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بطاقة تعريف بمخبر الّدرسات الّتاريخية المعاصرة
   

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

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

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

للبحر المتوسط .

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

اآلسيوي .

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

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

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

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

والتخّصص يف جماالت نشاط املخرب .

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

زياراتنا ملختلف مراكز البحث خارج الوطن.... 
مدير المخبر               د.سعيدي مزيان                                        
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املواد املنشورة يف املجلة ال تعرب إال عن آراء أصحابها

وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر مجلة قضايا تاريخية

وال تلزم بأي حال من األحوال القامئني عليها

لات مس مد�ي املج ة للنرسرش �ج احات واملقاالت املو�ج توجه املراسلت واالق�ات

: ي
و�خ لك�ات يد االإ ن عل ال�ج الدكتور: سعيدي مز�ي

smeziane68@yahoo.fr 

Tarikh_meziane6822@yahoo.fr 

( ص.ب 16340 زا�رئ يعة )الج : 93 شارع علي رملي - بوزر أوعل العنوان التالي

ية خ نـجل�ي بية واللغة الفرنسية أواالإ للغة العر خ �ج لخص�ي فق املقاالت املرسلات �ج عل أن �ات

ة الذاتية لصاحب املقال لس�ي ي حدود 250 - 300 ملكة و�ج
خ

�

املراسالت:



 قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م

7

انطالقة  اجلزائر  يف  التارخيية  الّدراسات  شهدت 
نسبية منذ أكثر من ربع قرن وترتكز اهتماماهتا أساسا 
باملوضوعات الت تتلعق بالتاريخ الوطين . والواقع أّن الوقت 
قد حان إلقاء نظرة نقدية على هذه األعمال  خاصة 
االستعماري  التاريخ  تأثريات مدرسة  بعضها حيمل  وأّن 
الّت  واالجتاهات  والّصيغ  بالقوالب  ومتأثرة  الفرنسية 
أعطتها للّدراسات الّتارخيية يف بالدنا، للّتعرف فيما إذا 
هي  الّتارخيية  للّدراسات  وضعتها  الّت  األسس  كانت 
وتوسعيها  عليها  والبناء  اعتمادها  ميكن  صاحلة  اسس 
الضروريات  من  أضحت  احلوصلة  .هذه   ... بتطويرها 
القصوى يف املرحلة الراهنة وعليها يتوقف توظيف جهود 
البحث يف احلاضر واملستقبل توظيفا اجيابيا مفيدا يساهم 

يف حركة الّتطور العاّمة للمجتمع .

  إنّه إذا نظرنا إىل هذه املسألة من الزّاوية االحصائية 
الوطنية  اجلامعات  أّن  فإننا جند   ، البشري  ومن جانبها 
خمتلف  يف  الباحثني  من  مئات  بضع  على  اليوم  تتوفر 
التأهل واخلربة ، هم قادرون موضوعيا ، على  درجات 
ومن   . الغاية  هذه  حتقيق  والبدأ يف  العبء  هذا  حتمل 
الّت  الكبرية  العقبة  فإّن   ، والوسائل  االمكانيات  ناحية 
الباحث وتشّل نسبة عالية من قدراته وإمكانياته  جتابه 
الراهنة  الفرتة  تبدو يف  التوثيق ، وهي صعوبة  تتمثل يف 
الوسطى  واحللول   . التكاليف  ومرتفعة  احلّل  عسرية 
نوعية   يف  شك  بدون  وستأثّر  أثّرت   لتذليلها  املقرتحة 
فإنّنا  هذا  من  وبالّرغم  تنجز.  الّت  الّدراسات  ومستوى 
نعتقد أّن الباحثني اجلزائريني قادرون على ختطي القوالب 
بنبذ   ، األقّل  على  االستعماري  التاريخ  مدرسة  وآفاق 
وصايتها الضمنية على الدراسات التارخيية يف البالد وفتح 
التارخيي مل تطرقها ومل تكن  البحث  آفاق جديدة أمام 

تدخل ضمن حماور اهتماماهتا. ومن املفيد هبذا الصدد ، 
أّن التعاون يف هذا امليدان ) الّدراسات التارخيية ( خاصة 
يف جانبه املعنوي والتوجيهي لن يكون ذا جدوى إن مل 
يؤد إىل عرقلة جهود الباحثني احملليني يف سعيهم حنو هاته 

اآلفاق اجلديدة  .

قد يبدو للقارىء أّن مهمة التصدي ملدرسة التاريخ 
االستعماري واجتاهاهتا املختلفة وكيفية تعاملها مع تارخينا 
قد  السياسية  املوانع  مادامت  أمرا سهال ميسورا  الوطين 
زالت بزوال االستعمار ولكنه سوف يشعر بثقل املهمة 
توفر شرطني  يستلزم  ذلك  أّن  يدرك  عندما  وضخامتها 

أساسني : 

أّوهلما : وجود املادة األولية املتمثّلة يف املصادر ــ أي 
احملفوظات ــ وليس املؤلفات 

البحث  ناصية  متلك  ناضجة  ذهنية  توّفر   : ثانيهما 
التاريخ وأساليبه وتتحّلى بروح نقدية  العلمي يف ميدان 
حادة للتفاعل مع هاته املادة األولية واستخراج احلقيقة 
منها ، وهي مهّمة ال تقع على عاتق باحث واحد أو 
جمموعة أفراد بقدر ما تقع على عاتق املدرسة التارخيية 
اجلزائرية الت نأمل أن تفرض نفسها يف مواجهة املدرسة 
التارخيية االستعمارية ، بالبحث اجلاد والنزاهة العلمية  يف 
وّجه  الّذي  الّتخرييب  فاجلهد   . الوطين  لتارخينا  معاجلتها 
يزال  ال  والذي  أجيال  عّدة  منذ  املدرسة  هذه  أعمال 
مقابل  جبهد  إال  تصفيته  ميكن  ال   ، اليوم  حّت  ميارس 
يتحّلى بنفس اإلصرار وروح املتابعة يندرج ضمن مهام 
الواسع  القومي  البناء  منظور  يف  وأولوياته  الوطين  البناء 
وتكامله معه للتخّلص من التعبية الّذهنية الت أخطر من 

كّل تبعية .

  أ.د جمال قنان

ال قنان  كتور �ج
ّ

ستاذ الد
رئ
بقمل : املؤرخ القطب اال

تصدير العدد الّثالث من 
جمّلة قضايا تارخيية
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كلمة  مدير اجملّلة

قضايا   « جمّلة  من  الثالث  العدد  بصدور  سررنا 
متميزة   تارخيية  دراسات  تضّمن  والذي   » تاريخية 
أعّدها أساتذة أخيار ميتلكون ناصية البحث ، فأثروا 
بذلك  املكتبة التارخيية وزادوا بفعلهم ذلك من األهلية 
األكادميية للمجّلة اليافعة خاصة وأنّنا تشّرفنا بتصدير 
الّدين سعيدوين   املؤرخ القطب األستاذ الدّكتور ناصر 
يف عددها السابق حيث أشاد بالقول ّ:إّن جملة قضايا 
تارخيية هبيأهتا العلمية و غىن مادهتا و انضباط أسلوهبا  
وطريقة إخراجها، هلا من املواصفات ما جيعلها تفرض 
واعد  مستقبل  آفاق  وتفتح  البحث،  نفسها يف جمال 
العليا  باملدرسة  اإلنسانية  العلوم  بالبحث يف  للنهوض 
وجمال  للنشر  أكادميية  منصة  حبق  فهي  لألساتذة، 
تفاعل فكري يف حقول البحث التارخيي، يبّشر بثمار 

يانعة قطوفها دانية  .

إّن قناعتنا أكيدة أّن اجمللة فتحت بابا واسعا ملعشر 
األساتذة الباحثني وطلبة الدراسات العليا حّت يسامهوا 
بأحباثهم ودراساهتم يف ترقية البحث التارخيي األكادميي 
اجلاد لينهل منه أولو النهم والشغف بالتاريخ وتفاعالت 
أحداثه . فالتاريخ ليس قصص تروى أو بطوالت حتكى 
أو أساطري تتلى بل هو تعين أوقات وقوع الحوادث 
االنسان  ارتقاء  سبب  منه  أسبابها،فيعرف  وبيان 
وانحطاطه وعلل سعادته وشقائه على توالى األيام 
والّسنين . ولذلك جتد يف كالم أهل العلم كثريًا من 

املدائح املنظومة واملنثورة للتاريخ ، فقد ذكر ابن سينا 
يف كتاب السياسة قائال:

» إن أنفع األمور الت يسلكها املرُء يف استجالب 
علم السياسة وغريه من العلوم أن يتأمل أحوال الناس 
وأعماهلم ومتصرفاهتم؛ ما شهدها وما غاب عنها مما 
مسعه وتناهى إليه منها، وأن ميعن النظر فيها، ومييز بني 
النافع والضار هلم منها، مث  حماسنها ومساوئها، وبني 
ليجتهد يف التمسك مبحاسنها؛ لينال من منافعها مثل 
ما نالوا ، ويف التّحرز واالجتناب من مساوئها ، ليأمن 

من مضارها ويسلم من غوائلها مثل ما سلموا«.

بالّزمن،  معانيه- مرتبط  بأي معىن من  والتاريخ - 
فاملقصود من التاريخ يف مجيع معانيه بياُن شيء متعّلق 
سبق  ما  معناها كّل  هنا  املاضي  وكلمة  باملاضي، 
الّلحظة احلالية » .ولعمري أّن هذا األمر جنده جمّسدا 
التاريخ  تدريس  يف  احلاصل  الّتطور  خالل  من  عمليا 
املدرستان  العايل األكادميي حيث برعت  املستوى  يف 
التارخييتان األمريكية واألملانية يف التأصيل لفرع جديد 
من الّدراسات التارخيية مسي ب» تاريخ الحاضر «  .

أملنا معقود على بروز أقالم علمية نابغة يف التاريخ 
من داخل اجلزائر احلبيبة وخارجها وسعينا سيظّل ظافرا 
الرؤى  وتوحد  اجلهود  تظافر  بشرط  تعاىل  اهلل  حبول 
وإخالص العمل وإتقانه حّت نرفع من القيمة العلمية 
البحث  معني  يف  قدم  موقع  هلا  وليكون  لدراساتنا 
باإلكبار  والظّافر  وأصالته  جبودته  املعرتف  التارخيي 

واإلشادة .
وّفقنا اهلل ملا فيه اخلري والّسداد 

 آمني يا رب العاملني

  د. سعيدي مزيان

ن     د . سعيدي مز�ي

مجلة قضايا تاريخية - العدد الثالث
ذو القعدة 1437هـ / سبتمرب 2016م

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

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

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

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

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

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

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

مع صورة لصاحب المقال بخلفية بيضاء.
9   - يقدم المقال إلى مكتب أمانة المجلة )مخبر الدراسات التاريخية المعاصرة( في نسختين ورقيتين وقرص 
مضغوط قابل للفتح أوبإرساله مرفقا بملخصين باللغة العربية واللغة الفرنسية أواإلنجليزية في حدود 250 - 

300 كلمة وبالسيرة الذاتية لصاحب المقال .
10 - ختضع املقاالت املقدمة للنشر للتحكيم والتقييم من قبل اهليئة العلمية للمجلة، يف حني حيتفظ القائمون على 
أمانة اجمللة بإخطار  الذي يرونه مناسبا، وعلى هذا األساس تقوم  التوقيت  املقبولة حسب  اجمللة حبق نشر األعمال 
الباحثني بالقرار النهائي املتعلق بالقبول أوالتعديل، على أن اجمللة غري ملزمة بإبداء األسباب حول الرفض وعدم النشر.
11 - خيطر صاحب املقال برتشيح مقالـه للنشر يف أعداد اجمللة )بعد التحكيم( وفق ضوابط معينة، يف أجل أقصاه 

شهر ابتداء من تاريخ ايداع املقال.
12 - تعطى األولوية يف النشر للمقاالت حسب األسبقية الزمنية للورود إىل أمانة اجمللة، وذلك بعد إجازهتا من اهليئة 

العلمية ووفقا العتبارات علمية وفنية.
أومكانة صاحبه  للمقال  العلمي  باملستوى  هلا  ومطبعية ال عالقة  فنية  لضوابط  املنشورة خيضع  املواد  ترتيب   - 13

الوظيفية.
14 - ال تتحمل هيئة التحرير أية مسؤولية عن املوضوعات الت يتم نشرها يف اجمللة، ويتحمل بالتايل صاحب املقال 

كامل املسؤولية عن كتاباته الت تنتهك حقوق امللكية الفكرية أوحقوق األخرين.
15 - املواد املرسلة إىل اجمللة ال ترد إىل أصحاهبا سواء نشرت أم مل تنشر.

قواعد النرش:

ISSN:  2507_718X - ردمد  

رقم اإليداع القانوين:  367 - 2016   
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المقدمة: 
           إن املتطلع للتاريخ الُعماين االجتماعي واالقتصادي يالحظ أن هناك كثري من املؤلفات الت ُكتبت فيه، 
وفيما شهده من أحداث، وما قام به أهل ُعمان من أعمال تُبني لنا املستوى احلضاري والفكري الذي وصلوا إليه ليس 
على مستوى املنطقة؛ بل وعلى مستوى الشعوب الت ارتبطوا معها بعالقات خمتلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية، 
وقد وثقت املؤلفات التارخيية سرية حياة هذا الشعب، ومنجزاته، وتارخيه، فتنوعت بني مؤلفات تاريخ عام، وسري وتراجم، 
وتاريخ خاص وغريه، فشكَّلت تلك املؤلفات مادة غنية استقى منها أهل ُعمان أصالتهم الت ميزهتم عن بقية الشعوب 
اإلسالمية، ومن خالل حبثنا يف الوثائق الت أرخت لُعمان وغريها من البالد اإلسالمية، وجدنا أنه كان ملؤلفات الرحالة 
واجلغرافيني العرب واملسلمني باع يف هذا اجلانب، إذ شكَّلت مؤلفاهتم مادة غنية من الصعب احليد عنها، أو إمهاهلا ملا 
فيها من معلومات مهمة بينت لنا العديد من اجلوانب املبهمة من التاريخ الُعماين، فكانت رافداً عظيماً ميكن أن تستقى 

منه كثري من احلقائق عن تاريخ هذا الشعب، وما متيز به من أمور أبرزهتا يف اجلوانب االجتماعية واالقتصادية. 

        ومن هنا جاءت فكرة كتابة هذا البحث املعنون بـ: " األوضاع االجتماعية واالقتصادية لبالد ُعمان عند 
الرحالة واجلغرافيني املسلمني خالل القرن الرابع اهلجري/ العاشر امليالدي "، لنتعرف على ما جاء به هؤالء من أخبار يف 
مؤلفاهتم، الت تعد اليوم من أهم املصادر الت كتبت عن تاريخ ُعمان، والت من الصعب على أي باحث أن يتغاضى 
عنها، وعّما أوردته من معلومات عن بالد ُعمان، ولتحقيق اهلدف املنشود قمت بتقسيم هذا البحث إىل مقدمة، وثالثة 
اهلجري/  الرابع  القرن  يف  املسلمني  واجلغرافيني  الرحالة  تارخيية ألهم  دراسة  األول  املبحث  تناولت يف  رئيسة،  مباحث 
العاشر امليالدي، وما جاء به هؤالء من معلومات عامة عن ُعمان وتارخيها، ودرست يف املبحث الثاين ما وثقه املؤرخون 
من الرحالة واجلغرافيني اجتماعياً عن ُعمان وأهلها، وجذورهم التارخيية القبلية، وأماكن سكنهم واستقرارهم، ووضعهم، 
االقتصادي،  ُعمان  أورده هؤالء عن وضع  ما  على  للتعرف  الثالث  املبحث  العامة، وخصصت  احلياة  ومشاركتهم يف 
ومفاصل ذلك االقتصاد املختلفة: التجارية والزراعية، مع اإلشارة إىل أسواقها، وعالقاهتا بالعامل اخلارجي، وأهنيت حبثي 

هذا خبامتة خلصت فيها أهم النتائج واالستنتاجات الت توصلت إليها.

األوضاع االجتماعية واالقتصادية لبالد ُعمان عند الرحالة والجغرافيين 
المسلمين

خالل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميالدي 

د/ طه حسين عوض ُهديل
أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته المشارك

كلية التربية عدن - جامعة عدن

 ◄ الرحالة والجغرافيين في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميالدي 

وتاريخ ُعمان:

 شكلت املساحة اجلغرافية الت تقع عليها بالد 
ُعمان اليوم واحدة من بني أهم مناطق العامل ذات 
إذ  التاريخ،  عرب  اهلام  واملوقع  االسرتاتيجية،  املكانة 
كان هلذا املوقع الذي حىب اهلل تعاىل به ُعمان دور 
كبري يف ربط ُعمان مبراكز الثقل التجاري مثل: اهلند 
والصني والشرق األفريقي، وربط تلك املراكز ببعضها 
عرب ُعمان نفسها، وانعاش التجارة الدولية، عن طريق 
دعم املسافرين والتجار وسفنهم مبا حيتاجون إليه من 
وإصالح  وراحة،  وشراب  طعام  بني  تنوعت  مؤن 
لسفنهم، وتزويدها مبا حتتاج إليه، فضاًل عن رفد البالد 
احمليطة بُعمان بكل ما تفردت به ُعمان من بضائع 
جتارية، وسلع شكلت يف ذلك الزمان مصدر دخل 
مهم للُعمانيني، ونتيجة لكل تلك األسباب حظيت 
باهتمام  اإلسالمية  البالد  من  ُعمان كغريها  بالد 
وعناية كثري من املؤرخني من الرحالة واجلغرافيني الذين 
فقط  أقالمهم  فبذلوا جهودهم، وسخروا  هبا  انبهروا 
للبحث والتوثيق ملا شاهدوه يف رحالهتم، أو مسعوه 
من  سبقهم  من  مؤلفات  يف  قراؤوه  أو  غريهم،  من 
املؤرخني عن هذه البالد الغنية خبرياهتا، وقواها البشرية 
الت ذاع صيتها يف بقاع األرض، فضاًل عما متيزت به 
من قدرات خمتلفة حنن بصدد دراستها، والتعريف هبا 
يف حبثنا هذا، من خالل مؤلفات الرحالة واجلغرافيني 

الذين عاشوا يف مدة الدراسة.
يف  جاء  ما  دراسة  يف  اخلوض  قبل  حاولنا  لقد 
عن  املسلمني  واجلغرافيني  الرحالة  ومؤلفات  وثائق 
القرن  يف  ومؤلفاهتم  هؤالء  أهم  أمساء  رصد  ُعمان، 
الدراسة،  موضوع  امليالدي  العاشر   / اهلجري  الرابع 
أو  شاهدوه  ما  تدوين  يف  وبدورهم  هبم،  والتعريف 

مسعوه، فضاًل عن األسباب الت دفعتهم إىل ذلك، 
وهدفهم من وراء تسجيل مشاهداهتم عن ُعمان، ملا 
لذلك من أمهية يف إثراء املوضوع، وفتح اجملال أمام 
الباحثني واملهتمني بتاريخ ُعمان، للتوسع يف دراسة 
ما جاء به هؤالء من معلومات، وإن كانت بسيطة 
يف بعضها، ولكنها تعد اليوم مادة ميكن أن نسرتشد 
التخصصات  املستقبلية، يف خمتلف  دراساتنا  هبا يف 

العلمية الت تطرق هلا هؤالء الرحالة واجلغرافيون.

◄ أهم الرحالة والجغرافيين في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميالدي:

اإلسالمية  البالد  من  كغريها  ُعمان  حظيت 
الرحالة  من  املؤرخني  من  كثري  وعناية  باهتمام 
واجلغرافيني الذين كان هلم إسهام كبري يف مّدنا بكثري 
يعد  الذي  القطر  هذا  عن  واحلقائق  املعلومات  من 
العريق،  التاريخ  ذات  األمة  هذه  من  يتجزأ  ال  جزء 
يف كتب  وثق  فيما  والتقصي  البحث  حاولنا  وقد 
الرحالت واجلغرافيا ) البلدانيات ( للوصول إىل أهم 
ما جاء به الرحالة واجلغرافيون الذين أشاروا من قريب 
وتارخيها  ومعاملها  مدهنا  ألحد  أو  لُعمان،  بعيد  أو 
وثرواهتا وسكاهنا، وما إىل ذلك من األمور الت وردت 
املعلومات  تلك  جلمع كل  حماولة  يف  مؤلفاهتم،  يف 
تاريخ  إغناء  يف  منها  واالستفادة  وحتليلها،  وقراءهتا 
لنا هؤالء من ثروة علمية، لوالها ما  ُعمان مبا تركه 
ومن  ُعمان،  أهل  وتاريخ  حضارة  عن  شيئاً  عرفنا 
والرحالت  اجلغرافيا  يف كتب  واطالعنا  حبثنا  خالل 
الت  املؤلفات  تلك  أهم  أمساء  رصد  من  هنا  متكنا 
وفاة كتاهبا،  سنة  حبسب  وتدوينها  لدينا،  توفرت 
يف  امليالدي  العاشر   / اهلجري  الرابع  القرن  خالل 
حماولة للتعريف هبا ومبؤلفيها، وما قدموه عن ُعمان 
وتارخيها، ليكون متهيد ومدخل مهم لدراستنا هذه، 
ويعد املؤرخ واجلغرايف أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل 
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املعروف بابن خرداذبة، املتوىف حوايل سنة 300هـ/ 
بالد  ذكروا  الذين  اجلغرافيني  أوائل  من  900م)1(، 
ُعمان، يف كتابه: ) املسالك واملمالك (، ورغم شحة 
املعلومات الت مدنا هبا، السيما فيما يتعلق مبوقعها، 
الت  أو  هبا،  احمليطة  البالد  ببقية  اجلغرايف  وارتباطها 
ارتبطت معها بعالقات خمتلفة)2(؛ إال أننا أحببنا هنا 
اإلشارة إليه، وإىل ما قدمه من أخبار خمتلفة، علماً 
القرن  الثاين من  النصف  ابن خرداذبة عاش يف  بأن 
التاسع امليالدي، ووفاته كانت مع  الثالث اهلجري/ 
هلذا  امليالدي،  العاشر  اهلجري/  الرابع  القرن  مطلع 
اعتمدنا عليه وعلى ما جاء به من معلومات، فذكرناه 
ضمن اجلغرافيني الذين سنتحدث عّما جاءوا به عن 

ُعمان يف حبثنا.
ويف الوقت نفسه، قدم لنا الرحالة أبو زيد احلسن 
بن يزيد السريايف، املتوىف بعد سنة 330هـ/ 930م، 
برحلة  املعروف  والصني  اهلند  أخبار   ( يف كتابه: 
يسرية  وإن كانت  مهمة،  معلومات   ) السريايف  ابن 
مثل صحار)3(  مدهنا  أهم  وبعض  ُعمان،  بالد  عن 
ومسقط)4(، وعالقاهتا التجارية مع بعض مراكز الثقل 
التجاري يف ذلك احلني مثل: اهلند والصني، وبعض 
الت كانت  التجارية  والسلع  بالبحر،  املتعلقة  األمور 
العاملية  التجارية  املراكز  وبعض  ُعمان  بني  متداولة 
اجملاورة هلا)5(، ومن املالحظ أنه كان لوصول السريايف 
إىل ُعمان يف رحلته أثر كبري يف ما دونه عن مشاهداته 
هناك، وهو ما يعطي ملؤلفه هذا أمهية خاصة، السيما 
أنه عاين كل شيٍء بنفسه، ويعد شاهد حي على كل 
ما رآه)6(، ومبا قدمه السريايف نستطيع إكمال فجوة 

وإن كانت بسيطة عن التاريخ الُعماين.
الرام  الناخذاة  شهريار  بن  بزرك  الرحالة  وميدنا 
هرمزي، املتوىف سنة 342هـ/ 953م، يف كتابه: ) 
عجائب اهلند بره وحبره وجزايره (، مبعلومات مهمة 
بغريها  ُعمان  الت ربطت  التجارية  احلياة  وقيمة عن 
عرب  وغريها  وفارس  والصني  اهلند  مثل:  البالد،  من 

البحار، وتأيت أمهية ما جاء به هذا الرحالة كونه َدوَّن 
أثناء  كل مشاهداته الت كان قد عاشها بنفسه يف 
التفصيل املستوى الذي  لنا بشيء من  رحلته، مبيناً 
من  وما كسبوه  الُعمانيني،  التجار  بعض  إليه  وصل 
أموال، استثمرت أكثرها يف اخلارج، وصارت عماد 
الُعمانية،  األراضي  دخوهلا  مبجرد  الُعماين  لالقتصاد 
ودور احلكام يف احلفاظ على هذه األموال وأصحاهبا، 
أخطار  من  الُعمانيني  سفن  له  تتعرض  عّما  فضاًل 
الرياح والعواصف الشديدة، وما يعرتضها من سفن 
اللصوص والقراصنة، مبا يعطي لنا صورة لبعض املعاناة 
الت كان يعاين منها أهل التجارة والبحر يف ُعمان)7(.

بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  اجلغرايف  املؤرخ  وحيدد 
سنة  املتوىف  باألصطخري،  املعروف  الفارسي  حممد 
346هـ/ 957م، يف كتابه: ) املسالك واملمالك (، 
موقع ُعمان بالنسبة لبالد العرب، مشرياً إىل أهم ما 
وغريها،  اإلسالمية  البالد  من  غريها  عن  به  متيزت 
مدهنا،  ألشهر  وذكره  ألجوائها،  وصفه  عن  فضاًل 
وأمهيتها اجلغرافية واالقتصادية، ومدى صعوبة طرقها 
يف  تطرق  أنه  األصطخري  مييز  ومما  والبحرية،  الربية 
اجلوانب  بعض  من  شذرات  إىل  املذكور  كتابه 
السياسية لُعمان خالل القرن الرابع اهلجري/ العاشر 
امليالدي، وعالقتها باخلالفة العباسية، الت كان من 
أهم أهدافها التوسعية الوصول إىل األراضي العمانية، 

وإخضاعها هلا)8(.  
ُعمان،  عن  ووفرة  دقة  املعلومات  أكثر  أن  إال 
وأهلها، وبعض مدهنا، ومسالكها، وطرقها فقد مدنا 
هبا املؤرخ واجلغرايف والنسابة اليمين أبو حممد احلسن 
بن أمحد بن يعقوب اهلمداين،  املتوىف سنة 360هـ/ 
مدة  وجغرايف  مؤرخي  أبرز  يعد  الذي  970م، 
املعلومات ال  تلك  بأن  بعضهم  يرى  وقد  الدراسة، 
تتعدى أسطر قليلة يف صفحات كتابه: ) صفة جزيرة 
به جغرافيو  مبا جاء  مقارنتها  عند  ولكن   ،) العرب 
القرن الرابع اهلجري/ العاشر امليالدي ورحالته، فإهنا 

تعد غزيرة وذات أمهية، السيما وأن اهلمداين استقى 
والده حسب  به، وهو  موثوق  معظمها من مصدر 
قوله، إذ يقول عن مصدر معلومات كتابه املذكور: 
دخلت  قد   :- تعاىل  اهلل  رمحه   - أيب  يل  قال   «
الكوفة وبغداد والبصرة وُعمان ومصر ومكة، وأكثر 
يزر  مل  اهلمداين  أن  لنا  يؤكد  مما   ،)9(« النخل  بالد 
ُعمان، ومع ذلك يعد كتابه: ) صفة جزيرة العرب ( 
من املصادر اجلغرافية املهمة للدراس يف تاريخ عمان، 
بأن ما جاء به اهلمداين عن قبائل ُعمان وما  علماً 
تفرع عنها يشكل رافد مهم للمعلومات عن ُعمان 

وسكاهنا األوائل.
بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  واجلغرايف  الرحالة  ويقدم 
سنة  املتوىف  اهلمداين،  الفقيه  ابن  إسحاق  بن  حممد 
365ه/ 975م، يف كتابه: ) البلدان ( معلومات 
ال تقل أمهية عن تلك الت قدمها لنا من سبقه من 
الرحالة واجلغرافيني الذين ذكرناهم سابقاً، مشرياً إىل 
بعض مصادره يف احلصول على املعلومة، مثل الرحالة 
وقد  الفارسية)10(،  الكتب  وبعض  التاجر،  سليمان 
ابن  هبا  نا  مدَّ الت  التفصيلية  األخبار  لبعض  كان 
من  بالعديد  تعريفنا  يف  دور كبري  اهلمداين  الفقيه 
والتجارية  الزراعية  الُعمانيني  حبياة  املتعلقة  األمور 
وما  حياهتم،  على  األجواء  تأثري  ومدى  والبحرية، 
يرتتب على ذلك من انتشار لبعض األوبئة واألمراض 

وغري ذلك)11(.  
حممد  القاسم  أبو  واجلغرايف  املؤرخ  ويعد كتاب 
بن حوقل البغدادي املوصلي، املتوىف سنة 367هـ/ 
977م، املعروف بـ: ) صورة األرض (، من بني أهم 
املصادر التارخيية اجلغرافية الت اعتمدنا عليها يف حبثنا 
هذا، ملا مدنا به من أخبار خمتلفة عن ُعمان، وأهلها 
وشهرهتا  صيتها  ذاع  الت  مدهنا  وبعض  وقبائلها، 
وظفار)13(  مرباط)12(،  مدينة  مثل:  احلني،  ذلك  يف 
وصحار، ونزوى)14( وغريها، موضحاً بعض السمات 
الت متيزت هبا بعض تلك املناطق وغريها من مناطق 

من  غريها  مع  ومسالكها  طرقها  إىل  مشرياً  ُعمان، 
البالد احمليطة هبا براً وحبرًا)15(.

