمني، ل مظهرا من مظاهر وحدة، ألنه كان ميث-احلج
بإخوام باملشرق الذين كانت تصفهم باحملرضني، ومل تقف اإلدارة الفرنسية عند هذا احلد بل 

كما  تنصري األطفال لتثبيت املسيحية، عمدت يف مرحلة من مراحل مشروعها التنصريي إىل
ارجني عن دينهم اإلسالمي استغلت حىت املرضى يف املستشفيات، وعمدت إىل إغراء اخل

مبكاسب مادية، ومشل هذا املشروع أيضا ميدان التعليم من خالل مقرراته، والدعم املادي إىل 
رسني املنتمني إىل املدارس ذات الصبغة املسيحية، باإلضافة إىل السعي إلحداث شرخ يف داملتم

خرافة أن سكان القبائل كانوا اتمع اجلزائري متثل يف حماولة النفوذ يف منطقة القبائل ونشر 
  .مسيحيني

  :ولفهم املشروع التنصريي ميكن التمييز بني ثالث فترات مر ا هذا املشروع 

متيزت مبجيء عدد كبري من  قدم و1845م إىل سنة 1830متتد من سنة  :الفترة األوىل -
  .اجلمعيات التنصريية وتأسيس األسقفية باجلزائر 

" بايف"متيزت بتعيني األسقف  قدوم 1866 م إىل سنة1846سنة  متتد من:الفترة الثانية -
  .إىل اجلزائروجميء اجلمعيات التنصريية 

  مبثابة تتمة االحتالل العسكري،وهي الفترة األكثر أمهية ألا كانت تعترب :الفترة الثالثة -
نوفمرب  26 إىل غاية وفاته يف" الفيجري" أي منذ تعيني الكاردينال 1867واليت تبدأ من سنة 

  .م1892

اجليش العسكري خالل احلملة الفرنسية على اجلزائر مت إرسال عدة بعثات تنصريية مع 
مع صدور األمر  توالبداية الفعلية للعمل التنصريي كان: الحتالل األرض وخدمة املسيحية

م والذي تضمن تعيني مرشد ديين على رأس كل فرقة 1830نوفمرب  10امللكي بتاريخ 
  :،  فكانت على الشكل التايلعسكرية
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ن الذين عينوا وفاملرشد عاصمة وواحد بوهران وآخر بعنابة،ثالثة مرشدين باجلزائر ال
ة واملستشفى الذي كلف حبامية اجلزائر العاصم"Spitz سبيتز"األب : همباجلزائر العاصمة 

 ،Solpetriereمبستشفى الذي كلف " Montera مونتريا"واألب العسكري بباب عزون، 
 ومتتع هؤالء بترخيصات )2(.املكلف مبستشفى الداي" Delarue ديالرو"باإلضافة إىل األب 

 كولني"م مت تعيني األب 1830نوفمرب  19 ويف النشاط يف أوساط األهايل،متكنهم من 
Collin " بصورة سريعة بعد مفاوضات مع البابا يف روما لكن هذا األخري مت فصله عن املهام

 Muller -مولر-: ومت تعيني األب  دم السري احلسن للنشاط التنصريي،ليت مل ختبعد تصرفاته ا
مبساعدة جمموعة من املنصرين إال أن هذا األخري تعرض ملضايقات من طرف العسكريني،  

  .)3(للمنصرين املتزايد وذلك حبجة اخلوف من مترد األهايل إزاء النشاط الديين

عرفت سنة ،)وفدين من قبل السلطة البابوية امل( ىل جانب هؤالء املرشدين الرمسينيوإ
وجميء ثالث أخوات منخرطات يف مجعية  ،)Les Lazaristes")4 اللزاريني"وفود فرقة  1835

" Emilie Vialar إمييلي فياالر"، وموجهني من طرف نفس السنة يف أخوات القديس جوزيف
اليت نشطت يف البداية يف املستشفى  وهي )Vialar.")5" خت اكرب معمر يف اجلزائر فياالرهي أ(

افة إىل مركز صحي وملجأ باإلض امت بإنشاء مدرسة لتعليم البنات،العسكري بالقليعة وق
كما نشطت مبدينة عنابة واجلزائر العاصمة،  لكنها اضطرت إىل مغادرة اجلزائر حنو  لأليتام،

 .)Dupuch ")6 دوبوش"ونس بعد مضايقات من طرف األسقف ت

  ):م1846184618461846-مDupuch )1838183818381838  يف عهد األسقف دوبوشالتنصري- 1111

ف مبباركة من طر م،1838 ديسمرب 31 اجلزائر بتاريخ إىل "دوبوش"وصل األسقف 
وعمل هذا األسقف كل ما يف  زائر العاصمة أربعة من الرهبان،واستقر باجل ،16 البابا غريغوار

لية إىل كل من خيدم نشر حيث كان يقدم إغراءات ما سعه من أجل إجناح مشروع التنصري،و
إىل كل  اًفرنك 50إىل كل من حيضر الصالة املسيحية ويقدم  اًفرنك 20املسيحية فكان مينح 

من يتحول إىل الديانة املسيحية كما رخصت له السلطة الفرنسية استعمال أموال اخلزينة وهذا 
بايء  )Les Trapistes()7( مح جلمعية الترابيستسما مسح له بفتح مدرسة إكلرييكية، كما 

وما يؤكد " Bugeaud بيجو" لقت الدعم أيضا من احلاكم العامإىل اجلزائر هذه األخرية اليت ت
لكم احلق أن تطلبوا مين،  وارد عليكم بقبول طلبكم فورا،  « :هذا الدعم ما كتبه إىل هؤالء 

الستمرار دون تنظيم من اجل تأسيس مجعيتكم باجلزائر ألنين أرى أن االستعمار ال ميكن له ا
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وذا تكون هناك عالقات  الدينية بدعم من النظام العسكري،ونشاط من طرف اجلمعيات 
صرامة والصرب والتفاهم الكل منهما يقبل التعاون والعمل بكافئة بني رجل الكنيسة والسلطة، مت

ايل بصفة سطاو واستقرت هذه اجلمعية مبنطقة، )8(»مساعديت ومحاييت ال تترككم أبدامعا، و
اليت كانت تنشط يف السابق يف مشال فرنسا، وبعد جميئها إىل  فرقةوهي ال م،1843ائية سنة 
متخذة  .)9(هكتار 1020هلا أراضي مبنطقة سطاوايل وصلت مساحتها إىل  تنحاجلزائر م

مة وهي موجهة هلدف واحد وهو خدمن وسائل التأثري على األهايل،  النشاط الفالحي وسيلة
 .عمار الفرنسي يف اجلزائراالست

حتت  م1843 سبتمرب 14قة سطاوايل بتاريخ ومن نشاطات هذه الفرقة تأسيس دير مبنط
  . )Reges")10 رجيس"إدارة األب 

 غييو" الداخليةومدير الشؤون  "Bugeaudبيجو "حضر حفل التأسيس اجلنرال  وقد
Guyot " دوبوش"واألسقف Dupuch ")11(. 

 ما" دوبوش" اجلزائر يف عهد األسقفاألخرى اليت وفدت إىل  ومن اجلمعيات التنصريية
  :        يلي

les jésuites"مجعية اآلباء اليسوعيني  - 1111
 الذين استقروا باجلزائر سنة":)12121212(

بتأسيس  أعضاؤها  م، ونشطت هذه اجلمعية مبراكز االعتقال وديار األيتام حيث قام1840
 وشطت مبدينة قسنطينة باملراكز الصحية واملدارس م بنب عكنون، كما ن1842دار لأليتام سنة 

  .م1839إىل مدينة وهران يف اية سنة  اامتد نشاطه

  :"les religieuses trinitaires"الراهبات الثالوثيات  - 2222

م، و استقر أعضاؤها 1840 نوفمرب 26وفدت هذه اجلمعية التنصريية إىل اجلزائر بتاريخ 
م،  1841ويف شهر مارس  مرشد الثالوثيات، )Creuzat")13 كروزات"برفقة السيد بوهران،

 م،1849ويف سنة  ،طفال 150قاموا بفتح ثالث مدارس للتعليم ااين املوجه إىل حوايل 
الذي مسح  ،م1852مارس  22وبعد صدور مرسوم  تسيري املدارس البلدية مبستغامن،قامت ب

قامت هذه اجلمعية بإدارة املدارس البلدية  ،تقدمي التعليم باملدارس البلديةللجمعيات التنصريية ب
تيارت، سعيدة، : يف املدن والقرى إىل غاية حدود املغرب األقصى يف كل من املدن التالية

  اخل  ...مغنية
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الذي مينع أعضاء اجلمعيات التنصريية من  )14(م1886أكتوبر  30وبعد صدور مرسوم 
اجلمعية بفتح مدارس حرة يف القرى التابعة تقدمي التعليم يف املدارس العمومية،  قامت هذه 

راهبة ثالوثية يف التعليم، وكانت تقدم التعليم إىل حوايل  300ملدينة وهران، حيث وظفت 
م بفتح مستشفى للنساء واألطفال 1849طفل، كما قامت هذه اجلمعية يف سنة  2000

ة بعد سكريوملحقات تابعة له على مستوى وهران، كما قدمت خدمات يف مستشفيات ع
على املستشفى  أعضاؤها حيث أشرف" Pélissier بيليسيي" استدعائها من طرف اجلنرال

كما قدموا اخلدمات  م،1861العسكري لسيدي بلعباس سنة واملستشفى  العسكري لوهران،
سان "ستشفى وم عني متوشنت،ومن مستشفى غليزان،  الصحية يف املستشفيات املدنية يف كل

  .)15(م1844وإىل جانب هذا قاموا بإنشاء مركز لليتامى سنة  ،)كرمعس( بسيق" دونيس

  :)Les sœurs de la doctrine chrétienne")16"أخوات العقيدة املسيحية  - 3333

م بدعوة من املطران 1841ماي  21وفد أعضاء هذه اجلمعية إىل اجلزائر العاصمة بتاريخ 
بن جامان تيسران " ،"Collinكوالن "األخت : ومن أعضاء هذه اجلمعية "دوبوش"

Benjamin Tisserand"، "روين فارغRené Vergue "، "إيدموندثيوكور Edmond 

Thiaucauret" ،"ثرياز Therez" لويز "، وعلى رأسهمLouise"، تغلن يف ميدان التعليم اش
سكيكدة، وكانت معية يف كل من عنابة وقسنطينة، واستقرت بعدها هذه اجلوالصحة، و

  )17(.مؤسسة بني مدارس ومراكز لأليتام ومستشفيات 18من تتحكم يف أكثر 

  :)les religieuses du bon Pasteur ")18"راهبات الباستور الطيب - 4444

م، كما نشطت يف دير 1843 ةنقامت بتأسيس ملجأ الباستور الطيب باجلزائر العاصمة س
ية بعناية عهذه اجلم و قد حظيت م،1846راهبة سنة  19األبيار الذي كان يضم أكثر من 

هو ما أكد عليه عند زيارته و "دوبوش"الذي خلف األسقف " بايف"كبرية من طرف األسقف 
مجعية باستور الطيب حتتل دائما املرتبة « : هم بقول1846جويلية  10لدير األبيار بتاريخ 

 اويف فترته دائما أنشأت هذه اجلمعية دير .)19(»وىل يف قليب قبل املؤسسات األخرىاأل
  .بقسنطينة اآخر ا، ويف نفس السنة أنشأت دير)وهران(ني مبسرغ
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  :)les religieuses du sacré cœur")20"راهبات القلب املقدس - 5555

درسة خاصة لبنات ضباط استقرت هذه اجلمعية باجلزائر العاصمة حيث قامت بتأسيس م
احي، و بنظام ومدرسة أخرى جمانية موجهة لتعليم البنات الفقريات وبنات الضواالحتالل، 

  .)21(.م1842، كان ذلك يف سنة طفالً 90داخلي تضم ما يصل إىل 

 les frères de ST josephجوزيف دي مانس"إخوان القديس   - 6666

duMains")22(:  

ارة املدارس البلدية م، وتولوا إد1844-م1843استقروا بعنابة وسكيكدة ووهران سنة 
  )23(.اًتلميذ 270إىل  واليت كان يصل عدد التالميذ ا هلذه املدن،

ويبدو أن ارتفاع عدد اجلمعيات التنصريية اليت وفدت إىل اجلزائر يف عهد األسقف 
 :يعود  إىل عدة عوامل منها" وشدوب"

- رون للعودة إىل اجلزائر ومشال إفريقيا عموماجميء الفرصة اليت كان ينتظرها املنص، 
بعدما فشلت يف  م الكنيسة للمسلمني،لتبليغ تعاليوهي دخول االستعمار الفرنسي للجزائر 

  .حتقيق بعض أهدافها قبل االحتالل

ونواياه التنصريية يف " دوبوش"رية اليت كان يتصف ا املطران الروح الصليبية الكب -
اجلزائر، حيث كان يرى أن مشروع التنصري ال يتحقق إال بوجود أعداد كبرية من الرجال 

 .والنساء املنصرين

وهو ما يستدعي وجود  ،وتعدد جنسيام ،توطنني األوربينيارتفاع عدد املس -
 .تربية األطفال تربية مسيحيةعلى الشعائر الدينية املسيحية و مجعيات تنصريية تشرف

طبيعة االستعمار الفرنسي الذي ال يكتفي بالنهب االقتصادي فقط،  بل يلجأ إىل  -
ا فكريا ودينيا من خالل نشر واإلمكانات من أجل دمج اجلزائر بفرنسوفري كل الوسائل ت

وذلك بالقضاء على اللغة العربية والدين  ية و منها نشر الديانة املسيحية،الثقافة الفرنس
جلأت اإلدارة الفرنسية إىل حماولة غرس الوجود االستعماري يف اجلزائر،  اإلسالمي، ولتشريع

لك ذرة، ومن وسائلها يف مفاهيم جديدة منها أن وجود فرنسا كان بدافع نشر املدنية واحلضا
 .)24(صرييةتكثيف اإلرساليات التن
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األمري عبد  وصفالشعور بضرورة تنظيم الديانة املسيحية يف اجلزائر، خاصة بعد  -
م بأم ال ميثلون أي 1837 سنة" تافنة"أثناء معاهدة  القادر ملمثلي اجلهاز العسكري الفرنسي

 .)25(دين

 اجلمعيات التنصريية إىل اجلزائر،عدد كبري من كل هذه العوامل أدت إىل ضرورة دعوة 
لتثبيت الوجود الفرنسي يف اجلزائر، من خالل حماولة القضاء على كل  وذلك لتكون سندا آخر

عوامل متاسك اتمع األهلي املتمثلة يف مقومات الشخصية اجلزائرية وعلى رأسها الدين 
أسباب مقاومة  أقوى ترى فيهماأحد ةاإلسالمي واللغة العربية اليت كانت السلطة الفرنسي

الشعب اجلزائري للسياسة الفرنسية، وبالقضاء على هذين املقومني األساسيني ميكن خلق فئة 
  .حملية تابعة للحكم الفرنسي

  " :دوبوش"تنظيم املؤسسات املسيحية يف عهد األسقف 

  )26(املقاطعة األسقفية للجزائر العاصمة -أ

سيحية يف املقاطعة األسقفية للجزائر العاصمة كان تنظيم املؤسسات امل   
  : م كما يلي 1846- م1839وأجزاء من إقليم التيطري خالل الفترة ما بني 

  مقاطعة اجلزائر

  إقليم اجلزائر العاصمة وأجزاء من إقليم التيطري

  م1845184518451845م إىل غاية 1839183918391839حالة األسقفية من سنة 

  :اجلزائر العاصمة

  "G'stalterغيستالتر: ،  نائبه" Montéraمونترياالراهب :" خورنية سان فيليب

  " Bourgade" املرشد الديين األب بورغاد: مستشفى الداي 

 " Rosseloروسلو" و" Roudilروديل:"اآلباء: أسقفية اجلزائر العاصمة مندوبو

خورنيات معترف ا من طرف اإلدارة الفرنسية سنة 
  م1845

ف خورنيات غري معترف ا، ومدعمة من طر
  م1845سنة " دوبوش"األسقف 

  خورنية سان فيليب  -

 N.D duسيدتنا مونت كارمل" خورنية األبيار  -

من طرف  تسري: خورنية حسني داي بالقبة -
  .اللزاريني
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mont carmel "الراهب ليجوندر"Legendre"  

 Sainteسانت فيلومان :"خورنية بئر خادم -

Philomene " الراهب روسلو "Rosselo "  

 Saintسانت أوجني :خورنية درارية -

Eugeneجي الراهب ليستري"Lesturgie"  

 Sainte" سانتباربيتيوفيليسييت:براهيمخورنية دايل إ -

Perpetue-Et- Felecite " الراهب ديليسل
"Delisle "سانت ماري  -وخورنية سانت إميلي

  "Alembert"ألومبار : الراهب 

" Saint-Antoine" سان أنطوان:خورنية الدويرة -
  "Bonnard" بونار: الراهب

 Saint"جود -سان سيمون:خورنية القليعة -

Simon-Et-Jude ترييولوالميان : الراهب
"Triolle De Leymain"  

 Saint"سانفارديناند :خورنية بوفاريك -

Ferdinand  " كناي :الراهب "Kney"  

" Saint Charles"سان شارل :خورنية البليدة -
  " Audure"أودور:الراهب

" Saint Henri"سان هنري:خورنية املدية -
  "  D'arthois"دارتوا " الراهب

 Saint" سان فيلجونس :خورنية مليانة -

Filgence "روتورز : الراهب"Retours "  

: الراهب" sainpaulسان بول: خورنية شرشال -
  "Duraux" ديرو

 Saint"سان فانساندوبول: خورنية تنس -

Vincent De Paul "دالكو: الراهب"Dalclos"  

خورنية ببوزريعة تسري من طرف سكرتري أسقفية  -
  .اجلزائر العاصمة

الشراقة، العاشور،  : خورنيات أخرى يف كل من  -
  .أوالد فايت 

  "Saint Fedinand"خورنية سان فارديناند  -

خورنية املعاملة، زرالدة، بين مراد، فوكة، الدواودة،  -
منديل، القرى ااورة، بابا حسن، خرايسية، أوالد 

: القصبة باجلزائر العاصمة احلد، دلس، موزاية،  ثنية
تسري من طرف " Saint Croix"خورنية سان كروا

  "Tissier"تيسيي 

: تسري من طرف املرشد الديين: املستشفى املدين -
  " Lasser" السار  

" مستشفى سالباتريار تسري من طرف الراهب مارتن -
Martin "  

  " Picazo"بيكازو:د الديين لإلسباناملرش -

  "Camilleri" كاميلري: املرشد الديين للماطيني -

دومانوزو : املرشد الديين لقنصلية إسباين -
"Domanozo"  
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  )27(م1845184518451845املقاطعة األسقفية لوهران خالل سنة  -ب

  :ملسيحية يف هذه املقاطعة كالتايلكان تنظيم املؤسسات ا

  ناملقاطعة األسقفية لوهرا

  م1845184518451845خالل سنة ) املسيحية(احلالة الدينية 

خورنيات معترف ا من طرف اإلدارة 
  الفرنسية

خورنيات غري معترف ا، لكن متارس فيها 
  الطقوس املسيحية

تسري " Saint Louis" سان لويس :وهران -
: ، ونوابه" Drouetدروي" من طرف الرهب 

، "Raphaelرفائيل " ، " Sansسونس"
  "  Pascalinباسكالن"

 Saint"أما بالنسبة خلورنية سان أندري 

Andre "الكاريار :فتسري من طرف الراهب
"Lacarriere"  

  " Cares" كاراس :و مساعده

خورنية سان حون بابتيست : مستغامن  -
"Saint Jean Baptist " تسري من طرف الراهب "

  "Garnier"غارنيي 

" Saint Pierre"خورنية سان بيار:معسكر -
  "Creuzat"كروزات : ري من طرف الراهب تس

 Saint"خورنية سان ميشال :تلمسان -

Michel "تسري من طرف الراهب بلوز"Bluze"  

مارتيناز "خورنية املرسى الكبري  -
"Martinez"  

  :باإلضافة إىل خورنيات أخرى 

  " Saniah"خورنية السانية  -

 "Mazagrane"خورنية مازغران   -

 "Misserghin" خورنية ميسرغني  -

 "Arzew"خورنية أرزيو -

 " Tiaret" خورنية تيارت -

 " Saida" خورنية سعيدة  -

) النمور( خورنية مجاح الغزوات  -
"Nemours"  
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  )28(:املقاطعة األسقفية لقسنطينة -ج

  :م كما يلي1945-م 1839كان تنظيمها خالل  الفترة مابني      

  مقاطعة قسنطينة

  )م1845184518451845 –م 1839183918391839(ما بني ) املسيحية( احللة الدينية 

  م1839

"  Banvoy" بونفوي : تسري من طرف "  saint philippe" سان فليب: عنابة -
  .الذي يسري أيضا خورنية القالة" Boyer" بوير :ونائبه

، اليت كانت تسري من "N.D-Des-Sept-Douleurs"سيدتنا السبعة آالم : قسنطينة -
" Riego"سري من طرف الراهب ريغو كانت ت، ويف سنة  "sauchet"سوشي: طرف الراهب

  "Obrompalski" أوبرومبالسكي : ونائبه

  م1845
  :خورنيات معترف ا من طرف اإلدارة الفرنسية

" Saint Joseph" سان جوزيف : جباية -
  " Arnaud"آرنو " تسري من طرف 

-Saint"سان سيمون وجود : جيجل -

Simon-Et-Jude  "ماريكو :تسري من طرف "
Marico"  

-Saint" القلب املقدس ملرمي :سكيكدة  -

Coeur-De-Marie  "تسري من طرف :"
 "       Lemauf" لوموف

  "  Balzon" بالزان: ونائبه السيد 
" Saint Cyprien"سان سيبرييان :القالة -

  "Rostan" روستون "تسري من طرف الراهب
" Sainte-Monique"سانتمونيك:سطيف -

  "  Rivet"ريفي : تسري من طرف الراهب
-Saint"سان بوسيدوس : قاملة  -

Possidius  كارل: تسري من طرف الراهب "
Carles "  

  م1845
 اإلدارةخورنيات غري معترف ا من طرف 
  : الفرنسية لكن متارس ا الطقوس املسيحية

وخورنية مستشفى "  Stora" خورنية سطورا -
  .سكيكدة اللتان أغلقتا بسبب نقص التموين املايل 

إلضافة إىل اخلورنيات املوجودة باملدن ااورة با
  : ملدينة سكيكدة منها

 Saf-Safالصفصاف  -

 Arrouchالعروش  -

 Smeudonمسودون -

 

 Bathnaباتنة   -

 BISKRAبسكرة  -
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هل استطاع أن  :"دوبوش"اإلجنازات اليت قام ا األسقف بعد هذه  وميكن أن نتساءل،
على رأس أسقفية  هو الذي صرح بعد تعيينه؟ وقلوب األهايل ويقضي على اإلسالم يكسب

له أثر إال عند  ىإن وجود اإلسالم قد انتهى، وبعد نصف قرن لن يبق«: اجلزائر مبا يلي
اهلمجيني، و ستبعث به أوربا إىل الصحاري اليت جلأ إليها لينقرض هناك، وهكذا ستستكمل 

  .)29(» تنفيذه أثناء احلروب الصليبيةمشروعها الذي بدأت يف

من  استحالت ضربااليت " دوبوش"األسقف  توقعاتن الوقائع التارخيية أثبتت عكس لك
األماين الكواذب، بعد أن غرق يف الديون،  وأحدث عجزا يف ميزانية األسقفية أدت به إىل 

ونه، يكفوا عن مطالبته بتسديد ديمل ، غري أن مقترضيه 1845ديسمرب  09إعالن االستقالة يف 
مث إىل إسبانيا ليتم " طولون"بتهريبه إىل مدينة " VIALAR فياالر"البارون وعلى إثر ذلك قام 

  .)30(.إىل آخر حياته" بوردو"ة ويستقر أخريا مبدين م،1851نقله بعدها إىل فرنسا سنة 

IIII -  بايف " عهد األسقف  يفالتنصريPAVYPAVYPAVYPAVY )"1846184618461846م1866186618661866-م: (  

 26ور مرسوم بتاريخ بعد صد .)31("بايف" خلفه األسقف" دوبوش"سقف بعد رحيل األ
م، وهو اآلخر 1946جويلية  09م، هذا األخري الذي وصل إىل اجلزائر بتاريخ 1846فيفري 

محل على عاتقه إعادة إحياء النشاط التنصريي من جديد، و لذلك متيزت فترة جميئه بكثرة 
كنيسة، باإلضافة إىل مؤسسات أخرى ذات طابع  29املؤسسات املسيحية اليت وصلت إىل 

 23اليت كان يفوق عددها عليمي واجتماعي كاملدارس املسيحية وديار األيتام وغريها ت
هذا يعود إىل امليزانية املالية اليت خصصتها احلكومة الفرنسية من أجل بعث النشاط مؤسسة، و

حيث مت ختصيص  هبان وخمتلف اجلمعيات التنصريية،ه دعم الكنائس والرئالتنصريي، ومن ورا
  .)32(م1846فرنك سنة  71029قيمته إىل  لمبلغ مايل تص

وخالل فترة هذا األسقف مت تأسيس املدرسة اإلكلرييكية الصغرى يف مكان القنصلية 
، وألن املنصرين كانوا يستغلون احلاجة " Sainte Eugéneبسانت أوجني "الفرنسية القدمية 

روف الصحية للسكان املادية للسكان لنشر مسومهم يف قلوب هؤالء، استغل هذا األسقف الظ
م، و عرض خدماته الصحية على 1849مثل الفترة اليت انتشر فيها مرض الكولريا سنة 

السكان، ومل يكتف ذا بل كان يوفر كل الطرق والوسائل من أجل استمالتهم، حيث كان 
 يقوم بإلقاء حماضرات داخل الكاتدرائية، إضافة إىل املراسالت اليت كانت تتم بينه وبني بعض
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نب أئمة املساجد مثل ما حصل بينه وبني إمام مسجد عني احلمام بالقبائل الكربى، هذا إىل جا
  .)33(اعتماده أسلوب التنصري بالقوة

لإلشراف " اجلزويت"بتعيني مجعية " بيجو"ه ألسقفية اجلزائر قام اجلنرال ويف فترة رئاست
، وطلب منه تقدمي "Brumault برميول"دا هلم على مركز اليتامى بنب عكنون وعني أبا جدي

  .)34(م املادي واملعنوي من طرف حكومتهالدروس املسيحية هلم مقابل الدع

م، حيث أرسل األب 1857عناية خاصة مبنطقة القبائل بعد سنة " بايف"كما أوىل األسقف 
، دف نشر املسيحية باملنطقة، من خالل حماولة إثبات املسيحية "Creuzatا كروز"اليسوعي 

 بالبحثالبعثات التنصريية  ،حيث أوعز إىلقاد قدمي هلذه املنطقة، ومل يتوقف عند هذا احلدكاعت
من التقرب من سكان املنطقة معرفته للهجة " كروزا"ما مكن األب هجة الرببرية، وليف تاريخ ال

  )35(.القبائلية زيادة على إتقانه اللغة العربية

ه لعدة ؤبنا) رئيس أساقفة( اًعد مطرانالذي أصبح فيما ب"بايف"ومن إجنازات األسقف 
 Saint سان أوغسطني" توى اجلزائر العاصمة منها كنيسةكنائس على مس

Augustin"وكنيسة سيدة النصر م،1847سنة"N.D de Victoire " م، وغريها 1850سنة
م، كما أقام 1854سنة " أوغسطني"من الكنائس األخرى على مستوى قسنطينة مثل كنيسة 

ووضع احلجر األساس  ،"اخلالص" بوهران مساها كنيسة" سانتا كروز"حصن كنيسة على 
" سان فيليب"كما قام بتوسيع كاتدرائية بأعايل بوزريعة،  )36("السيدة اإلفريقية" إلجناز كنيسة

إىل جانب دعوته موعة من املعلمني لدعم املدارس املسيحية، كان  ،)سابقا جامع كتشاوة(
ية ببعثات م، كما دعم اجلمعيات التنصري1852دة الكاثوليكية سنة أغلبهم من أخوات العقي

إىل جانب فتحه ملدارس ومالجئ لأليتام خاصة ) اليسوعيني" (اجلزويت"إضافية تابعة جلمعية 
  .)37(يف املشروع التنصريي اًيف منطقة القبائل  اليت كانت أساس

 "يفبا"ومن اجلمعيات التنصريية اليت وفدت يف عهد األسقف     

 les Frères de la doctrine"مجعية إخوان العقيدة املسيحية - 1

chrétiennes")38( : م بإنشاء مدارس يف كل من 1853مسح ألعضاء هذه اجلمعية يف سنة
  .قسنطينة اجلزائر العاصمة، البليدة، وهران، سيدي بلعباس،: التاليةاملدن اجلزائرية 
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: )les Frères des écoles chrétiennes")39"إخوان املدارس املسيحية - 2
جويلية  24بعد صدور مرسوم " بايف"دت إىل اجلزائر بطلب من األسقف هذه اجلمعية وف

: مدرسة تعليمية يف كل من 20 م قامت بفتح وتسيري حوايل1854ومنذ سنة  م،1852
 ،ابةعنو اجلزائر العاصمة، وهران، البليدة، قسنطينة، سيدي بلعباس، مستغامن، مليانة، سكيكدة

إال أا م، 1868سنة  احلراشو مركز بن عكنون: مالجئ األيتام يف كل من أشرفت علىكما 
  .م1888ن تقدمي التعليم يف املدارس بعد صدور قانون املنع سنة ممنعت 

مت استدعاء هذه : )les sœurs du bon secours")40"أخوات اإلحسان - 3

أفريل  22إىل وهران بتاريخ  حيث وصل أعضاؤها" بايف"اجلمعية من طرف األسقف 
ن اخورنيت: ومن اخلورنيات اليت أنشأا هذه اجلمعية 1859م، وجتمعوا مبستغامن سنة 1855

غليزان،  يف كل من مستغامن، سيدي بلعباس، وأخرى راهبا، 45 انتضم ابوهران كانت
ة تلمسان معسكر، تلمسان، لكن نظرا لنقص اإلمكانات املادية هلذه اجلمعيات مت غلق خورني

هلذه اجلمعية كما  م قرر الس البلدي لوهران منح ميزانية سنوية1871ومعسكر، ويف سنة 
وكان " Madeleine مادلني"لالستقرار باجلزائر العاصمة برئاسة السيدة " بايف"دعاهم األسقف

م استقر ثالثة أعضاء من هذه اجلمعية 1861جوان  29ويف  مقرهم بشارع السباكة،
واتفقت البلدية مع إدارة  لقرب من الكنيسة بالشارع الثالث،با" صفار"بشارع بقسنطينة 

كما نشط هؤالء يف . سنة 18واستقرت ذا املقر حوايل  ألمالك بكراء مقر هلا بسعر رمزي،ا
وكذلك بإحدى اخلورنيات  اد العثمانية بالقرب من قسنطينة،يف مركز و ىإسعاف املرض

بلدية بعد طلب من رئيس و" سيدي مسيد"دمت خدمات طبية مبركز القريبة من جباية، كما ق
م غادرت هذه اجلمعية 1904وبعد صدور قانون منع نشاط اجلمعيات املسيحية سنة  قسنطينة،

  .بصفة ائية اجلزائر

نصريية اليت وفدت يف عهد األسقف وما يالحظ من خالل العرض التارخيي للجمعيات الت
ا ما قورنت بالفترة اليت سبقتها، وقد يعود هذا إىل عدة اعتبارات أن عددها قليل إذ" بايف"

باإلضافة إىل  قف السابق،دعوة أعضاء جدد من اجلمعيات اليت وفدت يف عهد األس: منها
كما أن اجلمعيات التنصريية ". السمنار الكبري"وجود مدرسة خاصة بتكوين املنصرين بالقبة 

عضاء زائري، وهو ما أدى إىل االستغناء عن خدمات أنشرت فروعا هلا يف أحناء القطر اجل
  .اجلمعيات املوفدة من اخلارج
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" بايف"سسات مسيحية جديدة، قام األسقف ونظرا للتكاليف املادية اليت يتطلبها تأسيس مؤ
معيات املسيحية لتقدمي الدعم، بطلب مساعدات مالية من البابا يف روما، كما اتصل بكل اجل

ايد عددها خالل عهده، املؤسسات املسيحية باجلزائر بعد أن تزذلك دف مساندة و
وأصبحت احلكومة الفرنسية غري قادرة على استيعاب الطلبات املالية لتسيريها، غري أن هذه 

وتوسيع جمال النشاط التنصريي إىل أبعد حد ممكن، من  املساعي توجت ببناء كنائس جديدة،
 -م1850(خاصة يف الفترة ما بني " بايف" شأها األسقف للخورنيات اليت أنخالل العدد الكبري

  :)41(، وكانت على الشكل التايل)م1858

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- 329  - 

  مقاطعة اجلزائر العاصمة

  مBUGEAUD ...."1851"شارع بيجو -

  مPontéba  ..... .."1851"بونتيبا -

  مNovi  ................."1851" نويف  -

  مCasbah.......... " ....1852" القصبة -

  مFondouk ............ "1852 "الفندق  -

  مBeni-Méred ...... "1852"بين مراد -

  مl'Arba .............."1852" األربعاء  -

  مChéraga ........... "1852" الشراقة  -

  مMouzaia  ......... "1852" موزاية  -

  مDouaouda ......... "1852" دواودة  -

".... Fort- de- l'eau"ليابرج الكيفان حا -
  م1852

" بئر مراد رايس  -
Birmandreis......."1852م  

  مMUSTAPHA ....."1853" مصطفى  -

  مVesoul-Benian .."1853"عني البنيان -

"... Saint-ferdinand"سان فرديناند -
  م1854

  مLodi  ................. "1854" لودي  -

  مTéni-el-haad...... " 1854"ثنية احلد  -

 مBou-madfa ........."1854" بومدفع  -

  مRovigo  ......"1854" روفيغو -

  مZiralda  .......... "1854" زرالدة  -

  مbouzaréah  ... "1854" بوزريعة  -

  مCrescia  ........ "1854" خرايسية  -

  مBoghar ........... "1855" بوغار  -

  مAffreville ....... "1855" آفرفيل  -

  مAin-taya ....... "1855 "عني طاية -

  مDalmatie ....... "1856" داملايت  -

  مAin-soltane"……. .1856"عني سلطان  -

  مAmeur-el-ein .... "1856" محر العني  -

  مLaghaouat ...... "1856"األغواط  -

البيت -
  مMaisoncarrée.1857)"احلراش(املربعة

  مOued-el-Alleg.." ...1857"واد العاليق  -

  Saint-eugéne ....."1857" سانت أوجني  -

 مSouma "…… ...........1857"صومعة  -

    مقاطعة وهران

  م1851.................. سيدي بلعباس  -

  مKléber .............. "1851" كليبار  -

  مSaint louis ..... "1851" سان لويس  -

  مAboukir .............. "1852"أبوقري  -

"... Sour-koul-mitou"سوركول ميتو -
  م1854

  مSénia ............. "1855" السانية  -

  مAin-temouchen..1855" عني تيموشنت  -
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  مStidia ...... "............1852" ستيدية  -

  مMazagran.... ".. ...1852" ران غماز -

  مValmy........ "...... ...1852" فاملي  -

  مTounin..... "....... ....1853" تونني  -

  مHacibou-nif ...."1853"حاسي بونيف  -

  مHannaya..... "... .....1853" حناية  -

  مBou-tlélis ......... "1854" بوتليليس  -

  م Sainte-lionie .. "1854" سانت ليوين -

 

  مBréa ....... "............. ....1855" بريا  -

  مBlad-touaria... ".....1855" بالد تواريا  -

  مSidi lassen ...... "1855" سيدي حلسن  -

  مAin nouissy ...... "1857" عني نويسي  -

  Arcole...... "............ ...1857" أركول  -

  مTlélat ...... "......... .....1857" تليالت  -

  مAin-el-turk "…. ....1857" عني الترك  -

 مSaida ..... "......... .......1857" سعيدة  -

    مقاطعة قسنطينة

  مRobertville..... "... ..1851" روبارفيل  -

  مBarral....... "...... ........1851" بارال  -

  مMillésimo..... ".... ....1851"ميليسيمو -

- 
  مCande(smendo)....1852)"مسندو(كوندي

  مPetit........ "............ ...1852"صغري -

  مStora........ "..... ......1852 "سطور -

  مValée........... "...........1852 " فايل  -

  مLombése  ............ "1853" لومباز  -

  مBiskra ...... ". .....1854" بسكرة  -

  مBUGEAUD  ....... "1854" بيجو  -

 مPenthievre ......... "1855"بونتيافر  -

  مSaint charles ......"1855" سان شارل  -

  مKroubs ...... "... ....1856" اخلروب  -

  مNechmeya.... ".. ....1856" نشماية  -

  مHamma ........ ".. ...1856" احلامة  -

  مMahouan ...... "... ...1856" حموان  -

" .. Guelea-bou-sba" قلعة بوسبا  -
  م1857

  مSouk-hras..... "...1858"سوق هراس  -

  مAin-beida ....... "1858"يضاءعني الب -

-Borj-bou" برج بوعريريج -

arréridj.."1858م  

  مFilfila ............ ". ...1858" فيلفيلة  -

  مEl-ouricia  ....... "1858" األوراسية  -

-Kef-oum" كاف أم الطبول -

téboul.."1858م 
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- م1859(ة ما بني خالل الفترة املمتد" بايف"أما اخلورنيات اليت أسسها األسقف 
توضح مدى دعم السلطة الفرنسية للكنسية،  وهو ما يربزه العدد الكبري فهي ، )م1866

  )42( :للخورنيات اليت أسست يف هذه الفترة، اليت منها ما يلي

    مقاطعة اجلزائر العاصمة

  مTizi-ouzou....."1859" تيزي وزو  -

"..... Dra-el-mizan"ذراع امليزان  -
  م1859.

  مOuled-fayet....."...1859"د فايتأوال -

  مFouka .......... ".... .1859" فوكة  -

  مGuyot ville..... "...1859" غيوفيل  -

  مDjelfa............ "..... 1860" اجللفة -

  مDepperré ......... "1860" ديربي  -

-Fortحصن نابليون   -

Napoléon...."1861م 

  مBir-rabalou.." .....1863" بئر غبالو  -

  مBaba hassan ......."1863" بابا حسن -

  مChiffa ................ "1863" شفة  -

  مReghaia ............. "1863"الرغاية -

  مSaoula ........... "1864" سحاولة  -

  مEl-achour........ "1864" العاشور  -

  مRivet  ................. "1864" ريفي -

  مStaoueli .......... "1865" سطاوايل  -

 مBouinan ............. "1865" بوينان -

    مقاطعة وهران

  مGar-rouban .... "1859"غار روبان  -

  مLaurmel......... ".... 1859"لورمال -

  مRelizane.......... ". 1859"غليزان  -

  مSaida.............. ".. 1859"سعيدة  -

-Ouled-el"أوالد احلمام  

hamam...."1859م  

  مAmmi moussa .....1860" عمي موسى -

  مNigrier ............ "1860" نيقريي  -

  مSidi-Brahim......"860" سيدي إبراهيم 

  

 

  مPort de chélif ..... "1861"جسرشلف  -

  مLala-marnia ........ "1863اللة مغنية  -

  مBou-kanifis......... "1863" بوكنيفيس 

م عني Perrégaux ............."1864" برييغو -
  مAin-el-arba........."1864"األربعاء

  مBousfer......... "...……1864"بوسفر -

  مBourguirat".  .......1866" بورقريات  -
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    مقاطعة قسنطينة

  مDuzerville ....... "1859"ديزارفيل  -

  مKalfoun ........... "1859"خلفون  -

  مGastu. "............. 1859"غاسطو  -

  مDuvivier......."........1861"ديفيفي  -

 Faubourg de"كديةعنابة -

bone...."1862م  

".... Oued-otéménia"وادالعثمانية -
 م1862

  مEnchirsaid.....".......1863"أونشريسعيد

  مOuledramon ......."1863"أوالد رامون -

  مBou saada .............."1863"بوسعادة -

  مCollo ....................... "1863"كولو -

 مSaint arnaud ....... "1866" سانت آرنو  -

 :ميكن طرح السؤال التايل" بايف"لتنصريي الواسع من طرف األسقف ومن خالل النشاط ا
 ،هل حقق هذا النشاط النتائج الكافية؟ وهو الذي كان يرى أنه من واجبه حماربة القرآن

مرين أن احتالل األرض ال لكي تتضح الفكرة للمستعصري املسلمني اجلزائريني، ورة تنوضر
أنه جيب حماربة دين املسلمني وحتويلهم إىل نصارى لكي تتحول اجلزائر املسلمة إىل يكفي، و

أرض فرنسية مسيحية، غري أن األقدار تشاء عكس ما متناه هذا األسقف ويتوفاه األجل يف يوم 
الذي محل على عاتقه " LAVIGERIE الفيجري"ليخلفه الكاردينال م، 1866 نوفمرب 16

  .رهيبة يف وسائلها ويف أهدافها اإ اهة حنو اجلزائريني أقل ما يقال عنسياسة تنصريي

IIIIIIII - م1892189218921892-م1866186618661866(يف عهد الكاردينال الفيجري  التنصري:(    

ع ااعة اليت على رأس أسقفية اجلزائر م )43("الفيجري"تزامنت فترة جميء الكاردينال 
هذه  "الفيجري"، فاغتنم )م1868-م1866(ما بني  مشلت بعض مناطق اجلزائر يف الفترة

الفرصة ليجمع عددا من اليتامى اجلزائريني مبوافقة السلطة العسكرية، وطلب مساعدات مالية 
من بعض املواطنني الفرنسيني وبعض املؤسسات املدنية والعسكرية، من أجل بناء مالجئ 

بل على مضض، خاصة من طرف يتام مقابل تربيتهم تربية مسيحية غري أن هذا املشروع قُلأل
بلغ عدد من غضب األهايل ومقاومتهم له، و ختوفا" Mac Mahonماك ماهون"احلاكم العام 

بناء مراكز " الفيجري"بعدها قرر طفال، و 1753 هذه املالجئ اليتامى الذين مت نقلهم إىل
م بعض األراضي يف وادي شلف لينشئ 1869صرين حيث اشترى سنة فالحية لليتامى املن

ختليدا ألسقف سيدي بوعبيدة حاليا " سيبرييان سان"م قرية مساها 1872تني وشيد سنة قري
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وقد يعود اختياره هلذا املكان إىل وجود آثار لكنيسة قدمية، حيث أقامت ذه القرية  قرطاجة،
هكتارا  20الذين بلغوا سن الرشد، كما منح لكل أسرة أسرة بعد أن قام بتزويج اليتامى  26

باإلضافة إىل مواد ووسائل الزراعة،  ،من األراضي الصاحلة للزراعة ومرتال وكذا دعما ماليا
الزراعية فلم تكن ملكا خاصا وبالقرب من هذه القرية قام بإنشاء كنيسة، أما بالنسبة لألراضي 

الفالحني اهلدف من هذه العملية هو استمرار خضوع يا كإجيار، وبل يدفعون مثنا رمز هلم،
 )44(املنصرين لسلطة الكنيسة

ختليدا ألم القديس " سانت مونيك"وإىل جانب هذه القرية قام بتأسيس قرية ثانية، مساها
" فرنسوا بن عيسى"أقامت ا  عائلة، ومن العائالت اليت 24واليت سكنتها " أوغسطني"
كما أقامت جبانب  بالقرب من بوزريعة،" سانت أوجني"ا من اللتان جيء م" جان شريف"و

ومل يتوقف نشاط   اخلدمة يف جمال التعليم والطب،وذلك لتقدمي" األخوات البيض"هذه القرية
سانت "بل قام بتشييد مستشفى بالقرب من القريتني ومساهد هذا احلد، الفيجري باملنطقة عن

  )45(م1876سنة " إليزابيت

إنشاء قرى مسيحية أخرى لكنه مل يتمكن من تطبيق مشروعه هذا " ريالفيج"كما حاول 
بالرغم من تقدميه  "ماك ماهون" ة من طرف احلاكم العامبسبب معارضة اإلدارة الفرنسية خاص