اهلوية، صاحب  الفارسي اجملهول  الرحالة  وميدنا 
 ،) املغرب  إىل  املشرق  من  العامل  حدود   ( كتاب: 
املتوىف بعد سنة 372هـ/ 982م، مبعلومات مهمة 
عن ُعمان، وإن كانت يسرية، ويصفها بصفات قد 
ال جندها يف الكثري من البالد اإلسالمية، فضاًل عن 
من  غريها  مع  بتجارهتا  املتعلقة  األمور  لبعض  ذكره 
البالد يف أفريقيا وغريها)16(، وهو ما سنتحدث عنه 

الحقاً يف مباحث الدراسة.    
حممد  اهلل  عبد  أبو  واجلغرايف  الرحالة  ويفّصل 
380هـ/  سنة  املتوىف  البشاري،  املقدسي  أمحد  بن 
معرفة  يف  التقاسيم  أحسن   ( يف كتابه:  990م، 
مواقع  ذكر  يف  ُعمان  عن  حديثه  عند   ،) األقاليم 
مناطقها ومدهنا الت برزت يف ذلك احلني ويعددها، 
تلك  هبا  متيزت  الت  الصفات  بعض  إىل  مشرياً 
املناطق، وأثر ذلك يف بروزها جتارياً، موضحاً ما كان 
مصادرها،  تنوعت  خمتلفة،  جتارية  سلع  من  هلا  يرد 
وما  متورها،  وأنواع  هبا،  متداولة  الت كانت  والعملة 
يؤخذ منها من ضرائب، وقيمة ما يوصل بيت مال 
الت  التجارية  السلع  وأهم  سنوياً،  منها  املسلمني 
اعتمد عليها الُعمانيون يف دخلهم ومعيشتهم، ويعد 
ما قدَّمه املقدسي عن ُعمان ذا أمهية مقارنة بغريه، 
السيما وأنه زار ُعمان ومناطقها املختلفة، ودوَّن كل 
مشاهداته يف كتابه املذكور وبنوع من التفصيل، وهو 

ما سنتحدث عنه بالتفصيل الحقًا)17(. 
املعلومات  شكلت  فقد  ذلك،  عن  وفضاًل 
البسيطة الت قدمها لنا املؤرخ اجلغرايف احلسن بن أمحد 
يف  990م،  380هـ/  سنة  املتوىف  العزيزي،  املهليب 
كتابه: ) العزيزي أو املسالك واملمالك (، عن ُعمان 
مادة مهمة متكنا من االستفادة منها يف حبثنا هذا، 
املنطقة  الت احتلتها عمان يف  السيما حول األمهية 
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وجباهلا  وساكنيها،  مدهنا،  وأهم  احلني،  ذلك  يف 
جديداً،  رافداً  املادة  تلك  أعطت  وقد  الشهرية)18(، 

ومادة علمية ال ميكن احليد عنها يف دراستنا هذه.
لقد كان ملا وصلنا من وثائق هؤالء املؤرخني من 
لواقع  صورة  رسم  يف  دور كبري  واجلغرافيني،  الرحالة 
بالد ُعمان خالل القرون الثالثة األوىل للهجرة من 
العصر اإلسالمي عامة، والقرن الرابع اهلجري/ العاشر 
هذه  بعض  أن  من  الرغم  على  خاصة،  امليالدي 
املعلومة،  إيصال  بعضها يف  على  اعتمدت  املصادر 
ومع ذلك كانت لبعض الزيادات الت قدمها هؤالء 
غريهم  من  ما مسعوه  أو  الشخصية  مشاهداهتم  من 
أثره يف إثراء تاريخ ُعمان، مما مكنا عند قراءتنا لكل 
تلك الوثائق من إعطاء صورة ولو تقريبية لذلك الواقع 
الذي عاشه هذا القطر العريب يف ذلك الوقت، علماً 
بأن االهتمام ببالد ُعمان من قبل املؤرخني من الرحالة 
واجلغرافيني مل يكن وليد ذلك العصر فقط؛ بل كان 
له مقدمات وثقها لنا بعض ممن زاروا ُعمان، أو كتبوا 
عن جغرافيتها، ومميزاهتا يف القرن السابق، وقد حاولنا 
هنا رصد بعض من تلك املؤلفات والوثائق اجلغرافية 
الت ورد فيها ذكر بالد ُعمان، بغض النظر عن حجم 
على  منها  بعض  ذكر  هنا  وأحببنا  وكثرهتا،  املعلومة 
اجلغرايف  املؤرخ  مثل كتاب:  احلصر:  املثال ال  سبيل 
إسحاق بن احلسني املنجم، املتوىف قبل القرن الرابع 
العاشر امليالدي، ) آكام املرجان يف ذكر  اهلجري/ 
املدائن املشهورة يف كل مكان ()19(، وكتاب املؤرخ 
اجلغرايف: أمحد بن إسحاق أيب يعقوب بن جعفر بن 
وهب بن واضح اليعقويب، املتوىف بعد سنة 292هـ/ 
892م، ) البلدان ()20( وغريها من مؤلفات الرحالة 
واجلغرافيني، مع العلم أن بعض مؤرخي القرن الرابع 
اهلجري / العاشر امليالدي وجغرافيَّه استقوا معلوماهتم 
فيها من  ما جاء  املصادر، واعتمدوا على  من هذه 
طبيعة  عن   - موجزة  وإن كانت   - خمتلفة  أخبار 
خالل  ومن  الدراسة،  مدة  خالل  وواقعها  ُعمان، 

لنا  تبني  واجلغرافيني  الرحالة  وثائق هؤالء  توسعنا يف 
أنه كان هلؤالء أسباهبم اخلاصة والعامة يف تدوين ما 
مسعوه أو شاهدوه عن ُعمان، وهو ما دفعنا إىل ضرورة 
البحث والتقصي عن تلك األسباب، والتعريف هبا 

يف مستهل حديثنا يف هذا البحث.

◄ 2 - أسباب توثيق الرحالة 
والجغرافيين لما وصلهم أو شاهدوه 

عن ُعمان:
إن الدارس ملا ُوثَّق يف املؤلفات التارخيية للرحالة 
واجلغرافيني املسلمني يستطيع من خالل تعمقه فيما 
دفعت  الت  لألسباب  خبالصة  خيرج  أن  فيها  جاء 
هبا  واالهتمام  ومدهنا،  ُعمان  بالد  ذكر  إىل  هؤالء 
الت حنن  األمور  وبتارخيها، وموقعها وغري ذلك من 
بصدد دراستها، على الرغم من عدم إشارة بعضهم 
إىل ذلك صراحة، وهو ما دفعنا إىل التقصي والبحث 

لرصد تلك األسباب، وحتديدها يف اآليت:
للبالد  بالنسبة  ُعمان  بالد  موقع  أمهية   -  1
اإلسالمية، ومواقع الثقل التجاري يف العامل يف ذلك 
وكثرة  االفريقي،  والشرق  والصني  اهلند  مثل:  احلني، 
ُعمان وجتارها  بينهما، مما جعل من شهرة  التواصل 
أن تصل إىل اآلفاق، السيما وأهنا مثلما تذكر تلك 
الرئيسة إىل  املنافذ  املصادر اجلغرافية كانت من أهم 
اجلزيرة العربية واخلليج العريب، وفرضة مجيع العامل، عرب 
موانئها الشهرية)21( الت سوف نتحدث عنها الحقاً.
اإلسالمية  البالد  يف  الُعمانيني  شهرة    2-
وغريها، باألعمال الت متيزوا هبا بشكل كبري يف العامل 
يف ذلك الوقت، مثل: التجارة، والصناعة، والزراعة، 
البحر، ومعرفتهم بأحواله، وأهواله، وموامسه  وركوب 
الرحالة  من  بعض  هلا  أشار  الت  األمور  من  وغريها 

واجلغرافيني)22(.
-3  رغبة كثري من الرحالة واجلغرافيني التعريف 

واجلنوبية  الشمالية  ُعمان  بالد  وطرق  مبسالك، 
بالصعبة  بعضهم  وصفها  الت  والغربية،  والشرقية 
السكان،  فيها، وخلوها من  القفار  لكثرة  واخلطرية، 
الت جعلت أكثرها صحاري قاحلة  وارتفاع حرارهتا 
يصعب السفر فيها أو السري إليها)23(، إال مبرشد له 
معرفة هبا، وهو ما دفع ببعض املؤرخني من الرحالة 
للتعريف  دلياًل  مؤلفاهتم  من  جيعلوا  أن  واجلغرافيني 

باملنطقة، وطرقها، ومسالكها، وممالكها.
-4  وجود كثري من السلع التجارية الت متيزت 
هبا ُعمان عن غريها، فضاًل عن املنتجات الزراعية الت 
ذاع صيتها يف اآلفاق يف ذلك الوقت، لدرجة دفعت 
بعض هؤالء الرحالة واجلغرافيني إىل التفصيل يف أنواع 
منها)24(،  والزراعية  التجارية  السيما  املنتجات  هذه 
وهذا دليل على االنبهار واإلعجاب هبا، لتميزها عن 

منتجات بقية البالد الت زاروها أو مسعوا عنها.
التعريف بُعمان، وأشهر  5 - رغبة بعضهم يف 
تفرع  وما  وغريها،  العربية  القبائل  من  سكنها  من 
وأهم  وإقامتهم،  سكنهم  ومواقع  أقوام،  من  عنها 
أعماهلم، السيما وأن املنطقة اشتهرت بأصالة قبائلها 

وساكنيها)25(. 
شاهدوه،  ما  تدوين  إىل  بعضهم  حاجة   -  6
املعلومات  تلك  توثيق  ُعمان، هبدف  أو مسعوه عن 
لألجيال، لتكون شاهداً لتاريخ هذا القطر اإلسالمي 
الذي ذكره املؤرخون لكونه جزء ال يتجزأ من البالد 
الكثري من األحداث  اإلسالمية، السيما وأنه شهد 
مدة  يف  اإلسالمية  الدولة  شهدهتا  الت  التارخيية 
الدراسة، لدرجة دفعت بعض اجلغرافيني والرحالة إىل 
اإلشارة إىل تلك األحداث الت شهدهتا ُعمان)26(. 

والتجار  املسافرين  إرشاد  يف  اإلسهام   -  7
واحلجاج وغريهم - على ما يبدو -، ومساعدهتم يف 
حتديد املسافات بني الطرق من وإىل ُعمان وغريها، 
والطرق  باخلطوط  وتعريفهم  حركتهم،  لتسهيل 

السالكة، واألكثر سهولة ويسر، لسفرهم ورحالهتم 
البحر،  أو  الرب  عرب  الدينية  أو  العلمية  أو  التجارية 
تبعد عنها، مما أسهم - من وجهة  الت  واملسافات 
دلياًل  املؤلفات  تلك  أن تصبح  اخلاصة - يف  نظرنا 
قياسياً يهتدي به هؤالء يف رحالهتم وسفراهتم، جلهل 
الناس يف تلك املدة ملثل هذه الطرق الت  كثري من 
الرب  يف  املنتشرة  واألهوال  باألخطار  متتلئ  كانت 

والبحر)27(. 
اهلجري  الرابع  القرن  إن  القول،  وخالصة 
الرحالة  من  عدد  بروز  شهد  امليالدي  العاشر   /
من  العديد  وزاروا  العامل،  جابوا  الذين  واجلغرافيني 
فيما  مشاهداهتم  ودونوا  وغريها،  اإلسالمية  البالد 
وصلنا من مؤلفات تعد اليوم من أهم املصادر الت 
بالد  تاريخ  السيما  هبا،  إال  التاريخ  ميكن كتابة  ال 
ُعمان الت كان هلا نصيب فيها ُدوَّن يف هذه املؤلفات 
اجلغرافية املهمة، مع العلم أن أمهية ما جاء به هؤالء 
عن ُعمان يظهر لنا من خالل الوصف الدقيق الذي 
ُعمان،  موقع  عن  واجلغرافيني  الرحالة  بعض  قدمه 
وطبيعتها، وأهم مناطقها ومدهنا، ومميزاهتا، وقبائلها، 
يف  واألسرية  القبلية  وتفرعاهتم  التارخيية،  وجذورهم 
عنه يف  ما سنتحدث  املختلفة، وهو  الُعمانية  املدن 

املبحث القادم.  

◄  موقع بالد ُعمان وأوضاعها 

االجتماعية عند الرحالة والجغرافيين:
 

التاريخ  عرب  واجلغرافيا  الرحالت  وثائق  شّكلت 
عّما جاء  االستغناء  الصعب  غنية ومهمة من  مادة 
فيها، ألمهيتها التارخيية والعلمية، وإسهامها يف إعادة 
كتابة تاريخ الشعوب، ويعد ما ُدوَّن يف هذه املؤلفات 
حلدودها  توثيق  اإلسالمية  البالد  بعض  مواقع  عن 
من  الرغم  على  تارخيها،  ألصالة  وإثبات  اجلغرافية، 
بعض التداخالت الت وقع فيها بعض هؤالء الرحالة 
املناطق  بعضهم هلذه  زيارة  لعدم  نتيجة  واجلغرافيني، 
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من  السماع  على  اآلخر  بعضهم  واعتماد  والبالد، 
غريهم، وقد كانت ُعمان من البالد اإلسالمية الت 
القرن  واجلغرافيني يف  الرحالة  باهتمام  موقعها  حظي 
الرابع اهلجري/ العاشر امليالدي، ملا متيز به هذا املوقع 
من أمهية، جعلت منه مادة تفنن بعضهم يف وصفها، 

واحلديث عن مكانتها.

  1 -  موقع ُعمان عند الرحالة 
والجغرافيين:

مما ال شك فيه، أن ُعمان تقع يف أقصى جنوب 
مسندم  إىل  متتد  الشمال  من  العربية،  اجلزيرة  شرقي 
على ساحل مضيق هرمز، وتتداخل أراضيها مع رمال 
الربع اخلايل من الغرب واجلنوب الغريب، ويفصلها عن 
رمال  حضرموت  وعن  بينونة،  رمال  وقطر  البحرين 
وقد كان  اخلايل)29(.  بالربع  املتصلة  األحقاف)28( 
والكبري  الواضح  أثره  ُعمان  به  متيزت  الذي  للموقع 
يف وثائق بعض الرحالة واجلغرافيني املسلمني، الذين 
املوقع، أو ما  راحوا يوصفون ما شاهدوه عن ذلك 
مبوقع  للتعريف  حماولة  يف  زاره)30(،  ممن  عنه  مسعوه 
بالنسبة  أمهيتها  وإبراز  اجلغرافية،  وحدودها  ُعمان 
بلغت  لدرجة  حدودياً،  هبا  املرتبطة  العرب  لديار 
باهلمداين)31( إىل وصف املساحة اجلغرافية الت تقع 
ضمنها ُعمان من بني أفضل البالد املعمورة، مشرياً 
إليها كإقليم مستقل بذاته، له حدوده اجلغرافية، وَعدَّ 
جزيرة  يف  مستقلة  جليلة  ُعمان كورة  املقدسي)32( 
العرب، يف حني يُدخل ابن الفقيه اهلمداين)33( ُعمان 
ضمن البالد الت وصفها بصفوة األرض بقوله: » مث 
برية العرب إىل ُعمان، وإىل كرمان وأرض طربستان 
صفوة  هو  اجلزء  وهذا  وطخارستان،...  وإىل كابل 
األرض ووسطها، ال يلحقه عيب، وال يناله تقصري 

.«
ُعمان يف جنوب  موقع  ابن خرداذبة)34(  وحيدد 

حنو  االحنراف  يف  مث   « بقوله:  العربية  اجلزيرة  شرق 
وهو   ،« والبحرين  واليمامة  ُعمان  أعمال  املشرق، 
ُعمان  وشرقيها:   « بقوله:  اهلمداين)35(،  يؤكده  ما 
ُعمان  حدود  أما   .« والبصرة  وكاظمة  والبحرين 
فيُلفُّها  والغربية،  الشرقية  واجلنوبية  الشرقية،  الشمالية 
عند  األصطخري)36(  ذلك  إىل  يشري  مثلما  البحر، 
بقوله: »  ُعمان  املمتد من مشال  البحر  حديثه عن 
فيمتّد على البحرين حّت ينتهى إىل ُعمان، مثّ يعطف 
ابن  يؤكده  ما  وهو   ،»)37(... مهرة  سواحل  على 
حوقل)38(، من أن حدود ُعمان تارخيياً امتدت شرقاً 
حت اخلليج العريب، وقد مسي البحر الذي يقع جنوب 

شرق ُعمان تارخيياً، باسم حبر عمان)39(.  
ويف الوقت نفسه، حتدد تلك الوثائق واملؤلفات 
بشيء من التفصيل املسافات الت حتد ُعمان جبرياهنا 
اجلهة  فعن  احلدودية،  واملناطق  اجلهات،  بعض  يف 
يقول  البحرين،  إىل   املمتدة  الشرقية،  الشمالية 
البصرة  اىل  ُعمان  من  واملنازل   « خرداذبة)40(:  ابن 
السبخة، وهى بني ُعمان والبحرين قطر العقري ساحل 
بنحو  بينهما  السفر  مسافة  وتقدر   ،« هجر محض 
املسافة بني  أن  ابن حوقل)42( إىل  شهر)41(، ويشري 
ُعمان والبحرين كانت غري قابلة للسكن أو السفر، 
صحراوية، لكوهنا ال ماء فيها، وال مرعى، وال سكان، 
فقال: » بني اليمامة والبحرين وبني ُعمان، ومن وراء 
عبد القيس برّيّة خالية عن اآلبار والسّكان واملراعي، 
موضع  يف  ويشري   ،« تسكن  وال  تسلك  ال  قفرة 
باملخاطر  بينهما كانت حمفوفة  الطريق  أن  إىل  آخر 
قائاًل: » وكذلك ما بني ُعمان والبحرين فطريق شاّق 
بينهم  فيما  وتنازعهم  العرب  لتمانع  سلوكه  يصعب 
»)43(، وهو ما يؤكده األصطخري)44( بقوله: » وبني 

البحرين وبني ُعمان برية ممتنعة ». 
بني  يفصل  ملا  اهلمداين)45(  يستعرض  وعندما 
الغريب  واجلنوب  الغرب،  جهة  من  واليمن  ُعمان 
هلا، يقول: » مث الرمل رمل الكديد، وهو بينه وبني 

يف  بلياليها  أيام  ثالثة  ماء  بينهما  وليس  يربين)46(، 
الدهناء)47(، ووراء يربين، واخلّن رمل إىل ُعمان »، 
ويقدر األصطخري)48( املسافة بني ُعمان واليمن ) 
مهرة ( بنحو شهر، ومن املالحظ أن الطريق الربي 
من ُعمان إىل اليمن كانت تكتنفه كثري من املشاق 
يسهل  الذي  البحري  الطريق  بعكس  واملخاطر، 
السفر فيه إىل اليمن أو إحدى مناطق اجلزيرة العربية 
مثل: جدة أو مكة، ويقول ابن حوقل)49( عن هذا 
الربّيّة،  يف  سلوكه  يصعب  ُعمان  وطريق   « الطريق: 
البحر  السّكان، وإّنا طريقهم يف  القفار وقّلة  لكثرة 
اىل جّدة، فإن سلكوا على السواحل من مهرة وحضر 
موت إىل عدن أو إىل طريق عدن بُعد عليهم وقّل ما 
يسلكونه«، ويزيد ابن حوقل أن املناطق الت تفصل 
اليمن  إىل حدود  البحر  يلي  مما  اليمامة  عن  ُعمان 
وديار  السكان،  من  خالية  صحراوية  مناطق  هي 

العرب)50(.
ومن هنا نستطيع من خالل ما وصلنا من أخبار 
يف وثائق الرحالة واجلغرافيني أن حندد املوقع اجلغرايف 
وبني  بينها،  تفصل  الت كانت  واملسافات  لُعمان، 
بعض املناطق اجملاورة هلا يف مدة الدراسة، فضاًل عن 
إشارهتا إلمكانية التواصل بني ُعمان وغريها، والتنبيه 
للمناطق الت من الصعب الوصول عربها إىل ُعمان، 
وأسباب هذه الصعوبة، وعلى ما يبدو أن عامة الناس 
وخاصتهم من أهل ُعمان وغريها استفادوا مما جاء 
يف هذه الوثائق الت َكوُّنت بالنسبة هلم دليل إرشادي 
جاء  عّما  فضاًل  ُعمان،  وإىل  من  للمسافرين  مهم 
الت  التارخيية  ُعمان  مدن  من  لعدد  ذكر  من  فيها 
راحت بعض تلك املؤلفات تصفها، كما سنالحظ 

فيما بعد.

 2 -  أهم المناطق والمدن 
الُعمانية عند الرحالة والجغرافيين:

عنها  حتدث  الت  اجلغرافية  املساحة  ضمت 

الرحالة واجلغرافيون املسلمني يف القرن الرابع اهلجري/ 
والقرى  املدن  من  كثرياً  لُعمان  امليالدي  العاشر 
التارخيية الشهرية هناك، وقد توزعت تلك املدن على 
تقدير  يف  اجلغرافيني  اختلف  الت  الُعمانية  األراضي 
مثل:  بعضهم يف ذلك،  اجتهد  أن  بعد  مساحتها، 
األصطخري)51( الذي حددها بنحو ثالمثائة فرسخ. 
فرسخاً،  مثانني  بنحو  حددها  فقد  املقدسي)52(  أما 
املسلمني  واجلغرافيني  الرحالة  من  غريه  عن  وانفرد 
تعريفه  مع  الُعمانية،  املدن  تلك  أكثر  أمساء  بذكر 
ملوقع بعضها، وما متيزت به من أمهية، وثروات خمتلفة 
معلومات  على  احلصول  يف  أسهم  مما  ذلك،  وغري 
كافية عن بعض تلك املدن بعد االستعانة مبا قدمه 
مدة  خالل  عاشوا  ممن  واجلغرافيني  الرحالة  بقية  لنا 
الدراسة، ومن أبرز هذه املدن الت ورد ذكرها: مدينة 
صحار، ونزوة، والَسَر، وضنك، وحفيت، وسلوت، 
ودبا، وجلفار، ومسد، ولسيا، وملح، وبرمن، والقلعة، 
وضنكان، واملسقط، وتوأم)53(، وتزيد مصادر أخرى 
أمساء ملناطق ُعمانية مهمة غفل عنها املقدسي، مثل: 

دما، وحاسك)54(، ومرباط، وظفار)55( وغريها)56(.
وقد قدم املقدسي يف سياق عرضه ألمساء هذه 
أن  يبدو  ما  وعلى  لبعضها،  دقيقة  تفاصيل  املدن 
تقدميه هذا خضع ملشاهداته اخلاصة، بعد زيارته هلا 
دون غريها، فضاًل عن األمهية الت احتلتها بعض هذه 
الداخلية  ومكانتها  موقعها،  يصف  راح  الت  املدن، 
وجوامعها،  وأسواقها،  ثرواهتا،  وأهم  واخلارجية، 
مدينة صحار  ذلك، وكانت  وآبارها، وهوائها وغري 
باهتمام  حظيت  الت  الُعمانية  املدن  أول  هي 
فقال  الدراسة،  املدة موضوع  واجلغرافيني يف  الرحالة 
دقيقاً:  وصفاً  يصفها  راح  الذي  املقدسي)57(  عنها 
الصني  ليس على حبر  ُعمان،  » صحار هي قصبة 
اليوم بلد أجّل منه، عامر، آهل، حسن، طّيب، نزه، 
ذو يسار، وجتار، وفواكه، وخريات، أسرى من زبيد 
على  ممتّدة  ظريفة،  وبلدة  عجيبة،  أسواق  وصنعاء، 
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نفيسة،  شاهقة  والساج،  اآلجّر  من  دورهم  البحر، 
واجلامع على البحر، له منارة حسنة، طويلة، يف آخر 
األسواق، وهلم آبار عذبة، وقناة حلوة، وهم يف سعة 
من كّل شيء، دهليز الصني، وخزانة الشرق والعراق، 
ومغوثة اليمن، قد غلب عليها الفرس، املصّلى وسط 
مثّ  فرسخ،  نصف  على  صحار  ومسجد  النخيل، 
بركت ناقة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )58(، قد بىن أحسن بناء، 
وهواءه أطيب هواء من القصبة وحمراب اجلامع بلولب 

يدور تراه مرّة أصفر، وكرّة أخضر، وحينا أمحر ». 
قال  املقدسي عن صحار،  قال  ما  وزيادة على 
األصطخري)59( عنها يف أثناء وصفه لُعمان وقصبتها 
البحر،  متاجر  وهبا  البحر،  على  وهي   « صحار: 
وأكثرها  بُعمان،  مدينة  أعمر  املراكب، وهى  وقصد 
مااًل، وال تكاد تعرف على شاطئ حبر فارس جبميع 
بالد اإلسالم مدينة أكثر عمارة ومااًل من صحار، 
من  أعماهلا حنو  أّن حدود  وبلغين  مدن كثرية،  وهبا 
ثالث مائة فرسخ ».  يف حني اكتفى اهلمداين)60( 
بقوله عنها: » أرض ُعمان كورهتا العظمى صحار، 

وأما قراها فأكثر جمامعها هرود من أوديتها ». 
عن  حديثه  عند  حوقل)61(  ابن  تطرق  كما 
ُعمان، ووصفه لطبيعتها إىل منطقة صحار، فقال: » 
وقصبتها صحار، وهي على البحر، وهبا من التّجار 
والتجارة ما ال حيصى كثرة، وهي أعمر مدينة بُعمان، 
وأكثرها مااًل، وال يكاد يعرف على شّط حبر فارس 
جبميع اإلسالم مدينة أكثر عمارة ومااًل من صحار، 
ثلثمائة  أعماهلا  حدود  أّن  ويقال  مدن كثرية،  وهلا 
فرسخ ». ومن خالل عرض اهلمداين واألصطخري 
وابن حوقل نستطيع أن نستنتج أن صحار ضمت 
الكثري من القرى، واملدن الواسعة املعروفة يف التاريخ 
الُعماين الت دخلت يف اإلطار اجلغرايف هلا، وهو ما 
يؤكده لنا املقدسي)62( بقوله: » أن نزوة والسر وضنك 
من مدن صحار''، كإشارة واضحة ملا ذهبنا إليه، يف 
حني يقول العزيزي)63( الذي كان معاصراً للمقدسي 