 اخلوف من ملساعدات مالية له يف مشروعه بوادي شلف، وتعود األسباب بالدرجة األوىل إىل
 احلماية لكل القرى املسيحية، تقدميعن إىل عجز اجليش يف اجلزائر إضافة  صراع دييننشوب 

فرنك فرنسي خالل ألف  950بعد أن وصلت إىل  1874أوقف مساعداته املالية سنة و
  .)46(السنوات السابقة

وقد يعود هذا االهتمام إىل  .جهوده لتنصري منطقة القبائل "الفيجري"كما ركز الكاردينال 
باإلضافة إىل يف الذي يبعد عن مراكز التنمية، واملوقع اجلغرا ،األوضاع االقتصادية املتدهورة

دعم العسكريني املادي واملعنوي للبعثات التنصريية باملنطقة، ألن مشروع التنصري يف فترة 
تكمن قوته يف التركيز على األوضاع االجتماعية املتردية، خاصة يف فترة حكم " الفيجري"

بتأسيس " الفيجري" ، كما قام)م1873-مDeGueydon" )1871 دوغيدون"احلاكم العام 
للوصول إىل و .م واليت نشطت خاصة يف منطقة القبائل1872مجعية سيدتنا اإلفريقية سنة 

نتائج إجيابية كان يرى ضرورة االستعانة بشروط حياة األهايل، من اللباس البسيط كالربنوس 
ما قام جبمع كلى اتمع القبائلي، أكثر عمثال وضرورة إتقان اللهجة الرببرية وذلك للتأثري 
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رغم مقاومة األهايل هي الطريقة نفسها اليت طبقها يف منطقة وادي شلف، اليتامى إلغاثتهم، و
  .)47(هلذا املشروع

من أجل حماولة إجناح مشروعه  "الفيجري" ومن الوسائل األخرى اليت سخرها الكاردينال
" عني احلمام"بناحية  "بين منقالت" يف" انت أوجنيس"التنصريي، أن قام بتأسيس مستشفى 

" م بشراء أراضي يف قرية1877م، كما قام سنة 1874بالتعاون مع احلاكم العام سنة 
وعليها أيضا قام  ،وذلك لتكون مكانا الستقرار املنصرين" واضية"بناحية " تاوريرت عبد اهللا

يت السيدتنا اإلفريقية والم الاليت جيء ن من مركز 1878ببناء مركز لألخوات البيض سنة 
األعمال وز ياطة والطرعملن على تقدمي خدمات لبنات األهايل يف جمال التعليم كتعليم اخل

قوس على عملية تزويج اليتامى حتت ط" الفيجري"وبعدها أشرف الكاردينال  املرتلية،
فإن هذا الزواج كان حتت " بويت"لق عائالت مسيحية وحسب وكمحاولة خل.)48(مسيحية

بل امتد  ،كما مل يتوقف نشاط الكاردينال عند هذا احلد اجلغرايف )49(.الرعاية املباشرة للكنيسة
مجعية " مشروعه التنصريي إىل مناطق اجلنوب حيث قام بتأسيس حركة تنصريية مسلحة هي

يف  م وزعم أا دف إىل حماربة العبيد يف إفريقيا1891 مبنطقة بسكرة سنة" إخوان الصحراء
، لكن احلقيقة من وراء ذلك هي محاية املنصرين واحلفاظ على حركة التنصري بقوة اظاهره

لدين لالسالح، خاصة بعد أن قام أهل اجلنوب بقتل مجاعة من املنصرين الذين أساؤوا 
واهلدف " بوشو"واألب " مينوري"واألب " بوملي"ب اإلسالمي واستفزوهم يف عقيدم كاأل

النفوذ هو استكشاف الصحراء وتسهيل وصول العسكريني لبسط  اآلخر من إنشاء هذه احلركة
  .)50(الفرنسي يف أعماق الصحراء

جتاه أداء فريضة احلج، رغم االتفاق الرمسي سنة كما متيز عهده بفرض شروط قاسية 
م إىل 1830م الذي يسمح حبرية ممارسة الدين اإلسالمي، فتميزت املرحلة األوىل من 1830
ت خفيفة نوعا ما حيث كان يسمح بزيارة األماكن املقدسة،  لكن م بإجراءا1871غاية 

م قامت السلطات االستعمارية بوضع إجراءات صارمة للغاية، بدأت 1871ابتداء من سنة 
مرحلة منع فيها أداء فريضة احلج مثل املنشور الذي إىل بصعوبة احلصول على ترخيصات لتصل 

يعود ني من السفر ألداء فريضة احلج، وجلزائريم الذي مينع ا1880جويلية  06صدر بتاريخ 
الالجئني  جتنب اتصال احلجاج باحملرضني« :إىل" Collot كولو"سبب ذلك حسب ما ذكره 

  .)51(»يف البلدان اإلسالمية
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ومع مرور الوقت مت منع فريضة احلج ائيا حتت ذريعة الوباء أو األزمات الدولية ما بني 
أن السلطات الفرنسية قادت األهايل «:ذا الوضع بقولهه" كولو"ويصف ) م1890-م1830(

ومهما يكن فإن هذه السياسة  .)52(»املضرة بالتسامح الديين إىل التنازل عن التقاليد األساسية 
  .تدخل ضمن األهداف املسطرة يف مشروع التنصري

" جريالفي" الكاردينال مل يستطعكل هذه اهودات واإلجراءات املادية واملعنوية  رغمو
وهو الذي كان يرى يف مشروع التنصري استمرارا  ،يف تنصري اجلزائريني آماله املتمثلةحتقيق 

جيب أن نعيد إحياء هذا «:للوجود الفرنسي يف اجلزائر وهو ما يظهر من خالل تصرحيه التايل
الشعب والقضاء على القرآن الذي ارتبط به منذ زمن بعيد بكل الوسائل املمكنة،  ومن جهة 

إذا مل -تقدم  كما جيب على فرنسا أن لقني أبنائه مشاعر ومبادئ جديدة،خرى جيب تأ
أو تسمح بتقدمي اإلجنيل، أو تعمل على طرد هذا الشعب إىل الصحراء، بعيدا عن  -أخطئ

  )53(.»العامل املتحضر،  وبغري هذا كل شيء يصبح وسيلة ال تفي بالغرض

  :نتائج مشروع التنصري

بني الفرنسية خالل الفترة املمتدة ما ادية واملعنوية اليت سخرا السلطة رغم كل الوسائل امل
التعليم يف املدارس، التطبيب يف املستشفيات، : واليت اختذت أشكاال متعددة 1830-1892

محلت على عاتقها بناء الكنائس وتقدمي الدعم املايل واملعنوي ملختلف اجلمعيات التنصريية اليت 
ع التنصري والفرنسة عرب خمتلف املناطق من املناطق املستعمرة من اجلزائر روتنظيم وتوجيه مش

اليت عرفت نشاطا واسعا يف عهده، ) 1892- 1867(خاصة يف فترة الكاردينال الفيجري 
  :منها اعتباراتغري أن هذه اهودات جمتمعة مل حتقق النتائج كاملة ويعود ذلك إىل عدة 

باإلضافة إىل دور املؤسسات  ،والديين االجتماعيينه طبيعة اتمع اجلزائري وتكو -
وهو ما مل يسمح للمنصرين من حتقيق  اإلسالمية كالزوايا واملساجد والكتاتيب القرآنية

، حيث استغلت هذه اجلمعيات سوى بعض األفراد ميثلال  من نتائج وهوما حقق أهدافهم
من خالل  االستعمارني اليت فرضها للجزائري االقتصادية و االجتماعيةالتنصريية األوضاع 

ات اخلاصة والعامة، كما أن حاالت التنصر كانت والقضاء على املمتلك ،األراضيب 

وال تعود  ،ملزريا االجتماعيجلزائري جتاوز الوضع تعود يف أصلها إىل حماولة الفرد ا

" إيفون ثورين" يةة جدا حيث تذكر املؤرخة الفرنسيف حاالت قليل ة إالَإىل قناعة دينية ثابت
بدأ الصراع يقوم عندما بدأ احملتل يفرض لسانه : "أسباب فشل مشروع التنصري يف قوهلا
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وتفكريه وأسلوبه يف احلياة مستعمال املدرسة واملستشفى واملعلم والطبيب ليحطم آخر قلعة 
الذي قضى سنوات حيدث  االستعمار: "كما تضيف أن". إليها املسلمون وهو الدين التجأ

املدارس فال جيد هلا تالميذ وينشئ املستشفيات فال يتردد إليها املرضى ويريد أن يدرس 
فال جيد من يطلعه، وتعددت يف وجه احملتل الصعوبات وكثرت وأصبح  االجتماعيةاحلالة 

 .)54(واالندماجالدين اإلسالمي احلنيف كاإلمسنت املسلح حيمي من التفكك والذويان 

اليت كانت تصب يف دعم حركة التنصري  االستعماريةاهودات  أنّ ويف األخري ميكن القول
، اصطدمت بواقع متثل يف نشاط )م1892-1830(يف اجلزائر خالل الفترة املمتدة من 

والديين أمام نشاط اإلرساليات  االجتماعيعلى التماسك  ت حافظيتاملؤسسات اإلسالمية ال
واليت عملت كل ما يف وسعها االستعمارالتنصريية اليت كانت متثل وسيلة من وسائل 

للمجتمع اجلزائري خالل هذه املرحلة من ) القرآن، اللغة العربية(الستهداف األسس الدينية 
  .الفرنسي للجزائر االستعمارمراحل 
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م وعني رمسيا أسقفا 1838ديسمرب  08بله البابا بروما يف استق" بوردو" يف " رعاية يف املدرسة اإلكلرييكية 
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انطالقا من اإلطار العام للعالقة اليت سادت بني ضفيت البحر األبيض املتوسط، واليت طبعها 

نخبة مادة دمسة لل-ال حمالة–العداء املستمر طيلة قرون عديدة، سيشكل اجليش األوريب احلديث

اإلصالحية لتجديد وإصالح النظم العسكرية يف البالد املغاربية ااملغاربية، ومنطلقا لدعوا  

غري أن ما جتدر اإلشارة إليه، هو أن نظرة هؤالء املغاربة هلذا اجليش مل تكن  .م19خالل القرن 

ه نظرة عابرة يف سياق التأريخ على نفس الصورة وال على نفس الفهم، فمنهم من كانت نظرت

لألحداث التارخيية العامة للممالك األوربية، ومنهم من نظر إليه نظرة ثاقبة يطبعها احلس 

النقدي فانطلق منها للمناداة بضرورة اإلصالح واقتباس األمناط األوربية احلديثة يف جمال القتال 

  .اقع يف بالده، وقليل منهم من حاول جتسيد ذلك على أرض الووعلم احلرب

سنحاول أن نتعرف على ذلك الدور احلاسم الذي لعبه االتصال  ،وحنن يف مقالنا هذا

أو احلملة الفرنسية على  احلملة الفرنسية على مصر( وجبيوشها املنظمة واملتطورة بأوربا

لقرن لدى النخبة املغاربية يف ا -جتاه هذا اجليشا-، يف تطور األفكار وتصحيح املفاهيم )اجلزائر

التفكري املغاريب إمجاال، ، وأن نرصد انعكاسات ذلك فيما بعد على تقبل بهاليت أصبحت  ،م19

)  على املستويني النظري والعملي(يف هذا اال الرائدة التعريف بالتجربة اجلزائرية  إىللنصل 

فية التارخيية ضمن اجلهد الرامي للتعريف باخللواألمري عبد القادر،  )1111(ابن العنايب: منعند كل 

  .اليت تؤسس لتواصل بشري اجيايب بني الفضاء املغاريب والبالد األوربية

براز إو ،من جهة هذا وحىت ميكن اإلملام جبوانب املوضوع واخلروج منه بنظرة متكاملة

: األوىل: ثالث نقاط رئيسيةيف  ذلك فسوف جنمل رى،خالتجربة اجلزائرية الرائدة من جهة أ

عن شعورهم باجليش األوريب املتطور  اإلفصاحو ككل ب وانبهار املغاربةترصد مظاهر إعجا

تعرف بدعوات اإلصالح : والثانية يف حماولة لفهم أسباب تطوره واستيعاب أسرار قوته،

لتوفيق بني النموذج وخصوصا دعوة ابن العنايب، اليت حاولت االعسكري يف البالد املغاربية 

األفكار فتركز على ريادة اجلزائر يف تطبيق وجتسيد : أما الثالثة. يالغريب والتراث العريب اإلسالم
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يف اال العسكري، من خالل التعرض ملا قام به األمري عبد القادر يف هذا اال،  اإلصالحية

 كتبت من طرفويتم كل ذلك بالرجوع إىل ما توفر لدينا من املصادر التارخيية األولية اليت 

 . ل عامبشك النخبة املغاربية

  إعجاب وانبهار مث حماولة فهم واستيعاب -اجليش األوريب 

إن قراءة وحتليل حمتوى ما مت تدوينه من طرف الرحالة املغاربة الذين زاروا أوربا يف القرن 

ال خيرج عن دائرة اإلعجاب والدهشة  ،م يف رحالم ومؤلفام اليت كتبوها باملناسبة19

فات والتقنية، والالمباالة وعدم االكتراث من بعض التصرباملنجزات احلضارية والعلمية 

وحممد ابن العنايب اجلزائري، ال  )2222(فباستثناء خري الدين التونسي والسلوكات األخالقية الغربية،

نكاد نعثر على مؤلف واحد فهم سر وحقيقة التقدم األوريب، فعمل على دعوة أبناء بلده إىل 

اليد البائدة اليت ظلت تنخر جسم اتمع املغاريب والعريب احلذو حذوه والتخلص من تلك التق

  .لنماذج من كافة البالد املغاربيةولنبدأ مثال بعرض بعض ا. طيلة قرون من الزمن

كانت اهلزمية العسكرية اليت أحلقـها الفرنسيون باملغاربة يف  فقدبالنسبة للمغرب األقصى، 

بتوجيه بعثـة  كسرت السكون املغريب وعجلتاليت  مبثابة الصدمة ،)3333(م1844سنة " إسلي"

  .مساءلة الذات وحماولة فهم ما جرىإىل الديار الفرنسية من أجل خاصة مغربية 

وغريمها من الرحالة املغاربة  )5555(العمراويإدريس أو ) كاتب الرحلة( )4444(الصفارمحمد ف

ال سيما -املادية الذين كانت هلم فرصة زيارة أوربا واالحتكاك مبنجزات حضارا 

، قد متكنوا عن طريق املعاينة الشخصية من إدراك شساعة البون املوجود بني العسكرية منها

مالحظام حول النظام العسكري يف الدول األوربية  أن املغرب وبني فرنسا، إال مبالده

فإذا كانوا قد  يت يذكروا،املشاهدات ال اليت زاروها، تبقى مالحظات عابرة يف خضم

نتباههم لكيفية امتالك وا اخلطر الذي حتمله الصناعة والقدرة احلربية، فإم مل يلفت ااستشعر

  .ولعل ما استشعروه من خطر عزز لديهم نظرم العدائية اجتاه اآلخر هذه القوة،

البالد األوربية وحماولة حتليل املشاهدات واالنطباعات  إىلقراءة الرحلة املغربية  وفعال، فإن

ظلوا ملتصقني بالوصف املغاربة بدون استثناء، الرحالة  أن كل إىلجيعلنا خنلص  ،االيت احتو

سواء تعلق  لألفرادالدقيق والبليغ ملشاهدام، دون أن حياولوا على اإلطالق توجيه أي دعوة 

أو غريهم من عامة املغاربة واملسلمني لالقتداء  ،األمر هنا بالسلطان والوزراء وبأعضاء النخبة

ومل يتجرؤوا على املطالبة بتبين أي علم من العلوم اليت  اإلجيابيةيني يف أي من السلوكات ربباألو
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فقد ظلوا صامتني أمام كل حماولة تكون الغاية منها . قامت على أساسها احلضارة الغربية

ويف حماولة لتفسري ذلك اجته . الدعوة إىل القيام بإصالحات أو إىل إحداث التغيري يف املغرب

بقاء جل الرحالت اليت سجل أصحاا ذلك وستاذ خالد بن الصغري إىل الربط بني األ

مشاهدام يف طي الكتمان بعيدا عن العامة، إىل تأثري الثقافة املغربية احملافظة يف تلك الفترة اليت 

  .)6666(ترفض التغيري

تلف قليال ا ختالقرن التاسع عشر فيها، فنجده ةلنا إىل تونس، لنستجلي نظرة رحالوإذا انتق

فباإلضافة إىل املالحظات العفوية اليت تعرب عن اإلعجاب . املغرب األقصى ةعن نظرة رحال

منحت هامشا من احلرية،  -باملقارنة مع النخبة املغربية -ما مييز النخبة التونسية أا واالندهاش

ا هو ما نلمسه فيمفيما خيص حتليل وتفسري املكونات الفكرية والتقنية اجلديدة يف أوروبا، و

، وذلك )8888(وبريم اخلامس )7777(وخصوصا حممد السنوسي خلفه أصحاا من تآليف ومدونات،

، حيث تظهر جليا صورة أوروبا من خالل ما كتباه، يف رحالما إىل األقطار األوروبية لتعدد

سبة بالن..." صفوة االعتبار" و ،االستطالعات الباريسية للسنوسي"و" الرحلة احلجازية" كتاب 

الذي انتقل هو اآلخر إىل فرنسا  )9999(ضاف إليهما نظرة أمحد ابن أيب الضياف،لبريم اخلامس، وت

إحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك " وقام بتدوين رحلته اليت مساها  )10101010(رفقة املشري أمحد باي

  ". عهد األمان "تونس و

غرب األقصى، أن أمحد باي امل ةرحالة التونسيني بالنظر إىل رحالوتكمن خصوصية نظرة ال

كان يف حكمه وتسيريه لشؤون الدولة التونسية شبيها مبحمد علي يف مصر، حيث كانت له 

رغبة واضحة يف االنفتاح على أوروبا، لذا اجتهت مهته إىل إعمار البالد وحتديث اجليش، 

 .وخصوصا إىل فرنسا اليت كان يرى فيها رمز التقدم والتحضر

الضياف مبناسبة جتول أمحد باي يف املدن الفرنسية معلقا على ما شاهده يقول أمحد بن أيب 

إن السالك يف تلك الطريق يشاهد معىن العمران وصور التقدم يف ميادين « :من العمران قائال 

يود السالك يف تلك الطريق السهلة ... «:ويضيف قائال » ...احلضارة ونتيجة األمن واآلمان

  )11111111(.»...اهده من حسن الطريق وكثرة املارينأن املسافة تطول ملا يش

الذي زار مملكيت ايطاليا وفرنسا، " الصفوة " أما بالنسبة حملمد بريم اخلامس، صاحب 

وخصص هلما فصال من رحلته تطرق إىل أسباب تقدمها على غريمها من دول البحر األبيض 

واملعارف فيهما، ورسوخ العدل املتوسط، مع بيان قومــا احلربية واملالية وانتشار العلوم 
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فجبت حبارا « :وتظهر روح النقد وقدرة النظر عند هذا الرحالة يف قوله. واحلرية يف أهاليهما

، فلعل اهللا يفيد ...ورأيت بعني البصر والبصرية أمور عجيبة وخطرية...وقفارا ومدنا وأمصارا

  ) «.)12121212ا أهل وطننا و إخواننا املسلمني 

لعسكري األوريب م اخلامس باحلديث عن اجليوش األوربية وعن النظام اهذا ومل يهتم بري

له إال عندما يكون بصدد تقدمي  إحصائيات عن مدخول وقوة دولة ما من  عموما، ومل يتعرض

غري أن بريم وهو يتحدث عن العاصمة باريس وبناءاا الشهرية، . الدول األوربية اليت زارها

اجليش «:م تكرميا لـ1806اآلثار، والذي أقامه نابليون سنة  استوقفه قوس النصر كواحد من

  )13131313(».األعظم يف أعقاب انتصاراته املتعددة

ليزان « :كما استوقفته أيضا إحدى األبنية ذات الطابع العسكري فمضى واصفا هلا فقال

وهو حمل العاجزين من العسكر وبه آثار األسلحة القدمية منذ  Les invalides )كذا(فاليد

إليه وأروين مجيع جزئيات غرائبه، وحوله قشلة  أدخلوين. ..الح يف الدنيا إىل اآلنعرف الس

باحلروب الذين يريدون اإلقامة هناك، فزيادة على القيام  ن أوة للعاجزين من العساكر بالسكبري

غرية حيركها بنفسه وكل من ال يقدر على املشي جتعل له عجلة ص ،هلم خدمة مجبميع ضروريا

  )14141414(.»...جرها خادم للترويح يف املرته الذي حول ذلك املكان ن قدر، و إالإ

أما بالنسبة للجزائر وعلى خالف كل من تونس واملغرب األقصى جند أن نظرة النخبة 

ففي خضم . اجلزائرية إىل أوربا عموما، طغت عليها األجواء االستعمارية السائدة آنذاك

وصفا عاما  )15151515(م، قدم لنا املزاري1830ة على اجلزائر سنة احلديث عن جمريات احلملة الفرنسي

للجيش الفرنسي الغازي، ابتداء من جتهيزه من طرف امللك شارل العاشر إىل غاية وصوله إىل 

ويظهر من خالل اللغة والعبارات اليت استعملها يف احلديث عن ذلك، . مرسى سيدي فرج

وجهز جيشا «: جده يعرب عن ذلك بقولهانبهاره الشديد من ضخامة وقوة هذا اجليش فن

  )16161616(».كأم اجلراد املنتشرة) مرسى سيدي فرج(ونزلوا به .....عرمرما فأرسله ألخذ اجلزائر

وعلى غرار الكثري من الرحالة الذين زاروا الغرب األورويب يف القرن التاسع عشر ميالدي 

ببجاية بتنظيم وترتيب اجليوش  "شالظة"صاحب زاوية  )17171717(انبهر حممد السعيد بن علي الشريف

 ويف... «: الفرنسية، فوصف تفاصيل حضوره لتجمع عسكري كبري للقوات الفرنسية بقوله

حظر مجع وافر من عساكر فرنسا ...ذلك اليوم أمور عظيمة مل تقع يف أول الزمان وال يف آخره