صحار،  امسها  والقصبة   « لُعمان:  تعريفه  أثناء  يف 
وليس على حبر فارس مدينة أجّل منها، وأعماهلا حنو 
ثالمثائة فرسخ ". ومن املالحظ أن هناك تقارباً كبرياً 
يف الوصف الذي قدمه ابن حوقل واألصطخري عن 
صحار، السيما وأهنم عاشوا يف مدة زمنية متقاربة، 
واألرجح أن ابن حوقل نقل عن األصطخري لتأخره 
عنه يف سنة الوفاة، وهو ما يدلل لنا أن هناك تقارباً 
حديثهم  يف  واجلغرافيون  الرحالة  قدمه  فيما  كبرياً 
عن صحار السيما يف القرن الرابع اهلجري/ العاشر 
امليالدي لتقارب املدة الزمنية الت مجعت بينهم، ومع 
ذلك نالحظ أن هناك زيادة بني تعريف وآخر رغم 

تشاهبها، وهو ما ميكن متييزه واالستفادة منه.
وفضاًل عن ذلك، فقد حظيت بقية املدن الُعمانية 
أيضاً باهتمام بعض هؤالء الرحالة واجلغرافيني، وراح 
ُجلُّهم يصفها بنوع من االقتضاب، دون التوسع يف 
 - غريه  دون   - املقدسي  لنا  يقدم  ذلك، يف حني 
تلك  عن  خمتصرة  وأن كانت  تفصيلية،  معلومات 
أمهية  ذات  تعد  األمهية؛  حيث  من  ولكنها  املدن، 
كبرية، السيما بعد أن أحصاها وأورد أمساءها، ومن 
تلك املدن مدينة نزوة الت يقول عنها: » ونزوة يف 
حّد اجلبال كبرية، بنياهنم طني، واجلامع وسط السوق 
أهنار  من  دخله شرهبم  الشناء  الوادي يف  غلب  إذا 
من  بأهنا  نزوة  آخر  موضع  يف  ويذكر   .)64(« وآبار 
تعرف  ُعمانية  مدينة  يسارها  وعلى  صحار،  مدن 
ناحية  نزوه  أن  إىل  اهلمداين)66(  ويزيد  بسلوت)65(. 
ومجاعتهم  وماهلم  إمامهم  وأن  للشراة)67(،  كانت 

كانت تقيم فيها حت عصره. 
كما يصف املقدسي)68( املدن الُعمانية األخرى 
بصفات نستطيع أن حندد من خالهلا  مساحتها من 
حيث كربها وصغرها، وَمْن منها يتبع اآلخر إدارياً، 
متيز  أنه  يبدو  ما  على  الذي  هلا،  اجلغرايف  والطابع 
هبا  تفردت  الت  البيئة  فرضته  الذي  الطبيعي  بالتنوع 
مناطق ُعمان املختلفة، السيما الزراعي منها واحليواين 

والبحري، حيث يقول يف وصفه هلذه املدن: » والّسّر 
أصغر من نزوة، واجلامع يف السوق، شرهبم من أهنار 
وآبار قد التّفت هبا النخيل. وضنك صغرية يف النخيل 
أبداً، هبا سلطان قوي؛ الهنم شراة عصاة. وحفيت 
األسواق.  يف  اجلامع  هجر  حنو  من  النخيل  كثرية 
نزوة. ودبا وجّلفار  وسلوت مدينة كبرية على يسار 
منرب  ومسد  البحر.  من  قريبتان  هجر،  حنو  من  ومها 
لنزوة. ولسيا، وملح، وبرمن، والقلعة، وضنكان مدن 
مثل  بذكر  املقدسي  تفرد  العجيب  ومن   .« أيضا 
تلك املدن، وجتنب بقية الرحالة واجلغرافيني ذكرها، 
وهو ما يضع أمامنا بعض عالمات االستفهام حول 
وزيارته  املقدسي،  مدارك  لتوسع  يكون  وقد  ذلك، 
للمنطقة دور يف تدوين كل ذلك، وذكر األمساء الت 

أوردناها)69(. 
ويف الوقت نفسه، حظيت مدينة مسقط باهتمام 
امليالدي  العاشر  اهلجري/  الرابع  القرن  رحالة  بعض 
وجغرافيوه، ملا كان هلا من مكانة اقتصادية يف ذلك 
الزمان، على الرغم من حمدودية املعلومات الت ذكرها 
بأهنا  وصفها  الذي  السريايف)70(  مثل  عنها،  هؤالء 
موضع يستعمله أهل البحر، وينطلقون منه كميناء - 
تقريباً -، وأهنا آخر ُعمان من اجلهة اجلنوبية الشرقية، 
ويزيد ابن الفقيه اهلمداين)71( على ما ذكره السريايف، 
الذي يستخرج من  العذب،  أن مسقط متتاز مبائها 
أحد آبارها، وأن هناك جبل فيه غنم ورعاة. ويصفها 
املقدسي)72( بقوله: » املسقط أّول ما يستقبل املراكب 
الفواكه وتوأم ».  اليمنّية، ورايته موضعاً حسناً كثري 
ونستشف من خالل عبارة أوردها لنا ابن حوقل)73( 
أن مسقط كانت من املناطق العامرة بالسكان، وما 
تالها من املناطق املتجهة إىل املغرب كانت ال ساكن 

هبا، وصواًل حت بالد مهرة يف اليمن. 
باهتمام  الت حظيت  أيضاً  الُعمانية  املدن  ومن 
الدراسة  املسلمني يف مدة  الرحالة واجلغرافيني  بعض 
 « بقوله:  حوقل)74(  ابن  وصفها  الت  مرباط  مدينة 

يوم  البحر، وعلى مسرية  مدينة صغرية على شاطئ 
ونصف منها مدينة ظفار ». ويذكرها اهلمداين)75(، 
بعض  عن  حديثه  أثناء  يف  ومدينة حاسك)76(  هي 
األحداث الت شهدهتا ُعمان يف ذلك احلني، معتقداً 
أهنما جزء من مهرة، فضاًل عن ذكره لبلدة دما الت 
تعد من أوائل بالد ُعمان على حدود اليمن، وكانت 

من أسواق العرب املشهورة)77(. 
وخالصة القول، إن ما قدمته لنا وثائق الرحالة 
واجلغرافيني عن املدن الُعمانية سالفة الذكر خالل مدة 
ُعمان، ومن  تاريخ  لكتابة  مهمة  مادة  تعد  الدراسة 
الصعب احليد عنها ملا فيها من معلومات، وإن كان 
بعضها يسري، ولكنها تفتح اجملال للدارسني للتوسع 
الرحالة  من  ذكره غريهم  ما  إىل  عادوا  ما  إذا  فيها، 
بأن  علماً  الالحقة،  الزمنية  الفرتات  يف  واجلغرافيني 
أمهية تلك املعلومات تربز بشكل أكرب لتطُّرق بعضها 
التارخيية  واجلذور  واملدن،  املناطق  هلذه  القبلية  للبنية 

هلا، وهو ما سوف نتطرق له يف النقطة اآلتية. 

3 -  سكان ُعمان وجذورهم 
التاريخية:

إن املتطلع لدراسة تاريخ ُعمان قد يالحظ بأن 
اجلزء األكرب من سكان تلك املساحة اجلغرافية هم 
من القبائل الت هاجرت من املناطق القريبة منها، أو 
اقتصادية  أو  اجتماعية  بعالقات  معها  ارتبطت  الت 
الرحالة  وثائق  يف  جاء  ملا  قراءتنا  ومن خالل  قوية، 
إشارات  هناك  أن  جند  الدراسة  مدة  يف  واجلغرافيني 
لبعض القبائل واألقوام الت سكنت ُعمان، واستقرت 
بالد  القبائل كانت  تلك  أكثر  مصدر  وأن  فيها، 
الغريب من ُعمان، وحتديداً  اليمن الت تقع يف اجلزء 
بالد مهرة، وعلى ما يبدو أنه كان للتداخل اجلغرايف 
انتقال بعض  الُعمانية واليمنية دور يف  بني األراضي 
القبائل اليمنية إىل ُعمان وبقائها فيها، ليصبح هؤالء 
هم السكان األصليون هلا، السيما املناطق الت نزحوا 
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واحلضارم  الُعمانيني  ألن  القمر،  جزر  إليهم  تنسب 
وصلوا إىل مدغشقر، واجلزر احمليطة هبا واستقروا هبا 

 .«
أخرى  قبائل  أيضاً  ُعمان  بالد  سكنت  كما 
تنسب إىل بين سامة بن لؤي)89(، وهي قبائل عربية 
قرشية عدنانية)90(، انتقلت إىل ُعمان بعد أن اختلف 
كبريهم سامة بن لؤي مع أخيه كعب بن لؤي، فأقام 
مات)91(،  فيها حت  وبقي  منها،  وتزوج  ُعمان،  يف 
يف حني يذكر املقدسي)92( أنه سكن يف منطقة تؤام 

الُعمانية قوم من قريش فيهم بأس وشدة.
ويورد املقدسي إشارة أخرى يبني من خالهلا لنا 
أن هناك أقواماً أخرى سكنت بالد ُعمان إضافة إىل 
القبائل العربية الت قمنا بذكرها، ومن هؤالء مجاعات 
ُعمان،  من  مناطق  يف  انتشروا  الذين  الفرس  من 
الفارسية،  بلغتهم  احتفاظهم  مع  فيها،  واستقروا 
على الرغم من وجودهم يف األراضي الُعمانية، وقال 
هلم  داوديّة)94(،  وبُعمان   « ذلك:  يف  املقدسي)93( 
جملس أهل هذا اإلقليم، لغتهم العربّية ااّل بصحار، 

فإّن نداهم وكالمهم بالفارسّية ».  
القبائل يف  تلك  انتشرت  فقد  أية حال،  وعلى 
مناطق ُعمان ومدهنا املختلفة)95(، فسكن بنو جديد 
يف منطقة ريسوت)96( بني ُعمان وعدن)97(، وأقام بنو 
حيمد منازهلم جببال اليحمد القريبة من الشحر)98(، 
وسكن بنو ريام يف موضٍع يقال له رضاع، وكان هلم 
يف ُعمان حصن عظيم ال يرام)99(، وسكنت قبائل بين 
لؤي بن سامة منطقة صحار، وكانوا من كربائها)100(، 
واستقرت مجاعات من الفرس يف مناطق متفرقة من 

ُعمان، ويف صحار)101(.
ُعمان  شهدهتا  الت  األحداث  لبعض  لقد كان 
نصيب يف مؤلفات املؤرخني من الرحالة واجلغرافيني، 
على الرغم من حمدودية تلك املعلومات، وهامشيتها، 
إال أهنا تعد مهمة ألي قارئ يف تاريخ ُعمان، علماً بأن 

أحد،  عليها  ينافسهم  أن  دون  فيها  وبقوا  إليها، 
ومما يؤكد ذلك ما ذكره اهلمداين)78( من أن سكان 
ُعمان هم من قبائل األزد، وهو ما ذهب إليه أيضاً 
عدد من الرحالة واجلغرافيني املعاصرين له، أو الذين 
والعزيزي)80(،  الفقيه)79(،  ابن  مثل:  بعده،  جاءوا 
ويذكر النسابة)81( أن األزد قبائل عربية تنسب إىل: 
األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد مناة بن 
كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، 
تصدع  بعد  مأرب  من  القبيلة  هذه  خرجت  وقد 
القبائل  بقية  مع  أفرادها  واختالف  الشهري،  سدها 
وسهول  أودية  يف  بطوهنا  وتفرقت  األخرى،  اليمنية 
اليمن، ويف البالد العربية بني مكة، ويثرب، واليمامة، 
والبحرين، والشام، والعراق، واستقرت هناك، ويقول 
اهلمداين)82( يف ذلك: » فصار كل فخذ منهم إىل 
ختلف  من  ومنهم  السَّروات،  نزل  من  فمنهم  بلد، 
مبكة وما حوهلا، ومنهم من خرج إىل العراق، ومنهم 
ُعمان،  قصد  رمى  من  ومنهم  الشام،  إىل  من سار 

واليمامة، والبحرين ». 
ومن املالحظ، أنه كان لُعمان نصيب من تلك 
قبائل  الكثري من  انتشار  الت كانت سبباً يف  اهلجرة 
األزد بني مدهنا وقراها)83(، وقد عرفت تلك القبائل 
لدى املؤرخني من الرحالة واجلغرافيني يف مدة الدراسة 
الت  األزد  فروع  بقية  عن  هلم  متييزاً  ُعمان)84(،  بأزد 

انتشرت يف خمتلف البالد العربية.
ويقدم لنا اهلمداين)85( معلومات مهمة عن أهم 
فروع األزد الت سكنت ُعمان، فيقول يف ذلك: » فأما 
ساكن ُعمان من األزد: فيحمد، وحدَّان، ومالك، 
واحلارث، وعتيك، وجديد ». وبنو ريام، بطن من 
القمر)86(، وهم من قضاعة، قدموا ُعمان، فجاوروا 
األزد هبا، وأقاموا معهم، وصاروا من أتالد عمان)87(، 
هذا  على  الشجاع)88(  الرمحن  عبد  الدكتور  ويعلق 
البطن من القمر، بقوله: » لعل القمر هؤالء الذين 
الذين  أنفسهم  هم  والشحر  ُعمان  يسكنون  كانوا 

ما ذكره هؤالء الرحالة واجلغرافيون عن هذه األحداث 
جاء يف سياق حديثهم عن القبائل الُعمانية، وما كان 
ألجل  صراع  أو  مذهبية،  صراعات  من  بينها  دائر 
النفوذ، هبدف توسع كل قبيلة على حساب أراضي 
القبيلة األخرى، وقد جتنب مجيع الرحالة واجلغرافيني 
اخلوض  امليالدي  العاشر  اهلجري/  الرابع  القرن  يف 
الهتماماهتم  نتيجة  فيه،  والتوسع  اجلانب،  هذا  يف 
األخرى، الت كّرسها أكثرهم لتدوين مشاهداهتم عن 

املناطق والبلدان الت دخلوها أو مسعوا عنها.
املؤرخني  أهم  بني  من  اهلمداين)102(  ويعد 
األحداث  تلك  بعض  إىل  أشاروا  الذين  اجلغرافيني 
الت حصلت يف أول عصره - وإن كانت إشارات 
أثناء حديثه عن األزد من بين  جانبية - وذلك يف 
الذين سكنوا منطقة ريسوت، وصراعهم مع  جديد 
قوم من القمر من بين خنزريت، وما نتج عن ذلك 
الصراع من قتل وتشريد لبين جديد، أودى حبياة بعض 
زعاماهتم، مثل: عمرو بن يوسف اجلديدي األزدي، 
وتشريدهم يف بالد مهرة، ومناطق أخرى حدودية بني 
ُعمان واليمن، مثل: حاسك ومرباط، وموقف مهرة 
بين جديد،  إىل جانب  الصراع، ووقوفهم  من ذلك 
بعد  وأمالكهم،  أرضهم  ليستعيدوا  هلم،  ومساندهتم 
أن هرب منها بنو خنزريت، الذين تفرقوا يف مناطق 
خمتلفة من ُعمان، مثل منطقة رضاع الت هرب إليها 
رئيسهم حممد بن خالد، ومجاعة منهم، وإقامتهم فيها 
إىل جانب سكاهنا من بين ريام الذين يعود نسبهم 
إىل القمر، وجماورهتم هلم، يف حني يذكر اهلمداين)103( 
أن بين جديد من األزد نزلوا منطقة ريسوت، وترأسوا 
جاوروا  مث  البياسر)104(،  من  القدامى  سكاهنا  على 
عدداً من أحياء العرب الذين نزلوا إىل جانبهم، فضاًل 
عن مهرة، وقد نتج عن ذلك اجلوار، زيادة الروابط 
األسرية بني جديد ومهرة، لكثرة املصاهرة الت وثقت 
الروابط  تلك  نتج عن  وقد  األسرية،  األواصر  بينهم 
ظهور زعامات جديدة ترأست فيهم، مثل شخص 

عرف مبوسى بن ربيع من العدس)105(.
ويصف لنا األصطخري)106( يف أثناء حديثه عن 
صحار األوضاع الت كانت تعيشها املنطقة وقبائلها، 
مشرياً إىل أن الغالب عليها الشراة من أهل ُعمان، 
وأنه كانت هناك حروب دائرة بينهم، وبني مجاعات 
من بين سامة بن لؤي، زعماء تلك النواحي، مما دفع 
بأحد رجاهلم ويعرف مبحمد بن القاسم السامي إىل 
اخلروج إىل العراق، لالستنجاد باخلليفة املعتضد)107( 
من  متكن  ثور،  بابن  عرف  بقائد  معه  بعث  الذي 
دخول ُعمان باسم املعتضد، وأقام هبا اخلطبة له، مما 
دفع بالكثري من الشراة إىل النزوح إىل بعض املناطق 
منطقة  مثل  وألنصارهم،  هلم  خاضعة  الت كانت 
نزوة، وظلوا فيها بعد أن أقاموا هلم إمام هناك، ويؤكد 
وإمامهم  هم  فيها  زالوا  ما  أهنم  األصطخري)108( 

وماهلم وما عليهم ومجعاهتم حت عصره. 
واجلغرافيني  الرحالة  وثائق  به  تنا  َمدَّ ملا  لقد كان 
املسلمني أمهية كبرية، متكنا من خالهلا التعرف على 
جوانب من احلياة االجتماعية لسكان بالد ُعمان من 
وجذورها  إقامتهم،  وأماكن  وغريها،  العربية  القبائل 
التارخيية، فضاًل عن الوضع العام حلياة هذه القبائل، 
والعالقات الت ربطتها ببعضها، مما يعطي لنا صورة، 

ولو بسيطة عن وضع ُعمان خالل مدة الدراسة.

◄الوضع االقتصادي لُعمان عند 
الرحالة والجغرافيين:

 مما ال شك فيه، أنه كان للتنوع الكبري يف األخبار 
واجلغرافيني دور عظيم  الرحالة  مؤلفات  قدمتها  الت 
يف زيادة أمهيتها العلمية بالنسبة جلميع الباحثني، ملا 
احتوته من معلومات مهمة ومتنوعة، مشلت جوانب 
من حياة الناس العامة، على الرغم من اختالف حجم 
تلك املعلومات من جانب إىل آخر، وهو ما حاولنا 
توضيحه من خالل قراءتنا يف املباحث السابقة، إال 
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أن أمهية تلك الوثائق واملؤلفات تربز بشكل أكرب من 
الناس  لنا عن بعض جوانب حياة  خالل ما قدمته 
الت كانت  والزراعية،  التجارية  السيما  االقتصادية، 
أهايل  زاوهلا  الت  واألنشطة  األعمال  أكثر  من  تُعد 
بالد ُعمان خالل مدة الدراسة، وكانت سبباً يف علو 
صيت املنطقة وأهلها يف ذلك احلني، علماً بأن ارتفاع 
ذلك الصيت ألهل ُعمان جاء نتيجة للسمعة الطيبة 
الت متيزوا هبا، واخلربات العملية املختلفة الت اشتهروا 
جتارياً،  اخلارجي  بالعامل  ارتبطوا  بعدما  خالهلا،  من 
وتعطي لنا مؤلفات الرحالة واجلغرافيني الذين عاشوا 
امليالدي معلومات  العاشر  الرابع اهلجري/  القرن  يف 
إليه  وصل  ما  على  اجلانب، كدليل  هذا  يف  مهمة 
الُعمانيون يف اجلوانب االقتصادية املختلفة، التجارية 

والزراعية والصناعية.
املعلومات  اظهرت  فقد  األمر،  كان  وكيفما 
االقتصادية الت وصلتنا عرب وثائق الرحالة واجلغرافيني 
خالل  الداخلي  ُعمان  بالد  اقتصاد  أن  املسلمني 
هي:  رئيسة،  مفاصل  ثالثة  على  قام  الدراسة  مدة 
التجارة والزراعة والصناعة، مع تركيز هذه الوثائق على 
التجارة، والعالقات التجارية الت ربطت ُعمان بالعامل 
وبروز  املنطقة،  على  األمر  ذلك  وتأثري  اخلارجي، 
حبر  على  الواقعة  موانئها  اشتهار  بعد  جتارياً  موقعها 
ُعمان وحبر العرب، يف حني يقدم لنا هؤالء الرحالة 
واجلغرافيون معلومات قيمة؛ وأن كانت خمتصرة عن 
الت  الزراعية  احملاصيل  وأهم  ُعمان،  بالد  الزراعة يف 
املناطق  وأهم  ُعمان،  بالد  أهايل  بزراعتها  اشتهر 

الزراعية هناك.     

 1 -  تجارة ُعمان عند الرحالة 
والجغرافيين:

املؤلفات  ملا جاء يف  قراءتنا  من خالل  نالحظ 
ُعمان  بالد  أن  واجلغرافيا  الرحالت  التارخيية، وكتب 
عامة،  التاريخ  عرب  متميزة  جتارية  مسعه  اكتسبت 

ما  ذلك  يؤكد  ومما  خاصة؛  الدراسة  مدة  وخالل 
أشار إليه كل من َدوَّن هلذا القطر العريب من الرحالة 
واجلغرافيني وغريهم، حبكم موقعه املهم على ساحل 
حبر العرب، فيذكر املقدسي)109(، بالد ُعمان ضمن 
العربية يف ذلك احلني،  التجارية  املناطق واملدن  أبرز 
بقوله: » ومن  الرزق والتجارة هبا،  أراد  وينصح ملن 
أراد التجارة فعليه بعدن، أو ُعمان، أو مصر ». يف 
حني يقدم لنا صاحب كتاب: ) حدود العامل ()110( 
وما  وجتارهتا،  وجُتَّارها،  لُعمان،  ومجياًل  دقيقاً  وصفاً 
نعمت به من ثراء بسبب عالقاهتا التجارية، موضحاً 
بلغت هبا  ما كسبته من شهرة جتارية عاملية، ومسعة 
اآلفاق يف املشرق واملغرب واجلنوب والشمال، فقال 
يف ذلك: » ُعمان مدينة عظيمة على ساحل البحر، 
هبا جتار كثريون، وهي فرضة مجيع العامل، وال توجد 
يف العامل مدينة لُتجَّارها من الثراء ما لُتجَّار ُعمان، 
تقع إليها جتارات املشرق واملغرب واجلنوب والشمال، 

حيث حتمل من هناك إىل اآلفاق ».
ويف الوقت نفسه، فّصل بعض الرحالة واجلغرافيني 
يف وصف جتارة ُعمان، من خالل احلديث عن بعض 
التجارية،  مبوانئها  اشتهرت  الت  الساحلية  مدهنا 
مبوقعها  ُميزت  الت  صحار  مدينة  مثل  وأسواقها، 
 ( العريب  واخلليج  ُعمان  حبر  شاطئ  على  التجاري 
حبر فارس كما يسميه بعضهم (، وبكثرة متاجرها، 
أن  جتارية، حت  من سفن  يصلها  ملا كان  وجُتَّارها، 
ذلك كان سبباً يف أن تصبح هذه املدينة من أعمر 
مدن املنطقة، وأكثرها ثروة، ويصف األصطخري)111( 
ما وصلت إليه من ثراء وجتارة بقوله: » وهبا متاجر 
بُعمان،  مدينة  أعمر  وهي  املراكب،  وقصد  البحر، 
حبر  شاطئ  على  تعرف  تكاد  وال  مااًل،  وأكثرها 
عمارة  أكثر  مدينة  االسالم  بالد  جبميع  فارس 
ابن حوقل)112(:  ومااًل من صحار ». ويقول عنها 
 .« حيصى كثرة  ال  ما  والتجارة  التّجار  من  وهبا   «
مدينة صحار،  ملوقع  املقدسي)113( يف وصفه  ويزيد 

وجتارهتا، وجتارها، وأسواقها، وأمهيتها التجارية بالنسبة 
لدول العامل واملنطقة بقوله: » ليس على حبر الصني 
اليوم بلد أجّل منه، عامر، آهل، حسن، طّيب، نزه، 
ذو يسار، وجتار، وفواكه، وخريات أسرى من زبيد 
على  ممتّدة  ظريفة  وبلدة  عجيبة،  أسواق  وصنعاء، 
البحر، دورهم من اآلجّر والساج، شاهقة، نفيسة، 
آخر  منارة حسنة طويلة يف  له  البحر  على  واجلامع 
يف  وهم  حلوة،  وقناة  عذيبّية،  آبار  وهلم  األسواق، 
الشرق  وخزانة  الصني،  دهليز  شيء،  من كّل  سعة 

والعراق ومغوثة اليمن ". 
يذكر  مثلما  مسقط  مدينة  متيزت  كما 
السريايف)114( مبينائها التجاري يف ذلك احلني، وباملوقع 
موضوع  املدة  يف  أصبح  الذي  امليناء  لذلك  املتميز 
الدراسة منطقة انطالق للسفن التجارية املتجهة إىل 
املشرق واملغرب، وموقع تتزود به السفن املسافرة عرب 
السريايف)115(  ويذكر  اهلندي،  واحمليط  العريب  اخلليج 
وابن الفقيه)116( أن السفن كانت ترسو يف مسقط، 
حيث تتزود باملياه العذبة، مث تقلع هذه السفن إىل 
بالد اهلند، ومتر يف طريقها إىل كوكم ملي ) الساحل 
املسافة يف  تلك  السفن  اهلند(، وتقطع  لبالد  الغريب 
مدة شهر، على اعتدال الرياح، ويذكر املقدسي)117( 
عن مسقط أهنا: » أّول ما يستقبل املراكب اليمنّية، 

ورأيته موضعاً حسناً ».
لقد ارتبطت ُعمان عرب تارخيها الطويل بعالقات 
عرفت  الت  الدول  من  الكثري  مع  متميزة  جتارية 
بثقلها التجاري يف ذلك احلني، مثل اهلند، والسند، 
الزنج  بالد   ( أفريقيا  وشرق  فارس،  وبالد  والصني، 
( وغريها، وميدنا بعض الرحالة واجلغرافيني يف القرن 
واضحة  بصورة  امليالدي  العاشر  اهلجري/  الرابع 
ومجيلة لنوع تلك العالقة، وما نتج عنها من تواصل 
الُعماين،  االقتصاد  نسبة  من  رفع  جتاري،  وانتعاش 
وزاد من شأنه، فالعزيزي)118( يصف ذلك بقوله: » 
السند  من  السفن  مرسى  هبا  جليلة  مدينة  وُعمان 

واهلند والصني والزنج ». كما يُذكر أن أكثر الّسفن 
الصينية حتمل من سرياف)119( يف بالد فارس بأنواع 
السلع التجارية، الت كانت تصلها من البصرة وُعمان 
منها  أكرب  صينّية  سفن  شحن  يتم  وهناك  وغريها، 
وغريها)120(،  الصني  إىل  وُعمان  البصرة  ببضائع 
ويكشف لنا صاحب كتاب: ) حدود العامل ()121( 
العالقة الت ربطت الُعمانيني بالشرق األفريقي، بقوله: 
» القول يف بالد احلبشة ومدهنا: شرقيها بعض بالد 
الزنج؛ وجنوبيها وغربيها مفازة؛ ومشاليها حبر، وبعض 
خليج الرببر، بالد ميتاز أهلها باعتدال الوجوه، وهم 
سود مساملون ذوو مهم قعس، مطيعون مللكهم، يأيت 