   )18181818(.»...ورتبهم ترتيبا حسن
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سور املوجودة يف قلب العاصمة باريس وهو ومل ينس حممد السعيد أن يتوقف عند أحد اجل

، كواحد من املعامل التارخيية املخلدة لالنتصارات الكربى اليت حققتها اجليوش "استرلتز"جسر 

  )19191919(.»...حمل ظفر اهللا به النابوليون األول مبلك النمسا واملوسكو...استرلتز« : عتيدةالفرنسية ال

نا رحالت جزائرية أخرى باجتاه فرنسا، مثل وإىل جانب رحلة حممد السعيد تستوقف    

م، و رحلة أمحد ولد 1852اليت قام ا سنة " الرحلة الصيامية " رحلة سليمان بن صيام 

 )20202020(".الرحلة الفادية يف مدح فرنسا وتبصري أهل البادية " م 1878قاضي، واليت كانت سنة 

حضوره لتجمع عسكري أقيم  فقد أبدى سليمان بن صيام إعجابه باجليش الفرنسي مبناسبة

من خالل قراءة الفقرة األوىل من نص الرحلة يظهر لنا هدف وبالعاصمة الفرنسية باريس، 

فاهلدف إذن . )21212121(»... ل أمره وهو وايل دائرة اجلزائرأمرين من جيب علي امتثا«الرحلة جليا 

احتكامه لرؤيته ويقوم هذا األمر بالضرورة على جتريد الرحالة من . هو تنفيذ أمر سياسي

  .اخلاصة، وإحالل هذه الصورة بصور أخرى تتضمن غرضا سياسيا دقيق املرامي واألهداف

وبناء على ذلك اهلدف، راح سليمان بن صيام يصف لقراء رحلته ما شاهده من        

) امللك(فوقفنا مع أولئك اجلنراالت حىت برز « : أنواع وأصناف وأعداد هذا اجليش إذ يقول

ة مل تر العني مثلها، راكبا على فرس ال نظري هلا ومع سعادة السلطان املعظم وزير احلرب يف هيئ

ومنذ شرع يف السري واملدافع تضرب إىل أن انتهينا إىل حمل املهرجان، وجدنا ...وكرباء الدولة

مصنفة على مد  ،به خلقا ال حيصى والعساكر املختلفة اليت ال تعد وال حتصى وال تستقصى

مع اختالف مالبسهم وكثرة مدافعهم وشدة حزمهم، وزينة اجليش الراكب على عتاق البصر 

مث سرنا متعجبني مما رأينا يف ذلك اليوم من كثرة اجليش، والسيما من اجليش ...اخليل 

   )22222222(.»وذلك من أعجب ما رأينا. املتـدرع بدروع احلديد

 اة جيوشها وكثرة عدوربط سليمان بن صيام ما وصلت إليه فرنسا من ضخام      

، مبا حققه الفرنسيون من أمن وآمان بفضل العدل الذي انتشر بني احلكام اوعتاده

بل وأحيانا طيبته وحسن  -يف إطار الترويج لفكرة نزاهة الفرنسي وعدله –واحملكومني

ا واعلم أن ملوك فرنسا لو اتصفوا بالظلم واجلور وعدم الرفق بالرعية ملا قدرو« :يقول..خلقه

على حتصيل بعض الغرض من عمارة البلدان وكثرة العساكر الربية والبحرية، وحتصني الثغور 

وبرهان ذلك ما رأيناه من امتثال الرعية . وتعمريها بالعدد والعتاد وغري ذلك مما ال ميكن حصره

 يكونوا باألوامر الصادرة من أرباب الدولة، فهو أمر ظاهر بني ال حيتاج إىل إقامة دليل، إذ لو مل



- 345  - 

ممتثليـن، ملا مت األمر من حماسنها وعمارا وكثرة مداينها ومراسيها وسفنـها وقراها، وآالف 

  )23232323(»..حروا وعساكرها اليت ال حتصى وال تعـد

ملا حتدث عن رحلته " رحلته الفادية"والصورة نفسها تتكرر مع أمحد ولد قاضي يف      

ن الدولة الفرنسية إىل بعض األعيان يف الواليات اجلزائرية، الثالثة إىل فرنسا اليت كانت بدعوة م

الذين هلم مكانة وفاعلية يف جمتمعام تلك حلضور العرض أو املهرجان السنوي للدولة 

  .الفرنسية

وبالرغم من أن ولد قاضي كان قد سبق له زيارة فرنسا مرتني، وشاهد واطلع      

 تتمتع ا تلك البالد، فإنه ال ميلك إال أن يعجب خالهلما على جوانب العظمة واحلضارة اليت

ويدهش مبا يرى، فيتحدث عقله ووجدانه بعبارات ملونة بالبهجة واجلمال واالنبهار واألحالم 

  .واألماين

 واإلعجابختتلف اللغة أحيـانا بني ابن صيام وولد قاضي حول مثارات الدهشة       

و واحد ال خيتلف، هو ترسيخ فكرة الفارق لكن املغزى واهلدف من القيام بالرحلة ه

العسكري، بنقل صورة فرنسا القوية املتقدمة واملتطورة إىل اجلزائريني، والترويج لفكرة نزاهة 

الفرنسي وعدله، لقتل عزمية اجلهاد واملقاومة لديهم وحتضريهم نفسيا لقبول املستعمر، خدمة 

مث أليسوا هم . دعاهم للقيام بتلك الزيارات؟مث أليس حكام فرنسا هم من . لفرنسا االستعمارية

من دفعوا تكاليفها؟، وهيأوا هلم الظروف لذلك مث كلفوهم بتدوين مشاهدام وتعليقام 

  .؟.لعرضها وتقدميها فيما بعد للجزائريني، يف إطار ما مسي ويسمى بالدعاية احلربية

  . لتجديدح والإلصالالدعوة  إىلمن الفهم واالستيعاب  – املغاريباجليش   

رغم تأكيـدنا على تبايـن وجهة نظر النخبة املغاربية بصفة عامة يف القـرن         

و متثل هذا التـباين خصوصا يف درجـة . للجيش األوريبالتاسع عشر فيما خيص نظرم 

العمق يف النظر الذي انعكس على حمتـوى مؤلفام، باإلضافة إىل ما لعبـته الظروف 

لسياسية يف التأثري على زاويـة الرؤية، يضاف إىل ذلك الطابـع التقليدي لثقافـة واألجواء ا

  . هؤالء

، من خالل )م1890-1822(وإىل جانب خري الدين التونسي -مع هذا كله، فإنه      

بن العنايب اجلزائري من خالل ، يعترب حممد ")24242424(أقوم املسالك يف معرفة أحوال املماليك" كتابه
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ستوعب النظم العسكرية األوربية، وفهم حقيقة أهم من ا - يف رأينا-..." احملمود عيالس"مؤلفه 

  .احلضارة الغربية كلها إبان القرن التاسع عشر

ابن العنايب، ال بأس أن نعرج على خري  حتليل األفكار اليت جاء ا وقبل الغوص يف      

نظمها السياسية واالقتصادية  فقد زار حوايل عشرين دولة أوروبية، وحلل ،الدين التونسي

إضافة إىل ذلك . واالجتماعية والثقافية، وقارن بينـها كما قارن بينها وبني النـظم اإلسالمية

فقد اطلع على كتابات األوروبيني من فالسفة و مؤرخني ومفكرين مستعرضا النهضة 

يا، ومعددا أهم األوروبية ومظاهرها املختلفة يف حتليل سليم، ذاكرا أطوار التمدن تارخي

  )25252525(.املكتشفات واملخترعات من القرن الرابع عشر إىل القرن الثامن عشر

لكن اختلفت نظرة خري الدين عن غريه من الرحالة واملفكرين، يف كونه ركز تركيزا      

عتربها أساس تقدم اجلوانب األخرى يف السياسية يف املمالك األوروبية واشديدا على النظم 

عات، وتكمن خصوصيته أيضا، يف كونه الرحالة الوحيد من بني مجيع الرحالة تلـك اتم

العرب يف القرن التاسع عشر الذي  توفرت له الظروف حبكم ممارسته لشؤون السياسة وتقلده 

ملختلف الوظائف، لذلك قدم لنا نظرة دقيقة اتسمت بالعمق والتدبري لكل ما لدى األوروبيني 

  .ااالت من حضارة جتلت يف خمتلف

 - عرضا–حديثه عن مملكة فرنسا  لكن بالنسبة للجيش، مل يتعرض له إال عند      

مث عرج  ،)اجليش الربي والبحري(ة لفرنسا جداول إحصائية، أشار إىل القوة احلربي باستعمالو

» جمالس العسكر«: على النظام القانوين ومؤسساته اليت حتكم ذلك اجليش مطلقا عليها اسم

   )26262626(.ا بعض التفاصيل حول طريقة عملهامستعرض

، إىل حد ما عن سابقيه من الرحالة فقد ذهب يف اجتاه آخر خيتلف" ابن العنايب"أما     

إىل ما جاء به انصرافا تاما فابن العنايب املعاصر للحملة الفرنسية ملصر انصرفت نظرته 

ريت املتكامل الدقيق املبين أساسا ن من جديد يف نظام اجليش، إذ أعجب باجليش البونابواألوروبي

، والقائم على العمل -على حد تعبري الدكتور أبو القاسم سعد اهللا-على علم احلرب 

ويصف ابن العنايب تنظيم جيوشهم  )27272727(.اجلـماعي و علـى االعتقاد بالنجاح و التطلع إليه

ا وتدريبهم على بترتيب أجنادهم على طريقة حمكمة ابتدعوه... «: فيقول أن جناحهم يكون

  )28282828(.»...فنون حيل اخترعوها
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وأمام هذا . واألوربيون يف رأي ابن العنايب قد نظموا جندهم ليضروا باإلسالم وأهله      

اخلطر الداهم أصبح من احملتم على املسلمني أن يتعلموا منهم ما اخترعوه من صنائع ونظم، ألن 

قصد املكيدة لإلسالم وأهله، وسعيا ..«:قد قالف. يف ذلك مصلحة عليا للدين ولألمة اإلسالمية

فدعت ضرورة احلال إىل استعالم ذلك من قبلهم، والتدريب . يف استباحة محاه ومتزيق مشله

  )29292929(.»على ما ألفوا من صنائع وحيلهم

وية لردع األعداء وقد عرف ابن العنايب األمور احلربية بأا كل قوة مادية أو معن      

واعترب كل ذلك أمرا . بل هي كل ما يفيد املسلمني ويرفع من شأن الدين ،واحلط من شأم

ورد ــون .ألهل اإلسالمشرعيا، ولو جاء من األوربيني، ولو كان مبتدعا منهم غري معروف 

باعتزاز الدين ورفعة أهله،  فكل ما يفيد منفعة هلا تعلق« : هـنا بعض العبارات من كالمـه

ستجد للكفرة من ترتيب العساكر، وتصفيفهم، وحصر أعدادهم، شتمل عليه النظام املمما ا

وتعديد قوادهم، وعرفائهم، ولتسومي أصنافهم وكربائهم، خبصوص لباس أو عالمة، وتضييق 

مالبسهم، وتقصريها، وتعيني مواقفهم وعملهم، وختصيص كل فريق براية أو لواء، مث تدريبهم 

عن والضرب، وغري ذلك مما يقتضيه أمر احلرب على عمل احلرب لتعليمهم كيفية الرمي والط

من تصفيف وإغارة، واجتماع وافتراق، وإقدام وإحجام، وكر وفر، وركوب ونزول، وظهور 

وكمون، وحتريض وتثبيت، ورفع صوت وخفضه، ورد منهزم، وحراسة، وغري ذلك مما قد 

  )30303030(.»تدعو إليه احلاجة فهو مشروع

أن األوربيني إذا اخترعوا عتادا حربيا «:صالح بقولهن العنايب معارضي اإلخياطب اب     

جديدا قد يضر باملسلمني فما على هؤالء إال أن يتعلموه وحيذقـوه، بل عليهم أن يسبقوا 

ألنه ال يعقـل أن يواجه املسلمون هذا االختراع اجلديد . أصحاب االختـراع أنفسـهم

القدمية يف هذا اال يلحق باملسلمني اهلزمية  فالتمسك بالتقاليد. الفتاك بأسلحة بالية غري فعالة

إذا ابتدعوا من أدوات ) يعين الكفار(وأم ..«:يقول يف ذلك. واهلوان، وهو أمر ضد الدين

احلرب وصنائعه أمرا له موقع ال نؤمن من استطالتهم به علينا، لزمنا بذل الوسع يف تعلمه 

  )31313131(».وإعداده هلم واالجتهاد يف جماوزم فيه

خنلص اىل أنه بالرغم من أن ابن العنايب مل خيف إعجابه باجليش األورويب املنظم       

واملرتب، إال أن مكمن اخلالف بينـه و بني غريه من أفراد النخبة املغاربية، هو أن إعجاب 

هؤالء مبنجزات األوروبيني العسكرية كان إعجابا عابرا، يف حني ذهب ابن العنايب اجلزائري 



- 348  - 

إىل طرح قضية التجديد يف  -حسب ما أورده الدكتور أبو القاسم سعد اهللا - لثاقببفكره ا

 يا ترى؟ اإلصالحيةالعامل اإلسالمي قبل غريه، فكيف كان مصري دعوته 

التطبيق  إىلمن الدعوة لإلصالح والتجديد  - اجليش اجلزائري يف عهد األمري

            والتجسيد

ء باجليوش وترتيبها وصلت فيما خيص االعتنا  التجديديةيبدو أن دعوة ابن العنايب        

جتسيد أفكار  -يف سياق قيامه بوضع أسس دولته اجلديدة–إىل األمري عبد القادر الذي حاول 

حممد ابن العنايب على أرض الواقع، حيث حاول أن يبين جيشا عصريا يتماشى مع التطورات 

رغم  ،والعتاد ب والتنظيم، أو من حيث العدةاحلاصلة يف أوربا، وذلك سواء من حيث الترتي

  .حبرب ضروس مل تترك له جماال واسعا الجناز مشروعه العظيم همااصطد

 )32323232(قدور بن رويلة -قام كاتبه اخلاص  -و بإيعاز من األمري نفسه -ويف هذا اإلطار      

انون أو نظام بوضع ق )33333333(»وأجل من رتب جيشنا، وأقامه إقامة حسنة« الذي قال فيه األمري

، تسري أحكامه على ..عسكري خاص، حمكم ودقيق، يف ترتيب اجلند وتوزيعهم ولبسهم

وشاح "مجيع أفراد اجليش احملمدي اخلاص بدولة األمري عبد القادر وهو الذي ضمنه يف مؤلفه 

  )34343434("الكتائب وزينة اجليش احملمدي الغالب

النظام العسكري أعاد األمري تنظيم جيشه،  استنادا لذلكويعترب الدكتور سعد اهللا أنه،      

، وهو نفس العنوان الذي اختاره السلطان "اجليش احملمدي"بإشراف خرباء أوروبيني، ومساه 

فأنشأ األمري جيشا . 1826العثماين حممود الثاين جليشه اجلديد بعد ختلصه من االنكشارية سنة 

فراده للخدمة العسكرية ويتدربون بصرامة نظاميا مواليا مباشرة له، وهو اجليش الذي يتطوع أ

وكل ذلك كان بدافع حتديث جيشه على . وحيصلون على رواتب قارة حسب تصنيفات دقيقة

  )35353535(.الطريقة األوروبية

، فقد أسس األمري نظاما إداريا جديدا، جليش النظاميا لعملولتوفري مناخ جيد         

يتبعه جمموعة من اآلغوات، ، واحدة منها خليفةمثاين واليات على رأس كل  إىلزائر اجلقسم 

وكل واحد من هؤالء  .يتبعه عددا من الشيوخ، و كل قايد يتبعه عدد من القوادكل آغا و

  )33336666(...السابقني حدد له األمري صالحيات إدارية وعسكرية وقضائية
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دهلا أو ع إليهالقد حافظ األمري على أسس عديدة ورثها على أسالفه، فأضاف          

حد كبري بالقوانني األجنبية  إىلحسب مقتضيات الوضع، وتأثر يف ترتيب وتنظيم جيشه 

تدريب  إىلالفرنسية والتركية، كما أكسبته معاركه ضد القوات الفرنسية خربة وجتربة دفعته 

هذا وميكن حصر أهم معامل . وحداته على أحدث األسلحة ووفق املبادئ القتالية األوربية

  :يف النقاط التالية  هجيشأدخلها األمري عبد القادر على  ىتالتجديد ال

  نظامي غريآخر نظامي وجيش  إىلتقسيم اجليش - 1

من قبائل " املتطوعني"بدأ األمري تنظيم جيشه باالستنجاد بـ  :اجليش النظامي-أ

 جيش نظامي حمترف يدافع عن إنشاءلنواة قاعدية، بدأ يف التفكري يف  إرسائهاملخزن، وبعد 

 إىل، وينقسمون سكر املوجودين يف اخلدمة الفعليةيتشكل من مجلة العحصون اجلزائر املستقلة، 

  :احلرس األمريي إىل باإلضافةثالثة أقسام 

ويشرف على تدريب وجتهيز وحداته  ،قائد يعينه األمري يتوىل قيادة هذا القسم :اخليالة-

كل و ،ة منها ألف فارس بقيادة آغاللقتال، ويتألف من كتائب تضم كل واحد إعدادهابغية 

مخسني منها عدد أفراد الواحدة  ،عشرين سرية إىلعدد من السرايا يصل اىل كتيبة منه تنقسم 

و تتكون من عشرين  ،الفصيلةهي  اموعة األخرية يف هذا التقسيم أما. فارسا بإمرة سياف

كاتب، وعلى  ،و مئةلف جاويش، كما عني األمري لكل أ ، يأمرها رئيس صف ويساعدهفارسا

  .رئيسا أي باش كاتب اإلدارينيجمموعة الكتاب 

املباشرة على  اإلدارةويقوم بأعباء  كذلك، يرأس هذا السالح قائد يعينه األمري :املشاة -

 سالح املشاة وينقسم .إليهاوحداته، فينظمها ويدرا ويسهر على جتهيزها لتنفيذ املهام املوكلة 

وهذه . آغاضابط برتبة  يرأسهاتضم ألف جندي كل كتيبة  ،تائبعدة ك إىل هو اآلخر

مع كل  يعمل، ومائة جنديسرايا تضم كل واحدة  عشرة إىلالوحدات املقاتلة تنقسم بدورها 

  .والغذاء ، وأصبح للكتاب رئيسا أي باش كاتب يشرف على صيانة العتاد وسياف كاتبآغا 

لنظامي، فقد مسي ة الثالثة يف جيش األمري االقو هذا القسميشكل  :)الطبجية(املدفعية -

، مبعدل اثين عشرين مدفعا مسؤولني عنمن مائتني وأربعني عنصرا  يتكون، قائده باش طوجبي

  )37373737(.ونائب له يرأسهم قائدعشر جنديا لكل مدفع 
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، اختذهم األمري حلمايته آغا يرأسهمة جندي ة من مخسمائهي جمموع :احلرس األمريي -

وحلراسته ليال وارا ويف القتال وعند التوقف، وكانت أسلحتهم حمالة بالذهب  أثناء السري

  )38383838( .والفضة ومرصعة باملرجان

النظامية القسم األكرب من اجليش،  شكلت قوات األمري غري :اجليش غري النظامي -ب

 إىلد فكانت تسرع لاللتحاق بالوحدات النظامية لتقاتل يف صفوفها عندما يدق النفري، مث تعو

ئل املؤيدة ومجيع عناصر هذا اجليش كانت من القبا ،إليهاديارها فور انتهاء املهمات املوكلة 

حوايل  -مثال- ، فبلغدولته، واختلف عدده من سنة ألخرىتلف أحناء لألمري واملوزعة يف خم

  )39393939(.ألف يف العام املوايل )53( و ،م1838سنة قاتل من مشاة وفرسان يف ألف م )83(

دراك األمري عبد القادر ألمهية العتاد احلريب والذخرية يف حسم املعارك إن إ :والعتاد العدة

بشىت الطرق والوسائل سواء من  جليشه اوحتقيق النصر، جعله حيرص أشد احلرص على توفريه

كان األمري عندما يوقع هدنة مع الطرف  ، كماأومن اهلبات اليت كانت تصله ،غنائم احلرب

 De) فالبند األول من معاهدة دمييشيل . ط فيها شراء معدات عسكرية جليشهالفرنسي، يشتر

Michel)   كما أن  ،)40404040(مثل األسلحة والبارود والكربيت على حرية شراء املواد احلربيةنص

نص على أن السلطات الفرنسية متده بكل نوع من أنواع األسلحة والذخرية البند السابع 

   )41414141(.بسعر الشراء إليهاتاج واملواد احلربية اليت قد حي

هذه  وقد حصل على جنليزية،مسلحا ببنادق فرنسية أو إالنظامي األمري جيش كان     

أو بالشراء من  ،، أو من اجلنود الفرنسيني الفاريناليت خاضها البنادق كغنائم بعد املعارك

« : يف قوله" إميري"إليه املؤرخ  لذي كان املصدر الرئيسي هلا، وهو ما يشريا املغرب األقصى

من  كانت تأتيه بعضهاكما ، »لقد بقي املغرب مدة طويلة دار الصناعة ومنجم الذهب لألمري

   )42424242(.املدن الفرنسية الساحلية  يف أوقات اهلدنة

دائما، تعاقد األمري مع عدد من املهندسني والفنيني األوروبيني  وخالل فترة اهلدنة      

أصبحت  هذه املصانع،. بعض املصانع إلنتاج السالح الذي حيتاجهإلقامة ) فرنسيني وغريهم(

بعد مدة و باالستعانة ؤالء األوربيني الذين يديروا، تعمل بإتقان يف أهم املدن اخلاضعة له، 

سبانيني يشرف على مصهر املدافع وينتج يوميا أثين عشر مدفعا وستة ففي تلمسان كان أحد اال

املختصني يف علم املعادن، يدعى السيد دي  الفارين وكان أحد الفرنسيني. مدكات مدافع

، مصنعا للبنادق وآخر إلنتاج البارود سالمهبعد إ يف مدينة مليانة أقد أنش )De Casse(كاس 
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على معدن احلديد الذي  وباالعتماد، اهلاربني واملساجني مبساعدة عمال أوربيني أغلبهم من

  )43434343().منجم زكار( املدينةكان يستخرج  من منجم بالقرب من 

ظامها على صهر معدن النية اليت يعتمد نمنط احلدادة الكت كان املصنع يشتغل على     

ة توضع على مصب صقله مبطرقة كبرية حتركها عجلة مائيتم ل أفران كبرية، مث ياحلديد يف داخ

درجة مئوية باستعمال منفاخ  1400 إىلكانت درجة حرارة األفران تصل  .الواد خارج البناية

اهلواء، كانت تصنع به عدة قطع من األسلحة وخاصة الرماح وحامالت  إلفراغمائي 

  )44444444(.املدافع

الصحراء على حتصني ثغور البالد، فابتىن يف اخلط الفاصل  بني األمري كما عمل        

طازة يف و الشفة و وتكدامت وبوغار سيباو  ،سبدو وسعيدة يف اجلهة الغربية :احصونا منه

ولقد كان األمري عبد القادر  هذا .الستعماهلا كمستودعات للسالح واملسابك اجلهة الشرقية

ينتقل بني هذه التحصينات بسرعة عجيبة أربكت خطة العدو الذي مل يتمكن من اعتقاله طيلة 

      .اإلطارسنة رغم كل ما بذله من جهود يف هذا  17

للمرء أن يكون ساحرا ليتنبأ حبركاته، وأن  ينبغي" :يقول ) Peugeot(كتب بوجو       

حيث مل نعد  إىل، أو ث ال نكون موجودينحي إىليكون جلنودنا أجنحة للحاق به، فهو ينتقل 

ا يف مساحة م إمكان العثور عليه، إهل تعرفون أين تكمن قوته؟ إا يف عد: فيه موجودين

، هنا تكمن قوته، وال بد لنا فريقيا، يف انعدام املاء، يف حياة الترحالاألرض، يف حرارة مشس إ

  )45454545( ".خضاعه، وجيب القضاء عليهمن إ

ة أيام األتراك كانت جترب اإلجبارين طريقة التجنيد أدرك األمري أ :والترقية    التجنيد

لكن . لفها واحلياة القبلية يف األريافوعدم تآ ع طبيعة الشعب اجلزائري،، لتعارضها مفاشلة

وسيلة أخرى  إىلاللجوء يف ، مل يثنه عن عزمه يف الدولة اإلجباريق التجنيد تردده يف تطبي

هذا ولقد كانت الصفات احلميدة هي الفيصل يف تعيني  .فه وهي التجنيد االختياريلتحقيق هد

يف خلفائه ورؤساء جنده التحلي بالشجاعة واجلرأة فمىت دعاهم ، كما اشترط املسئولني

  )46464646(.الواجب تعني عليهم االستجابة لندائه وحتمل الصعاب يف سبيله

ال يرقى أنه  :حمددة منهاشروط لختضع فكانت  لترقية يف جيش األمري،لأما بالنسبة       

 ،حتلى بالصفات احلميدة إذاإال رتبة أعلى  إىل، مهما كانت رتبته أو اختصاصه أحد يف اجليش

التدرج ذلك من واستثين  .وبعد موافقة األمري ،وأن يتدرج يف الترقية يف خمتلف الرتب األدىن
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، شرط أن ال يكون هناك سبب آخر مينعه )ديةالشيعة احملم( الوسام األمريي احملمديحيمل  من

  )47474747(.من الترقية

، وخيتلف يف مظهره "الشيعة احملمدية"اه وساما مساختار األمري  )48484848(:الوسام األمريي

" كتبت عبارة  ه، ويف وسطهو يتكون من خالص الذهب أو الفضةف. حسب جدارة مستحقه

، أو الشجعان من أفراد جيشه يف احلربومينح هذا الوسام مكافأة للمهامجني ". ناصر الدين

لنتائج لى عدوه غري آبه باويعطى أيضا ملن ينقض ع. للذين ينقذون أحد رفقائهم أثناء املعركة

أما تقليد هذا الوسام فيعود لألمري، الذي حيضر هلذه الغاية . أو يصد حماوالت تسلل خصمه

ص املعين بعيدا كأن يكون مع أحد وإذا كان الشخ .حفلة عسكرية رمسية تعزف فيه املوسيقى

األمري فيأمر له ، وخيرب به "الشيعة"اخللفاء فيثبت اخلليفة خصلته اليت يستوجب ا محل 

  )49494949(.العمل الذي قام به بحبس" بالشيعة"

، أن اجلندي الذي ينقض على صفوف العدو"  :يقول كتب تشرتشل على لسان األمري     

 ،اجلنود للصمود عندما يكونون على وشك اهلزمية ب وجيرد خصمه من السالح، أو يدعوفيغل

سيعلق له الوسام أمام اجليش كله وتعلن  ،و االنكسارومينع مبثاله وحضور عقله وقوع الفشل 

  )50505050(.بطولته بدق الطبول

تتكون من سروال  عن كسوة اجلندي، اليت كانت بإسهاب حتدث تشرتشل :األلبسة 

ومن معطف بين له غطاء الرأس وطاقية وشاش صغريين، وكان راتبه  ،أزرق داكن مع محرة

الصرب ": ائد خيطت العبارة التالية على الكم األمين لكل ق، أما يبلغ تسع فرنكات شهريا

وعلى الكتف ، "اهللا حممد رسول اهللا إالال اله :" وعلى الكم األيسر  ،"واملثابرة مفتاح النصر

شيء يفيد ال ": كتبت العبارة التالية) عند األوربيني(األمين لآلغا بدل الشارة العسكرية 

وكان  ،"والعصيان كاجلهل ال شيئ يضر:" ى الكتف األيسروعل ،"الشجاعةكالورع  و 

وكان املدفعيون حيملون  وانتصرجاهد -ثق يف اهللا ورسوله"الصباحيية أو الفرسان حيملون عبارة 

  )51515151(."أنا ال أوجه الطلقة بل اهللا هو الذي يوجهها : "عبارة 

، واستقدم هلذه الغاية ر بتدريب جنده على أساليب القتالعبد القاداألمري عىن : التدريب

وأحلق بقواته جمموعة من الفارين الفرنسيني الذين درسوا  ، من تونس وطرابلس الغربمدربني

وفرض األمري على عناصره طاعة مدربيهم  .اخلطط اليت تلقوها ونفذوها عمليا يف جيشهم

واالنتباه التام أثناء التعليم، ليكتسبوا معلومات تؤهلهم حماربة اجليش الفرنسي وفرض النظام 
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، ومدربني هم على التقيد بقواعد السلوك وحسن التصرف مع اجلميع من رؤساءوحث ،الداخلي

ذين أعطوهم الكثري من املعلومات العسكرية وافهموهم املبادئ القتالية وكيفية استعماهلا عند ال

  )52(.الضرورة

كما فرض  ،مل يتابع التعليم بانتظام إذاأشد العقوبات  إىلويتعرض التلميذ اجلندي         

لى أفراد العسكر احملمدي أن يتعلموا دروس األسلحة اخلاصة بالبندقية بغية استعماهلا بسهولة ع

وكيفية التسديد  ،وشدد على حفظ مبادئ  تفكيك وتركيب أسلحتهم. ويف مجيع احلاالت

 ،اهلدف عند مشاهدته، أما الفرسان النظاميون، فأعفوا من التدريب إلصابةعليها حبذاقة تامة 

  )53(.والكماش واملفاجآت على تقاليدهم احلربية متبعني حرب املعارك الفردية واعتمدوا

ثبت على جانيب  ،اختذ معسكر جيش األمري شكال شبه دائري :إقامة العسكر ورحيله

ويف  ،يف مقدمته خيمة قائد سالح املدفعية تقابلها خيمة رئيس األطباء ،مدخله الرئيسي مدفعان

 ،د اجللسات ملناقشة املسائل املهمة واختاذ القرارات املناسبة بشأاوسطه خيمة األمري حيث تعق

فاخلروج منه  ،احلياة فيه لقواعد دقيقة عوختض ،ويضم املعسكر سوقا جتاريا ومقاهي ودكاكني

وهكذا يبدو املعسكر وحدة متكاملة من . تعرض املخالف ألشد العقوبات إذنليال من غري 

  )54545454(.مكان آخر إىليله نظام حىت بعد رحاالنضباط وال

ال بد لكل جيش من قوانني متنع اخلروج عن أنظمته وهيئاته  :قانون القضاء العسكري

ويعترب قانون القضاء العسكري يف دولة األمري من . مقوماته إىلمبصاحله واإلساءة  اإلضرارأو 

ؤوم وفقا ملا الضوابط اليت تؤمن هذه الغاية، فتحدد جلنده نطاق حقوقهم وواجبام وتنظم ش

  .يتوافق مع مصلحة اجليش

ومن البديهي أن يفرض تنظيم القضاء جزاءات رادعة للمجرم أو املخالف، الذي        

 ،وعلى الدولة وأسسها ،وعلى اتمع واستقراره ،يشكل خطرا على اجليش ومربر كيانه

نت نصوص القانون كا" ال يعذر أحد جبهله للقانون : " وتطبيقا للمبدأ القانوين القائل

يشتمل قانون القضاء العسكري يف جيش األمري العسكري تقرأ على اجلند مرتني يف الشهر، 

  )55555555(:يلي ما على

يتألف القضاء العسكري يف جيش األمري  :جهزة القضاء العسكري وصالحيااأ-أ

بت يف ، وهو املرجع الوحيد للاإلمارةمن جملس الشورى الذي تشمل صالحياته كامل أراضي 
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، وحمكمة عسكرية رية الدائمة اختاذ قرارات بشأااملسائل العسكرية اليت تستطيع احملكمة العسك

، حكام القضاة املنفردين وتبت فيهادائمة تشمل صالحياا كافة وحدات اجليش وتنظر يف أ

وقضاة منفردون يف الكتائب مبعدل قاض واحد يف كل كتيبة ومساعدان، أحدمها رئيس خمفر 

  )56565656(.لشرطة العسكريةا

  :اجلرائم العسكرية

يعد متخلفا كل  إذ :التخلفجند : يف جرائم التملص من الواجبات العسكرية

ما  إىل باإلضافةوكانت عقوبته شهرا كامال . دمة يف اجليش وال يليب الدعوةشخص يدعى للخ

على ذلك،  فيعاقب العسكريذن أو عذر شرعي من وحدته بدون إ أما الفرار .يقرره األمري

ذا قبض عليه فعقوبته اره شرط أن يعود باختياره، ولكن إبأيام حبس تساوي عدد أيام فر

  .حيددها األمري

ـل ك تالف، ذلك أن فنجد اإل :بـرف والواجـيف اجلرائم املخلة بالش

جزء منه أو يفسده يف غري القتال، يعاقب باجتهاد تالف سالحه أو عسكري يقدم على إ

كل آغا او سياف غش أو ذلك أن  ،الغش كما جند أيضا. تغرميه بالثمن إىل فةباإلضاالسلطان 

على مبالغ مالية بطريقة غري شرعية يعاقب بستني يوم حبس، وكل آغا غش يف اخلدمة  حصل

  .من الديوان العسكري ويطرد من اجليش عليه ذلك، يعاقب بشطب امسه وثبت

ا جرمية رفض الطاعة، اليت يعاقب جند  :يف اجلرائم املخلة باالنضباط العسكري 

كل عسكري يرفض طاعة رؤسائه أو تنفيذ األوامر اليت يتلقاها ما مل حيل دون ذلك سبب 

، ويعاقب باحلبس شهرا كامال كل عسكري يرفض اخلروج خبمسة عشر يوم حبسا شرعي

لتخلف عن كما جند أيضا خمالفة التعليمات العسكرية، مثل ا. للقتال بعد مساعه دقة النفري

 إطالقمن اجليش، أو  املسلمة له التعداد الصباحي أو املسائي، أو ارتداء اجلندي للثياب غري

طلقة من السالح، أو النوم أثناء قيامه باملراقبة، فهذه املخالفات تتراوح  عقوبتها ما بني احلبس 

  )57575757( .عشرين يوما حسب نوع املخافة إىلمن يوم وليلة 

اختلفت الشارات العسكرية للجند بني خمتلف أقسام  :كريةوالرتب العسشارات ال

هب رتبة اآلغا أربع عالمات من الذ ميزت: املشاةقسم جيش األمري عبد القادر، فبالنسبة ل

اهللا وأشهد أن  إالأشهد أن ال اله ": مكتوب عليها كلمتا الشهادة إحدامها، اثنتان على منكبيه
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قمر أو  :واثنتان على صدره بشكل، "صرب مفتاح النصرال" ، واألخرى حكمة"حممدا رسول اهللا

وذات الشمال مكتوب عليها " اهللا إالال اله : " هالل، فذات اليمني مكتوب عليها اسم اجلاللة

ال : "حدامهاأ خيتص السياف بعالمتني من الفضة على شكل سيف، بينما ،"حممد رسول اهللا" 

أما يف ما يتعلق . "ر من املخالفة وعدم الطاعةوال أض" ، واألخرى"أنفع من التقوى والشجاعة

بعالمة على منكبيه من الذهب مكتوب عليها  )اآلغا(، فقد متيز رئيس اخليالة اخليالة بقسم

عالمة يضعها على عضده ، يف حني اختص السياف ب"اخليل معقود بنواصيها: "ريفاحلديث الش

خري أي أما القسم األ ."، امحل تغنمتلأيها املقا: "فضة مكتوب عليها األمين، مصنوعة من ال

ه األمين كتب عليها باش طوجبي بعالمة مدفع من الفضة، يضعها على كتففقد اختص  :املدفعية

  )58585858( ."ذ رميت ولكن اهللا رمىيت إوما رم:"قوله تعاىل

، بل أحلق كل أربعة منهم ل األطباء واملمرضون جهازا مستقالمل يشك :اجلهاز الطيب

صصت كل والية خوقد . قل يتبع الوحدات املقاتلة ملعاجلة املرضى من العسكرينيستشفى متنمب

دارة مستشفى عاصمتها مقابل راتب ثابت يدفع له من بيت على إ لإلشرافأيضا طبيبا واحد 

  .املال

منا كانوا يتمتعون خبربة كافية ، إاألطباء ليسوا متخصصني يف مهنتهموهؤالء         

وعند حصول أية مشكلة . ور غري املعقدة كتضميد اجلروح وجتبري العظامتؤهلهم معاجلة األم

 بعمله الشهري )أيب عبد اهللا الزروايل(تتعدى معرفتهم، كانوا يستشريون طبيب العاصمة 

،الطبيب الفرنسي   (Warnier)وساعده يف مهمته أحيانا، وارنييه. واملتخصص يف الطب

  . (Daumas)بقنصلية وهران مع النقيب دوماس 

لكن  ،عديد االختصاصات لاألمري على تأسيس مدرسة للطب تشموقد صمم          

ولو أتاحت له  ،مارته القصري جدا وقلة األموال يف خزينتها حاال دون تنفيذ حلمهعمر إ

 )59595959(.لكان فعال السباق يف هذا امليدان يف املغرب العريب كله روف حتقيق ذلكالظ

 اإلصالحأن  :يف اية هذا البحث، نقول إليهاخامتة خنلص  وإذا كان ال بد من        

قي حمصورا يف نطاق التنظري فقط، ومل خيرج من م،  ب19العسكري يف البالد املغاربية يف القرن 

رائدا من رواد التجديد  -يف رأينا -يعتربالذي  ،األمري عبد القادرالدائرة إال مع  تلك

فهمت مثل الشخصية الوحيدة اليت على اعتبار أنه  ،عشر واإلصالح العسكري يف القرن التاسع

اليت كانت تنادي  اإلصالحية ت دعوتهتلقفالرسالة التنبيهية والتحذيرية حملمد بن العنايب، ف
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اشى و التطورات احلاصلة يف ــمبا يتم بإصالح النظم العسكرية يف البلدان العربية واإلسالمية

األمري عبد القادر كما يعترب . دها على أرض الواقعجيوش الدول األوربية، وحاولت جتسي

فعمل على االستفادة منها لبناء  ،م19الوحيد الذي أدرك أمهية الظاهرة الصناعية يف القرن 

ي اجليوش األوربية، والسعي إلرساء النواة األوىل للصناعة احلربية يف جيش عصري يضاه

أن األمري  إىلوهو ما جيعلنا ننتهي  .األوربينياجلزائر باالعتماد على خربات األسرى واهلاربني 

مل  يستفد من  منجزات احلضارة األوربية  إال يف جمال التسلح الذي كان يف حاجة إليه لتحقيق 

  .هدفه من املقاومة، وهو إخراج الفرنسيني من اجلزائر

 إىلل كان مييمرده أنه ن اهتمام األمري عبد القادر باجليش، وخيطئ من يعتقد أ       

في رسالة بعثها إىل األسقف دوبوش ، فكما يدعي البعض احلروب وسفك الدماء

(Debouche) لعلك اكتشفت أنين مل أولد لكي أكون حماربا، : "ههذه احلقيقفيها عن  عرب

وهو الذي أحدث ثورة يف جمال  ،وال غرو يف ذلك.)60606060("وإمنا القدر هو الذي ساقين إىل ذلك

مع  يف تعاملهاليت عرف ا  الراقية  واملعامالت التصرفاتخالل من جتلت  احلروب ةأنسن

د له ا شههذه املعامالت ....يف مواجهته للجيش الفرنسي...الفرنسينياألسرى والنساء 

   .احلايل اإلنساينيف قواعد القانون الدويل  حىتكان هلا تأثرياا العميقة و األصدقاءاألعداء قبل 

  

  

  :اهلوامش

-1775( د بن حممود بن حممد بن حسن العنايب اجلزائري املعروف بابن العنايبهو حمم) 1( 

دعا زائر قضاء احلنفية غري ما مرة، نسبة إىل مدينة عنابة، فقيه حنفي وكاتب، توىل يف اجل) م1851

  .»السعي احملمود يف نظام اجلنود«:له كتاب. إىل التجديد اإلسالمي واإلصالح االجتماعي والسياسي،

م  1839شركسي األصل، قدم إىل تونس سنة ، )م1810/1890(هو خري الدين التونسي ) 2(

عني وزيرا للبحر بعد ). جنرال ( م إىل رتبة  1852تدرج يف املراتب العسكرية حىت وصل سنة 

عني بعد ذلك . ترأس الس األكربجلنة صياغة قانون عهد اآلمان، و عودته من فرنسا، و شارك يف

م توجـه إىل األستانـة 1877وبعد عزله من الوزارة الكربى سنـة . م 1873نة وزيرا أكرب س

: أنظر للمزيد، .م1890بدعوة من السلطان عبد احلميد الثاين فعينه صدرا أعظم للخالفة، تويف سنة 
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معجم مشاهري املغاربة، إعداد جمموعة من األساتذة حتت إشراف الدكتور بوعمران الشيخ، منشورات 

  .204 -202، ص ص 1995زائرجامعة اجل

مواجهة عسكرية غري متكافئة متت فصوهلا السريعة على مقربة من احلدود املغربية هي  ) 3(

كانت تريد انتزاع اعتراف صريح من فرنسا  أنوسببها . م1844يف وادي إسلي سنة ية اجلزائر

بيت احتالهلا ودئة القبائل سلطان املغرب بوجودها يف أرض اجلزائر، وأن ترغمه على التعاون معها لتث

املغربية املوجودة عند احلدود، ومنعها من تقدمي املؤازرة إىل أي حركة جزائرية مناوئة للوجود الفرنسي 

وفعال فإن مرارة تلك اهلزمية جعلت املغاربة يثورون ضد سلطام، متجهني إىل األمري عبد . يف اجلزائر

إن السكان ..«: :ه شارل هنـري تشرشل يف كتابه إذ يقولالقادر ليكون سلطانا عليهم وهو ما نقل

املغاربة كانوا يتميزون ويفورون مقاومة من هزمية جيشهم، وإهانة الفرنسيني هلم بإمالء الشروط 

لذلك كانوا جبميع صفوفهم ثائرين ضد العجز والضعف . عليهم، والفشل املرير جلميع آماهلم البعيدة

  :راجعللمزيد  .»بوا بعبد القادر سلطانا عليهماجلبان لسلطام، وكلهم طال

أبو القاسم سعد : حياة األمري عبد القادر، ترمجة وتقدمي وتعليق: شارل هنري تشرشل -       

  .290، ص م2004اهللا، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

نجاح اجلديدة، الدار اجليش املغريب وتطوره يف القرن التاسع عشر، مطبعة ال: ثريا براده -       

  .34-33، ص ص 1997املغرب -البيضاء

م، قضى فيها مخسني يوما يف 1845هو حممد بن عبد اهللا الصفار التيطواين، زار باريس سنة ) 4(

- م1830( إىل امللك فليب ) م1859-1823( إطار بعثة السلطان املغريب موالي عبد الرمحن 

  ".رحلة الصفار" وان ، توج عودته برحلته ، و كان فقيهـا وعاملا بارزا بتيط)م1848

، أرسله السلطان املغريب حممد بن عبد الرمحن )م1878تـ (هو إدريس بن حممد العمراوي ) 5(

يوما استطاع خالهلا أن يتغلغل داخل اتمع األوريب  40م ملدة 1859إىل فرنسا وأسبانيا، عام 

حتفة امللك العزيز إىل «: ه برحلة رائعة مساهاتوج سفر. ويتعرف على العديد من جوانب احلياة فيه

  .»مملكة باريز

م، اكتشاف النص وأبعاد 1845184518451845صغري فرنسا رحلة الصفار إىل :"صغريخالد بن ال) 6( 

الذات  اكتشاف -واملسلمني الشرق والغرب يف مدونات الرحالة العرب: ل ندوةاأعم ،"السفارة

  .513، ص 2005رات العربية املتحدة واآلخر، دار السويدي للنشر والتوزيع، اإلما

، )م  1900/ 1851(هو حممد بن عثمان بن حممد بن أمحد بن مهنية  السنوسي القلعي  ) 7(

ل تونس يف أسرة علمية شريفة فقيه وأديب ومؤرخ وأحد رواد النهضة اولد يف بلدة الكاف مش
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مل حمررا جبريدة ، كما عدارية،توىل عدة وظائف دينية وإ. الفكرية يف تونس، درس جبامع الزيتونة