إليها التجار من ُعمان واحلجاز والبحرين ».
بأهنا  ًعمان  اشتهرت  فقد  األمر،  وكيفما كان 
كانت منطقة شحن عاملية، ترد إليها السفن حلمل 
أنواع البضائع، بعد أن تقوم بإنزال ما حتمله من سلع 
بالد العامل املختلفة، مث حتمل تلك السفن الكثري من 
ويصف  ُعمان،  موانئ  تكتنزها  الت كانت  اخلريات 
السريايف)122( ذلك بقوله: » فذكروا أن أكثر الّسفن 
الصينية حتمل من سرياف، وأن املتاع حيمل من البصرة 
وُعمان وغريها إىل سرياف، فيعّبا يف السفن الصينّية 
بسرياف ». ويذكر ابن الفقيه)123( نقاًل عن سليمان 
البصرة  من  حتمل  الصينية  السفن  أكثر  أن  التاجر 
السفن  تلك  مثل  وصول  شكَّل  حني  يف  وُعمان، 
عظيم  دخل  مصدر  الُعمانية  املوانئ  إىل  التجارية 
ملا كانت  للبالد،  رئيس  ومورد  للُعمانيني،  بالنسبة 
السفن  أموال وضرائب على  جتنيه موانئ ُعمان من 
والبضائع الت يتم تفريغها يف هذه املوانئ، ويذكر لنا 
يف  ُعمان  وصل  التجار  أحد  أن  بزرك)124(  الرحالة 
من سرنديب )جزيرة  قادماً  سنة 317هـ/ 929م، 
سيالن (، وبلغت عشور مركبه ستمائة ألف دينار.   
وقد تنوعت البضائع والسلع الت كانت تفرغها 
بني  وتوزعت  الُعمانية،  املوانئ  يف  التجارية  السفن 
أدوية، وعطور، ومعادن بأنواعها، وأخشاب، وهبارات 
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املقدسي)125( وصف  لنا  أطعمة وغري ذلك، ويقدم 
ملا كان يصل ُعمان من تلك البضائع والسلع قائاًل: 
والعطر كّله  الصيادلة،  آالت  خيرج  ُعمان  فإىل   «
حّت املسك، والزعفران، والبّقم، والسلج، والساسم، 
واليواقيت،  واجلزع،  والديباج،  واللؤلؤ،  والعاج، 
واإلسكندروس،  والقند،  والنارجيل،  واألبنوس، 
والغضار  واخليزران،  والرصاص،  واحلديد،  والصرب، 
يذكر  و   ،'' ذلك  والفلفل وغري  والبّلور،  والصندل، 
تشحن  اهلندية كانت  املراكب  أن  السريايف)126(  لنا 
وبيعه،  تفريغه  يتم  وهناك  ُعمان،  إىل  بالنارجيل 
حلركة  وصفه  أثناء  يف  بزرك)127(  الرحالة  ويضيف 
التجارة بني ُعمان واهلند أن السفن التجارية كانت 
تتنقل بني ُعمان واهلند حممَّلة بأمواٍل طائلٍة، وثروات 
املعروف  اهلندي  والعود  املِسك،  من  حتصى  ال 
بكميات  يصل  الذي كان  الطيبة،  ورائحته  جبودته، 
هناك رغم  التجار  ليشرتيه  ميناء صحار،  إىل  كبرية 
ارتفاع سعره، مث يتم إعادة تصديره إىل بالد أخرى من 
العامل، مستفيدين من وراء ذلك األموال الطائلة، كما 
يقول السريايف)128( عن عالقات ُعمان جبزر الشرق 
األقصى، وما اشتهرت به من خريات، إن يف جزيرة 
كلة ) جزيرة يف شبه جزر املاليو(  جممع األمتعة من: 
والرصاص  والعاج،  والصندل،  والكافور،  األعواد، 
القلعي، واألبنوس، والبقم، واألفاوية وغريها، وتنقل 
عن  فضاًل  ُعمان،  إىل  اجلزيرة  هذه  من  السلع  هذه 
املراكب الت جتهز بصنوف السلع العربية يف طريقها 
إىل اهلند، يف حني يؤكد ابن خرداذبة)129( أن التجار 
إىل  طريقهم  أثناء  يف  ُعمان  بالد  يقصدون  كانوا 
والصني،  والسند  اهلند  إىل  العراق  جنوب  يف  األبلة 
وكانوا جيلبون معهم من بلدان الشرق األقصى أنواع 
مث  وغريه،  والكافور  والعود  املسك  مثل:  البضائع، 
يعودون يف طريقهم إىل بالد الروم )أوروبا ( عرب البحر 

األمحر وخليج القلزم ) البحر األمحر ( ومصر.
أن  واجلغرافيني  الرحالة  وثائق  بعض  وتذكر 

يف  بغريها كانت  ُعمان  ربطت  الت  البحرية  الطرق 
نشاط جتاري مستمر، وحركة حبرية دائمة طوال أيام 
السنة)130(، مما يؤكد لنا مدى حالة االنتعاش التجاري 
الت وصلت إليه بالد ُعمان خالل مدة الدراسة، مبا 
جيعلها من بني األقاليم الت اشتهرت بتميزها التجاري، 
وعالقاهتا الواسعة مع مراكز الثقل التجاري يف العصر 
اإلسالمي، على الرغم من األخطار الت كانت هتدد 
حِبارها، والسفن الت كانت تسافر عربها، مثلما يشري 
إىل ذلك السريايف)131( الذي يبني لنا مدى هول أمواج 
البحر الت متر هبا السفن املتجهة من ُعمان إىل غريها 
من املراكز التجارية العاملية والعكس، فضاًل عن قلة 
مياه البحر يف مواضع أخرى)132(، مما قد يعرض تلك 
السفن إىل االرتطام بقاع البحر يف حالة عدم معرفة 
حّبارهتا لطبيعة ذلك البحر، وغرقها بسبب اصطدامها 
لدرجة  اخلطرية،  واجلبال  املرجانية،  الصخور  ببعض 
بلغت بالسريايف)133( إىل أن حيدد لنا الطرق الت البد 
أن  البد  الت  والطرق  الصغرية،  السفن  تسلكها  أن 
تسلكها السفن الكبري يف السواحل الُعمانية، فضاًل 
واللصوص  القراصنة  من  البحر  لصوص  خطر  عن 
العريب)134(،  اخلليج  جتوب  سفنهم  كانت  الذين 
إىل  عربه  املسافرة  بالسفن  للرتبص  اهلندي  واحمليط 
ُعمان وغريها، ويذكر الرحالة بزرك)135( على لسان 
أنه   ) الناخذاة  إمسعيلويه   ( بـ:  ويعرف  الربابنة  أحد 
قد اجتمع له يف كرَّة واحدة وهو يف طريقه من كلة 
إىل ُعمان سنة 317ه/ 929م سبعون بارجًة من 
بوارج القراصنة، وهو ما مل حيدث ألحد قبله، فحارهبا 
مدة ثالثة أيام متوالية، ومتكن من إحراق عدد منها، 
وقتل مجاعة من القراصنة، وبعد هذه املعركة عاد هذا 
الناخوذة إىل مواصلة الطريق إىل حبر العرب )ُعمان(، 
ومسافرين،  وجتار  حبارة  من  معه  مبن  ساملاً  ووصله 

وأمواٍل وبضائَع، دون أن ميسَّها مكروه.
وثائق  يف  جاء  ملا  املطلع  فإن  حال،  أية  وعلى 
الرحالة واجلغرافيني املسلمني يف القرن الرابع اهلجري/ 

من  عدداً  هناك  أن  يالحظ  امليالدي،  العاشر 
األسباب الت جعلت من ُعمان منطقة جتارية متميزة، 
والُعمانيون من أبرز رجال املال واألعمال، والتجارة 
والبحر يف ذلك احلني، وميكن حصر تلك األسباب 

يف اآليت:
الذي  االسرتاتيجي  ُعمان  بالد  موقع    - أ    
جعل منها واحدة من أهم املنافذ التجارية البحرية، 
واألقاليم االقتصادية املؤدية إىل اجلزيرة العربية واخلليج 
عن  حديثنا  عند  سابقاً  له  اشرنا  ما  وهو   - العريب 
أمهية موقع ُعمان -، فضاًل عن موقعها على خطوط 
التجارة البحرية العاملية الت تفرض على مجيع السفن 
ضرورة املرور مبوانئها، للتموين، والراحة، وإصالح ما 
خرّبه البحر والسفر، وهو ما جعل من موانئ ُعمان 

حمطة جتارية البد من املرور هبا.
التعامل مع  ُعمان يف  أهل بالد  قدرة  ب -   
البحر، وخربهتم املتنوعة يف ركوبه، ومعرفتهم ألماكن 
 « بقوله:  السريايف)136(  يؤكده  ما  وهو  فيه،  الثروة 
وأخربين غري واحد من نواخذة السريافيني والُعمانيني 
بُعمان وسرياف، وغريها من التجار ممن كان خيتلف 
إىل هذه اجلزائر، أن العنرب ينبت يف قعر هذا البحر، 
واألسود  األبيض  من  الفطر  أنواع  ويتكوَّن كتكون 
والكماة واملغاريد وحنوها، فإذا خبث البحر، واشتد 
قذف من قعره الصخور واألحجار، وقطع العنب ». 
التاريخ  ج -  اشتهار بالد ُعمان وحِبارها عرب 
من  الت  النادرة  الكنوز  من  العديد  على  باحتوائها 
الصعب أن جندها يف بالد أخرى غريها، مثل، اللؤلؤ 
قبل  من  ويستخرج  حبارها،  يف  ينتشر  الذي كان 
إليها من  ليباع بأرفع األمثان على من يرد  الُعمانيني 
التجار، أو أغنياء ُعمان وغريهم)137(، وتوافر شجرة 
الكندر ) اللبان ()138(، والعنرب)139( وغري ذلك من 
السلع الت من الصعب احلصول عليها يف الكثري من 
عليها  للحصول  ُعمان  إىل  جتارها  يتجه  الت  البالد 

بعد أن ذاع صيتها مبثل هذه السلع النادرة يف ذلك 
الزمن. 

 د  - معرفة أهل ُعمان ملواسم تغري الرياح يف 
تأثر  قد  الت  والعواصف  هبوهبا،  وأوقات  البحار، 
على السفن من ُعمان وإليها، وقدراهتم على اختيار 
قوة  حبسب  البحر،  عرب  هبا  يتحركون  الت  املراكب 
ما  ذلك  يؤكد  ومما  هدوئها،  أو  الرياح  هذه  حركة 
الت كان  السفن  نوع  عن  السريايف)140(  لنا  ذكره 
البحر هبا  يتم ركوب  ُعمان، ومت  أهل  يستخدمها 
يكاد  وليس   « ذلك:  يف  فيقول  وغريها،  اهلند  إىل 
مركب  إال  ماه،  تري  يف  اهلند  حبر  ُعمان  من  يقطع 
مغرر محولته يسرية، وتسمى هذه املراكب بُعمان اذا 
ماهية،  التري  الوقت  هذا  اهلند يف  أرض  إىل  قطعت 
وذلك أن بالد اهلند، وحبر اهلند يكون يف اليسارة، 
وهو الشتاء، ودوام املطر يف كانون، وكانون وشباط 
عندنا صيف وعندهم شتاء، كما يكون عندنا احلر 
وصيفهم  صيفهم،  فشتاؤنا  وآب  ومتوز  حزيران  يف 
شتاؤنا، وكذلك سائر مدن اهلند والسند وما اتصل 

بذلك إىل أقاصي هذا البحر ». 
رجال  من  الُعمانيني  التجار  عدد  -  كثرة  ه 
وإزياد  الدراسة،  موضوع  املدة  يف  واألعمال  املال 
ثروهتم،  وتنامي  األرض،  بقاع  خمتلف  يف  شهرهتم 
بعد استثمارها مع مراكز الثقل التجاري املعروفة يف 
ذلك احلني، ليصبحوا من أثرى أثرياء املنطقة والعامل، 
) العامل  حدود   ( صاحب كتاب:  لنا  يذكر  مثلما 
)141(، عند حديثه عن ُعمان الذي يقول عنها: » 

هبا جتار كثريون، وهي فرضة مجيع العامل، وال توجد 
يف العامل مدينة لتجارها من الثراء ما لتجار ُعمان ». 
ويصف لنا الرحالة برزك)142(، حال أحد جتار ُعمان، 
الصني، وما أخذ  أمواهلم يف  الذين كانوا يستثمرون 
منه من ضرائب وصلت إىل مخسمائة ألف دينار على 
ما جاء به من أمتعة إىل ُعمان، لدرجة بلغت باخلليفة 
املقتدر)143( إىل أن يرسل يف طلبه إىل بغداد، ليستفيد 



 قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م

27 26

من ثروته أمام متنع أحد حاكم ُعمان واملعروف بأمحد 
بن هالل، خوفاً من عزوف التجار عن بالده. 

و - شهرة بالد ُعمان والبالد اجملاورة هلا بصناعة 
وتوفري  تسهيل  يف  أسهمت  الت  التجارية،  املراكب 
على  وساعدت  املنطقة،  يف  البحري  النقل  وسائل 
تواصل ُعمان وأهلها بغريهم من بلدان العامل، فقال 
املقدسي)144( يف ذلك: » وأن أكثر صّناع املراكب 

وماّلحيها فرس، وهو من ُعمان ».
البحرية  الطرق  معرفة  يف  الُعمانيني  خربة   - ر 
واملناطق  اخلارجي،  بالعامل  ربطتهم  الت  والتجارية 
اجملاورة لُعمان براً وحبراً، وقدرهتم على قياس املسافات، 
وحتديدها، وتؤكد لنا قياسات املسافات الت ورد ذكرها 
الرحالة واجلغرافيني  أن  اجلغرافية  الوثائق  يف كثري من 
سكان  من  هذه  معلوماهتم  استقوا  قد  املسلمني 
أكثر  فكانوا  هبا،  ينزلون  الذين كانوا  املناطق  تلك 
املسالك،  تلك  ومسافات  مبسالكها،  ومعرفة  دراية 
يف  وغامروا  سافروا  ممن  والنواخذ،  البحارة  السيما 
املسافات  عن  فكرة  يكونوا  أن  واستطاعوا  البحار، 
السفر  أراد  الفرد يف حالة  يقطعها  أن  يستطيع  الت 
إىل أي من بالد العامل براً أو حبراً، فضاًل عن خربهتم 
يف معرفة الطرق اآلمنة من الطرق اخلطرية، وقد اجته 
كل من هؤالء إىل اختيار املقياس املناسب يف حتديد 
األشهر،  أو  باأليام  حددها  من  فمنهم  املسافات، 
ومنهم من حددها باملرحلة)145(، أو الفرسخ)146(، أو 
امليل)147(، وهو ما أشار إليه بعض الرحالة واجلغرافيني 
يف مؤلفاهتم سالفة الذكر، ومن تلك املسافات الت 
الذي  وسرياف  مسقط  بني  املسافة  ذكرها:  ورد 
حيددها السريايف)148( بنحو مائت فرسخ، واملسافة من 
اعتدال  على  بشهر  تقدر  اهلند  إىل كومل يف  مسقط 
إىل  ُعمان  من  املسافة  اهلمداين)149(  ويذكر  الرياح، 
عدن بقوله: » فمن أراد عدن فطريقه عليها فإن أراد 
أن يدخل دخل وإن أراد جاز الطريق ومل يلو عليها، 
املسلوك إىل  إليها والطريق  الذي يفرق  الطريق  وبني 

ُعمان مقدار ميل ». وحيدد األصطخري)150( املسافة 
بقوله: » ومن  وُعمان ومهرة  وُعمان،  البحرين  بني 
إىل  ُعمان  ومن  شهر،  من  حنو  ُعمان  اىل  البحرين 
أرض مهرة حنو من شهر »، وهو ما أشار إليه الكثري 

من الرحالة واجلغرافيني يف مدة الدراسة)151(.
تنا به املؤلفات التارخيية  خالصة القول، إن ما مدَّ
هي  الدراسة  موضوع  املدة  يف  واجلغرافيني  للرحالة 
تأكيد ملا وصلت إليه بالد ُعمان من تطور وازدهار يف 
اجلانب التجاري، بلغ حد العاملية، وهي املرحلة الت 
كانت تعيشها مراكز الثقل التجاري العاملي آنذاك، 
مثل: اهلند والصني وغريها، علماً بأن ما مت توثيقه يف 
هذه املصادر يعد مادة مهمة ميكن االستفادة منها 
يف إعادة صياغة وتدوين التاريخ الُعماين، ملا جاء فيها 
من معلومات اقتصادية من الصعب تركها أو غض 
الطرف عنها، ملن أراد الكتابة عن تاريخ ُعمان، وهو 
ما الحظناه أيضاً من خالل دراستنا للجانب اآلخر 
من الثروة االقتصادية لُعمان يف ذلك احلني، أال وهي 
الثروة الزراعية الت اشتهرت هبا بالد ُعمان كمصدر 

ثاين من مصادر ثروهتا. 

 1 - ثروة ُعمان الزراعية 
وأسواقها عند الرحالة والجغرافيين:

اهلجري/  الرابع  القرن  يف  الزراعية  الثروة  تـَُعدُّ 
العاشر امليالدي - وما قبله - الوجه اآلخر لالقتصاد 
القارئ  أن  الدراسة، حت  موضوع  املدة  يف  الُعماين 
أن  يستطيع  املسلمني  واجلغرافيني  الرحالة  وثائق  يف 
جهدهم  َسخَّروا  الُعمانيني  من  أن كثرياً  يستشف 
مصادر  من  مهم  الزراعي، كمصدر  للعمل  ووقتهم 
يف  للعمل  وقته  غريهم  سخر  اليومي، كما  دخلهم 
أن  يبدو  ما  وعلى  سابقاً،  أوضحنا  مثلما  التجارة 
طبيعة بالد ُعمان الصحراوية احلارة ألزمت الُعمانيني 
بزراعة حماصيل معينة، فرضتها عليهم أجواء املنطقة، 
ونتيجة ألمهية تأثري األجواء الطبيعية يف ُعمان على 

الناس والزراعة؛ ركز بعض الرحالة واجلغرافيني عليها، 
الفقيه)152(  ابن  ذكر  مثلما  يصفها،  بعضهم  وراح 
حَرها شديد   « بقوله:  ُعمان،  أجواء  الذي وصف 
»، وابن حوقل)153( الذي قال عنها: » وُعمان بالد 

حارّة جرومّية ". 
ومما ال يدع جمااًل للشك، أن االرتفاع  الشديد 
يف حرارة أجواء ُعمان كان سبباً يف معاناة كثري من 
أهلها، بعد أن تسبب ذلك يف تكدر اجلو، وسخونة 
اإلنسان  الضارة على  احلشرات  أنواع  وانتشار  املاء، 
 « قائاًل)154(:  الفقيه  ابن  يؤكده  ما  وهذا  والزرع، 
علمت أن الربد أصلح من احلّر، ألنك إذا أضفت 
الربد، وهو اجلبال إىل ما يقاسيه أهل ُعمان، وأهل 
من  السمائم،  أذى  من  وبغداد  وسرياف،  البصرة، 
وكثرة  الزعاق،  السخن  واملاء  الغليظ،  الكدر  اهلواء 
الذباب، واجلعالن، واخلنافس، واحليات، والعقارب، 
واجلرّارات، والنمل، والبعوض، والبق، واجلرجس وغري 

ذلك مما يطول ذكره ''. 
بالد  اشتهرت  فقد  الرغم من كل ذلك،  وعلى 
الت  أنواع خمتلفة من اخلضار والفواكه  ُعمان بزراعة 
واجلغرافيون  الرحالة  يذكرها  أن  إىل  تنوعها  من  بلغ 
البالد اإلسالمية  الذين كتبوا عن ُعمان وغريها من 
يف ذلك احلني، وقد قدمت لنا وثائق هؤالء تفاصيل 
ببعضهم  بلغت  لدرجة  احملاصيل،  تلك  عن  متنوعة 
الزراعة  أن حيدد حت نسب  املقدسي)155( إىل  مثل 
الكثرة  الُعمانية، من حيث  املناطق واملدن  يف بعض 
أو القلة، يف حني راح غريه إىل التفصيل فيما زرعه 
من  الكثري  انتشرت يف  الت  بساتينهم  الُعمانيون يف 
املدن والقرى والبوادي الُعمانية، أما األصطخري)156( 
فيقول عن ُعمان وما اشتهرت به من حماصيل زراعية: 
النخيل،  كثرية  وهى  بأهلها،  مستقّلة  وُعمان   «
وحنو  والنبق  والرّمان،  املوز،  من  اجلرومّية  والفواكه 
ذلك ». وهو ما أكده ابن حوقل)157( عند حديثه 
ناحية،  وُعمان   « زراعياً:  به  متيزت  وما  ُعمان  عن 

ذات أقاليم مستقّلة  بأهلها، فسحة، كثرية النخل، 
والفواكه اجلرومّية من املوز، والرّمان، والنبق وحنو ذلك 
». ويقول املقدسي)158( أيضاً عن زراعة ُعمان: » 
وُعمان كورة جليلة، تكون مثانني فرسخاً يف مثلها، 
ُعمان  كّلها خنيل وبساتني عاّمة ». ودفعت شهرة 
اهلمداين)159(  يعدها  أن  إىل  النخيل  أشجار  بزراعة 
التمور يف  أنواع  بأجود  الشهرية  النخيل  بالد  ضمن 
ويقول  الدراسة،  موضوع  املدة  يف  اإلسالمي  العامل 
الكوفة،  دخلت  قد   « ذلك:  والده يف  لسان  على 
وبغداد، والبصرة، وُعمان، ومصر، ومكة وأكثر بالد 
النخل ». وقد بلغ من شهرة ُعمان بزراعة النخيل إىل 
تنوع متورها الت ركز عليها بعض الرحالة واجلغرافيني 
جلودهتا، ولذة مذاقها وطعمها - على ما يبدو -، 
ويعدد لنا ابن الفقيه)160( أنواع التمور الُعمانية بقوله: 
 ،" واخلبوت  والبلعق،  الفرض،  ُعمان:  متر  أجود   «
متور  أجود  من  هو  آخر  نوع  املقدسي)161(  ويزيد 

ُعمان ويعرف با مصني.
أيضاً  املقدسي)162(  يفصل  نفسه،  الوقت  ويف 
عند تعريفه لبعض املدن الُعمانية الشهرية مبا تفردت 
به بساتينها من زراعات متنوعه، مثل مدينة صحار 
بفواكهها، وخنيلها، ومدينة  اشتهرت  أهنا  يقول  الت 
الت كانت  النخيل  مبزارع  أيضاً  اشتهرت  الت  الَسَر 
أن  إال  رغم صغرها؛  الت  ومدينة ضنك  هبا،  حتيط 
معيشتهم،  يف  عليه  واعتمدوا  النخيل،  زرعوا  أهلها 
الت  حفيت  ومدينة  فيها،  املزارع  تلك  حملدودية 
ومدينة  أراضيها،  يف  النخيل  أشجار  بكثرة  وصفت 

مسقط الت ُعرفت بكثرة فواكهها.
وتوضح لنا وثائق بعض هؤالء الرحالة واجلغرافيني 
زراعة  من  الُعمانيني  مَتُكُّن  وراء  الت كانت  العوامل 
الرغم من  الت ذكرناها سابقاً، على  احملاصيل  أنواع 
ُعمان  طبيعة  بسبب:  واجهتهم؛  الت  الصعوبات 
قد  الت  احلشرات  وكثرة  اجلو،  وحرارة  الصحراوية، 
العوامل  تلك  ومن  وختريبه،  الزرع  إتالف  إىل  تؤدي 
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ُعمان:  بالد  يف  الزراعي  التطور  يف  أسهمت  الت 
توافر املياه اجلوفية، وحفر اآلبار الت كانت سبباً يف 
إحياء تلك األراضي وريها، ومتكنهم من استخراجها 
من قاع األرض، يف الكثري من املدن الُعمانية، مثل 
مسقط الت اشتهرت بعذوبة مياه آبارها اجلوفية)163(، 
وقد استخدم أهل ُعمان بعض البهائم يف استخراج 
تلك املياه وجرها ونقلها، مثل األبقار، وقال املقدسي 
عنها، عند وصفه لطبيعة ُعمان الزراعية أن)164(: » 
كّلها خنيل وبساتني عاّمة، سقياهم من آبار قريبة، 

ينزعها البقر أكثرها يف اجلبال ". 
الُعمانيني  أن  الوثائق  تلك  بعض  لنا  تُبني  كما 
اكتسبوا ثروة حيوانية متنوعة، استفادوا منها - على 
ما يبدو - يف مواصالهتم، ومحل أثقاهلم، واستخراج 
ظهورها، كما  على  ونقله  األرض،  قاع  من  مائهم 
استفادوا على ما يظهر من حلمها، ولبنها، وجلودها، 
أبرز  واألبقار)166(  األغنام)165(،  شكلت  وقد 
الرحالة  بعض  مؤلفات  لنا  أوردهتا  الت  الثروة  تلك 
ُعمان حبكم وقوعها  واجلغرافيني، يف حني اشتهرت 
الغنية،  البحرية  بثروهتا  طويل  ساحلي  شريط  على 
فـَُعّد صيد مسك البحر واحد من أبرز مصادر الدخل 
يف  استقروا  الذين  ُعمان،  أهل  من  للكثري  اليومي 
املناطق الساحلية، وهو ما يؤكده لنا ابن الفقيه)167( 
عند حديثه عن امتداد الثروة السمكية لُعمان، وأكثر 
مناطق انتشار األمساك يف السواحل الُعمانية، قائاًل: 
» ... ريف الدنيا من السمك ما بني ماهريويان إىل 

ُعمان ". 
الت  الشهرية  بأسواقها  ُعمان  بالد  ُعرفت  لقد 
صحار،  مثل:  الرئيسة،  مدهنا  بعض  يف  انتشرت 
ومسقط، ونزوة، والَسَر، وحفيت وغريها)168(، وبيعت 
يف هذه األسواق أنواع البضائع احمللية واملستوردة الت 
أوردنا ذكرها سابقاً، وقد استعمل الُعمانيون الدينار، 
عبارة  وهو  األسواق،  هذه  يف  املالية  معامالهتم  يف 
عن ثالثني درهم، وأطلق على هذه الدراهم يف مكة 

اسم احملمدية، وقد خضعت هذه األسواق للضرائب 
بأن ُعمان كانت  الدولة، علماً  تأخذها  الت كانت 
الرحالة واجلغرافيني  يف ضرائبها عشرية، ويورد بعض 
العربية خضعت  اجلزيرة  أقاليم  ُعمان كغريها من  أن 
للعشر يف كل شيء، فكان يؤخذ من كل خنلة درهم. 
الرحالة  لنا  قدمه  ما  أن  القول،  وخالصة 
واجلغرافيون من معلومات يسرية عن التجارة  والزراعة 
الرابع  القرن  خالل  ُعمان  يف  واألسواق  والبحر 
اهلجري/ العشر امليالدي وما قبله، شكل مادة مهمة 
الغموض  لنا  وأهنا كشفت  هبا، السيما  يستهان  ال 
الذي اكتنف كثرياً من جوانب حياة الشعب الُعماين، 
وما وصل إليه من تطور ورقي يف هذا املضمار الذي 
غريه  مع  واحلضاري  التجاري  تواصله  يف  سبباً  كان 
من الشعوب، ومن مث تأثره وتأثريه يف هذه الشعوب، 
والذي كان سبباً فيما وصل إليه الُعمانيون من تطور 

وازدهار.  

◄ الخالصة:
لقد توصلنا يف حبثنا هذا املوسوم بـ: » األوضاع 
الرحالة  عند  ُعمان  لبالد  واالقتصادية  االجتماعية 
اهلجري/  الرابع  القرن  خالل  املسلمني  واجلغرافيني 
العاشر امليالدي » إىل عدد من النتائج واالستنتاجات 

الت ميكن حصرها يف اآليت:
1 -  أن القرن الرابع اهلجري/ العاشر امليالدي 
شهد وجود - على ما يبدو - أكرب عدد ممكن من 
املؤرخني، الرحالة واجلغرافيني املسلمني الذين سخروا 
وجغرافيتها،  اإلسالمية  بالبالد  للتعريف  مؤلفاهتم 
متيزها،  ومصادر  واقتصادها،  ومساحتها،  وسكاهنا، 
الشعوب،  من  بغريها  واخلارجية  الداخلية  وعالقاهتا 
وأثر تلك العالقات على التطور والرقي الذي شهدته 

املنطقة.
بلدان  أبرز  من  ُعمان كانت  بالد  أن    -  2
واهتمام  بعناية  حظيت  الت  اإلسالمية  املنطقة 

املؤرخني من الرحالة واجلغرافيني، الذين أولوها اهتمام 
خاص يف مؤلفاهتم، نتيجة ملا متيزت به هذه املنطقة 
عن غريها يف الكثري من األمور اجلغرافية واالجتماعية 

واالقتصادية والفكرية.
من  البلدانيني  ومؤلفات  وثائق  أمهية  أن    -  3
مؤلفيها  بعض  يف كون  تتجلى  واجلغرافيني  الرحالة 
زار األراضي الُعمانية، وَدوَّن مشاهداته، ومالحظاته 
أثناء هذه الزيارة، ومن مث يُعد مؤلفه هذا شاهد حي 
على تاريخ ُعمان، السيما وأن كاتبه عاش املرحلة، 

وعاصر أحداثها. 
اليوم  تُعد  واجلغرافيني  الرحالة  وثائق  أن    -  4
من بني أهم مصادر التاريخ الُعماين خاصة، وتاريخ 
البالد اإلسالمية عامة، ومن الصعب على أي باحث 
يف التاريخ أو اجلغرافيا أو غريها أن يكتب عن ُعمان 
دون العودة إليها ملا احتوته من كنوز معرفيه، وضعتنا 
وحياة  املنطقة،  طبيعة  عن  احلقائق  من  الكثري  أمام 

سكاهنا.
5 -  أنه على الرغم من حمدودية األخبار الت 
يف  ُعمان  عن  واجلغرافيني  الرحالة  بعض  لنا  قدمها 
املدة موضوع الدراسة، الت ال يتعدى بعضها الشيء 
اليسري يف املعلومة الذي قد يصل إىل كلمة واحدة، 
أو عدد من الكلمات، أو األسطر، لكنه من الصعب 
على أي باحث أو مؤرخ االستغناء عن هذه املعلومة 
أو احليد عنها؛ ألمهيتها الت قد تفتح له الباب على 
مصرعيه لغريها من املعلومات الت قد جيدها يف غريها 

من املؤلفات التارخيية األخرى.
6 -  أن تاريخ ُعمان يف حاجة اليوم إىل إعادة 
مجع وحتليل وتدوين وصياغة، وتوثيق معلوماته، بعد 
الذين  واجلغرافيني  الرحالة  مجيع  مبؤلفات  االستعانة 
بأن  وأننا الحظنا  العصور، السيما  كتبوا عنها عرب 
يتم  مل  اجلغرافيني  الرحالة  مؤلفات  من  هناك كثرياً 
العودة إليها يف الدراسات احلديثة، وهو ما يدفعنا هنا 

املاجستري  يف  العليا  الدراسات  لطالب  التوصية  إىل 
والدكتوراه إىل ضرورة االستعانة، واالستفادة مما جاء 
تاريخ  إبراز  يف  التارخيية  ألمهيته  املؤلفات؛  هذه  يف 

ُعمان واملنطقة.