  ".االستطالعات الباريسية"و" الرحلة احلجازية " ، له العديد من املؤلفات من بينها الرائد التونسي"

، هو حممد بريم اخلامس بن مصطفى بن محو الثالث التونسي، مؤرخ وفقيه ورحالة تونسي) 8(

، كلفه 1874األحباس منذ عام  على مجعية ، من مجاعة خري الدين، حيث أشرفم1840ولد سنة 

زار مملكتـي . خري الدين أيضا بإدارة املطبعة الرمسية وجريدة الرائد الناطقة بلسان احلكومة اإلصالحية

  .واألقطارصفوة االعتبار مبستودع األمصار " إيطاليا وفرنسا، ترك رحلة هامة مساهـا 

، سياسي تونسي درس جبامع )م 1874 – 1802(هو أبو العباس أمحد بن أيب الضياف ) 9( 

، حيث انتقل اإلنشاءالزيتونة، مسي الضياف عدال، أول من كتب للدولة العثمانية باللغة العربية بديوان 

من كاتب السر لدى بعض البايات اىل أن مسي وزيرا، كما أرسل يف مهمات باخلارج لدى الباب 

، م1846باريس عام  إىلرحلته  اي يفم  اصطحبه أمحد ب1842م وعام 1831العايل مثال عام 

  ".إحتاف أهل الزمان بإخـبار ملوك تونس وعهد األمان : " حتدث عنها بالتفصيل يف كتابه املشهور

، كان مولعا بالتحديث على النمط األورويب، )م 1855 -1837( هو املشري أمحد باي ) 10(

ته على شفى ايار اقتصادي ذهب يف حكمـه املطلـق شوطا بعيدا جعل البالد التونسية بعد وفا

، وهي السنة اليت ختلى فيها خري  الدين عن الوزارة و 1862دفعها إىل االقتراض من أوروبا يف سنة 

  . تفرغ للتأمل و مجع عناصر كتابه

أبواب،  8إحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد اآلمان، : أمحد بن أيب الضياف) 11(

، 2004، الدار العربية للكتاب، الباب السادس، تونس 2ن الثقافية،طجلنة من وزارة الشؤو: حتقيق

  .139، 138ص ص 

مأمون : ، حتقيق)جزآن(صفوة االعتبار مبستودع األنصار و األقطار، : حممد بريم اخلامس) 12(

  .33م، ص1997،  دار الكتب العلمية، لبنان 1بن حمي الدين اجلنان ، ط

  .69، ص  2بريم اخلامس، مصدر سابق، ج) 13(

  74.املصدر نفسه، ص ) 14(

هو أبو إمساعيل بن عودة بن احلاج حممد املزاري ، يعرف عند الناس يف الغرب اجلزائري ) 15(

. عند األمري عبد القادر" اآلغا"وكان أبوه احلاج حممد املزاري قد توىل منصب ووظيفة . باآلغا املزاري

هران واجلزائر وأسبانيا وفرنسا، إىل أواخر القرن طلوع سعد السعود يف أخبار و«من أهم مؤلفاته 

  .  ، الذي ألفه يف اية عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر امليالدي»التاسع عشر
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طلوع سعد السعود يف أخبار وهران واجلزائر وأسبانيا وفرنسا إىل : ابن عودة اآلغا املزاري) 16(

حيـي بوعزيز، الطـبعة األوىل، دار البصائر : ةأواخر القرن التاسع عشر، جزآن، حتقيق ودراس

  .79، ص 2ج م،2007 ، اجلـزائرـشر والـتوزيعللن

، )م1796/هـ1214(هو حممد السعيد بن علي الشريف امللقب بأيب الفضل، ولد ) 17(

متصوفا و شيخ زاوية و فقيه جزائري، له اهتمام  بالتوحيد و التاريخ و علم الفلك و التنجيم، من 

  ". التعريف باألحبار املالكني األخيار : "آثاره

، جريدة »اظمها برب فرانسةالرحلة اخلريية فيما عاينه ن« : حممـد السعيد بن علي الشريف) 18(

رمضان  08، بتاريخ ) م1855-1852(ـــلد ، ا130دد رقم ـــ، العاملــبشر

   .4م ، ص 1853جوان  15/ هـ 1269

  .ااملصدر نفسه، الصفحة ذا)  19(

قام األستاذ خالد زيادة بتحقيق وتقدمي هاتني الرحلتني إىل جانب رحلة أخرى للشيخ ابن ) 20(

ثالث رحالت جزائرية إىل باريس، املؤسسة العربية للدراسات : الفكون القسنطيين ونشرهم يف كتاب

  .م 1979، لبنان 1والنشر، ط

  .25سابق، ص الصدر املابن صيام، ) 21(

  .45-44، ص ص هاملصدر نفس) 22(

  . 41املصدر نفسه، ص ) 23(

. م يف تونس، وترجم إىل الفرنسيـة و اإلجنليزية و التركية ألمهيته1867طبع الكتاب سنة ) 24(

أعيد طبعه من . م 1972قام األستاذ املنصف الشنويف بتحقيقه عن نسخته األصلية و نشره سنة 

   .م2000يف جزأين سنة ) بيت احلكمة ( طرف امع التونسـي للعلـوم واآلداب والفنــون 

يعترب بعض الدارسني أن خري الدين هو املؤرخ التونسي الوحيد يف القرن التاسع عشر ) 25(

ميالدي، الذي كانت له ثقافة مزدوجة، إذ عالوة على ما اكتسبه من معارف إبان دراسته باملعهد 

: راجع . فـي األورويبي والثقااحلريب، فإنـه كان شغوفا باإلطالع علـى التراث الفكـر

، الة "م1956195619561956لدى املؤرخني يف تونس من القرن الثامن عشر اىل مفاهيم الزمن " التيمومي،

، ص ».، منشورات سريمدي، زغوان، تونس1992، أوت 66-65التارخيية املغربية، العددان 

110.  

  .348، 331، 322، ص ص 1التونسي، مصدر سابق، ج) 26(
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-1775( املفيت اجلزائري ابن العنايب، رائد التجديد اإلسالمي : اسم سعد اهللاأبو الق) 27(

  : وأنظر يف نفس املوضوع. 60ص  1976، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، )م1850

، "ابن املقفع وابن العنايب و الكواكيب"الرؤية الفكرية يف احلاكم والرعية لدى : عمر بن قينة -    

 .53،54م ، ص ص 2000ة للنشر والتوزيع، األردن دار أسام

حممد بن عبد : السعي احملمود يف نظام اجلنود، تقدمي وحتقيق: حممد بن حممود ابن العنايب) 28(

  .49، ص1993املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر . الكرمي

  .49ابن العنايب، مصدر سابق، ص) 29(

 .52-51املصدر نفسه، ص ص ) 30(

  .63ص ،نفسه) 31(

ولد باجلزائر العاصمة ونشأ وتعلم ا، كان ) هـ1272(.../هو قدور بن حممد بن رويلة ) 32(

وعند اندالع املقاومة . والده وكيال على ضريح سيدي عبد الرمحن الثعاليب قبل االحتالل الفرنسي

وزينة اجليش  وشاح الكتائب"وقد ترك رسالتني، األوىل مساها . التحق باألمري الذي عينه كاتبا له

حققهما يف كتاب واحد حممد بن عبد  ،"ة ديوان العسكر احملمدي امللياين، والثاني"احملمدي الغالب 

يقول أبو القسم سعد اهللا بالنسبة للرسالة األوىل، أن ابن رويلة مل يقم سوى . م1968الكرمي سنة 

  .بصياغة األفكار والتوجيهات العامة اليت أمالها األمري عليه

  .52ص مصدر سابق، : تشرشل: للمزيد حول املوضوع، راجع-       

حممد الصغري بناين وآخرون، شركة دار : مذكرات، حتقيق: األمري عبد القادر اجلزائري) 33(

  .168م، ص2010األمة للنشر والتوزيع، اجلزائر 

حملمدي وشاح الكتائب وزينة اجليش ا: قدور بن رويلة: بسطا أكثر حول املوضوع، راجع ) 34(

، الشركة الوطنية حممد بن عبد الكرمي: دمي وحتقيق ويليه ديوان العسكر احملمدي امللياين، تق–الغالب 

  .م1968 للنشر والتوزيع، اجلزائر

دار الرائد للكتاب، لألمري عبد القادر اجلزائري،  واإلداريالتاريخ العسكري : أديب حرب )35(

   .73، 72، ص ص 2005اجلزائر 

  .74جع نفسه، ص املر) 36(

  .40، 39قدور بن رويلة، مصدر سابق، ص ص ) 37(

 (38) Azan, général Paul, L'Emir Abd-el-kader (1808-1883), du fanatisme 
musulman au patriotisme chrétien, No 1, Paris 1925, p 100-101, p 138  
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  .137ص  ،1982 اجلزائر ،املطبوعات اجلزائرية

األمري عبد القادر والعالقات الفرنسية العربية، ترمجة وتقدمي، أبو العيد دودو، : ف دينيزن.أ) 41(
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 م، ص1964، دار النهضة العربية للتأليف و الترمجة والنشر، بريوت 2ممدوح حقي،ط : وتعليق

313.  

  185ق، ص تشرتشل، مصدر ساب) 46(

كذلك أديب حرب، مرجع سابق، ص . 55، 54ابن رويلة، مصدر سابق، ص ص ) 47(

108.  

والشيعة احملمدية هي يقطة فضية مذهبة، تتكون من شكل . لغة معناها الوسام: الشيعة) 48(

عدد  إىلوعدد هذه األصابع تشري . بشكل يد ممدودة األصابع" ناصر الدين: "دائري نقش يف وسطها
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  .192 تشرشل، مصدر سابق، ص )51(
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  .123 كذلك، حرب، مصدر سابق، ص .72-68ابن رويلة، مصدر سابق، ص ص ) 55(
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ما على عصر التحول، ليس على الصعيد األورويب فحسب، وإن م18مثّل القرن     
الت تسريع التبدالدول األوروبية كان هلا األثر احلاسم يف  إال أنّ. املستوى اإلنساين الشامل

لدى الشعوب املختلفة النتشارها خارج حدودها وتأكيد قوا وتقد مها لكل شعب اتصلت
را بنهوض تأثّ مناطق العامل  وكانت الدولة العثمانية بوالياا يف أوروبا وآسيا من أشد .به

عل من بشكل أساسي إىل عامل جغرايف جييعود ذلك  وال شك أنّ. القرنهذا أوروبا خالل 
حدود الدة ماة من التاريخ املاضيعطَولة العثمانية حدودا لدول أوروبا اليت مل تعد تقبل بأي .
األورويب أو / التناقض العثماين أنّ؛ ذلك العامل التارخيي نفسه، لعب دوره املؤثركما أنّ 
ير موازين اإلسالمي الذي يعود إىل أجيال سابقة قد تواصل رغم تبدل املعطيات وتغ/املسيحي

ة ضمن البحر املتوسط راع على أقاليم أوروبا الوسطى والشرقية مل يتوقّالقوى؛ فالصاف، وا
ال للبتواصلت مع إفساح اقها اجلديد على القوة البحرية حرية األوروبية كي تثبت تفو

  .   العثمانية السابقة
ة حيوي تيت أعقبت ظهورها، ملكولة العثمانية يف القرون األوىل الكانت الدوإذا    
حركية، مكّنتها من حتقيق مهمارخيية، تها التمل تعد م1699عام كارلويتز المنذ هزمية وها فإن ،

وهو  )ار، سلوفينيا، وكرواتيا ترانسلفانيا،( اءها أراض شاسعة منها فقدت جر كذلك، حيث
قون سوى انتصارات جزئية عثمانيون حيقّمل يعد الوقت أيضا، ومنذ ذلك ال ،اللةمؤشر بالغ الد

العسكري، ليس  عفا الضهذ خب العثمانية أنّقد أدركت النوأمام هزائم عسكرية كربى، 
  .ة قوة أخرىما أمام أيوإن ،ضعفا أمام أوروبا فقط
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    يف  بعيدة عن أن تكون فاعلة  "استانبول"ولة العثمانية يف ويف اإلطار العريب، كانت الد
ففي تونس واجلزائر كانت . يف والياا العربية يف آسيا وإفريقيااث اليت تشهدها األحد
الزة قد أكّعامات احمللية مع الباب العايلدت سلطتها مع االحتفاظ بصلة شكلي .ا يف والية أم

من جهة أخرى . 1713نت األسرة القرمنلية أن تستقل باحلكم منذ طرابلس الغرب، فقد متكّ
ومل يكن احلال يف . م 1757 يف العامقة املماليك من استعادة هيمنتها يف مصر استطاعت طب

دا على سيم  1750سنة أن جيعل من نفسه " ظاهر العمر"فلسطني خيتلف حيث استطاع 
ة احلكم إىل غاية يف سدم 1775 العامن من قبل العثمانيني خليفته املعي ، واستمر"اعكّ"

ل على املصاحل واملؤثرات األوروبية أن سه م18الل القرن العريب خهذا الواقع  .م1804
تتسرب إىل الواليات العربية، وهذه التبدالت كانت تدفع السالطني إىل تلمة س أسباب القو

اليت تعيد هلم السازعة لالستقالليطرة على األقاليم  الن .  
 ،يف جمال صالحياته نفسهارضة لالنتقاص لطان نفسه كانت عة السقو ومع ذلك، فإنّ   

م 17 ويف مطلع القرن. م16صرف غابت منذ اية القرن الت طلقصورة السلطان املُكما أنّ 
ظهر أنّ السوقد تأكّد ذلك  ،ض ملؤامرة صرحية من فئات تنازعه على السلطةلطان قد يتعر

ة العثمانية ومنذ ذلك الوقت ظهر بوضوح أنّ السلط. م1622عام ال" عثمان الثاين"مبقتل 
   .ين من ناحية أخرىالسلطان، اإلنكشارية من ناحية، ورجال الد :تتجاذا ثالثة أطراف هي

قيم إصالحا عسكريا ل من حاول أن يهو أو" أمحد الثالث"السلطان  أنّ ،املعروفمن و    
ية، دته هزمية االنكشارية القاسات االنكشارية مستفيدا من الوضع الذي ولّخارج إطار قو

ساعيا إىل حماوالت للتنت من خلعه وقتل ات االنكشارية متكّحديث يف جماالت أخرى، لكن قو
-1703(وخالل عهود مخسة سالطني . ول عن هذه البدعئوزيره الذي ام بأنه املس

1759 (جرت حماوالت متعدرجة األوىل امليدان العسكري دة إلدخال إصالحات تطال بالد
ت كمعاهد ن إنشاء معاهد لتدريس املواد اليت تتناسب مع رفع مستوى القواع عنه مأو ما يتفر

أثرها مل يكن  فإنّ ،هذه اإلصالحات يةدودحمبالرغم من و .البحرية والرياضيات واهلندسة
فكر  أت الظروف لنموالعثمانيني اليت هي "ريناملتنو"مسحت بتكوين فئة من  ، حيثمعدوما
ة القو وأنّ ،دهور العثماين أمر ال ميكن جتاهلهالت الفئة أنّ وأدركت هذه ،منفتح إصالحي

العلوم  ظرة التقليدية إىل اآلخر واستيعاباألوروبية مسألة ال ميكن تالفيها دون تبديل الن
  .احلديثة
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قيم جتربة يالذي حاول أن  )1807-1789( "سليم الثالث"تأيت جتربة  ،يف هذا السياق   
ت واتية على اإلطالق ملواجهته عصياناغم من أنّ الظروف مل تكن ملروبا. إصالحية متكاملة

ات أوروبية، فإنّ جتربته أدخلت من تعدي هها جابأكثر مموحماوالت لالستقالل داخل الواليات 
العثمانيةولة الد العصر احلديث يف خضم، أكثر  األذهانجربة على تبديل وكانت آثار هذه الت

  .ا للواقع العثماين املترديبكثري من تبديله
ابن "الوقوف على شخصية جزائرية املتمثّلة يف شخص إنّ ما يهمنا يف هذا اإلطار، هو    
جربة كما عاصر الت" سليم الثالث"جربة اإلصالحية اليت قادها عاصر التالذي " العنايب

بعد مقتل  1808/ ليهجوي/28الذي اعتلى عرش السلطنة يف " حممود الثاين" شقيقهاإلصالحية ل
ابن "وقد كان . اإلصالح الذي شرع فيه شقيقهاستكمال مشروع و" سليم الثالث"أخيه 
، فترةيف هذه ال خاصةتصفية حسابات قضية موي، مل يكن لصراع الدنّ هذا ايدرك بأ) العنايب

لذين ارتبطت ا ،ولة األصيلةم الدظُظام اجلديد، وأنصار نبني أنصار النبقدر ما كان صراعا 
ذه النظمأوضاعهم يف الد تمعولة وا.   

يف ظلّ هذا االحتراب " ابن العنايب"موضع أين يت: إنّ السؤال الذي حناول اإلجابة عنه هو
  الفكري؟
أواخر الغرب بدأت تلقي بظالهلا على البالد اإلسالمية منذ  ن املعروف، أنّ حضارةم   
انقسمت بشأا آراء النخب قد و .م19خالل القرن  رت تفرض نفسها أكثراحو م18القرن 

كلية، وبني مناد إىل االستفادة من إجنازاا مبا ال  إىل التماهي معهابني داع  ،يف العامل اإلسالمي
احلضارة الوافدة، ورؤيته إىل من وقبل اخلوض يف موقف هذا الرجل  .يتناىف ومرجعيتنا األصيلة

 الذي كانت قد باشرته الدولة العثمانية، ال بد منصالح اإلي يف سياق جماة هذا التحدكيفية 
ةالتذه الشخصي عريف .  

امسه الكامل هو حممد بن حممود بن حممد بن حسني اجلزائري، وشهرته العنايب أو ابن    
ه، تعلّم العلم يف وطنه على جده، ووالد. ، وكان على مذهب احلنفيةم1775ولد سنة . العنايب

منها اليت  ؛وكان عميق الثقافة" على ابن عبد القادر بن األمني"كما تلقّاه على املفيت املالكي 
تمت بصلة إىل علوم الدا املرتلة العلميةين أو علوم الدنيا، أم، نا من ه كان متمكّفالظاهر أن

العلوم الشطابع إنتاجه يغلب عليه حيث ة، رعية خاصالنع بقُقل، ويتمتة فائقة على التأويل در
والته ميتاز بالتعمخريج والتعليل، كما أنق يف العلم والقوة يف الته عامل املنقول حرير والنظر، وبأن
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واملعقول، كان محبما يعود هذا إىل اهتمام شخصي بالدرجة األوىل، ومن تقاليد ا للثقافة، ورب
ري يف هذا االجتاه، إذ رجة الثانية، فهناك العديد من العواأسرته بالدمل اليت ساعدته على الس

حبكم اقترابه من السلطة، كان يكثر من األسفار، و ير تابع جمريات احلوادث، وينظر يف تطو
زيادة عن هذا، أمدته تقاليد األسرة بتراث غزير من األحكام اليت كان يصدرها . األحداث

آباؤه و الشا لدهرة اليت كانوا يتمت عونةى العامات، وتوىلّ أُُقد و. ة واخلاصرسل يف مهم
هذه العوامل جمتمعة، كان هلا صدى على تكوينه جعلت أحكامه عقلية . مناصب سياسية

هلا منصب وقد تقلّد عدة وظائف يف مساره احليايت املهين كان أو. جتريبية و آراءه معلّلة ورزينة
الذي كلّفه أن يكتب كتابا  )2(د الباي أمحد باشا يف عه )1(هـ  1208 يف العامالقضاء احلنفي 

ل يف  نقيب أشراف فقد متثّ ،ا املنصب الثاينأم )3(إىل محودة باشا، فكتب الكتاب، و بعثوا به 
الذي أناطه هو اآلخر للقيام بسفارة للمغرب  )5(يف عهد الداي عمر باشا  )4(مكّة واملدينة

  .)6(األقصى لدى السلطان املوىل سليمان
   ا، يربز دوره على أن من خالل هذه املهام اليت قامد عامل بالفقه، بل كان ه مل يكن جمر

دريس يف جامع إىل جانب هذا، تولّى الت. وخبريا بشؤون الدول   أيضا دبلوماسيا ناجحا، 
). 7(اوماألزهر حنو تسع سنوات، مث عاد إىل اجلزائر ليتوىلّ  اإلفتاء، فقيادة اجليش اجلزائري املق

ل مو بعد وضع فرنسا يدها على اجلزائر، أصبح ابن العنايب حمرف سلطات طضايقة من تابعة وم
 العاماإلفتاء  "حممد علي"االحتالل، مما اضطر إىل االرحتال إىل اإلسكندرية، و هناك والّه 

وهكذا  .اس باشاومل يستمر يف منصبه هذا طويال، حبيث عزله وايل مصر اجلديد عب هـ1266
التزم بن العنايب الصهـ بعد أن ترك العديد من 1267ه يف ربيع األول سنة مت إىل أن لقي رب 

حني كان  ينيا دمهأحد ،فقد كان البن العنايب دوران ،وباختصار )8(اآلثار و املؤلفات الفكرية
فه من لة  بدايات اجلزائر وموقصيباشر وظيفة اإلفتاء، وثانيهما سياسي، ملا كان له من 
ومن مثّ يكون قد مجع بني الفقه  .االحتالل الفرنسي لبالده، ويف إشادته بدور آل عثمان

حبكم احتكاكه بدهاليزها حني كان جزءا أو قريبا من  ،وبني السياسة ،بالفقيه ووصفه
  )9(.السلطة
عها، من احلضارة الغربية، ونظرته إىل كيفية التعامل م" ابن العنايب"والستشفاف موقف    

م، 1827 العامالذي صدر " يف نظام اجلنود السعي احملمود"املوسوم بـ كتابه اعتمدنا على 
وقد أبرز فيه أنّ اهلوان واالحنطاط   .أي ثالثة سنوات تقريبا قبل الغزو الفرنسي للجزائر
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وخباصة  أهلهاواجلمود الذي أملّ باألمة اإلسالمية ال يعود للمرجعية اإلسالمية، وإنما لتصرفات 
ومن مثّ راح . أولو األمر منهم، حتى باتت أوطام حملّ  أطماع وحترش القوى الغربية الصليبية