 

◄  الهوامش:

التطيلي  يونة  الرايب  بن  بنيامني  الرايب  التطيلي،    )1(
النباري اإلسباين ) ت: 569هـ (، رحلة بنيامني التطيلي، 
ط1، أبو ظيب، اجملمع الثقايف، 2002م، ص172؛ حاجي 
خليفة، مصطفى عبد اهلل ) ت: 1067هـ (، كشف الظنون 
يف أمساء الكتب والفنون، ج2، صححه وطبعه: حممد شريف 
الدين، ط1، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1306هـ / 

1941م، ص278.

القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل  أبو  )2(  ابن خرداذبة، 
) ت: 300هـ (، املسالك واملمالك، بريوت، دار صادر، 

1889م، ص60، 192، 193، 248، 251.

)3(   صحار: قصبة عمان مما يلي اجلبل، وتؤام قصبتها 
مما يلي الساحل. وهي مدينة طيبة اهلواء واخلريات والفواكه، 
مثلها،  النواحي  تلك  ليس يف  والساج كبرية،  باآلجر  مبنية 
عليه  نوح  بن  سام  بن  إرم  بن  بصحار  مسّيت  إنا  وقيل: 
موقع  به من  متيزت  ملا  ُعمان  أهم مدن  السالم، وهي من 
وثروة زراعية ساعدهتا على أن تكون عاصمة لعمان خالل 
فرتات زمنية خمتلفة. للمزيد انظر: شهاب الدين أبو عبد اهلل 
ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي، معجم البلدان، ج3، 
ط2، بريوت، دار صادر، 1995م، ص393؛ ويلكسون، 
الرتاث  وزارة  عمان،  وحضارة، ط2،  تاريخ  ُصحار  جون، 
الغيالين،  بعدها؛  وما  ص6  1998م،  والثقايف،  القومي 
واملؤرخني،  اجلغرافيني  يف كتابات  حممد، صحار  بن  سعيد 
التاريخ،  عرب  ُصحار  ندوة  حصاد  يف كتاب  منشور  حبث 
الت أقامها املنتدى األديب يف ُصحار يف الفرتة من 28 إىل 
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29 حمرم 1418هـ املوافق 4 إىل 5 يونيو 1997م، ط1، 
1412هـ/ 2000م، ص13 - 26.

)4(  مسقط: مدينة ُعمانية ساحلية تقع بني جبلني، 
يف أخر بالد ُعمان من جهة الشـرق، وترسـو فيها السفن، 
لتستقـي من آبارها العذبـة. انظر: احلميـري، الروض املعطار 
األقطار، حتقيق: إحسان عباس، بريوت،  مكتبة  يف خبـر 

لبنان، 1984م، ص559.  

بعد:  ) ت  يزيد  بن  احلسن  زيد  أبو  السريايف،     )5(
330هـ (، أخبار اهلند والصني املعروف برحلة ابن السريايف، 
 ،26  ،25 الثقايف، 1999م، ص24،  اجملمع  ظيب،  أبو 

.120 ،117 ،117 ،116 ،115 ،88 ،86 ،66

)6(   السريايف، أخبار اهلند والصني، ص120.

) ت:  هرمزي  الرام  الناخذاة  شهريار  بن  بزرك     )7(
 ،) وجزايره  وحبره  بره  اهلند  عجائب   ،) 953م  342هـ/ 
حتقيق: عبد اهلل حممد احلبشي، أبو ظيب، منشورات اجملمع 

الثقايف، 1421هـ/ 2000م، ص108، 109.

حممد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  األصطخري،     )8(
الفارسي ) ت: 346هـ (، املسالك واملمالك، بريوت، دار 
صادر، 2004م، ص12، 25، 26، 27، 28، 31 - 

.227 ،32

)9(   اهلمداين، أبو حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب ) 
ت: 360ه / 970م (، صفة جزيرة العرب، حتقيق: حممد 
بن علي األكوع، ط1، صنعاء، مكتبة اإلرشاد، 1410ه/ 

1990م، ص319. 

بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  اهلمداين،  الفقيه  ابن      )10(
حممد بن إسحاق ) ت: 365هـ(، البلدان، حتقيق: يوسف 
1996م،  1416هـ/  الكتب،  عامل  بريوت،  اهلادي، 

ص67، 388.

 ،86  ،72 ص67،  نفسه،  املصدر  انظر:    )11(
 ،311 ،239 ،182 ،170 ،164 ،144 ،93 ،87

.592 ،487 ،484 - 483 ،405 ،388

مخسة  بينهما  ظفار،  مدينة  فرضة  ِمْرباط:     )12(
حضرموت  بني  أسواق،  هلا  منفردة  مدينة  وهى  فراسخ، 
أيام،  ثالثة  حنو  جبل  وقرهبا  البحر،  ساحل  على  وعمان، 
إىل  وحيمل  جيتىن  منه  خيرج  صمغ  وهو  اللبان،  شجر  فيه 
سائر الدنيا. ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج5، ص97؛ 
احلنبلي، صفّي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق، ابن مشائل 
القطيعي البغدادي ) ت: 739هـ (، مراصد االطالع على 
اجليل،   دار  بريوت،  ط1،  ج3،  والبقاع،  االمكنة  امساء 

1412ه، ص 1252.

)13( ظفار: مدينة عظيمة مجيلة، حمادة لبالد اليمن، 
وفرضتها،  الشحر  بالد  قاعدة  املغريب  يذكر  مثلما  كانت 
جيلب إليها خيل العرب ومنها حيمل إىل بالد اهلند. انظـر: 
املغريب، ابن سعيـد، كتاب اجلغرافيا، حتقيق: إمساعيل العريب، 
1970م،  والنشر،  للطباعة  التجاري  املكتب  بريوت، 
حممد  ترمجة:  ُعمان،  تاريخ  وندل،  فيليبس،  ص102؛ 
أمحد عبد اهلل، ط3، مسقط، وزارة الرتاث القومي الثقايف، 

1409ه/ 1989م، ص25.

واسعة  قرى  عدة  عنده  بُعمان،  جبل  نزوة:      )14(
يسمى جمموعها هبذا االسم، يسكنها قوم من العرب، خوارج 
باحلرير  منّمقة  الثياب  من  صنف  بعمل  اشتهرت  أباضية، 
جيدة فائقة ال يعمل مثلها يف بالد العرب، ومآزر من ذلك 
البلدان،  معجم  احلموي،  ياقوت  أمثاهنا.  يف  يبالغ  الصنف 

ج5، ص281.

حوقل  بن  حممد  القاسم  أبو  حوقل،  ابن     )15(
األرض،  (، صورة  بعد 367هـ  ) ت:  املوصلي  البغدادي 
 ،22  ،19  ،18 1938م، ص6،  صادر،  دار  بريوت، 
 ،48  ،46  ،41  ،39  -  38  ،34  ،27  ،26  ،25

.401 ،158

)16(  جمهول ) ت: بعد 372هـ(، حدود العامل من 
املشرق إىل املغرب، حمقق ومرتجم الكتاب )عن الفارسية(: 
للنشر،  الثقافية  الدار  القاهرة،  اهلادي،  يوسف  السيد 

1423هـ، ص26، 36، 170، 173، 195، 203.

)17(    املقدسي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املقدسي 

معرفة  يف  التقاسيم  أحسن   ،) 380هـ  ت:   ( البشاري 
األقاليم، ط3، بريوت، دار صادر، القاهرة، مكتبة مدبويل، 
1991/1411م، ص12، 16 - 17، 18، 35، 68، 
 ،103 ،99 ،98 ،97 ،96 ،93 - 92 ،87 ،70

.470 ،463 ،105

ت:   ( املهليب  أمحد  بن  احلسن  العزيزي،      )18(
مجعه  واملمالك،  املسالك  أو  العزيزي  الكتاب  380هـ(، 
وعلق عليه ووضع حواشيه: تيسري خلف، د. ن، د. ت، 

ص25، 138.

4هـ(،  ق  ت:   ( املنجم  احلسني  بن  إسحاق   )19(
آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان، ط1، 

بريوت، عامل الكتب، 1408هـ، ص49، 54، 55.

)20(   أمحد بن إسحاق ) أبو يعقوب ( بن جعفر بن 
البلدان،  اليعقويب ) ت: بعد 292هـ (،  وهب بن واضح 

ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1422هـ، ص211.

)21(  ابن الفقيه اهلمداين، البلدان، ص66 - 67؛ 
واملمالك،  املسالك  العزيزي،  العامل173؛  حدود  جمهول، 

ص25. 

ص120؛  والصني،  اهلند  أخبار  السريايف،    )22(
حوقل،  ابن  35؛  ص18،  التقاسيم،  أحسن  املقدسي، 

صورة األرض، ص38.

اهلمداين،  والصفحة؛  نفسه  املصدر  السريايف،    )23(
صفة جزيرة العرب، ص28،  . 

اهلمداين،  والصفحة؛  نفسه  املصدر  السريايف،     )24(
ابن  87؛  البلدان،  الفقيه،  ابن  ص25؛  نفسه،  املصدر 

حوقل، صورة األرض، ص38.  

 ،92  9 ص91  نفسه،  املصدر  اهلمداين،    )25(
الفقيه،  ابن  واملمالك، ص25؛  املسالك  العزيزي،  330؛ 

املصدر نفسه، ص170.

)26(  ابن حوقل، صورة األرض، ص38 - 39. 

)27(    االسريايف، أخبار اهلند والصني، ص24، 25، 

26، 115، 116؛ اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص27، 
28، 91؛ االصطخري، املسالك واملمالك، ص28؛ ابن 

الفقيه اهلمداين، البلدان، ص67، 592. 

)28(  األحقاف: مفازة رمال رقيقة معروفة يف مشال 
البلدان  ُعمان وحضرموت. األكوع،  فيما بني  حضرموت، 

اليمانية، ص19.  

)29(   غنيم، عبد اهلل يوسف، أقاليم اجلزيرة العربية بني 
الكتابات العربية القدمية والدراسات املعاصرة، الكويت، د. 

ن، 1981م، ص42.

)30(  اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص319.

)31(   املصدر نفسه، ص39، 237.

)32( أحسن التقاسيم، ص68.

)33(    البلدان، ص388.

)34(   املسالك واملمالك، ص248.

)35(  صفة جزيرة العرب، ص39.

)36(   األصطخري، املسالك واملمالك، ص12.

الشرق من حضرموت.  مهرة: صقع واسع يف    )37(
ياقوت  عند  اليمانية  البلدان  علي،  بن  إمساعيل  األكوع، 
مكتبة  صنعاء،  الرسالة،  مؤسسة  بريوت،  ط2،  احلموي، 

اجليل اجلديد، 1408هـ/ 1988م، ص277.

)38(   البلدان، ج1، ص18.

املقدسي،  ص26،  العامل،  حدود  جمهول،    )39(
أحسن التقاسيم، ص17.

)40(   املسالك واملمالك، ص193.

)41(  األصطخري، املسالك واملمالك، ص27؛ ابن 
حوقل، صورة األرض، ج1، ص39.

)42(   صورة األرض، ج1، ص34.

ج1، ص39،  األرض،  صورة  حوقل،  ابن      )43(
.41

)44(   املسالك واملمالك، ص26.
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)45( صفة جزيرة العرب، ص263.

)46( يربين: منطقة رملية ال يُدرك أطرافها. الزَّبيدي، 
أبو مرتضى حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين ) ت: 
ج14،  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  1205هـ(، 
احملقق: جمموعة من احملققني، د. ت، دار اهلداية، ص453. 

ويبدو أن املقصود هبا منطقة الربع اخلايل.

)47( الدهناء: وهي صحراء متداخلة مع الربع اخلايل، 
وتعد من أشهر صحاري العرب. البالدي، املقدم عاتق بن 
غيث، بني مكة وحضرموت، رحالت ومشاهدات، ط1، 
مكة املكرمة،  دار مكة، 1402هـ/ 1982م، ص165.

)48(   املسالك واملمالك، ص27.

)49(   صورة األرض، ج1، ص41.

)50(   املصدر نفسه واجلزء، ص401.

)51( املسالك واملمالك، ص25.

)52(  أحسن التقاسيم، ص93.

)53(  املصدر نفسه، ص93. وانظر: ابن خرداذبه، 
املسالك واملمالك، ص60.

)54(   اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص90 - 91.

)55(  صورة األرض، ج1، ص38.

)56(  سوف يتم احلديث والتعريف بتلك املدن الحقاً.

)57(   أحسن التقاسيم، ص92 - 93.

)58( عبارة عجيبة ويبدو أهنا دخيلة على النص.

)59(  املسالك واملمالك، ص25.

)60(  صفة جزيرة العرب، ص237.

)61(  صورة األرض، ج1، ص38.

)62(  أحسن التقاسيم، ص70.

)63(   املسالك واملمالك، ص25.

)64(   أحسن التقاسيم، ص93.

)65(   املصدر نفسه، ص70.

)66(    صفة جزيرة العرب، ص26.

)67(   يذكر السمعاين أن الشراة هم اخلوارج. انظر: 
عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، 
أبو سعد ) ت: 562هـ (، األنساب، ج8، احملقق: عبد 
آباد،  اليماين وغريه، ط1، حيدر  املعلمي  بن حيىي  الرمحن 
1962م،  1382هـ/  العثمانية،  املعارف  دائرة  جملس 

ص13.

)68(   أحسن التقاسيم، ص53، 71، 93.

انظر:  املناطق  تلك  عن  التفاصيل  من  للمزيد   )69(
العصور  يف  ُعمان  تاريخ  الكرمي،  عبد  الرمحن  عبد  العاين، 
اإلسالمية األوىل ودور أهلها يف املنطقة الشرقية من اخلليج 
دار  لندن،  ط1،  اإلسالمية،  والتجارة  املالحة  ويف  العريب 

احلكمة، 1420هـ/ 1999م، ص 77 - 91.

)70(    أخبار اهلند والصني، ص25.

)71(   البلدان، ص67.

)72(  أحسن التقاسيم، ص93.

)73(  صورة األرض، ج1، ص39.

)74(   ابن حوقل، صورة األرض، ج1، ص38.

)75(    صفة جزيرة العرب، ص92.

مرسى  هلا  ساحلية  ُعمانية  مدينة  حاسك:     )76(
صيد  يف  أفرادها  يعمل  عربية،  قبائل  تسكنها  للسفن، 
السمك، ومتتاز مناطقهم بوجود شجرة الكندر ) اللبان (. 
أبو عبد اهلل، حممد بن عبد اهلل بن حممد بن  ابن بطوطة، 
بطوطة  ابن  رحلة  )ت: 779هـ(،  الطنجي  اللوايت  إبراهيم 
)حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار(، ج2، 

الرباط، أكادميية اململكة املغربية، 1417هـ، ص130.

الواحد،  عبد  الرمحن  عبد  الشجاع،  انظر:     )77(
ُعمان ثقافياً يف عني اهلمداين ) لسان اليمن ( ) تويف بني 
يف  منشور  حبث   ،) 970م  و   960 360هـ/  و   350
كتاب الندوة الدولية “ التبادل احلضاري الُعماين اليمين “، 
مج1، مسقط، مطبعة جامعة السلطان قابوس، 2011م، 

ص118.

)78(   صفة جزيرة العرب، ص91، 330.

)79(   البلدان، ص170.

)80(  املسالك واملمالك، ص25.

)81(  ابن السائب الكليب، أبو املنذر هشام بن حممد 
) ت: 204هـ (، نسب معد واليمن الكبري، ج2، احملقق: 
النهضة  مكتبة  الكتب،  عامل  ناجي حسن، ط1،  الدكتور 
أبو  حزم،  بن  ص508.  1988م،   / 1408هـ  العربية، 
القرطيب  األندلسي  بن حزم  بن سعيد  بن أمحد  حممد علي 
الظاهري ) ت: 456ه (، مجهرة أنساب العرب، حتقيق: 
العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ط1،  العلماء،  من  جلنة 

1983/1403م، ص373.

)82( صفة جزيرة العرب، ص328.

)83(  كحالة، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد 
الغين كحالة الدمشق، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، 
ج1، ط7، بريوت، مؤسسة الرسالة، 1414هـ / 1994م، 

ص16.

)84(   اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص91، 330؛ 
ابن الفقيه، البلدان، ص170؛ العزيزي، ملسالك واملمالك، 

ص25.

)85(  صفة جزيرة العرب، ص330.

)86(  املصدر نفسه، ص91.

العزيز بن  )87(  البكري، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد 
استعجم من  ما  األندلسي ) ت: 487هـ(، معجم  حممد 
الكتب،  عامل  بريوت،  واملواضع، ج1، ط3،  البالد  أمساء 

1403ه، ص46.

ص121،  اهلمداين،  عني  يف  ثقافياً  ُعمان      )88(
وهامش رقم )199(.

)89(    املسالك واملمالك، ص25 - 26.

)90(   كحالة، معجم قبائل العرب، ج3، ص947.

داود  بن  بن جابر  بن حيىي  أمحد  البـاََلُذري،      )91(
حتقيق: سهيل  األشراف، ج1،  أنساب  ) ت: 279هـ(، 

زكار ورياض الزركلي، ط1، بريوت، دار الفكر، 1417هـ 
/ 1996م، ص46.

)92(  أحسن التقاسيم، ص93.

)93(    املصدر نفسه، ص96.

البهرة اإلمساعيلية، تنسب إىل الداعية  )94( فرقة من 
داود بن قطب شاه، رابع الدعاة الذين استدعوا من اليمن 
لنقل الدعوة إىل اهلند، وقد تسلم الدعوة من الداعية داود 
بن عجب شاه وهو الذي أطاعه البهرة يف اهلند، وهلذا مسوا 
بالداودية، وهم السواد األعظم من هذه الطائفة، ومركزهم 
مدينة سورت يف أقليم كجرات. انظر: النداوي، ابو ظفر، 
نشر،  دار  البواهر، كراتشي، دون  أحوال  اجلواهر يف  عقد 

1936م، ص 104 - 105.

األزد وغريها  قبائل  التفاصيل عن  من  للمزيد     )95(
من القبائل الت سكنت ُعمان، انظر: عاشور، سعيد عبد 
القومي  الرتاث  وزارة  مسقط،  ُعمان،  أهل  تاريخ  الفتاح، 

والثقافة، 1400هـ/ 1980م، ص15 - 26.

حضرموت.  شرق  البحر  على  بلدة  ريسوت:    )96(
األكوع، البلدان اليمانية، ص136.

)97(    صفة جزيرة العرب، ص90.

)98(    املصدر نفسه، ص91.

)99(   املصدر نفسه، ص92.

ابن  26؛   - واملمالك، ص25  املسالك      )100(
حوقل، صورة األرض، ج1، ص38.

)101(   أحسن التقاسيم، ص93.

)102( صفة جزيرة العرب، ص91 - 92.

)103(   املصدر نفسه، ص92.

)104(  البياسرة: قوم من السند، وقيل اهلند، يستأجرهم 
النواخذة أهل السفن حلرب عدوهم، وهم عرب موالدة من 
بن  حمّمد  بن  حمّمد  الزبيدي،  انظر:  هندية.  وأم  عريب  أب 
عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي ) 
ت: 1205هـ (، تاج العروس من جواهر القاموس، ج10، 
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حتقيق: جمموعة من احملققني، دار اهلداية، د. ت، ص176 
اهلندي،  مباركبوري  أطهر  القاضي  املباركبوري،  177؛   -
العرب واهلند يف عهد الرسالة، القاهرة، اهليئة املصرية العامة 

للكتاب، 1973م، ص78، 79.

من  متيم  بن  دارم  بين  من  بطن  عَدس:  بنو    )105(
ت:   ( علي  بن  أمحد  العباس  أبو  القلقشندي،  العدنانية. 
العرب، حتقيق:  أنساب  معرفة  األرب يف  هناية  821هـ(،  
اللبنانيني،  الكتاب  دار  بريوت،  ط2،  األبياري،  إبراهيم 
1400هـ / 1980م، ص 352. ويبدو أهنم من أحياء 

العرب الت ذكرها اهلمداين.

)106(  املسالك واملمالك، ص25 - 26.

املعتضد باهلل، أمحد  العباس  أبو  )107(   هو اخلليفة 
بن املوفق باهلل أيب أمحد طلحة بن املتوكل جعفر بن املعتصم 
 .) 242 - 289هـ   ( العباسي  اهلامشي  الرشيد  بن  حممد 
للمزيد انظر: ابن قَامْياز، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن 
الذهيب ) ت: 748هـ (، سري  قَامْياز  بن  أمحد بن عثمان 
1427هـ/  احلديث،  دار  القاهرة،  ج10،  النبالء،  أعالم 
الدين  ابن شاكر، صالح  486؛  2006م، ص480 - 
حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارون 
إحسان  احملقق:  ج1،  الوفيات،  فوات  764هـ(،  ت:   (

عباس، بريوت، دار صادر، 1973م، ص72.

ابن  وانظر  ص26.  واملمالك،  املسالك      )108(
حوقل، صورة األرض، ج1، ص38 - 39.

)109(    أحسن التقاسيم، ص35.

)110(  حدود العامل، ص173.

ابن  وانظر:  ص25.  واملمالك،  املسالك    )111(
حوقل، صورة األرض، ج1، ص38.

)112(    صورة األرض، ص83.

)113(   أحسن التقاسيم، ص92.

)114(  أخبار اهلند والصني، ص25.

)115(    املصدر نفسه، ص26.

)116(  البلدان، ص67.

)117(    أحسن التقاسيم، ص93.

)118(     املسالك واملمالك، ص25.

اهلواء،  طيبة  حارة،  مدينة كبرية  سرياف:       )119(
جيتمع هبا التجار، وهي فرضة فارس. حدود العامل، ص145.

)120(    السريايف، أخبار اهلند والصني، ص24.

)121(    جمهول، ص203.

)122(    أخبار اهلند والصني، ص24.

)123(    البلدان، ص66.

)124(    عجائب اهلند، ص128.

)125(    أحسن التقاسيم، ص97.

)126(    أخبار اهلند والصني، ص86.

)127(    عجائب اهلند، ص107، 108.

)128(    أخبار اهلند والصني، ص66.

)129(    املسالك واملمالك، ص154.

)130(    السريايف، أخبار اهلند والصني، ص86.

)131(    املصدر نفسه، ص24.

)132(    ابن الفقيه، البلدان، ص67.

)133(    أخبار اهلند والصني، ص25.

)134(    ابن خرداذبه، املسالك واملمالك، ص60.

 ،144  ،126 ص86،  اهلند،  عجائب     )135(
.152

)136(    أخبار اهلند والصني، ص120.

)137(  بزرك، عجائب اهلند، ص132؛ اآلصطخري، 
املسالك واملمالك، ص31 - 32؛ 

)138(    اهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص88.

)139(  السريايف، أخبار اهلند والصني، ص120.

)140(    أخبار اهلند والصني، ص116.

)141(    جمهول، ص173.

)142(   عجائب اهلند، ص108، 109.

)143(  هو اخلليفة املقتدر باهلل، أبو الفضل جعفر بن 
املعتضد باهلل أمحد بن أيب أمحد طلحة بن املتوكل على اهلل 
اهلامشي، العباسي، البغدادي، بويع بعد أخيه املكتفي يف سنة 
320هـ.  سنة  مقتواًل يف  مات  295هـ، وظل حيكم حت 
ص369  ج11،  النبالء،  أعالم  سري  قامياز،  ابن  انظر: 
الوفيات، ج1، ص284 -  ابن شاكر، فوات  - 370؛ 

.285

)144(  أحسن التقاسيم، ص18.

)145( ابن حوقل، صورة األرض، ص39. واملرحلة 
مثلما يقول نشوان احلمريي: هي مسرية يوم. انظر: نشوان 
العلوم  (، مشس  ) ت: 573هـ  اليمين  احلمريى  بن سعيد 
ودواء كالم العرب من الكلوم، ج4، حتقيق: د. حسني بن 
عبد اهلل العمري، ومطهر بن علي اإلرياين، ود. يوسف حممد 
عبد اهلل، ط1، بريوت،  دار الفكر املعاصر، دمشق،  دار 

الفكر، 1420هـ/ 1999م، ص2448.

واملمالك، ص60.  املسالك  خرداذبه،  ابن    )146(
مجال  الفضل  أبو  أميال.  ثالثة  الفرسخ  منظور  ابن  يقول 
الدين حممد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري اإلفريقي 
) ت: 711هـ (، لسان العرب، ج3، ط3، بريوت، دار 

صادر، 1414هـ، ص44، ج11، ص639.

ص27.  واملمالك،  املسالك  األصطخري،    )147(
امليل ثلث الفرسخ، أربعة آالف ذراع، طوهلا أربعة وعشرون 
أصبعاً، وعرض كل أصبع ست حبات شعري ملصقا. انظر: 
نكري، القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد ) ت: ق 
12هـ (، جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، ج3، ط1، 
دار  بريوت،  فحص،  هاين  حسن  الفارسية:  عباراته  عرب 

الكتب العلمية، 1421هـ / 2000م، ص269.

)148( أخبار اهلند والصني، ص25، 26.

)149( صفة جزيرة العرب، ص90 - 91.

)150(  املسالك واملمالك، ص27.

واملمالك،  املسالك  خرداذبه،  ابن  انظر:    )151(
ص60.

)152(    البلدان، ص144، 484.

)153(    صورة األرض، ج1، ص39.

)154( ابن الفقيه، البلدان، ص483 - 484.

)155(    أحسن التقاسيم، ص93.

)156(    املسالك واملمالك، ص25.

)157(   صورة األرض، ج1، ص38.

)158(    أحسن التقاسيم، ص93.

)159(    صفة بالد العرب، ص319.

)160(    البلدان، ص87.

)161(    أحسن التقاسيم، ص470.

)162(    املصدر نفسه، ص92 - 93.

)163(    السريايف، أخبار اهلند والصني، ص26.

)164(    أحسن التقاسيم، ص93.

ص26.  والصني،  اهلند  أخبار  السريايف،      )165(
وانظر: ابن الفقيه، البلدان، ص67.

)166(    املقدسي، أحسن التقاسيم، ص93.

)167(    البلدان، ص164، 182.