يدعو إىل ضرورة العودة إىل الشريعة الصحيحة أوال، وال ضري بعد ذلك من االستفادة من 
  .جتارب األمم األخرى شريطة أن ال يتناىف ذلك مع املرجعية األصيلة

  "ابن العنايب"الشرعية يف منظور  السياسة -1

ينبغي إبراز هذا "  ابن العنايب"قبل التطرق إىل مفهوم السياسة الشرعية ومكانتها عند    
السياسة الشرعية يف إصالح "ويعد كتاب ابن تيميه . املفهوم  كما حدده مفكّرو اإلسالم

م هلا، وحاول استنباط عناصر احلكم أول خطوة جادة حنو حتديد مفهو )10(" الراعي والرعية
: من سورة النساء إذ يقول اهللا عز وجلّ 59-58اإلسالمي الصحيح،اعتمادا على فهمه لآليتني

إنّ اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها و إذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إنّ �
حدد  ،اآليتني الكرميتني لق هاتنيومن منط. �ذلك خري وأحسن تأويال …اهللا نعما يعظكم به

ويأيت إبداعه هذا ". مجاع السياسة العادلة والوالية الصاحلة " عناصر السياسة الشرعية مبا أمساه 
حني أبرز كيفية جعل أداء األمانات، سبيال إىل العدل االجتماعي، الذي من خالله يتحقّق قيام 

السياسي يف إطار فكرة العدالة االجتماعية على  وتكامل الفكر )11(السياسة الشرعية أو العادلة
يف جمال فقه السياسة الشرعية من وجهيها الفكري والعملي، حيث  )12(يد ابن قيم اجلوزية 

وذه . يرى أنّ العدالة املُفضية إىل مصلحة األمة، هي املعيار الصحيح إلقامة شرع اهللا يف أرضه
وتبعه فيها علماء اإلسالم أمثال الشاطيب  يف كتابه  القاعدة الشرعية الصلبة اليت وضعها،

وإذا كان ذلك هو املفهوم   )13(.أعطى معيارا ثابتا و حمددا ملفهوم السياسة الشرعية" املوافقات"
العام للسياسة الشرعية عند هؤالء املفكّرين، فكيف كانت نظرة بن العنايب إليها كمفهوم 

  لبات احلياة املتغيرة ؟ومضمون وقدرة على االستجابة ملتط
بن العنايب مفهومه للسياسة الشرعية، تعرض إىل آراء العلماء املسلمني اقبل أن يعطي    

حول شغل هذا املنصب اهلام السياسي، إلقامة الدولة اإلسالمية، أال وهو منصب اخلالفة، مث 
جيابية والسلبية، وقد عدد أشكاالً من املمارسات السياسية، مربزا خصائصها وانعكاساا اإل

سياسة التفريط اليت تقصي األحكام : حذّر من مغبة الوقوع يف نوعني من املمارسات أوهلما
قد سدوا من طرف احلق )...( «األمر  جماالت احلياة، و ذا يكون أولوالشرعية يف خمتلف 

راط املُفضية إىل وثانيهما سياسة اإلف »سبال واضحة،  وعدلوا إىل طريق من العناد فاضحة
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قد تعدوا )...( «التشدد، واالبتعاد عن روح الشرع واإلجحاف يف حقوق الناس، ومن مثّ 
وبني هذا  »والبدع السياسية  حدود اهللا و خرجوا عن قانون الشرع إىل أنواع من الظلم 

عمل به وذاك، هناك سياسة ال إفراط وال تفريط، وهي املطلب الذي يلح على والة األمور ال
»)...( بوا فذلك جيعلهم قد مجعوا بني السياسة والشرع، و قمعوا الباطل ودحضوه و نص
14(.»رع ونصروهالش(  

 إنّ دعوته هلذا النوع من السياسة الوسطية، هي تذكري احلاكم بواجباته الشرعية حنو الدين
ا السياسة الشرعية كمفهوم، وممارس. ة اليت ائتمنته عليهاواألمة، فهي يف نظره ثالثة أمورأم :
ني، ترك الفضاضة، واملشاورة، وقد يكون أراد ذا املفهوم، أن يعبر على واقع إسالمي، متيز اللّ

باالستبداد وما اجنر عنه من ظلم، ومن مثّ يريد إيصال رسالته إىل احلاكم داعيا إياه التخلّي عن 
وملّا كانت هذه اخلصال قلّما تتوافر . مالبطش ومعاملة رعاياه بإحسان، وأن يكون رحيما 

يف احلاكم العتبارات عدة، منها ما يتعلّق بشخصية احلاكم نفسه، ومنها ما له صلة بدوائر 
. احلكم، فإنّ الذي يكبح مجاحه، ويقلّل من سطوته، وجيعله يتقيد بالشرع، هي إقامة الشورى

يف تصرفاته السياسية والتشريعية، إذ التخلّي  ولذا دعاه إىل االلتزام ا، وجعلها قاعدة حلكمه
من أقبح ما يوصف به الرجال ملوكا كانوا أم عنها، يؤول به إىل االستبداد بالر أي الذي يعد

 .سوقة 

   باع الرمحة، وتوفري العدل و مراعاة حقوق وعليه، فالسياسة الشرعية من منظوره هي، ات
واجلور يف األحكام الشرعية، وضياع احلقوق من ) ...(قسوة القلب)...(«الضعفاء، ذلك أنّ 

أما مكانة  )15( »مستحقيها، واإليثار ا ملن ال يستحق، من أسباب خراب امللك وزوال الدولة
ا مصدر وحي، وملّا كانت كذلك، ففيها صالح الشريعة، يف نظره، فال يضاهيها شيء، كو

وقصد فيها إىل عمارة  )..(.عها لنا اهللا سبحانه وتعاىلسياسة شر)...( «الدين والدنيا، ألنها 
فأىنّ يرضى من له عقل ودين أن يعدل عن صفوها إىل الكدر أو يعتاض  )…( الدنيا واآلخرة
 « )17(ة و حتقيق مصاحلها فهي قادرة على تدبري شؤون األم وعلى هذا، )16( »من الدر باملدر

)...(ومن يتوهها قاصرة عن سياسم أنة هو جهل وغلط فاحشة اخللق ومصلحة األم« )18( 
نستشف من موقفه هذا من الشريعة، أنّ مكمن اخللل والفساد والضعف الذي أملّ بالعامل 
اإلسالمي مرده تصرفات احلكّام، ال الشريعة؛ فاإلسالم كعقيدة، قادر يف أية حلظة تتوفّر فيها 

ام املسئول، والذكاء الواعي، على التماس مع واقع النية املخلصة، واإلميان الصادق وااللتز
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. احلركة التارخيية وصياغتها على ضوء معطيات اإلسالم كتاباً وسنة، واجتهادا ورصيدا تشريعيا
لن جيد مع أي بديل قد جييء من هنا أو يؤتى به من هناك  -كما يبدو  -، فإنّ بن العنايب لذا

ر إال التغرق وادون تبصالنقطاعب والتمز . 

   كه بالشكام عقود إنّ متسريعة، ودفاعه عنها، يأيت نتيجة ظروف صعبة معقّدة، ور
من املفاهيم والقيم واملبادئ اإلسالمية، وأحدثت فصال وثنائية،  طويلة، احنرفت فيها الكثري

فهو ومن مثّ، . بدرجة أو أخرى، بني عقيدة اإلسالم وشريعته، وبني الواقع الذي يعيشه الناس
يشري بوضوح إىل إمكان تنفيذ الربنامج اإلسالمي، وتطبيق شرائع اإلسالم وعقائدياته على واقع 

رجاال ميتلكون الذكاء واحلصافة واملرونة، مع " احلكم"احلياة، يف أية فترة ميكن أن يستلم فيها 
 جاءوا ليحقّقوها، وإىل اإلميان العميق والتقوى الدائبة اليت تشد أعينهم أبداً إىل القيم العليا اليت

 . املخاطر اليت دد هذه القيم  واألهداف

  :اإلصالح السياسينظرته إىل و ابن العنايب -2

ة من إقامة نظام سياسي ميكّن األم بغيةرؤيته حول ما ينبغي عمله  بن العنايبطرح لقد    
ا، والناستعادة قوا، وجتاوز العطَهوض من كبو ومن . وحتقيق استقرارها اب الذي ألـم

فابن العنايب ما كان  نّ أفكار العامل واملفكّر، ما هي إال انعكاس لظروف عصره،املعروف أ
فقد دعا إىل إصالح اجليش إميانا  ؛يستطيع أن يسكت أمام الشرخ الذي حلّ بالعامل اإلسالمي

امي محاها، وعلى السلطان ولة جليش يكون عمادها وحأساسه امتالك الد كم القويمنه أنّ احلُ
السعي "يف كتابه ما دام بن العنايب، يتحدث  ،وال عجب يف هذا. ةوليه عناية تاموي أن يرعاه 

  .عن اجلهاد، وعن االستعداد للحرب، وإعداد اجلندي" احملمود يف نظام اجلنود
اجلانب  ذلك أنه  أمهل  يعينقد أواله أمهية كربى، فال اجلانب العسكريلكن، إذا كان 

إالّ إرساء دعائمه النظام القوي ال ميكن  فهو يرى أنّ ؛كانت نظرته مشولية لقد .السياسي
بالتزام مداخله األساسية األخرى، ويف مقدمتها، إقامة العدل، الذي هو غاية الغايات، مث يأيت 

كن الثاين وهو الشورى، الذي بعده الر» )...(القاعدة يف كل حكم إسالمي يعد«)من  .)19
على ضرورة العمل بالشورى، مربزاً يف سياق احلديث عنها، الدور يأيت إحلاحه هذا املنظور، 

ينبغي على السلطان أن ال  )...( «يرى أنه إذاهلام ألهلها وآثاره اإلجيابية على البالد و العباد، 
م، ألنم، وال يفصل حكما إال مبشاوريف شريعته ه يف ملك اهللا حيكم ويقطع أمرا دو

20( »فيتصر(. أي واحلكم املطلق الذي كان واملقصود هنا واضح، هو رفضه االستبداد بالر
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وقد طالب ذا  .مسة من مسات الواقع اإلسالمي يف عصره، حيث اشتد فيه الظلم والطّغيان
حيث كانت  لف األول،املبدأ، ليكون قاعدة يف احلكم كما كان معموالً به يف عهد الس

؛فات احلاكم التشريعية والسياسية ختضع لرأي اجلماعة، ال هلواهتصر شريع ذلك أنّ الت
االجتهادي فيما أجازت فيه الشريعة االجتهاد، هو من أهل االختصاص والرأي واخلربة، إذ من 

فهو ليس مشرعا، وإنما هو منفّذ  ،وعليه .حقّهم وقف تسلّط احلاكم، وما ينجر عنه من فساد
وهم الذين يقومون بإلزامه التقيد  ،ريعةأنّ العلماء هم محلة الش ،ويف رأيه )21(يةلشريعة إهل

 ء الشورىبن العنايب، مل يشر إىل طريقة إجراإذا كان و .بقواعد التشريع الذي جاء به اإلسالم
االستشارة ختص من له العلم " وربما يعود هذا إىل كون  ،حدد أهلهافإنه ، وتفعيلها
ومل يتعرض إىل مسألة . كما أنها فرض كفاية )22(ا، ألا صورة من صور االجتهاد مبوضوعه

متيز بتضارب آراء الفقهاء " حجية رأي أهل الشورى، أو أغلبيتهم للحاكم، يف عصر كعصره 
  )23( "حول العديد من املسائل و ميوج بالصراعات

" أن ال يقطع أمرا دوم " لسلطان يدعو ا كتابه سالف الذكر، يفوجدنا بن العنايب لقد    
فهل كان يقصد بذلك، طرح مجيع املسائل على بساط البحث، مهما كانت طبيعتها ؟ إنّ هذا 
التساؤل يأيت حينما نعلم أنّ هناك اجتاهني يف هذا الشأن؛ أحدمها يوجب الشورى يف مجيع 

فأين موقعه بني هذين  )24(األمور اليت ال وحي فيها، وثانيها يرى اقتصارها على أمور احلرب
يف " إذ ما دام احلاكم  ،رح األولنعتقد أنّ اإلجابة حول هذه القضية، هي ميله للطّاالجتاهني ؟ 

للمسلمني يف كلّكما يقول،  "ف ملك اهللا حيكم، ويف شريعته يتصر ورى حقما  فإنّ الش
ىنياهم مبقتضيتعلّق بأمور دينهم ود ائتمنوه على أنفسهم وأمواهلم ذلك أنّ الناس  ؛رعحكم الش

ده بإقامة العدل، اعة، مقابل تعهبايعوه على الطّ ودينهم وديارهم، واختاروه إلدارة أمورهم، مثّ
و تنفيذ الشريعة، والسما يتعلّق مبصريهم يف مساءلته ومناقشة كلّ ري عليها، وهلم احلق .  

سكا بتراثه الثقايف واحلضاري فقط، رجال منغلقا ومتحجرا، متم  يكن، ملبن العنايبإنّ    
 اليت ،من أصول شرعنا، ومنها الشورىهذا األخري إىل جماراة الغرب فيما طوره بل راح يدعو 

يف إشاراته إىل تنظيم نشاط اإلنسان السياسي، أو  هويبدو أن. تغير شكلها إجراء ومضموناً
ريعة، هي دركا أنّ القاعدة األوىل للشمحتديد صلة الفرد باتمع كما تسعى الشريعة إليه، كان 

واالستحواذ؛ فالشرع يف صميم موضوعه أو " احلقّية"وااللتزام أكثر من فكرة " الوجوبية"فكرة 
و ملّا كانت السلطة أو الوالية هي صفة  )25(.أكثر أجزائه، هو جمموعة من الواجبات والفروض
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ويرعى مصاحل  )26(يف مشكالا وقضاياهامن يتولّى سياسة الدولة وتنظيم شؤوا والفصل 
ة مبساعدة وا،الّاألمفإنّ هذه األمور مهاماً  ته، وإقامة املؤسسات اليت تسهر على تسيري شؤو

منوطة بالسلطان، بل مَا،لز ومن مثّ م، إنّ  )...(« :ه احلاكم إىل كيفية إدارة احلكم بقوله ينب
  )27( »وروحه عدلك  ه وزيرك ويداه أعوانك، ورجاله رعيتك،لك مبرتلة رجل، فرأسه أنت، وقلبامل

ها ، وكلّ-أو الراشد مبصطلحات اليوم -اجح يف منظورهأسس احلكم الن كانتتلك    
أو اخلليفة، وعلى رأسها إقامة العدل، باعتباره روح الشريعة،  ق بواجبات اإلمام،أمور تتعلّ

إىل إشارة  ،حيمل قوله سالف الذكرأخرى، ية من ناح. وغاية الغايات من احلكم اإلسالمي
را عنها بالقاموس اإلسالمي، حيث خلّص وظائف عبم ومنها تقسيم السلطات، احلكم، ركائز

لة هام ذات الصاملالدولة، وحدد مسؤولية احلاكم املباشرة أو من ينوب عنه، يف االضطالع ب
ال وقضاة، كلّ ،ةبسري شؤون األمها تدخل يف باب صه، وكلّاختصاائرة يف د من وزراء وعم

التمكني لألميدعو إىل إقامة نظام ، فهو ومن مثّ. ة شوكتها، والذود عن بيضة اإلسالمة، وتقوي
ال اإلصالحمتكامل احللقات، ال م فاضلة بني هذا اجلانب أو ذاك، بل هناك تعاقب منطقي، 
ا يضمن دميومة الدها واستقرارهاممال سلطان إالّ)...( «إذ ،ولة ومنو إال مبال،  جبند، و الجند

بعدل فصار العدل أساسا لكل  بعمارة، وال عمارة إالّ وال مال إال جبباية، وال جباية إالّ
  )28(» األساسات

جممل القول، أنّ اتمع القوي، ال ميكن بناؤه يف نظره، إالّ بصالح احلياة اإلنسانية، 
يتأتى إالّ على أساس مجلة من األركان، دين متبع يصرف  وانتظام شؤوا، وهذا بدوره لن

النا، زاجرا للضمائر، رقيبا على النسلطان وجوده ضروري النتظام  فوس، مثّفوس عن شهوا
ة العمران، ووظيفته محاية األمف يف األموال العامة والوطن من أعدائه، وعمارة البالد، والتصر

ر به البالد، عمتنمية، وعدل تو والقضاء على املظامل، وخصبروعة، على مقتضى السنة املش
ى األموال، ويأمن السلطانوتنم.  

  :والثقافة الغربيةابن العنايب  -3

لكلّ فعل حضاري منظومة قيمية تشكّل البواعث واملنطلقات واألبعاد من املعروف، أنّ   
ة اليت ولكل فعل حضاري قاعدته البشري .وهي عادة ما يطلق عليها الثقافة ،املعنوية هلذا الفعل

ة وتتفاعل من خالهلا مع البيئة عرب الزوهذه هي اجلماعة  ،مان واملكانحتمل هذه املنظومة القيمي
اً كانت تسميتهااليت حتمل مسات مميفعل مسالك وطرائق ووسائل  لكلّ ،من جهة أخرى. زة أي
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وبقدر ما  ، أخرى حبسب متكّنها من بيئتها املاديةر من حقبة تارخيية إىلتعتمدها اجلماعة، وتتغي
أنّ  ،وكما هو معلوم  )29(.تدركه من األسباب الفنية والعقلية اليت تستثمرها يف بلوغ أهدافها

واتمعات ال تتدهور وتنحطّ قوا، إالّ بأسباب موضوعية ذات صلة مبنظور ، األمم ال تتداعى
ومن . من وبذل اجلهدباستغالل الز إىل الوثبة لن يكون إالّ فالسبيل ،لذا )30( الفعل احلضاري
فالغرب على سبيل  ؛هوض ال يتحقّق عن طريق ما ترثه األمة عن سلفها فقطفالن ،ناحية أخرى

ورغم  ،والكثري الذي أخذه عن غريه، املثال تصرف بقدر كبري من احلكمة يف القليل الذي ورثه
فقد أخذ من اإلسالم  ،ذاك، متكّن من الوصول إىل ما هو عليهعدم األصالة والكفاية يف هذا و

 )31( .اجلانب العقلي دون  اجلانب العقدي الذي يشمل اإلميان والعقل

واكتسبت  ،سيطرا على العامل الغربية احلضارةفيه فرضت بن العنايب يف وقت اظهر لقد    
ا جعلها تطرح نفسها  ،اليت حقّقتهاة حبكم االنتصارات العسكرية والتقنية والتنظيمية مركزيمم

ها مستقبل البشريم  .ة مجعاءعلى أنعن سواء العامل اإلسالمي الغرب إىل بعبارة أخرى، تقد
اليت أصبحت حملّ  ة الغرباالحتكاك الذي مسح له بالوقوف على مظاهر حضارطريق 

مث حني غدا بني  ات،والسفري إعجاب، أو عند اكتشافه يف موطنه األصلي عن طريق الرحالت
هذا  كلّ .ظهرانيه، بعد أن متكّن من التغلغل يف البالد اإلسالمية وحصوله على امتيازات فيها

حضارة ى أن يقفوا علمن هم تأبعادا أمكن اإلسالمي وخباصة املصلحون، وعيالأعطى إىل 
ألقت بالتحدي الذي  بالتايل،و .ةوالثقافي ة والعمرانيةواالجتماعي ةالسياسي الغرب مبنظومتها

وباختالف نوع التحدي وحدته اختلفت كان على اجلميع االستجابة له شاءوا أم أبوا، 
بن ومنهم وقد وجد املصلحون املسلمون يف هذه احلضارة جوانب إجيابية كثرية، . االستجابة

 .العنايب

ة يف تقراء ملوازين القوسقام بعملية ا هسيجد أن" السعي احملمود" هنّ القارئ ملقدمة كتابإ  
ا ذه أسبابوأدرك  ،يف موازين القوى، بل بونبذلك القر حيث أ، العاملني اإلسالمي والغريب

بتهم عليهي بلغه الغرب، إذ يرى ذم الالتقدأنّ النظام الذي ابتكرته أمم الغرب جليوشها ودر، 
قادة اجليوش اإلسالمية  مبكان على، بل يقر أنه من الصعوبة قد بلغ الغاية يف الدقّة واإلحكام

 ماالذي  القدميالعسكري جلنودهم وتكليفهم دفاع األعداء بالنظام استيعابه، بله التعريف به 
يف  طبعظم اخلَ)...( «:يف هذا الصدد يقولو .تزال اجليوش اإلسالمية تسري على منواله

احلال استعالم ذلك من قبلهم  اة دون نيل مراميهم، فدعت ضرورةموتفاىن احلُ ،تعريف نظامهم
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وهو بذلك يدعو صراحة إىل ضرورة اقتباس هذا   .)32( »والتدرب على صنائعهم وحيلهم
هوض بإصالح اجليش على نّ واجب النالنظام العسكري املستحدث لدى أُمم الغرب؛ ذلك أ

رةالقواعد الشمحاية دار اإلسالم ،رعية املقر، يدخل يف باب التعية املنوط بالسلطان ركاليف الش
يستعري مفردات من كان  لحظ أنهواملتتبع ملا جاء يف كتابه خبصوص إصالح اجليش ي .القيام ا

 جمال التنظيم العسكري، حتى يعطييف  قام به الغربيعرض ما  وهواللّسان السياسي اإلسالمي 
خذ بالقواعد دعو إىل األال ي أنه، ليس غريبا على اإلسالم، واستحدثه الغربدليل على أنّ ما ال

لذا، كان من خالل مفرداته  .ةتبع أهل الذمأنه يبتهم بالتايل يو ،الدارجة يف بناء اجليوش الغربية
  )33( سالحهمبارب خصوم التجديد هذه، حي
 ن اإلصالحات اليتودفاعا ع ،تدعيما ملوقفه ،يستدلّ باآليات واألحاديث كانقد و    