)168(    املقدسي، أحسن التقاسيم، ص93.
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الطائفة المارونية في لبنان منذ النشأة الى نهاية 
الحمالت الصليبية )398 - 1292م( 

د .علي عبيد شكري الريكاني
فاكولتي العلوم والتربية بعقرة 

 جامعة  دهوك -  جمهورية العراق

الملخص :

تعد الطائفة املارونية يف لبنان من أهم الطوائف املسيحية يف بالد املشرق ، وتصنف ضمن الطوائف 
الكاثوليكية الت لعبت دوراًمهماً يف رسم السياسة اللبنانية يف مراحلها التارخيية احلديثة واملعاصرة، وتعد 
نفسها قاعدة للشعب اللبناين،وعلى الرغم من أن ظهور هذه الطائفة كان يف اجلهات الشمالية من بالد 
الشام إال أهنا نشأت وترعرعت يف جبل لبنان،الذي اخذ يشكل مركزاً حصيناً هلم ، وقد إخنرطوا يف البىن 
السياسية االقتصادية واالجتماعية،وتعد الكنيسة املارونية الزعامة الروحية والسياسية هلذه الطائفة والت 
يدير شؤوهنا البطريرك،وينتشر املوارنة اليوم يف أحناء خمتلفة من لبنان ويشكلون ثلث سكان جبل لبنان .

◄المقدمة :
)الطائفة  بـ  املوسوم  البحث  هذا  أمهية  تكمن 
الصليبية  احلمالت  هناية  إىل  النشأة  منذ  املارونية 
-398 1292م( يف أنه سلط الضوء على تاريخ 
طائفة املوارنة الت مرت بعهود خمتلفة ، ويف كل عهد 
كان هلذه الطائفة موقف مؤثر يف تاريخ لبنان وحدد 
من  بدءاً  تاثريها  ومدى  املواقف  هذه  البحث  هذا 
السياسي يف  مبوقفها  مروراً  املذهبية  خالل صراعاهتا 

العهدين األموي والعباسي إىل احلمالت الصليبية .
تناول احملور  البحث اىل   مخسة  حماور،  قسم 
األول أصل املوارنة ونشأهتم حيث ُنسبت أصل الطائفة 
إىل مار مارون الذي هاجر إىل جبل مسعان يف سنة 
398م ، تعد هذه السنة فرتة نشأة هذه الطائفة، أما 
يف احملور الثاين فقد تناول اجلدل الالهويت عند املوارنة 
حول طبيعة السيد املسيح ، فقد كان ملوقف املوارنة 

من هذا اجلدل دور يف الصرعات املذهبية مع اليعاقبة 
لبنان،  إىل جبل  املوارنة  أثر ذلك يف هجرة  وبالتايل 
أما يف احملور الثالث فقد تناول أوضاع الطائفة املوارنة 
يف العهد األموي ، وكيفية تعامل الدولة األموية مع 

املوارنة على اعتبارهم من أهل الذمة . 
أما احملور الرابع فقد تناول أوضاع هذه الطائفة 
يف العهد العباسيني الذين استولو على السلطة بعد 
أن قاموا بثورهتم ضد األمويني،و يف هذا العهد قام 
يف  هي  هبا  قاموا  حركة  واشهر   ، بالعصيان  املوارنة 
جبة املنيطرة والت اسفرت عن  انكسارهم يف النهاية 
 . ضدهم  اجراءات  عدة  العباسيون  أختذ  حيث   ،
احلمالت  من  املوارنة  تناول  فقد  اخلامس  احملور  أما 
 ، املدن اإلسالمية  الغرب ضد  قام هبا  الت  الصليبة 
املوارنة مع هذه احلمالت ووقفت مع  تعاطف  فقد 
الغرب وتقدمت هلم كل اخلدمات الت حيتاجون اليها 

ما كان  يف  مهماً  دوراً  الطائفة  هلذه  وبذلك كان   ،
حيصل يف لبنان خاصة وبالد الشام عامة . 

 ◄ أواًل - أصل الموارنة ونشأتهم :ـ

   يعود أصل الطائفة املارونية إىل الراهب )مار 
الرابع وأوائل  القرن  الذي عاش يف أواخر  مارون (1 
القرن اخلامس امليالدي2، وقد اختلفت املصادر يف 
تاريخ والدته فقد ًاشارت بعض املصادر إىل أن والدته 
تبعد  كانت يف كريوس  )سنة 350م (3، ) وهي 
حوايل ستني كيلومرت مشال حلب (4، بينما أشارت 
مصادر أخرى إىل أن والدته كانت يف طرطوس من 
أن  اليونانية  املصادر  أكدت  وقد  قيليقية،  أََعمال 
املصادر  أن  ذلك  يؤكد  ومما  انطاكية  ولد يف  مارون 
أشارت إىل أن مار مارون ولد يف بلدة مشهورة تدعى 
)مارون ( أي السيد الصغري وهذه البلدة تقع قرب 
أنطاكية ، وبالرغم من ذلك فأَن املصادر اليونانية مل 
تذكر هذه البلدة وإنا ذكرت والدته يف أنطاكية على 
اعتبار ان البلدة تابعة ملدينة انطاكية 5، وهذا الراي 
هو األقرب اىل الصواب حسب رأي الباحث لسببني 
: األول هو أن أغلب املصادر أشارت إىل أن والدته 
كانت قرب أنطاكية يف مدينة تدعى كفرنابو )قورش 
حالياً( وهي تقع مشال شرق أنطاكية، والسبب الثاين 
أن اسم مار مارون مأخوذ من إسم البلدة الت ولد 
الصغري(  )السيد  أي  مارون  امسها  والت كان  فيها 
وهذه كانت قرية صغرية تابعة لقورش الت تقع قرب 

انطاكية .
العامة  احلياة  مارون     ويف سنة 398م هجر 
واعتزل الناس يف جبل مسعان مشال غرب مدينة حلب 
وتفرغ للعبادة حت عرف عنه بالقديس مار مارون، 
واختذ مارون من جبل مسعان مقراً له  )يقع هذا اجلبل 
نشر  على  وعمل   ،) وقورش  وانطاكية  حلب  بني 
من  معظمهم  الت كان  اجملاورة  القرى  بني  النصرانية 

الفالحني الوثنيني ، واستطاع أن جيمع حوله الكثري 
بعض  أتباعه  إليه  وينسب   ،6 والرهبان  املريدين  من 
األمراض  وشفاء  البشرية  للطبيعة  اخلارقة  األعمال 
من  العديد  أتباعه  من  وأشتهر   ، والبدنية  النفسية 
الرهبان الذين أصبح هلم الدورالكبري يف نشر مذهبه 

بعد وفاته7 . 
     وبعد وفاة مار مارون مابني سنة ) 405 و 
423 م ( مسي أتباعه باملوارنة، وقام اتباعه من املريدين 
والرهبان ببناء دير له يف نفس املكان الذي تويف فيه 
)بالقرب من أفاميه على هنر العاصي (8، ومسي هذا 
الشرقي  الدير  باسم  بامساء عديدة فقد عرف  الدير 
أو بيت مارون أو دير مارون الناسك ، وأصبح هذا 
لقوة دينية وسياسية إتسع  الدير مزاراً ألتباعه ومركزاً 
نفوذها وسلطتها يف القسم الشمايل من بالد الشام، 
وسياسياً  دينياً  للطائفة  األول  الظهور  وهكذا  كان 
واستطاعوا أن يتوسعوا يف عموم بالد الشام واختذوا 
لنشاطهم  قاعدة حصينة هلم ومركزاً  لبنان  من جبل 

السياسي والديين 9.
   وبعد دخول املوارنة يف صراعات مذهبية مع 
اليعاقبة10، والت أدت إىل مقتل )350( راهباً مارونياً 
سنة )517م( اضطر املوارنة للجوء إىل مكان اَمن 
فأختاروا جبل لبنان لكونه ذا تضاريس وعرة يصعب 
الوصول إليها بسهولة، فضاًل عن كونه يقع يف منطقة 
ذات كثافة سكانية قليلة 11، قطن املوارنة يف البداية 
اجلهات الشمالية من جبل لبنان، مث إجتهوا بعد ذلك 
جنوباً إىل املناطق الوسطى فسيطروا على جبة البشري 
اىل  منهم  البعض  وأجته  طرابلس(،  غرب  )جنوب  
منطقة  البرتون وأصبحت فيما بعد من أول مساكن 
املوارنة 12، وبذلك ميكن القول أن أول منطقة سيطر 
عليها املوارنة هي جبة بشري وقسم من بالد البرتون 
، مث بدأوا بالتوسع مستغلني ظروف الدولة اإلسالمية 
الت كانت يف مواجهة مستمرة مع البيزنطينيني ، يف 
حني كان البيزنطينيون يقومون بإرسال املوالني هلم إىل 
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اللبنانية والسورية هبدف خلق حالة  املدن الساحلية 
من الفوضى والتمرد إلرباك الدولة االسالمية ودعم 
ومساندة البيزنطينيني يف تلك املدن ، وكان حصيلة 
ذلك إندماج هؤالء مع املوارنة وأعتناقهم مذهبهم ، 
وهذا التوسع كان له نتيجة اخرى يف عملية التنصري 
يف لبنان والسيما يف املناطق الت سيطر عليها املوارنة 

وثبتوا أقدامهم فيها . 

 ◄ ثانيًا- الموارنة والجدل الالهوتي 
حول طبيعية السيد المسيح :ـ

  ولَد السيد املسيح عيسى ابن مرمي )عليه السالم 
( يف فلسطني يف بيت حلم الت تقع على بعد مخسة 
الناصرة  إىل  بإسرته  انتقل  وقد  القدس  أميال جنويب 

يف اجلليل13.
     بدأت دعوة املسيح )عليه السالم( وجاء 
ليبشر اليهود باإلجنيل إال أن اليهود امتنعوا االستجابة 
هلذه الدعوة ، بل عملوا على حماربتها بأساليب وطرق 
خمتلفة من ضمنها حتريض الرومان الذين كانوا يسيطرون 
املسيحية وحماصرهتا على  على فلسطني على حماربة 
اعتبار أهنا هتدد االمرباطورية الرومانية ، وجتعل الناس 
الذي  األمر  املسيح  ويتعبون  للرومان  الوالء  يرتكون 
وافق الرومان عليه وبدأوا مبحاصرة املسيحية وحماربتها 
الشام  بالد  مبافيها  الرومان  بالد  من  مكان  يف كل 
سنة    ) )أورشليم  القدس  الرومان  دمر  أن  وبعد   ،
مركزاً  السورية  انطاكية  أصبحت  وقد   ،14 م(   70(
املسيحية  الكنيسة  أصبحت  للمسيحية كما  جديداً 

يف أنطاكية أهم املراكز املسيحية بعد القدس 15.
نشر  يف  أساسياً  دوراً  السوريون  لعب  وقد     
تعاليم املسيحية عن طريق املؤلفني الذين عرفوا باَباء 
الكنيسة ألهنم عملوا على تفسري العقائد والطقوس 
باآلباء  منهم  ستة  أول  ويسمى   ، للكنيسة  الدينية 
يف  السالم(  )عليه  املسيح  عاصروا  ألهنم  الرسوليني 

بعض أدوار حياهتم 16. 
     ويف بداية القرن الرابع امليالدي حتولت العالقة 
بني روما واملسيحية حتواًل جذرياً ، وذلك عندما وصل 
) قسطنطني الرابع ( إىل حكم االمرباطورية الرومانية 
فيه »بالتسامح  وقد أصدر قرار سنة )313م( أمر 
القسطنطينية  اختذ  مث   « املسيحي  الدين  مع  الرمسي 
عاصمة جديدة له على أثر اعتناق قسطنطني الرابع 
املسيحية وجعلها الدين الرمسي لألمرباطورية الرومانية 
بني  اجلذرية  العالقات  لتحول  بداية  ذلك  وكان   ،
املسيحية واإلمرباطورية ، وهكذا أصبح أباطرة الرومان 

محاة الكنيسة املسيحية 17.
ظهرت  امليالدي  الرابع  القرن  بداية  ويف       
منازعات حول شخصية السيد املسيح عليه السالم 
قسمت املسيحيني إىل فرق متناحرة ومتخاصمة فيما 
بينها ، وكان املوارنة جزءاً من هذا الصراع الديين ، 
وبالتايل انقسم العامل الروماين املسيحي حول طبيعة 
السيد املسيح )عليه السالم( وظهرت نظريتان مها : 
نظرية الطبيعة الواحدة ونظرية الطبيعتني ، األمر الذي 
أثار البغضاء الدينية والسياسية بني الفرق املتخاصمة 

حول طبيعة السيد املسيح )عليه السالم( 18.
     كانت املشكلة  تدور حول حتديد العالقة بني 
السيد املسيح )عليه السالم( واإلله الرب، وقد وقع 
اخلالف حول اثنني من رجال الكنيسة االسكندرية 
فظهرت بذلك نظريتان ، األوىل تسمى ذات الطبيعة 
الواحدة والثانية تسمى ذات الطبيعتني، وكان يتزعم 
الذي احتضن  )أريوس(19،  الواحدة   الطبيعة  نظرية 
عقيدة تقول : بأن املسيح ليس إهلاً وإن طبيعته ليست 
إهلية كذلك ،بل إَن مشيئته هي اإلهلية ، أي مبعىن 
هيمنة واطغاء الطبيعة اإلهلية على الطبيعة االنسانية 
يف شخص السيد املسيح)عليه السالم ( ، أما النظرية 
إَن   ((: فتقول  الطبيعتني  ذات  تسمى  والت  الثانية 
للسيد املسيح شخصني،الشخص اإلهلي والشخص 

اإلنساين (( أي مبعىن أَن  املسيح  هو اهلل  وإنسان  
يف اٍَن واحد وانتخبت كل فئة بطريركاً خاصاً هبا 20. 
    كانت نتيجة هذا اخلالف هو حماربة الدعوة 
ااَلريوسية ، ووصف دعاهتا باملبتدعيني ، ومن أجل 
إليضاح  )325م(  سنة  نيقية  جممع  عقد  ذلك 
سنة  ويف  املبتدعني،  والعقائدية ضد  الدينية  التعاليم 
)451 م( عقد جممع اخللقيدوين )نسبة إىل مكان 
انعقاده يف بلدة خلقدونية على مقربة من البسفور يف 
تركيا ( وثبت الرأي املنادي بالطبيعتني للسيد املسيح 
)عليه السالم ( وحرم القول بالطبيعة الواحدة ، وعلى 
أتباع  اثر ذلك انقسم املسيحيون اىل قسمني مها : 
اخلليقدوين ، وهؤالء نادوا بالطبيعة الواحدة، والقسم 
مقدمتهم  يف  وكان   الطبيعتني  بنظرية  نادوا  الثاين 
الربادعي (  21،  واشتد الصراع  )االسقف يعقوب 
بني القسمني على أثر رفض اليعاقبة اإلميان مبقررات 
اخلليقدوين وأصبح اليعاقبة بذلك أعداء املوارنة ألهنم 
املوارنة  وقام  بالطبيعتني  تنادي  الت  النظرية  اعتنقوا 

بالتصدي لليعاقبة   . 
   اما ماخيص الدولة البيزنطية فقد كانت بداية 
األمر إىل جانب مقرارت اجملمع اخلليقدوين ووقفوا يف 
أَن مصاحلهم يف بعض األحيان  إاَل   ، اليعاقبة  وجه 
الصراع  هذا  يف  أهوائهم  تقلب  إىل  تدفع  كانت 
حكامها  ونظرة  السياسية  ملصاحلهم  تِبعاً   ، املذهيب 
، فأحياناً كانوا يضطهدون اليعاقبة ، وأحياناً أخرى 
يطالبون املوارنة بالتخلي عن اجملمع اخلليقدوين ، ويف 
بعض أحيان أخرى حياولون التوفيق بني النظريتني22 . 

 ◄ ثالثآ-  الموارنة في العهد 
االموي)41-132هـ / 661- 750م(  
    بعد انتشار االسالم يف شبة اجلزيرة العربية 
الصديق  بكر  أيب  اخلليفة  عهد  يف  املسلمون  توجه 
-632/ هـ   13-11( [ يف سنة  عنه  اهلل  ]رضي 
الدين االسالمي  لنشر  البالد اجلديدة  634م( حنو 

، وقد جهز جيشا لفتح الشام ، وبعد وفاة أيب بكر 
الصديق ]رضي اهلل عنه [ انتقلت اخلالفة اىل عمر 
بن اخلطاب ] رضي اهلل عنه [ يف سنة ) 24-13 
هـ / -634 644م ( وبدأ املسلمون بفتح العديد 
من املناطق ومنها بالد الشام 23، وانتصر املسلمون 
على البيزنطينني يف معركة الريموك سنة  ) 15 هـ / 
636م(، مث وصلت جيوش املسلمني اىل لبنان الذي 
توىل فتحه القائدان أبو عبيدة عامر بن اجلراح ويزيد 

بن ايب سفيان مبعاونة أخية معاوية 24. 
البقاع  اجلراح  أبوعبيدةعامربن  فتح  فقد      
وبعلبك، أما يزيد وأخيه معاوية فقد فتحا صيدا 25 
وبريوت سنة ) 14 هـ /635 ( وجبيل وعرقة، أما 
طرابلس فقد فتحت بعد عشر سنوات من احلصار 
بسبب  وذلك  644م(   635-/ هـ   24-14  (
القائد  متكن  كما  هلا،  البيزنطي  االسطول  محاية 
)شرحبيل بن حسنة ( من فتح عكا وصور وبذلك 
حرر املسلمون لبنان، وتشري املصادر بأن جبل لبنان 
بقي فيه نوع من كيان سياسي شبه مستقل متمثل 
تنصروا  الذين  معهم  واملتحالفون  )املوارنة  بالنصارى 
على أيدي الرهبان املوارنة (26، حيث حاول معاوية 
بن أيب سفيان أن خيضع سكان اجلبل لكنه مل يتمكن 
من ذلك وبقي جبل لبنان عائقاً امامه وامام اخللفاء 
من بعده ، وذلك نتيجة ملوقعه احلصني إىل جانب 
دعم وحتريض البيزنطينني لسكانه من املوارنة بالتمرد 

على حكم املسلمني 27 . 
     قام معاوية بن أيب سفيان بأعمال من شأهنا 
التمرادات  وإيقاف  اإلسالمي  احلكم  نظام  تثبيت 
 ، لبنان  البيزنطة يف جبل  أنصارالدولة  هبا  يقوم  الت 
الديين  التسامح  وأظهر  ذلك  يف  لينة  سياسة  فاختذ 
جتاه النصارى ومن ضمنهم املوارنة حيث أبقى معاوية 
قبل  عليه  ماهو  على  هلم كل شيء  أيب سفيان  بن 
الدينية  طقوسهم  من  الشام  لبالد  االسالمي  الفتح 
وقوانينهم ورؤاسائهم ، ومسح هلم باقامة بطاركة هلم 
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يف جبل لبنان ومل جيربوهم  على إعتناق االسالم28، 
املدن  عن  النصارى  إبعاد  حاول  نفس  الوقت  ويف 
ومساعدهتم  بالبيزنطيني  اتصاهلم  لتجنب  الساحلية 
 ،29 مكاهنم  املسلمني  بإسكان  معاوية  وقام   ، هلم 
البيزنطيني  مع  النصارى  تعاون  مدى  يفسر  وهذا 
وتقدمي املؤن والسالح والعتاد لالسطول البيزنطي .  

     ويف بعض األحيان كان معاوية يقضي يف 
اليعاقبة،  وخصومهم  املوارنة  بني  املذهبية  اخلالفات 
تبناه  الذي  الديين  التسامح  اليعاقبة  استغل  وقد 
األمويون جتاه النصارى فقاموا  بالتصدي للموارنة ، 
للبنان وسوريا  اليعاقبة إستغلوا فتح املسلمني  بل إن 
وحلفائهم  املوارنة  من  اإلنتقام  أجل  من  به  ورحبوا 
تدخل  659م(   / 39هـ   ( سنة  ويف   ، البيزنطيني 
معاوية يف هذا الصراع وأمر اليعاقبة  بالتزام السكينة  
وأن يؤدوا )20( الف دينار كجزية سنوية 30 ويرى 
الباحث أَن هذا التحكيم هو ألن املوارنة هم من أهل 
الذمة يف ظل الدولة األموية وعليها  محايتهم، ولذلك 
تعد اجلزية الت اخذت من اليعاقبة غرامة ألهنم اعتدوا 
بني  التوازن  من  حالة  خلق  عن  فضاًل  املوارنة  على 

الطرفني يكون هو السيد فيه .
أخذوا  فقد  )املردة(  اجلرامجة  ماخيص  أما     
الرهبان  أيدي  على  وثنيني  أن كانوا  بعد  يتنصرون 
مناطقهم  إىل  ينتقلون  املوارنة  بدأ  عندما  املوارنة، 
جراء صراعهم مع اليعاقبة، حيث بدأ اجلرامجةيتهيؤن 
للتمردات ضد احلكم األموي بدعم من البيزنطينيني 
 / هـ   46  ( سنة  ويف  املوارنة،  ذلك  يف  ويساندهم 
666م(  قام مترد ضد األمويني يرجع سببه إىل سوء 
معاملة األمويني هلم و الضرائب العالية الت فرضت 
عليهم 31، ولكن املصادر مل تشرإىل السبب الثالث 
بدأوا  الذين  البيزنطينيني  ودعم  حتريض  وهو  واألهم 
يتاَمرون معهم إلهناء احلكم اإلسالمي يف بالد الشام 

                .

     اختذ املتمردون من جبل لبنان قاعدة هلم 
مستفيدين من موقعه اجلغرايف احلصني وأخذوا يشنون 
الغارات على األمويني، األمر الذي اضطر فيه معاوية 
يقومون  الذي كانوا  البيزنطيني  مع  صلح  عقد  إىل 
وفداً  البيزنطي  األمرباطور  فأرسل  باستمرار  بدعمهم 
للتباحث  مارون(  )يوحنا  )لبطريك  برئاسة  بيزنطياً 
مع معاوية ، وأدت تلك املباحثات إىل عقد الصلح 
بني الطرفيني ، كانت نتيجته دفع غرامة مالية كبرية 
للبيزنطينني )ألأَن معاوية يف هذه الفرتة كان منشغاًل 
التحريض  وقف  مقابل  حكمه(،  دعائم  بتثبيت 
البيزنطي للنصارى ضد الدولة األموية 32، وهذا يدل 
إذا  املوارنة ، حبيث  التاثريالبيزنطيين على  على مدى 
أرادت الدولة البيزنطية الصلح وقفت التمردات ضد 
الدولة األموية ، أما إذا ساءت العالقات بني بيزنطة 
من  بدعم  األمويني  ضد  النصارى  ثارت  واألمويني 

الدولة البيزنطية . 
سنة  ففي  تتوقف،  مل  املوارنة  متردات  إن      
)58 هـ / 677م( أخذ املوارنة بالتمرد على الدولة 
العديد  هلم وشنوا  البيزنطي  الدعم  مستغلني  االموية 
من احلمالت على الدولة األموية واحكموا السيطرة 
لبنان وسوريا وسيطروا على  املوارنة يف  املناطق  على 

مناطق شاسعة 33. 
     وعلى الرغم من حتالف املوارنة مع البيزنطينني إال 
أن العالقات مل تدم على ماهي عليه إذ سرعان ماحتول 
املوارنة  بني  مذهيب  وصراع  عداء  إىل  التحالف  هذا 
والبيزنطينني حول طبيعة السيد املسيح )عليه السالم 
(، ألن الدولة البيزنطية كانت تستخدم مصاحلها يف 
مسالة اجلدل حول طبيعة السيد املسيح)عليه السالم 
(، عندما بدا اخلالف بني الدولة األموية والبيزنطية 
األمويني بصورة مستمرة يف عهد  تواجه  الت كانت 
مارون   يوحنا  إىل  األخري  أرسل   ، الثاين  جوستنيان 
التخلي عن جممع  منه  املوارنة يطلب  البطريرك على 
بالطبيعتني  تنادي  الت  العقيدة  وحماربة  اخلليقدوين 

املوارنة من  (34، وكان  السالم  )عليه  املسيح  للسيد 
املتمسكني مبقررات جممع  العقيدة ومن  أنصار هذه 
اخلليقدوين، األمر الذي دعى يوحنا مارون اىل رفض 
مطالب جوستنيان الثاين وكان هلذا الرفض أثر اجيايب 
على العالقات األموية املارونية، وعلى أثر هذا الرفض 
البيزنطي جوستنيان محلة عسكرية  أرسل االمرباطور 
القائدان  احلملة  املوارنة وكان على رأس هذه  حملاربة 
)موريق–وموريقان ( أرادت هذه احلملة إلقاء القبض 
على البطريك مارون يوحنا 35، وقام موريقوموريقان 
مبهامجة دير رهبان مار مارون )دير البلور( يف سوريا 
وقتلو )500 ( راهباً من الرهبان املوارنة ودمر بناية 
يوحنا  البطريك  أما   ، /694م(  )75هـ  سنة  الدير 
مارون فاضطر للهرب اىل جبل لبنان واالعتصام فيه 
وتدفق املوارنة بقيادته وقيادة إبنُإخته إبراهيم، ويف سنة 
)75هـ / 694م( اصطدم املوارنة  بالبيزنطينيني يف 
جبل لبنان وانتصروا عليهم وقتلوا القائدين، وعلى أثر 
هذا االنتصار حتسنت العالقات املارونية األموية أَلن 
األمويني انتهجوا سياسة التسامح الديين جتاه املوارنة 
الذين عادوا إىل أحضان الدولة األموية بعد خالفاهتم 
البيزنطية  الدولة  أصبحت  وهكذا  البيزنطينيني  مع 
للموارنة واألمويون يف عهد جوستنيان  العدو األول 

الثاين 36.  
ما  فسرعان  ذلك  من  الرغم  على  ولكن     
انقلب املوارنة على األمويني عندما حتسنت عالقاهتم 
حكم  إىل  طيباريوس  وصول  بعد  البيزنطينيني  مع 
سنة  الثاين  جوستنيان  وخلع  البيزنطينية  االمرباطورية 
طيبة  عالقة  طيباريوس  أقام   ،) 696م   / هـ   77(
اهلدايا  اليهم  لبنان حيث ارسل  املوارنة يف جبل  مع 
احلكم  ضد  وحتريضهم  أجل كسبهم  من  واأللقاب 
املوارنة  من  جعل  الذي  األمر   ، األموي  اإلسالمي 
حاول  بعدما   ، أخرى  مرة  لألمويني   قلق  مصدر 
الثاين37،   جوستنيان  فرتة  خالل  األمويون كسبهم 
احلكم  ضد  بالتمرد  أخرى  مرة  املوارنة  بدأ  وبذلك 

عبد  بن  )الوليد  األموي  اخلليفة  اضطر  مما  األموي 
امللك(  عبد  بن  )مسلمة  أخاه  يرسل  أن  امللك( 
حملاربتهم ، وعلى الرغم من االنتصارات الت حققها 
أن يضع حداً  بعد  فيما  أنه اضطر  إال   ،38 مسلمة 
اخلليفة  تعهد  خالل  من  البيزنطي  املاروين  للتعاون 
)الوليد بن عبد امللك( وأن يدفع هلم مبلغاً من املال 
سنوياً ، ومينحهم ماحيتاجونه من املرية ، مث أعفاهم 
هلم  ومسح  باملسلمني  املوارنة  وساوى   ، اجلزية  من 
باحملافظة على تقاليدهم وممارسة حقوقهم وطقوسهم 
، وأصدر الوليد أمراً جاء فيه  » أن اليكرهوا أحداً 
، وعلى  النصرانية  ترك  أونسائهم على  أوالدهم  من 
منهم والمن  املسلمني واليؤخذوا  لباس  أن اليلبسوا 
مع  اليغزوا  أن  وعلى   ، اجلزية  ونسائهم  أوالدهم 
االعداء  من  يقتلونه  من  فينسلموا سالب  املسلمني 
مبارزة ، وعلى أن ياخذ من جتاراهتم وأمواهلم مايؤخذ 

من أموال املسلمني "39.
       ورغم من أَن سياسة التسامح الديين كانت 
موجودة منذ عهد اخلليفة )معاوية بن ايب سفيان( إاَل 
أهنا توسعت يف عهد اخلليفة )الوليد بن عبد امللك ( 
، وهذ يدل على أمرين األول: هو وضع حد هنائي 
للتمردات الت يقوم هبا املوارنة داخل الدولة األموية 
الألمويني يف تلك احلقبة،  اإلسالمية مما سبب قلقاً 
يف  املوارنة  البيزنطية   الدولة  التستغل  : كي  وثانياً 
مواجهاهتا مع املسلمني من خالل حتريضهم ودعمهم  
على أهنم  مضطهدين يف ظل الدولة األموية، لذلك 
جند أن سياسة التسامح مع املوارنة كانت موجودة يف 
ظل الدولة األموية منذ عهد اخلليفة )معاوية بن ايب 
امللك(  بن عبد  )الوليد  اخلليفة  بعهد  سفيان( مروراً 
وكان هلم وضع خاص  يف البالد يشبه كياناً مستقاًل 

يف جبل لبنان .   

 ◄ رابعاً:- الموارنة في عهد العباسيين 
) 133-656هـ / 750- 1258م(:ــ
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  استوىل العباسيون على السلطة بعد الثورة الت 
/750م(  )132هـ  سنة   األمويني  ضد  هبا  قاموا 
واستولوا على العراق بقيادة أيب العباس السفاح وبدأوا 
يبسطون حكمهم على بالد الشام ودخلوا عاصمة 
الدولة األموية دمشق يف سنة )133هـ / 750م( 
العباسيني عاملوا أهايل بالد  وتشري املصادر إىل أن 
الشام عامة وأهايل دمشق خاصة بالقسوة على اعتبار 
اهنا بالد مفتوحة باحلرب ومؤيدة للحكم األموي ، 
وعندما توىف اخللية العباسي األول أبو العباس السفاح 
سنة )136هـ / 754 م( بعد أن دام حكمه أربع 
املنصور أخي  سنوات، وقع اخلالف بني أيب جعفر 
وبني  وخراسان  العراق  أهل  انتخبه  الذي  السفاح 
عبد اهلل بن علي عم أيب جعفر املنصور الذي أيدته 
القبائل العربية يف بالد الشام، ولكن عبد اهلل بن علي 
ألن  العباسي  احلكم  على  اليسيطرة  من  يتمكن  مل 
قد وقفوا  العراق وخراسان  املنصور وأهل  أيب جعفر 
العباسي  اخلليفة  من  الذي جعل  األمر   ، يف وجهه 
هبم  وينكل  العربية  القبائل  من  يستاء  جعفر  أيب 
ألهنم وقفوا جبانب عبد اهلل بن علي 40، وكانت كل 
يربروا  لكي  املوارنة  صاحل  يف  تصب  التطورات  هذه 
يف  حكمهم  أن  اعتبار  على  للعباسيني  معارضتهم 

جبل لبنان أشد قسوة خاصة جتاه املوارنة . 
    أعلن املوارنة سنة )142هـ /759م( حركتهم 
التمردية ضد العباسيني يف جبة املنيطرة41 وكان من 

أهم اسباهبا :ـ 
على  للعباسيني  اجلزية  دفع  املوارنة  رفض   -  1
منها  باعفائهم  يقومون  األمويني كانوا  أن  اعتبار 
عندما كان يقوم املوارنة بأعمال عنف ضد األمويني . 
وصفتها  والت  العباسيني  اخللفاء  سياسة   -  2
املصادر باهنا كان أشد قسوًة وحزماً من األمويني . 

من  قوة  وصول  مع  تزامنا  الثورة  جاءت   -  3

املوارنة  فاستغل  الشام  طرابلس  اىل  البيزنطية  الدولة 
ذلك لصاحلهم . 

4 -  استغالل املوارنة سياسة العباسيني يف بالد 
للحرب ألهنا كانت  بالداً  من خالل جعلها  الشام 
اخلالف  من  املوارنة  أفاد  األموية كما  اخلالفة  مركز 
بني أيب جعفر املنصور وعبدهلل بن علي ، األمر الذي 
العربية يف  بالقبائل  العباسي  اخلليفة  تنكيل  ادى اىل 

بالد الشام ألهنا وقفت ضد العباسيني . 
5 - دعم وحتريض الدولة البيزنطية للموارنة يف 

جبل لبنان .  
     اختذ املوارنة من حصن املنيطرة يف كسروان 
من  هلم  رئيساً  وانتخبوا  شوؤهنم  ونظموا  هلم  قاعدة 
بينهم وعينوه ملكاً عليهم 42، وهذا امللك كان فت 
قروياً عظيَم البنية 43، واختذوا عالمة الصليب شعاراً 
هلم ، وسار املوارنة إىل سهل البقاع  وهنبوا عددا من 
القرى ، مث واصلوا زحفهم اىل بعلبك واحرقوا بعض 
وكان  املنطقة  يف  الفوضى  من  حالة  وخلقوا  القرى 
شواطىء  قبالة  املرابط  البيزنطي  االسطول  يساندهم 
قام  باملقابل  باملساعدة،  ميدهم  أخذ  الذي  طرابلس 
العباسيون باختاذ االجراءت لردع هذه احلركة حيث 
أُرسل إليهم جيش بقيادة صاحل بن علي بن عبد اهلل 
بن العباس الذي كان والياً على الشام اَنذاكالخضاع 
املوارنة بالقوة ، واستطاع وايل الشام أن يهزم املوارنة 
، وقام  العباسيون مبعاقبة املوارنة على حركتهم، األمر 
الذي دفع اإلمام األوزاعي للتدخل فكتب رسالة إىل 
وإيل الشام صاحل بن علي جاء فيها : » وقد كان 
يكن  لبنان ممن مل  من جبل  الذمة  أهل  إجالء  من 
هلم ممالئا ملن خرج على خروجه ممن قتلت بعضهم  
ورردت باقيهم اىل قراهم ما قد عملت، فكيف يؤخذ 
العامة بذنوب اخلاصة حت خيرجوا من ديارهم وأمواهلم 

وحكم اهلل تعاىل )والتزرو وازرة وزرة اُخرى(«44. 
         كما عمل العباسيون على إجالء بعض 

املوارنة عن جبل لبنان وأحلوا مكاهنم بعض القبائل 
 ، ذلك  من  الغرض  للعباسيني، وكان  املوالية  العربية 
أواًل : اجياد نوع من التوازن بني النصارى واملسلمني 
يف لبنان، وثانياً : هو الوقوف يف وجه الدولة البيزنطية 
يفصل  حاجز  مبثابة  فيها  املسلمني  قبائل  يكون  إذ 
ضد  لتمرداهتم  حد  ووضع  البيزنطينني  عن  املوارنة 

الدولة العباسية 45.
وانا واصلوا  املنيطرة  املوارنة حبركة  يكتِف     مل 
العباسية بني احلني وااَلخر،  الدولة  مترداهتم يف وجه 
جبانب  األرسالنيني46  بإسكان  العباسيون  قام  بينما 
املوارنة ، وكان االرسالنيون أعداًء للموارنة ، ففي سنة 
)262هـ / 875 م( أوكل املتوكل لألرسالنيني أمر 
التصدي للموارنة فساروا إليهم بقيادة األمري نعمان 
حاكم بريوت وجرت معارك عنيفة بني الطرفني قتل 
املتوكل االرسالنيني  املوارنة وكافأ  العديد من  خالهلا 
لتصديهم للموارنة والنصر عليهم 47، وبذلك ميكن 
باستخدام  للموارنة  تصدوا  قد  العباسيني  ان  القول 
القوة تارة واللجوء إىل سياسة إسكان القبائل العربية 
اإلسالمية يف جبل لبنان تارة أخرى ، على العكس 
من الدولة األموية الت اختذت سياسة مغايرة ، وذلك 
من خالل إعطاء بعض االمتيازات للموارنة من أجل 

احلد من مترداهتم وتعاوهنم مع البيزنطينيني .

 ◄ خامساً :ـ الموارنة والحمالت 
الصليبية )482- 692هـ / 1089- 

1292م( :ـ 
 

    تعود احلمالت العسكرية الت شنها الغرب 
األوريب ضد املدن االسالمية اىل أواخر القرن احلادي 
عشر  الثالث  القرن  أواخر  لغاية  واستمرت  عشر 
امليالدي أي أهنا استمرت قرابة قرنني من الزمن، وكان 
اهلدف من هذه احلروب حسب رأي املنادين هبا هي 
القدس  وخصوصاً  املقدسة  األراضي  اسرتداد  ألجل 

حيث )) قرب السيد املسيح عليه السالم يف زعمهم(( 
يسيطرون  الذين كانوا  والفاطميني،  السالجقة  من 
على بالد الشام ومصر، وكانت حجتهم يف ذلك هي 
سوء معاملة املسلمني للحجاج املسيحيني ، يف الوقت 
ومفككة  ضعيفة  العباسية  الدولة  فيه  الذي كانت 

وتشهد صراعات بني السالجقة والفاطميني48. 
     قام البابا أوربانوس الثاين  يف سنة )489هـ 
/ 1095م( بتوجيه خطاب يف مدينة كلريمونت يف 
جنوب فرنسا حبضور مائتني ومخسني أسقفاً، وثالثة 
األمراء  من  وعدداً كبرياً  األساقفة  رؤساء  من  عشر 
وقال  الكنيسة  أتباع  من  األلوف  وعشرات  والنبالء 
أوربانوس للجموع احملتشدة: » ياشعب فرجنة، شعب 
فلسطني  ختوم  من  جاءت  لقد  املختار  احملبوب  اهلل 
ومن مدينة القسطنطينية، أنباء حمزنة تعلن أن جنساً 
أبعد مايكون عن اهلل قد طغى وبغى يف تلك  لعيناً 

البالد بالد املسيحيني .... " 49. 
    مث سار أوربانوس إىل مدن أخرى يف فرنسا 
وأروبا داعياً إىل احلرب املقدسة ، والسبب الذي محل 
من  لقيه  الذي  التحريض  هو  العمل  هلذا  اروبانوس 
ملك روما هاليكس ، فضاًل عن أَن البطاركة الذين 
النصارى  أَن  ادعوا  إىل بالدهم  القدس وعادوا  زاروا 
يتلقون اإلهانات على أيدي املسلمني ، وكان منهم 
أوربانوس  دفع  مما  الفرنساوي50،  بطرس  احلبيس 
اجملتمعات  بني  متنقاًل  أشهر  تسعة  مدة  بدعوته 
الت  أَن وصل إىل مدينة روما  واملدن األوربية ، إىل 
استقبلته استقبال الفاحتني املنتصرين ، وأمر الذاهبني 
اىل املشرق أن يضعوا عالمة الصليب على صدورهم 

ومن أجل ذلك مسية باحلروب الصليبية .  
الدينية  الصبغة  إضفاء  من  الرغم  وعلى      
أخرى  دوافع  هناك  أَن  إال  الصليبية  احلمالت  على 
واإلقطاعيني  وامللوك  األمراء  منافسة  منها  للحرب 
أراضي جديدة هلم ،واحلصول على  حول اكتساب 
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ماخيص  أما   ، اإلسالمية  البالد  يف  الزارعية  الثروات 
التجار فقد ساندوا احلملة وكانوا من أشد املهتمني 
يتمكنوا  أن  بعد  سلعهم  وإرسال  التجارية  بالفوائد 
جتارهتم  وتوسيع  االراضي  تلك  على  اإلستيالء  من 
،فضال عن املغامرين واحملرومني )املعدومني( يف البالد 
فكل  واالقتصادية  السياسية  احلقوق  من  األوربية 
أطماعهم  لتحقيق  للحرب  مستعدين  هؤالء كانوا 
للبابا  الدول األوربية  الشخصية 51.     استجابت 
أروبا  من  األوىل  احلملة  وانطلقت  الثاين  أوربانوس 
حنو  بزحفهم  وبدأوا  1096م(   / 490هـ   ( سنة 
املشرق العريب باجتاه األراضي املقدسة وكانت نقطة 
اليها يف نفس  الت وصلوا  القسطنطينية  التقائهم يف 
البطريك بطرس  السنة ، وكانت هذه احلملة بقيادة 
الناسك 52، ومتكنوا من احتالل مدينة نيقيا بعد ان 
استسلمت حاميتها السلجوقية بعد حصار قصري يف 
سنة ) 491هـ / 1097م(، مث واصلوا زحفهم إىل 
مدينة انطاكية وكانت انطاكية املدينة السورية األوىل 
يف طريق اجليش الصلييب ، وكانت هذه املدينة مهداً 
للمسيحية بعد القدس، بدأ الصليبيون بفرض حصار 
طويل على املدينة لشدة املقاومة فيها فامتد احلصار 
 / )492هـ  إىل    )1097  / 491هـ   ( سنة  من 
بفضل  احتالهلا  من  بعد  فيما  ومتكنوا  م(   1098
خيانة صدرت من قائد أرمين كان يتوىل حراسة احد 

أبراجها أدت إىل سقوط املدينة 53. 
     وما أن عربت القوات الصليبية جبال طرطوس 
حت بدأت اخلالفات تظهر بني قادة اجليوش الصليبية 
، وأخذ كل قائد يضع اخلطط اخلاصة به من أجل 
التوسيع يف األراضي الت استوىل عليها، كما اندفعت 
حنو  رميند  الكونت  بقيادة  الصليبية  القوات  احدى 
مث  فاحتلها54،  ودمشق  حلب  بني  النعمان(  )معرة 
يربط  الذي  احلصني  املوقع  ذا  االكراد  احتل حصن 
وصلوا  مث  العاصي،  وسهول  الساحلية  السهول  بني 
زحفهم اىل مدينة عرقة يف عكار وبعد حصار مدينة 

من  الصليبيون  متكن  أشهر  أربعة  مايقارب  عرقة 
احتالهلا، مث بلغت القوات الصليبية ضواحي طرابلس 
ومن بعدها البرتون، وتشري املصادر إىل أنه يف مدينة 
البرتون بدأ أول اتصال بني املوارنة والصليبيني ، حيث 
بالرجال  فزودوهم  للصليبني  املساعدات  املوارنة  قدم 
فقد  الطرق55،  على  لديهم كأدالء  وعملوا  واملؤن 
قدموا هلم ماحيتاجون إليه من املعلومات عن الطريق 
املؤدية إىل القدس ورمسوا هلم الطرق الثالثة الت جيب 
من  ينزلون  والرهبان  النساك  وكان   ، اتباعها  عليهم 
بعض  وتقدر  الصليبيني56،  احملاربني  لتحية  اجلبل 
الذين نزلوا من اجلبل والتحقوا  املصادر عدد املوارنة 
بالصليبيني بـ)25( الف رجل57، وكان على كرسي 
البطريركية املارونية البطريك )يوسف اجلرجسي( وهذا 
البطريك كان قد حدد عالقة املوارنة بالصليبيني على 
وتقدمي كل  األوىل  احلملة  مع  املوارنة  حتالف  أسس 

اخلدمات للصليبيني58.
سنة  يف  القدس  الصليبيون  احتل  وعندما      
احتالهلا  يف  املوارنة  شارك  1099م(   / )493هـ 
قدروقدٍر عدد املوارنة املشاركيني بـ )12( الفا كانوا 

يف القدس  حلراستها59. 
   قدر عدد املوارنة املشاركيني بـ ) 12 ( الفاً 
كانوا يف القدس حلراستها ، وأقام الصليبيون غودفروا 
أرسل  ذلك  ومبناسبة  القدس60،  على  هلم  حاكماً 
البطريك املاروين وفداً مع الوفد الذي أرسله غودفروا  
إىل البابا بسكاليس الثاين الذي خلف البابا أورباس 
بأربعة  القدس  قبل احتالل  الثاين )ألن األخري توىف 
بإرسال  بدوره  الثاين   بسكاليس  وقام  يوم(   عشر 
تاج وعكاز إىل البطريك املاروين إكراماً جلهوده 61، 
وبذلك كان البابا بسكاليس الثاين قد فرح مبشاركة 
اخلدمات  وتقدمي  الصليبيني  جبانب  ووقوفهم  املوارنة 
هلم ولذلك منح الصليبيون املوارنة صالحيات دينيٍة 
اجتماعية  عالقات  معهم  وأقاموا  واسعٍة  وسياسيٍة 

وسياسية.

احتل  1110م(   / )504هـ  سنة  ويف       
هبدم  وقاموا   ،62 املوارنة  مبشاركة  بريوت  الصليبيون 
زاوية  ماعدا  االسالمية  الصوفية  والزوايا  املساجد 
اإلمام األوزاعي ، وكان ذلك بناء على طلب البطريرك 
املاروين ملا قام به اإلمام أثناء حركة املنيطرة للدفاع عن 

املوارنة 63. 
    كان إلتصال املوارنة بالصليبني نتائج اجيابية 
والسياسي  الديين  الصعيد  على  هلم  بالنسبة  وسلبية 
خيص  فيما   ، مبايلي  نستخلصها   ، واالقتصادي 
اجلانب الديين فان االتصال جعل العديد من املوارنة 
يتصلون بكنيسة روما، وعندما زار البطريرك املاروين 
أرميا العمشين روما يف سنة )610 هـ / 1213 م( 
البطريرك  وسأله  الثالث  اينوشنسيوس  بالبابا  والتقى 
املاروين بركته له ولشعبه ) املوارنة (، فاجابه البابا على 
كل ماسأله ، وبقي هذا البطريرك يف روما مدة مخس 
املاروين  البطريك  رجع  وملا   ، أشهر  وستة  سنوات 
أرسل معه الكردينال غوليلمس مفوضاً إليه أن ياخذ 
من موارنة لبنان دستور اعرتافهم باإلميان ، وملا وصل 
البطريك اىل طرابلس مجع املوارنة وأبلغهم حبلول بركة 
به  أثبتوا  الثالث( وانشأوا صكاً  )اينوشنسيوس  البابا 
)بطرس(  القديس  بإميان  متشبثون  وأهنم   ، إمياهنم 
اليزيغون عنه ، وسلموا ذلك الصك إىل الكردينال 
 )170( عليه  وقعوا  الذين  عدد  وكان  )غوليلمس( 
العمشين  أرميا  البطريك  أدخل  كما   ،64 مارونياً 
العبادة  وطقوس  القداس  خبدمة  يتعلق  فيما  تغريات 

.65

مايتعلق  فهي  األخرى  الدينية  املسائل  أما      
طقوسها  عن  املارونية  ختلت  فقد  مذهبية،  مبسائل 
سنة  ففي  االفرجنية  الطقوس  لتتبىن  الدينية 
املسيحية  الكنائس  واستعملت  )609هـ/1112م( 
الت كانوا  اخلشب  نواقيس  بدل  األجراس  املارونية 
اقتداًء  ذلك  وكان  التاريخ،  هذا  قبل  يستخدموهنا 
الصليبية  احلمالت  أثناء  ويف   ، اإلفرجنية  بالكنائس 

بدأ املوارنة ببناء الكنائس واألديرة واملدارس66، ويدل 
ذلك على أن املوارنة قد مجعوا األموال حاهلم حال 
استقروا  أهنم  ، فضاًل عن  الصليبيني  يف ذلك حال 
سياسياً يف ظل هذه احلمالت بعد أن حصلوا على 

الدعم واحلماية . 
   أما من الناحية السياسية فقد ساد التقارب 
بني املوارنة والصليبيني حبيث أصبح جبل لبنان ييتمتع 
بشيء من االستقالل اإلداري والسياسي واالجتماعي 
من  بشيء  يتمتع  األسالمية  واإلمارات  الدول  عن 
عن  واالجتماعي  والسياسي  اإلداري  االستقالل 
الدول واإلمارات اإلسالمية وأصبح للموارنة إمتيازات 
خاصة بسبب مساعدهتم للصليبيني ، كانت نتيجة 
هذه العالقة التقارب املاروين الفرنسي ، فقد اصبح 
املوارنة  وزود  فرنسا،  لدى  حضوة  أصحاب  املوارنة 
احلملة الصليبية الثامنة الت قادها امللك لويس التاسع 
سنة ) 648 هـ / 1250 م( بالرجال والعتاد لكن 
املوارنة  وأصبح  أهدافها،  حتقق  ومل  فشلت  احلملة 
حمط انظار فرنسا وقد أرسل ملك فرنسا رسالة اىل 
البطريرك املاروين تعهد فيها بتقدمي احلماية هلم قائال 
منظمة  جندها  الت  األمة  هذه  بأن  مقتنعون  إننا   «
حتت اسم  مار مارون هي جزء من األمة الفرنسية 
قوية  حامية  فرنسا  يف  املوارنة  وجد  وباملقابل   .67«
لبنان  تاريخ  مدى  على  العالقة  هذه  واستمرت  هلم 

احلديث واملعاصر . 
العالقات  من  السليب  الطابع  ماخيص  اما      
املارونية الصليبية فقد بدأ بعد قيام دولة االفرنج لتثبيت 
املوارنة هبم  الشام ، وقد رحب  سيطرهتم على بالد 
على الرغم من الفارق الكبري بني املوارنة والصليبيني يف 
مسالة التنظيم واالقتصاد، فالتنظيم الديين والسياسي 
الكفوء  بل كانوا خيتارون  املوارنة مل يكن وراثياً  عند 
على  ذلك  وكان  العسكريني،  والقادة  البطاركة  من 
عكس االفرنج الذين كانوا يعملون بالنظام الوراثي، 
أما على الصعيد االقتصادي فقد كان النظام الصلييب 
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االقتصادي هو نظاماً اقطاعياً ، أي أن االقطاعي هو 
سيد االرض مبا فيها من العبيد .

     وأما يف النظام االقتصادي لدى املوارنة فقد 
كان الفالح جزءاً من اجملتمع يتمتع باحلرية املطلقة 
بني  اختالفاً  لذلك جند هناك  لالرض،  مالكاً  ويعدَّ 
ونتيجة   ، واإلفرنج  املوارنة  لدى  به  املعمول  النظام 
لذلك كان هناك استياًء نوعاً ما من قبل اإلفرنج من 
حلفائهم املوارنة،   فبعد سيطرة اإلفرنج على املدن 
استقاللية  نظرة  املوارنة  إىل  ينظرون  إصبحوا  اللبنانية 

. 68

      ظل املوارنة حليفاً قوياً للصليبيني وارتبطو 
تأخر  االرتباط  لكن هذا  البابوية يف روما  بالكنيسة 
احتدت  عندما  )1149هـ/1736م(  سنة  إىل 
بروما،فضاًل  البابوية  الكنيسة  مع  املارونية  الكنيسة 
عن ذلك جند انه عندما بدأت حروب التحرير الت 
شنها االيوبيون واملماليك ضد الصليبني الت اضطر 
الصليبيني إىل مغادرة األراضي اإلسالمية يف  بعدها 
املشرق متوجهني اىل جزيرة قربص الت كانت انذاك 
لبنان  مستعمرة أوربية ، أخذ بعض املوارنة يف جبل 
يهاجرون مع الصليبيون إىل قربص69، أما الصليبيون 
الذين مل يتمكنوا من اهلرب فقد نزحوا اىل جبل لبنان 
واستوطنوه والتزال اىل اليوم بعض العائالت املارونية 
وال  فرجنة  ال  منها  الصليبيني  إىل  تنسب  لبنان  يف 
الصلييب وال بردويل وال طربيه وال صوايا وال دويهي 
,من كل من اشرنا إليهم سابقا نستدل على ان هناك 
عالقات وطيدة بني الطرفيني لتحقيق اهدافهم سواًء 
باعتبار   ، سياسية  أم  دينية  األهداف  هذه  كانت 
هناك  وكانت   ، واحدة  هي  وقضيتهم  عدوهم  أن 
الصلييب  الوجود  إهناء  بعد  الطرفني حت  بني  روابط 
يف املنطقة ، فاتصال املوارنة بالغرب له تاريخ طويل 
اعدائهم  ضد  والبيزنطة  بالرومان  استنجدوا  حيث 
ومشاركتهم  باتصاهلم  املسلمني  ضد  مث   ، اليعاقبة 
الت  بفرنسا  اتصلوا  ذلك  وبعد  الصليبية  باحلمالت 

والت  لبنان  يف  نفوذهم  تركيز  يف  تدعمهم  كانت 
اعتربوها الدولة الراعية األم فهيأت هذه االجواء أن 

يكون املوارنة هلم مركز مؤثر يف جبل لبنان . 

 ◄ الخاتمة : 

»مار  وفاة  بعد  سياسية  املوارنة كطائفة  برز   
اختذوا  والذي   ، املوارنة  إليه  ينتسب  الذي  مارون« 
من قربه مزاراً ومقاماً ورمزاً هلم،ومسي أتباعه من بعده 

باملوارنة. 
طبيعة  حول  جدل  امليالدي  الرابع  القرن  شهد 
السيد املسيح،وكان للموارنة نصيب من هذا اجلدل 
الذي حتول إىل صراعات بينهم وبني اليعاقبةوالذيأدى 
إىل هجرهتم من مشايل سوريا إىل جبل لبنان ليكونوا 
بدأ  ذلك  بعد  مث  اليعاقبة  خصمهم  من  مأمن  يف 
نشاط املوارنة يزداد يف جبل لبنان إىل أن أصبحت 
هذه املنطقة مركزأ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً هلذه 

الطائفة . 
وبدأوا  الشام  بالد  املسلمون  حرر  ان  بعد 
بفتوحاهتم حنو املناطق السورية واللبنانية،وقعت هذه 
الطائفة حتت احلكم اإلسالمي وكانت الدولة األموية 
يسببون  املوارنة  وكان   ، الشام  بالد  الت حتكم  هي 
واألخر  احلني  بني  األموية  للدولة  املشاكل   بعض 
من خالل العصيان الذي كان يقومون به بدعم من 
الدولة البيزنطية الت كانت حترض املوارنة على احلكم 
سياسة  حني كانت  يف  الشام،  بالد  يف  األسالمي 
الدولة األموية جتاه املوارنة سياسة لني وتسامح ففي 
من  املوارنة  يعفون  األمويون  األحيان كان  من  كثري 

اجلزية وكانوا ميارسون طقوسهم حبرية تامة . 
أما يف العهد العباسي فقد شهد متردات مارونية 
وقد  )759م(  سنة  يف  حصل  الذي  ومنها  ضده 
عاملها العباسيون باستخدام القوة من أجل احلد من 
هذه التمردات ، و التجأ العباسيون فضال عن ذلك 

من  املوارنة  مناطق  املسلمني يف  إسكان  إىل سياسة 
الطرفني، كما كان  بني  التوازن  من  نوع  خلق  أجل 
للموارنة دور يف احلمالت الصليبية الت وجهها الغرب 
إىل  املوارنة  انضم  حيث  األسالمية  األراضي  على 
املؤن واخلدمات  الصليبيني من خالل تقدمي  جانب 
الت ختص مصاحل الصليبني ، وعملوا كأدالء للغرب 
وخاصة عندما توجه الصليبيني حنو القدس وكان هلذا 
األتصال املاروين الصليبيي تأثري ديين وسياسي على 

الطائفة املارونية .

 ◄ الهوامش واالحاالت:

السياسية  املارونية  اصوال   ، جرمانوس  اسعد   -  1
واجلذور احلريات اللبنانية ، دار املرد ، )بريوت – 1996( 
، ص 20 ؛ ايليا حريق ، التحول السياسي يف تاريخ لبنان 

احلديث ، دار االهلية ، )بريوت1982- ( ، ص 29 

- هاين فارس ، النزعات الطائفية يف تاريخ لبنان   2
احلديث ، دار االهلية ، )بريوت – 1980 ( ،ص 43. 

العروبة  لبنان بني  املوارنة يف   ، - خلدون عرميط   3
واالسالم ، دار النهضة العربية ، ط1 ، )بريوت – 2009( 

ص46. 

- هنري المس اليسوعي ، تسريح االبصار فيما   4
)بريوت  الرائد  دار   ، الثاين  القسم   ، اثار  من  لبنان  حيتوي 

–د،ت (  ص162. 

الصراع  ،دار  الطائفي  لبنان   ، الصائغ  انيس   -  5
الفكري ، )بريوت – 1995 ( ،  ص 46 . 

- املطران يوسف الدبس ، تاريخ سوريا الدنيوي   6
والديين ، اجلامع املفصل يف تاريخ املوارنة املؤصل ، ج9 ، 
مراجعة : مارون رعد ، اشراف : نظري عبود ، دار النظري 
سليمان  علي  ؛  ، ص 17-18   ) د،م  )د،ت-   ، عبود 
مقداد لبنان من الطوائف اىل الطائف املركز العريب الالحباث 

والتوثيق ، ط1 ، )بريوت – 1999( ، ص17 . 