وإىل جانب االستشهاد  .جمال إصالح اجليش باخلصوصيف  ة العثمانيةولالدفيها شرعت 
فيها ،صوصبالن ة وحاجات  ،اجتهد يف املسائل اليت ال نصآخذاً بعني االعتبار مصلحة األم

أنه دعوة موجهة إىل معارضيه، واملسلمني  ،وميكن أن نفهم من منهجه هذا. العصر ومنطقه
؛صوصفهم جديد للنضرورة ة إىل عام نه من معان وأفكار إذ عليهم أن ينظروا فيما تتضم

  )34(.وما تعنيه للحياة اإلنسانية يف عصره ،ومبادئ
 ،ثحدستظام العسكري املُالذي اعتمده حني أفىت جبواز اعتماد الن )35(ذلك هو املنهج   

ل القارئ يشعر مما جيع ،مقدما األدلّة الدامغة على كل جانب من اجلوانب املتعلّقة باجليش
خبري بالشؤون العسكرية هوكأن، ويكبرية وصغرية من  ظ هذا عندما نراه يستدلّ على كلّالح

والذي أخذت به الدولة العثمانية، فيما  ،مكونات هذا النظام العسكري املستجد لدى النصارى
وحينما تناول . القوليةو أ/وسواء يف القرآن الكرمي أو السنة النبوية الفعلية  ،يقابله يف النصوص
م العلوم اآللية من النصارى، راح يتدرج يف إصدار رأيه؛ فعندما ال جيد آية أو مسألة جواز تعلّ

 ،عليها، من ذلك مثال" لـيقيس"يلجأ إىل البحث يف نصوص أخرى  ،حديثا صرحيا ذا الشأن
جواز تعلّم الكتابة  ليستنتج من ذلك ،جاء بأحاديث عن جواز تعلم اللغات من غري املسلمني

م العلوم اآللية اليت هلا منفعة يف أمر ودلّ ذلك اجلواز غري املشروط يف نظره على جواز تعلّ ،أيضا
بل  ،ف األمر عنده على تعلّم اللغات والكتابة ا من غري املسلمنيومل يتوقّ. الدين من الكفّار
م فحسب رأيه إذا جاز تعلّ. إذا كان ذلك يف مصلحة الدين ،م كل معارفهمرأى جواز تعلّ

فغري ذلك من معارفهم الصناعية اليت هلا موقع من  )...( «اللغة العربية والسريانية والكتابة ما 
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ة الذي إشارة إىل واقع األم" كالذي حنن فيه"وعبارة  )36( »كالذي حنن فيه باألوىل ،أمر الدين
وإيقاظا ألولئك الرافضني  .الغربأطماع  وأصبحت حملّ ،بلغ ا اهلوان الدرك األسفل

هوض على ، أنّ ترك االستعداد وعدم الن، من إنكشارية ورجال دين، راح يذكّرهمللتجديد
وأنّ خماطر  ،ا خيالف األمر الشرعيهو مم ،قدم اجلد واالجتهاد فيما يعني على حماربة النصارى

 .آلثامة لكف أذى القوى األجنبية هو من أكرب اهباإلحجام عن اُأل

بن العنايب، تأيت من اعتقاده الراسخ من أنّ النظام العسكري املعمول به عند اإنّ فتوى    
له أصل يف شرعنا، أما الصناعة احلربية فال ضري من  -خصوصاً جانب التنظيم  -الغرب 

رعاية جاء اجتهاده على أساس  ،تعلّمها منهم، ما دامت متثّل القوة اليت ينبغي حتصيلها، ومن مثّ
أنه أتى  ،نظر القارئ يف دعواه اإلصالحيةسترعي ولعلّ ما ي .املصلحة وحتقيقها لبلوغ املقصود

. ومل يأت ولو مبثال واحد عن األمور السياسية ،بأمثلة عن كلّ ما جلّ وقلّ عن األمور احلربية
ة إعداد القو وهي ،ل يف نقطة واحدةيعود إىل كون األمور احلربية تتمثّ لكنعتقد أنّ ذ ،هناو

ل يف فتتمثّ ،أما األمور السياسية. وهلذا سهل حشد األدلة هلا ،اليت حنن مطالبون بإعدادها شرعا
معرفة ما لشرعنا من أصول يف السياسة العقلية للغرب، إذ ال ميكن أن تعتد إالّ بعد البحث م

وقد يكون رأى . إالّ يف حينه مثال عنها ال ميكن اإلتيان بأي ،لذا .والترجيح من فقهاء اإلسالم
مما توصل إليه النصارى يف الصناعة احلربية، فإنّ لنا  شيءإذا مل يكن لنا أي  -حنن املسلمني  -

رنا هذا من الغموض أحيانا يف موقفه من . غنينا عن النظر إليهميف األمور السياسية ما ييأيت تصو
التنظيم السياسي ما أجنزه الغرب يف جماالت  األمور السياسية عندما حياول التقليل من قيمة

عتقد أنه كان متقوقعا يف ماضيه، وإنما املسألة يف رأينا أنه مل يعمل نوال . اخل...واالجتماعي 
 .على صياغة السياسة العقلية يف قوالب الثقافة العربية األصلية كما حاول آخرون

حا على اآلخر، ويف نفس الوقت التزم مع أحداث عصره، وكان متفتبن العنايب القد تفاعل 
ومنها نظام احلكم اجلديد الذي نبع من صلب  ،مبدأ النقد جتاه القضايا واألفكار املطروحة

 قد شاهد بأم ،بن العنايب وعلى الرغم من أنّ. صبح مثار إعجاب عند الكثريأو، الثورة الفرنسية
 ،ه وقضيضها ال يعين عنده أن نأخذه بقضذه أنّ عينيه وملس الثمار اإلجيابية للنظام الغريب، إالّ

اجلديدة ليست الغربية شارة أن يربز أنّ املفاهيم السياسية باإلوإنما حاول بادئ ذي بدء ولو 
واألخوة، وهذه كلّها من صميم مقاصد الشريعة، وليس  ،، احلريةساواةغريبة عن اإلسالم، كامل

ذلك ما نستشفّه . ة انظّمها، ووضع هلا األطر اخلاصللغرب من فضل يف هذا سوى أنه قننها و
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تعين القانون املوضوع لرعاية اآلداب واملصاحل وانتظام  )...( «من مفهومه للسياسة اليت 
خرج ت ،سياسة عادلة  )...( «مثّ راح يتوسع يف فحوى هذا املفهوم الذي ليس إالّ  »األحوال

وتردع أهل العناد ،املوتدفع كثريا من املظ ،من الباطل احلق، ويتوا إىل املقاصد  لُص
ـّا كان يدرك طبيعة أفكار عصر األنوار »الشرعية ورجاالته الذين عملوا كلّ ما يف  ،و مل
خصوصا دعوم إىل  )37( والتحرر من كل قيد، لتخلّص من كل ما هو ديينإىل اوسعهم 

واملستجد  ،عامل مع السياسة عامةعند التأوصى بضرورة أخذ احليطة واحلذر  ،احلرية املطلقة
منها خاص38( »فيه األفهام و تزلّ فيه األقدام باب واسع تضلّ)...( «ها ة ألن(   
 الغرب قياد دون تبصر وراءاالن مغبةللمسلمني من  احتذيريأيت ، حتزازالهذا اإنّ    
تسرب الحظ بعد أن ا خصوص ،والذي كان يعمل على ضرب املرجعية اإلسالمية ،وثقافته

بل وانبهار  ،وافدةام والنخبة بالثقافة البعض احلكّ رتأثّشاهد و الفكر الغريب إىل ديار اإلسالم،
" يف وقت كان فيه العامل اإلسالمي عاجزا عن التأثري بعد أن ويأيت هذا البعض منهم ا،

ونام على أحالم  ،يف أحضان التقليد افغوذوت شجرة االجتهاد و ،ركدت فيه حركة الفكر
 باستنساخليس  -كما ينشده- ، والنهوضسبيل اإلصالح السياسي لذا، فإنّ. )39(" ماضٍ جميد

 ،اًجتديدوليس  )40(دا ليقت ذلك يعدالنموذج الغريب شكالً ومضموناً، أو مشروعاً جاهزاً، ألنّ 
كيف له أن يثور ضد دعاة  ،مث. ة ومنظومة ال ينتمي إليهاتقليد يف هذه احلالة مصدره مرجعيالو

م والنهوض لريمتي هو يف أحضان تقليد وسد مسالك التقد ،التقليد الذي أصبح شريعة املسلمني
كلّما  ة إلصالح وجتديد، إالّ باجتهاد، وهذا يتمه ال إمكانيأن، رأى ،لذا )41(.من نوع آخر
أمكن للمتفحص يف النص ليل واقتباس األحكام منهبيان الد، ن له الدليل وجب عليه نبذ فإذا تبي

  )42( .التقليد
الغربية، فهو ال يعيب  أو الوضعية/و يقلّل من شأن السياسة العقلية بن العنايبا وإذا رأينا   

إدراكًا منه، أنّ حضارة الغرب ليست نتاج جهوده فقط، وإنما  ،ومستحسن منها ما هو نافع 
واستفاد من الغرب ها أخذ منها حضارة اإلسالم اليت منوضارات، مجيع احلتفاعل وليدة هي 

 ،فلسفته يف احلياةوفق كيفها مبا يتقد  الغرب كان يعلم أنّ ،ويف نفس الوقت. إجنازاا
دعا  فقد ،ورغم هذه القناعة .ة اليت ختتلف عن فلسفة اإلسالم ومفاهيمهومفاهيمه العام

إنما  )...( «: بين ذلك حني كتب قائال وقدوا من حضارة الغرب، قتبساملسلمني إىل أن ي
ح عندنا له أصل يف شرعنا ويترجقُصارى أمر ما رتبوا من ذلك أن يطرق أمساعنا شيء منه، و
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، ألنه ال حيلّ فيه إتباعهمة أخذه من شرعنا ال على قصد نيلى فنبتدئ العمل به ع ،السلوك عليه
عامل مع وذاك هو املنهج يف التإجنازات الغرب، تلك هي السبيل إىل األخذ من  )43( »لنا ذلك

 ،السياسة العقلية واالستفادة من بعض مثراا، فقد كان مؤمناً بأنّ ما هو موجود عند الغرب
صيانة "وعبر عن هذه الرؤية يف كتابه  ،تناحضاراستمدها من  ،فكثري منه ذو أصول إسالمية
إنّ أحكام الشريعة اإلسالمية قد تضمنت  )...( «ه بقول )44(" .الرياسة ببيان القضاء والرئاسة

 ،األمم األخرى اقتبست واستفادت منها حىت أنّ ،سوابق سياسية تتماشى والعقل السليم
ةسياسات تأنس هلا العقول الذكي، ن بدين يا هلا من شريعة اعترف بإحكام أحكامها من مل يتدي

رها ويقتدون يف أمور دنياهم مبا استبان هلم من فصاروا يقتبسون ما الح هلم من أنوا ،من األمم
   )45( »آثارها
   ه الغرب من سياسته العقلية ومن مثّ، من حقمن منطلق ما له  ،املسلمني أن يعملوا مبا سن

وهذا هو  ،فيطور ما أخذه ويزيد عليه ،ابقيأخذ عن الس ،على اعتبار الالّحقو ،أصل يف شرعنا
بصفة من ... واقتصاد  ،وإدارة ،وشريعة ،إذ كانت له دولة ،سالمومنها اإل ،شأن احلضارات

ق ثالثة مقاصدجاءت فكرة ما له أصل يف شرعنا لتحقّ وعليه، .فاتالص:  
 ،النية ،وجود األصل: رت ثالثة شروط إذا توفّ ،تربير األخذ عن الغرب بال تردد - أ
  ؛لشرعنا وهو ال جيوز ردا ،يصري رد ما  تعين بالترجيح بالتايل،و –الترجيح و

 ؛النصارى إتباعمع ما جاء يف ديننا من النهي عن  ،جتنب املصادفة -ب

  .كني ذا النهي ملعارضة التجديدإقناع أو طمأنة املتمس - ج
إذا توفّرت الشروط  ،اة الغرب يف ما استحدثه من أنظمة وقواننيارج، ال مانع من ملذا   
وقد . إذ لو مل يكن ذلك هو اهلدف ملا ذكر ذلك ،ظماس هذه الناقتبإىل  ةعود ،الذكر سالفة

شرعا يف القيام اللذان  "حممود الثاين" و" حممد علي"ـ يقال أنّ هذا ليس سوى دعما ل
تلك األصوات املنادية وباسم إالّ أننا نرى أنه قد يكون أيضاً، الحظ  ،بإصالحات سياسية

ة على ضرورة تبنحديث والعصرانيى أوجههالتفطالب بضرورة العمل مبا  ،ي النظام الغريب بشت
خيضع تطبيقها لصرامة  ،بالتقنني إىل مواد ،خذ من شرعنا و طُورالذي أُ ،صار إليه األصل فقط

. لشورى مثالكما كان عليه العمل من قبل يف ا ،ال هلوى األشخاص ونزوام ،القانون
نهجا يف تعامله مع املستجدات، والسياسة العقلية، م االجتهاد و القياس اوباختصار، كانت آليت

فإن وجده أخذ به أو  ،رين فيما عرض هلمواملتأخ ال يتردد يف البحث عن أقوال األقدمني" إذ
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با يف شؤون بقدر ما كان متعص" كما جنده ".املشاهدة " وإالّ اعتمد على التجربة ،ناقشه
ة وحنو ذلكين، كميل القلب واإلعجاب بآثار أهل الالدكان متساهال يف األخذ بأسباب  ،ذم

  )46( .احلياة منهم

  :امتةـــاخل

بن العنايب كغريه اال شك أنّ الكسوف احلضاري الذي شهده العامل اإلسالمي أثّر على    
يف نفسه أن يرى وجودمن علماء وم العامل اإلسالمي صلحي عصره، إذ حز دا بات مهد
حاء ضا لإلمعرمأصبح طوال القرون األمة اإلسالمية من ثقافتها عليه افظ حت تبالفناء، وما ظلّ

اوالز وال، خصوصا بعد الوثبة احلضارية الغربية، واالصطدام .سم بالفنت لقد عايش واقعا ات
ف العلمي، بسبب الداخلية، وتنازع األهواء، وغياب أسس نظام احلكم، ناهيك عن التخلّ

لف، من صناعة الفكر، واالكتفاء باجترار ما جادت به قرائح السفه عن مجود العقل، وتوقّ
  .أفكار كانت وليدة بيئتهم

زري يف ه، لتجاوز الوضع املُترؤيته يف كيفية اإلصالح وجماال الواقع، أعطىلك ذ يف ظلّ   
حبكم الظروف الدولية احمليطة  ة قصوى ملسألة إصالح املؤسسة العسكريةأمهي قد أوىلو .نظره
ش رة اليت كانت تتكبدها الدولة العثمانية، والتحراهلزائم املتكرمنها و، آنذاك عامل اإلسالميبال

طاول على البالد اإلسالمية من طرف هذا الت .اإلسالمية املنضوية حتت لوائها والياتا، وبال
قر إليها ة العسكرية اليت تفتمل يكن ليحدث لوال متكّنه من امتالك القو -يف نظره  -الغرب 

ة  حلماية إذ املسلمون مطالبون بإعداد القو ؛ذلك، األمر الشرعي ىلإضافة إاجليوش اإلسالمية، 
  . بيضة اإلسالم

وقد رأى أنّ السبيل إىل . وافق مع العصر، والتفاعل مع حضارة اآلخرالت دعا إىللذا،    
 بل، الغربيةة منجزات احلضارة مل يدع إىل أسلممبعىن، إنه االنطالق من اإلسالم ذاته،  ذلك هو

ينبغي فإنه وما عدا ذلك من السياسة العقلية،  العمل بتلك املنجزات اليت هلا أصل يف شرعنا،
باألصول واعتماد مبدأ  االهتداء ة عنها، انطالقا من منهجعلى املسلمني توليد إجابات شرعي

  .فته فقيهاقد اختذ الواجب الشرعي معيارا ومرجعا، بص وبذلك. االجتهاد
 .وإعالء كلمته صادقا بقدرة اإلسالم على استرجاع قوته، إميانايؤمن  ،الرجل لقد كان

 مل خترج عن نطاق الشرع، هي نإ) اخل..وإنما قُصارى (... املُشار إليها أعاله  اهفتولذا، فإنّ 
المية ال يسمح للحضارة اإلس مما ،العمل بأصول شرعنا اليت طورها الغربفهي دعوة إىل 
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سايره ولو  .معا ودنيا بل بالتفوق عليها، ألنها حضارة دين مبواكبة احلضارة الغربية وحسب،
 ،حلصل للنهضة اإلسالمية شبيه ما حصل للحضارة اليابانية ه من العلماء،ؤأولو األمر ونظرا

 ن يتخلّى أي منهمادون أ كلّ ما يفيدمها من منجزاته يف مجيع امليادين، يف وذلك مبسايرة الغرب

التثاقف "يعرف اليوم بتيار بات أسس ملا  من يعد أول وبذلك، .حضارته واالعتزاز بأصالته عن
 عليها دون تردد، هبدي انفتاحأ قدفهو  ،وثقافته بالذات ، حيث كان مدركا للغرب"النقدي

 الوقت يف – حفظ لنفسه قابل،يف امل من مثراا املعرفية دون حترج؛ لكنه االنتهالالدعوة إىل و

 قدي لعيار درجة مطابقتها للحاجات االجتماعيةللنظر الن وإخضاعها مساءلتها، حق -ذاته

  .اإلسالمي/للمجتمع العريب والفكرية
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  .162ص
ية لتحليل النص و تفسريه يف تتعامل منهجية الفقيه مع النص بصورة تفوق تعامله مع الواقع، فهي منهج -35

ظل إدراك الواقع، وحتقيق مناطه وحتريره، و خترجيه حىت ميكن إنزال احلكم املناسب عليه، حيث أنّ مقصده من 
يف مصادر التراث السياسي  :نصر حممد عارف: انظر . وفهم الواقع هو الوصول إىل حكم شرعي حتليل النص 
  .83، ص 1994اإلسالمي، مالطا، ، املعهد العاملي للفكر 1اإلسالمي، ط

 .197سابق، ص، ال صدر امل، )ابن العنايب( حممد ابن حممود -36

أنّ الذين ينادون حبرية العقل والعلم يريدون حترره من ضوابط الشرع اإلهلي فقط، ألنهم ال يستطيعون  -37
إلهلي ليس له شرطة يف معظم حتريره من الشرع الوضعي الذي حتميه الشرطة وأجهزة الدولة، بينما الشرع ا

 ، املرجع السابق،..رحلة الفكر اإلسالمي :انظر السيد حممد الشاهد. بالد العامل، وهذا نوع من اجلنب الفكري
  .130ص 
  .201سابق، ص ال صدر امل، )ابن العنايب( حممد ابن حممود -38
  .147ص, 1985, جلزائرا, دار الشهاب, يف اإلسالم االختالفأدب  :طه جابر فياض العلواين -39
إنّ اجلهل جهالن؛ جهل بسيط وهو : أليب املعايل اجلويين " الورقات يف أصول الفقه"جاء يف كتاب  -40

يء على غري ما هو عليه، وجهل مركّب وهو إدراك الشيء على غري ما هو عليه مع اعتقاد من إدراك الش
: و يرى علي مجعة حممد . 37 ،ص، سابقالرجع امل :فنصر حممد عار: انظر. املدرك أنه يراه على ما هو عليه

اجلهل، فهو اإلدراك اجلازم املطابق للواقع عن دليل كما يعرفه علماء األصول، وليس = أنّ العلم نقيض" 
طابق للواقع حىت ال يكون ظناً وعن دليل حىت ال يكون تقليداً متصوراً أو ختيالً وهو جازم غري مشكوك فيه و

  .38ص  :نفسه". اً أو اجترار
  . 147سابق، ص، ال رجع امل :طه جابر فياض العلواين -41
التقليد يتفق مع االقتداء يف املعىن، ألنّ االقتداء ليس إالّ حماولة لتقليد القدوة، وهذا يعين وجود نوعني من  -42

أنّ التقليد يكون سيئاً إذا مبين على جهل، و اقتداء حسن مبين على علم، و كما  شيءاالقتداء، أحدمها  اقتداء 
سابق، ال رجع امل :السيد حممد الشاهد. كان املقلّد سيئاً، فكذلك يكون االقتداء ذميماً إذا كانت القدوة ذميمة

  .108ص 
  .204سابق، ص، ال صدر امل، )ابن العنايب( حممد ابن حممود -43
مل مما كان حيدث بني القضاة و جاء هذا الكتاب بطلب من حممد علي، بعد ذلك االنزعاج واحل -44

أصحاب الدعاوى، حيث استدعى ابن العنايب و أمره بتأليف كتاب جيمع فيه ما رجح من أقوال املذاهب 
وكان هدف حممد علي األخذ  .. األربعة، و يوفّقه مع األقوال و القوانني السياسية، و تسري كل األحكام عليه 
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عب بالقوانني الشرعية وتداخلها مع السياسة الوضعية اليت كانت يسري بالقول الراجح وقطع الطريق على التال
والكتاب يتماشى مع جتربة ابن العنايب يف القضاء واإلفتاء سواء يف اجلزائر أو يف مصر، كما يتماشى مع .. عليها

سالمية، ذلك من وجوب األخذ بأسباب النهضة اإل" كتابه السعي احملمود"مواقفه املتحررة اليت عبر عنها يف 
سابق، ص ال رجع امل :أبو القاسم سعد اهللا". واملسلمني بالنفع بتقليد األوروبيني يف كل ما يعود على اإلسالم 

100-101.  
  .102ص  :نفسه -45
اتفق مجهور العلماء على القول بالترجيح بني األدلة وأنكره بعض الناس والصحيح القول به وإمنا يتأتى  -46

ا القطعيات فال يتأتى فيها لتعذر التفاوت بني القطعيني، إذ ليس بعض املعلومات أقوى وأغلب يف املظنونات وأم
أيب القاسم حممد بن : أنظر . من بعض وإن كانت بعضها أجلى وأقرب حصوال وأشد استغناء عن التأمل

نشر لل اإلسالمي، دار التراث 1ط :حممد علي فركوس: تقريب الوصول إىل علم األصول، تح :جزي
  .163، ص، 1990والتوزيع، اجلزائر 
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