- الصائغ ، لبنان الطائفي ، ص 46 .   7

-  حت ، تاريخ سوربا ولبنان وفلسطني  ، القسم   8
الرابع ... ، ص 140 ؛ اليسوعي ، تسريح االبصار ...، 

ص92 . 

- جرمانوس ، ا صول املارونية السياسية ...،ص   9
 . 20

التسمية على املسيحني  اليعاقبة : يطلق هذه   -  10
يعقوب  اىل  نسبة  وذلك  املونفيسية  السريانية  الطائفة  من 
املسيح  للسيد  الواحدة  الطبيعة  نظرية  تبىن  الذي  الربادعي 
معجم   ، عبودي  هنري س  ؛  باليعاقبة  اتباعه  وبذلك مسوا 
،ص   )1991 )طرابلس-   ، ط2   ، السامية  احلضارات 

 . 914

- فيليب حت ، تاريخ سورية ولبنان وفلسطني ،   11
ج1 ، ترمجة : جورج حداد وعبد الكرمي رافق ، مراجعة : 
جربائيل جبور ، دار الثقافة ، )بريوت –د،ت ( ،ص 140 
؛ الصائغ لبنان الطائفي ،ص46 ؛ فارس ، النزعات الطائفية 

...، ص 43 ؛حريق ، التحول السياسي ... ،ص 31 .

- اليسوعي ، تسريح االبصار ... ، 53 .   12

- جوزيف صقر ، قصة وتاريخ  احلضارات العربية   13
التاريخ  ماقبل  ، من عصور  لبنان ،ج1  واليوم  االمس  بني 

حت عهد املتصرفية ،)بريوت - د،م( ، ص 95.  

- عرميط ، املوارنة يف لبنان ...، ص31 .  14

-  اغناطيوس ديك ، املسيحية يف سوريا تاريخ   15
واشعاع )العصر القدمي من نشاة املسيحية اىل الفتح العريب( 
،جملد  االول ، طبعة االحسان للروم الكاثوليك ، )حلب – 

2007 ( ، ص11 .

 ، وفلسطني  ولبنان  سورية  تاريخ   ، حت    -  16
ص370-371 .   

يف  اوربا  تاريخ   ، عاشور  الفتاح  عبد  سعيد    -  17
العصور الوسطى ، دار النهضة العربية ، ) بريوت – 1972 

( ،ص40. 

- عرميط ، املوارنة يف لبنان ... ، ص 32 .  18

- ولد يف سنة 259 كان لييب االصل مث اصبح   19
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معجم احلضارات السامية  ، ص 914 .  

- بيريروند ، الطوائف يف الدولة اللبنانية ، تقدمي   22
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االهلية للنشر ، )بريوت – 1980 ( ، ص44 ؛ حت ، 
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 علم األسلحة خالل العصر السعدي من خالل مخطوط
“العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل هللا بآالت 

الحروب والمدافع”
                                                          

أ. د امبارك بوعصب
                                                                                     

أستاذ التعليم العالي مساعد
                                                                                   

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - 
القنيطرة -المملكة المغربية 

تقديم:
       

 يعد موضوع األسلحة والتسلح من القضايا الت حظيت ومازالت باهتمام الباحثني وطنيا ودوليا، 
ورغم ما هو متوفر من كتابات حول ظاهرة التسلح بصفة عامة، فإن تاريخ األسلحة باملغرب مازال 
التصنيع، والدور  املصادر واألنواع، وطرق  الغموض، ويثري جمموعة من األسئلة حول  يشوبه كثري من 
السياسي لألسلحة وغريها... كما أن جزءا مهما من الرتاث احلريب والعسكري لألمة العربية واإلسالمية 
مازال مبعثرا بني متاحف ومكتبات العامل، ولعل دراسته وحتقيقه من شأنه أن جييبناعلى عدد كبري من 

األسئلة مازالت عالقة.
          وقد أوىل السعديون اهتماماً كبرياً لصناعة األسلحة منذ نشأة دولتهم، وميكن القول إن 
تطوره رافق تطور املشروع السياسي للدولة السعدية منذ بدايتها، وذلك إلدراكهم األمهية الكبرية المتالك 
وتصنيع األسلحة وخاصة صنف املدفعية يف خوض املعارك، مما دفعهم إىل االهتمام بإنتاج قطع املدفعية 
بتعدد أحجامها واختالف أشكاهلا وتباين عياراهتا النارية، واضعني بذلك أسس صناعة معدنية متقدمة. 
وقد اعتمدوا يف ذلك على اخلربة الكبرية الت متيز هبا املغاربة يف ميدان التعدين، وعلى التقنيني األجانب 

وخاصة اخلربة اهلولندية يف هذه الصناعة الت ميزت اهلولنديني عن كافة األوربيني.                  
السلطان  بني  تربط  الت كانت  املتينة  العالقات  من  ذلك  استفادوا يف  السعديني  أن     والشك 
املغرب أول دولة اعرتف باستقالهلا،  الت يعترب  العامة )هولندا(  املعايل زيدان والواليات  السعدي أيب 
باملدافع« إلبراهيم بن  للمجاهدين يف سبيل اهلل  ومبوازاة مع ذلك جاء خمطوط »العز والرفعة واملنافع 
أمحد األندلسي1، ليؤكد التوجه العام للدولة السعدية فيما يتعلق بعلم األسلحة، الذي ال يرتبط فقط 
بالصناعة التعدينية، بقدر ما يرتبط جبوانب تقنية أخرى وعلى رأسها صناعة املتفجرات، ويف هذا الباب 

يعترب األتراك ابرز من اهتموا هبذا اجملال.

من األقطار العربية خاصة على مستوى إدارة اجملال    
العسكري. 

يقدم  املذكور  املخطوط  فإن  ولإلشارة       
صناعة  يف  آنذاك  املتبعة  للطريقة  دقيقة  أوصافا  لنا 
واستعمال املدافع وخمتلف التقنيات املرتبطة هبا، بل 
يعد من بني املصادر األساسية يف التاريخ العسكري، 

خاصة يف جمال صناعة البارود واآلالت احلربية. 
     وبالنظر إىل احلمولة العلمية الت يتضمنها 
املخطوط فال يتسع املقام يف هذا املقال لإلتيان على 
السؤالني  طرح  على  سنقتصر  لذلك  ذكرها كاملة؛ 
التاليني اللذان يتعلق احدمها هبيكل القطع املدفعية، 
الوظيفي ألجزاء  باجلانب  الثاين  السؤال  يتعلق  بينما 

كل قطعة على حدة:
يف  وردت  الت  الثقيلة  األسلحة  أنواع  ماهي 
واملعادن  وأشكاهلا  أحجامها  حيث  من  املخطوط 

املستعملة يف صناعتها؟ 
ماهي مسميات أجزاء القطع املدفعية ووظائفها 
آخر  إىل  مدفع  من  واختالفها  استعماهلا،  وتقنيات 

وذلك حبسب الوظيفة املخصصة له؟

◄معطيات تاريخية حول المخطوط:

بن  غامن  بن  أمحد  بن  إبراهيم  باإلسبانية؛  ألفه 
حممد بن زكرياء األندلسي امللقب بـ: “ريفاس” يف 
ترمجان  ذلك  بعد  ترمجه  مث  1042هـ،  سنة:  تونس 
السلطان السعدي أيب املعايل زيدان: أمحد بن قاسم 
بن أمحد احلجري، مبساعدة بعض أبنائه ومن أمههم 

ابنه حممد خوجه سنة: 1044هـ2. 
الشمالية  الضفة  بأن  واعيا  املؤلف  وقد كان 
حتاول  اسبانيا  وحتديدا  املتوسط  األبيض  البحر  من 
فرض سيطرهتا على الضفة اجلنوبية، لذلك ألف هذا 
املخطوط يف حماولة منه على األقل التأسيس ملرحلة 
املتوسط، كما  ضفت  بني  التوازن  تعيد  قد  جديدة 
كان واعيا حبجم التأخر الذي كانت تعرفه جمموعة 

 
 

         ويشري الكتاين إىل أن ُنسخ هذا املخطوط 
يف  حمفوظة  وهي  )املرتجم(،  مؤلفها  خبط  مكتوبة 
دار  يف  وكذا  تركيا،  ويف  بالرباط،  الوطنية  املكتبة 
الكتب املصرية، فضال عن نسختني أخريني، إحدامها 
يف اخلزانة احلسنية واألخرى يف خزانة القرويني، لكن 
نسخة القرويني على حد تعبري الكتاين قد ضاعت3.

على  عثرت  املخطوط4،  هذا  عن  حبثي  وأثناء 
نسخة منه حمفوظة باملكتبة الوطنية باجلزائر، يف جملد 
من)241( صفحة حتت  من كون  احلجم  متوسط 
متطابقة  النسخة  1511. وتكاد تكون هذه  رقم: 
بالرباط حتت  احلسنية  باخلزانة  احملفوظة  النسخة  مع 
وهذه  من)236( صفحة،  وتتكون   ،2646 رقم: 
النسخة كتبت قبل النسخة اجلزائرية بسنتني، أي: يف 

سنة: 1048هـ.
بناء على املعلومات السابقة، نفرتض أن نسخة 
املكتبة الوطنية باجلزائر رمبا تكون هي نفس النسخة 
الكتاين عند ذكره  بالقرويني، سيما وأن  الت كانت 
مل  املخطوط،  هلذا  العاملية  باخلزائن  احملفوظة  للنسخ 
نسخة  على  تتوفر  للجزائر  الوطنية  املكتبة  أن  يذكر 

منه.
أما نسخة اخلزانة الوطنية فهي األخرى يف جملد 
حتت  مسجلة  صفحة  من)298(  احلجم  متوسط 
املخطوط،  هذا  نسخ  أجود  من  وتعد  ج87  رقم: 
الت  االستدراكات  من  جمموعة  تضمنت  حيث 
وضعها الناسخ على هامش الصفحات، ونظرا ألمهية 

املخطوط فقد مت حتقيقه يف السنوات األخرية5.
دوافع ابن غانم األندلسي لكتابه »العز 

والمنافع للمجاهدين في سبيل اهلل بآالت 
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الحروب والمدافع«
         يصف ابن غامن الرياش األسباب الت 
الطائفة  لتأليف كتابه هذا بقوله:« وملا رأيت  دفعته 
املسماة باملدافعني املرتَبني )املصنفني كجنود مدفعيني 
بالراتب( المعرفة هلم بالعمل )على العمل باملدافع(، 
وأهنم ال يعَمرون ) أي ال حيشون املدافع( وال يرمون 
مبا يقتضيه العمل، عزمت على تصنيف هذا الكتاب، 
ألن كل مدفع لـه قيمة مال وتعب يف إجياده )أي يف 
صنعه(، مث يوكل على تسخريه )أي استعمال املدفع 
واستخدامه( والرمي به من يكسره ويفنيه )أي يعطبه( 
الذي  عليه  واملوكل  الثانية،  يف  أو  األوىل  الرمية  يف 
من  قريباً  به(  يرمي  )أي  ويرميه  يلقمه(  )أي  يعمره 
اهلالك ) أي أن الرامي اجلاهل يعرض نفسه للهالك(، 
فحملين على تصنيفه )تأليف الكتاب( النصح لـه و 
أبلغ  إهنا  النية،  يقبل  أن  اهلل  نسأل  عليه.  وكله  ملن 
من  بالعربية  يعربه  من  يل  وأن ُييسر  العمل،  من 
املتصرف  العجمي  الكالم  وهو  اإلسبانيول،  الكالم 
)السائد( ببالد األندلس، وال قصدت به نفعاً دنيوياً، 
منه نسخاً  لنكتب  تعاىل برتمجته،  بل اإلخالص هلل 
ونبعثها إن شاء اهلل لبعض املواضع يف بالد املسلمني، 
وللمدافعني  وجوه،  من  النفع  حيصل  ما  فيه  ونذكر 
القائمني مبا يوجب عليهم من احلقوق فيما تصَدروا 
املسلمني، وحيصل  أمراء  به من خدمة  إليه وتكلفوا 
هلم األجر عند اهلل سبحانه بتفريج املسلمني بإتقان 

أعماهلم وختويف أعدائهم الكافرين6.
◄وصف عام للمخطوط.

إن هذا املخطوط حيتوي على مخسني باباً تضمنت 
وأنواعها  احلصار  آليات  لتقنيات صنع  دقيقا  وصفا 
استعماهلا وحتريكها، كما  ومكوناهتا وحيل  املختلفة 
وأمساء  املدافع وطرق  أنواع  املخطوط خمتلف  يتناول 
ونقلها  معها  والتعامل  تعبئتها  وطرق  تصنيعها  مواد 
وصيانتها فضال عن تدقيقات حول طرق التصويب 

واختيار مسار الطلقة على خط مستقيم أو منحين، 
أنواع  أو طويل. ووصفت كذلك  على مدى قصري 
خمتلفة من القذائف ككرة املدفع، واملتفجرات وغريها، 
وطرق سحبها من املدافع يف حالة تعطيلها، إضافة إىل 
املعادن الت تصنع منها وأشكاهلا، وكيفية استخدامها 
سواء الت تقذف كرات احلديد أو احلجارة أو غريها، 
قياس مدى  املؤلف شرحا كامال لكيفية  يقدم  كما 
رمى املدافع حبيث تصل األهداف املرجوة، مع شرح 
واىف آللية تعمري املدافع وتفريغها، باإلضافة إىل ذكره 
وحتريكها  املدافع  تعمري  يف  تستخدم  الت  اآلالت 
بصناعة  تتعلق  الت  التفاصيل  من  وغريها  وتربيدها، 
األبعاد  مبعرفة  تتعلق  الت  األخرى  والنصائح  البارود 
احلصار.  حال  يف  التصرف  وكيفية  والقياسات، 
حتمل  الت  والعربات  املدافع  هبا  تُعمر  الت  والكور 
عليها، واألفران الت ُتصنع لتذويب املدافع لئال تقع 
يف أيدي العدو. وكل ذلك موضح برسوم توضيحية 

حاولنا استعراض معظمها يف شكل واحد..
الصورة رقم: 1.  منمنمات منتقاة من مخطوط: “العز 

الرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل اهلل بآالت الحروب 
والمدافع” 

مرفقة  التوضيحية  الرسوم  تلك  كانت  وقد   

بنصوص شارحة هلا، كتبت خبط جموهر واضح كما 
يالحظ ذلك من خالل املقاطع التالية:

◄ أنواع المدافع وطرق وأسماء مواد 
تصنيعها وطرق تعبئتها.

القسم            أوضح مؤلف املخطوط يف 
األول املعنون بأنواع املدافع أدواهتا وطرق تثليثها، أن 
من املهام األوىل لرجل املدفعية؛ املعرفة الدقيقة بأنواع 
املدافع يف طوهلا وعرضها وغلظها، وحيتاج أن يعرف 
تثليثها، وكذا جتريب املدفع اجلديد وإفراغ املدفع من 
العمارة، ويعرف مكونات املدفع وكيف يصنع لولبه 
يكون  وان  وغريها،  البارود  وجتريب  السرير  وعجلة 

َكيِّسا حذرا يتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إىل 
ضرر باملدفع. واعترب أن صناعة احلرب البارودية هي 
األفضل من مجيع األسلحة املوجودة اآلن للحروب 

وحصر  غريها7.  من  أكثر  منها  الناس  خياف  الت 
على  وأكد  نوًعا،  وثالثون  اثنان  يف  املدافع  أنواع 
املسائل  املدفعية مجيع  بسالح  العامل  إتقان  ضرورة 
األهداف  مسافات  وتقدير  املقاييس  بأخذ  املرتبطة 
غري  هو  األسوار  به  تـُْرَمى  ما  أن  ذلك؛  وأنواعها، 
إليه ضد السفن أو أبواب القالع، وختم  ما حيتاج 
هذا الباب بالتذكري من جديد بأمهية املدافع وذلك 
بقوله: »واعلم أن صناعة احلرب البارودية هي أفضل 
من مجيع األسلحة املوجودة اآلن للحروب الت هي 

خياف الناس منها أكثر من غريها«8.



 قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م

55 54

        لقد ظهر واضحاً من خالل منهج الكتاب؛ 
من  احلربية،  للعمليات  األندلسي  غامن  ابن  متابعة 
اختبار املعادن املناسبة لنوع املدفع، مث طرق الصناعة، 
الرمي  املدفع، وهكذا حت عملية  إنتاج  إىل مراحل 
للنص  تعطي  املراحل  هذه  تسجيل  ولعل  باملدافع. 
احلريب. الرتاث  جمال  يف  بالغة  أمهية   العسكري 
        كما أن الكتاب حوى كثرياً من املصطلحات 
املدفعية. العلوم  جمال  يف  الفنية  والتعابري   العلمية 

وأورد ابن غامن األندلسي يف كتابه 
خالل  للمدافع  عديدة  أنواعاً 
عمارة  وزن  من  انطالقاً  تصنيفها 
تتطلبها  الت  )احلشوة(  البارود 
)الكور  القذائف  حجم  حبسب 
كما يسميها(، فيجعلها يف اثنني 
وثالثني نوعاً تضمها ثالث فئات 

رئيسة9:
املدافع  األول،  النوع  أ-  
 :) القلربينات   ( املسماة  الطوال 
)احلية(، ألن  وتعين  قلربينة،  مجع 
كالثعبان،  طويل  منها  الواحد 
وهي األمنت واألصح من غريها، 
والقالع  باحلصون  مكاهنا  حدد 

وتستعمل هلدم األسوار10، وأيضا حتمل مع اجليش، 
تعمر بنصف وزن كراهتا )قذائفها( من البارود، وهي 
عشرة  مخس  وتضم  البعيدة،  األهداف  على  ترمي 

نوعاً فرعياً منها:
قلبيرنة:  وربع  قلبيرينة  نصف  المدافع   -
تستعمل يف نفس احلصون واحملالت وتستعمل للرمي 
القريب عدا أن تعمر بقليل من البارود والكور، من 
خصائصها أهنا سهلة التحريك وال حتس السفن هبا 

عند الرمي11.
       وينقسم هذا النوع األول إىل ستة أنواع 

مثانية  من  ويرمي كرة  شقر،  بامسه:  حمدد  نوع  كل 
أرطال إىل عشرة، وهناك أيضا نصف شقر، وبيانش، 

وبيلنتش، ومنييش، واشبيدش12. 
فيضم  قلبيرينة(،  )ربع  الثاين  الصنف  أما   -
احلصون  لدك  وتسخر  مدفع،  وربع  مدفع،  نصف 
واألسوار واألبراج. طوهلا من ست وثالثني قطر إىل 
مثانية وثالثني، وترمي بكرة من عشرة أرطال إىل أربع 

عشرة رطال13.

الصورة رقم: 2.  مدفع من نوع قلبيرنة

ب-  النوع الثاني، )القنيونات(: ويسميها ابن 
غامن األندلسي أحياناً )املدافع( أو )مدافع التهدمي(، 
ألهنا تستخدم لرميات التدمري بشكل خاص، وهي 
وزن  بثلثي  وتعمر  القلربينات،  من  الطول  يف  أقصر 
قذائفها من البارود، إال فيما يتعلق بثالثة أنواع فرعية 
مبثل  استثنائياً  )تلقيمها(  تعمريها  ميكن  حيث  منها 
نوعاً  عشر  اثنا  تضم  وهي  البارود،  من  وزن كراهتا 
فرعياً وردت متفرقة يف املخطوط ونوردها جمتمعة يف 

اجلدول التايل:

جدول ألنواع مدفع القنيونات
وهي   :) الحجاريات   ( الثالث،  النوع  ج-  
مدافع قصرية الطول، معدة لرمي احلجارة أو قذائف 
أخرى )قدور النفط، قطع احلديد، قذائف حمرقة أو 

كتلة الرميالطولاسم المدفع

10 أرطال24 قطراالمدفع البيان	 
3 أرطال32 قطراالمدفع الباز	 
6 إىل 7 أرطال30 قطراالمدفع الطيار	 
5 إىل 12 رطال30 قطراالمدفع الزربطان	 
30 رطال28 قطراالمدفع المخزني	 
30 رطال فأكثر18 قطراالمدفع الناقوصي	 
30 رطالما بني 17 و18 قطراالمدفع الرهيف	 
100 رطال30 قطراالمدفع القتال	 
130 رطال30 قطراالمدفع الدبلي	 
30 رطال26 إىل 28 قطراالمدفع الخارجي	 
30 إىل 60 رطال18 إىل 19 قطراالمدفع المتان	 
 من 60 إىل 80 رطال18 إىل 19 قطراالمدفع الصحيح	 

منها  الواحدة  وزن  يتجاوز  قد  الت   )… مضيئة، 
قنطاراً كاماًل)مائتا رطل(. وهي امتداد للمنجنيقات 

الت جيعلها ابن غامن األندلسي نوعاً فرعياً من املدافع، 
اإلسبانية  للكلمة  حتريفاً   ) الَبلِشطر   ( ويسميها 
هذه  وتعمر  أيضاً.  )منجنيقاً(  تعين  الت  )باليستا( 
املدافع بنصف وزن قذائفها، أو بثلث وزن قذائفها 
من البارود، و تضم ستة أنواع من املدافع. ويشمل 
الت  اهلاون،  مدافع  أيضاً  النوع  هذا 
يسميها املؤلف )املهارس( وهي مجع 
)اجلرن(  تعين  الت  مهراس  لكلمة 
الناقوصية،  واملدافع  )اهلاون(41.  أو 

واملدافع املخزنية...

الصورة رقم: 3.  مدفع من نوع القنيونات
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الصورة رقم: 4.  مدفع من نوع الحجاريات
 

      ويف إطار حديثه عن اآلالت البارودية حدد 
مكونات ونسب املواد األولية الت تدخل يف صناعتها، 
فقال:« اعلم أن لعمل مدافع احلديد منها، أن لكل 
عشرة قناطر من حناس وحديد يضاف إليه قنطار من 
املهرسية  القدمية  املدافع  العمل من  قزدير، وإذا كان 
أقل من ذلك، أي لكل مائة جزء  فتكون اإلضافة 
مخسة أجزاء«51. وحتدث كذلك عن خمتلف تقنيات 
نقلها من مكان التصنيع إىل مكان االستعمال، تبعا 

ألنواع املدافع واألمكنة املنقولة إليها.

الصورة رقم: 5.  طرق نقل المدافع

◄طرق التصويب واختيار مسار الطلقة.
       ينبه املؤلف إىل ضرورة اختاذ جمموعة من 
االحتياطات ومراعاة الظروف العامة أثناءها الرمي؛ 

والرمي يتخذ عدد كبريا من األوجه نذكر منها61.
أمر  إذا  نقطة؛  ألبعد  األول:الرومي  الوجه 
املدافعي أن يرمي ابعد ما ميكن، فعليه أن ينظر إىل 
الدرجة األعلى للرمي البعيد،  والرمي للبعد املشهور 
واملتفق عليه هو إذا رفع رأس املدفع حت يكون على 
البعد،  غاية  نقطة  وهي  الربع  من  السادسة  النقطة 
فأكثر  والثامنة  السابعة  النقطة  على  رأسه  رفع  وإذا 
فريمي اقل من السادسة ألن السادسة هي على مخس 

وأربعني درجة من ارتفاع األفق71.
الوجه الثاني: وهو الرمي أسفل قليال من 
إذا كان  ذلك  ويكون  االستقامة،  على  الرمي 
الرمي على بعد مائت خطوة أو حنوها، وإذا كان 
الرمي على أدىن واقل من اخلط املستقيم فهذه 
لزازة  فيعمل  خطوة،  مائت  لنحو  تكون  الرمية 
تكون يف عرضها على قدر طول الشمع الذي 
وضع على رأس املدفع ليأخذ القياس على أعاله 
بالنظر للرمي على خط مستقيم، وإذا أراد أن 
يعمل ما ينوب عن الشمع فذلك اللزاز يوضع حتت 
املدفع من ورائه، ويأخذ القياس على ظهر املدفع إىل 

رأسه من غري مشع ويكون الرمي على االستقامة81.

الصورة رقم: 6.  مسار الطلقة على خط مستقيم

◄كيفية صناعة أسرة المدافع:
       كانت توضع خمتلف أصناف املدافع على 
أسرة مصنوعة من خشب تناسب  طول املدفع، وقوام 
هذه العملية خشبتان على أربع عجالت وعليها متد 
املدافع91. ويعد خشب البلوط أفضل أنواع اخلشب 
الت ميكن استعماهلا يف ذلك02، كما أن طريقة  صنع 
مرتبطة  األخرى  هي  عجالهتا  وحجم  املدافع  أسرة 
بنوع املدفع12، الذي حيمل لالماكن البعيدة بتقنيات 

خمتلفة حسب وزنه.
  ذكر ابن غامن أن أفضل أنواع اخلشب لصناعة 
النشام والبلوط واجلوز، وان أفضل  األسرة هي عود 
فرتات قطعها هي شهري دجنرب ويناير على أن توضع 
يف صهريج ماء كي ال تتعفن22. وميز بني كيفية صنع 
والقنيونات  )القلبريينة  للمدافع  الكربى  األنواع  أسرة 
من  األول  النوع  ألواح  طول  أن  وذكر  واحلجارة(، 
ونصف كي  مرة  املدفع  طول  على  يكون  املدافع 
يسهل حتريك املدفع من جهة إىل أخرى، كما حدد 
مسك األلواح بقدر قطر الكرة الت يرميها املدفع، فإذا 
كان يرمي بكرة من ثالثني فأكثر فغلظ اللوح يكون 
يرمي بكرة من  الذي  املدفع، وللمدفع  فم  فيه قطر 
ثالثة أرطال أو رطلني فيكون غلظ لوح السرير أكثر 
الذي يرمي بكرة من  املدفع. وللمدفع  من قطر فم 
الربع من قطر  اللوح  فينقص من غلظ  أربعني رطال 
ربع32.  إال  املدفع  فم  قطر  غلظه  يف  فيكون  الفم، 

وحدد وسع اللوح يف جبهة السرير إىل جهة فم 
املدفع  أفوام ويف مؤخرة  أربعة  فيه  فيكون  املدفع 
ثالثة أفوام ونصف، ويف انتهائه من الوراء قطران 

وربع.  

◄كيفية تعمير المدافع وصناعة 
البارود:
       

  إن أول ما جيب أن يدركه املدافعي هو حسن 
صناعة املغرفة وتقطيعها وحتديد طوهلا وعرضها بالنظر 
الشروع يف عملية  املدفع، مث بعد ذلك، وقبل  لنوع 
ملء املدفع، جيب التدقيق يف حالته، هل هو نقي يف 
ظاهره وباطنه، وهل كان معمرا على يد غريه، وإذا 
حت  النار  إشعال  جتنب  فعليه  األمر كذلك،  كان 
يقوم بإفراغه ليتجنب أي زيادة أو نقصان يف البارود 
باملدفع،  ضرر  ألي  جتنبا  وذلك  للعمارة،  املطلوب 
ونبه إىل إمكانية أن يقوم بعض الغدارين مبلء املدفع 
من  ويقتل  وأطرافا  أشتاتا  الرمي  عند  املدفع  لريجع 

يكون قريبا منه42 .
       أما املواد الت تدخل يف صناعة البارود 
فهي ملح البارود والكربيت والفحم الذي يستحسن 
أن يكون من شجرة اجلوز، وحيضر بالطريقة التالية: 
إناء  يف  وجنعلها  البارود  ملح  من  رطل  مائة  نأخذ 
الذي يكفي لرتطيبه، مث  بالقدر  املاء  إليها  ويضاف 
فإذا سخن  احملروق،  الفحم  نار  على  اخلليط  جيعل 
الكربيت  من  رطال  عشرون  مقداره  ما  إليه  يضاف 
ويتم حتريك  املطحونني،  الفحم  من  وعشرون رطال 
اخلليط حت ميتزج بعضه ببعض يف اإلناء احلديدي، 

مث خيرج منه وجيعل يف أواين ويكسكس وينشف52.
      ومما يفسد البارود تعرضه للرطوبة يف املخزن 
أو تقادمه، ويف هذه احلالة يتم إصالحه بعد معرفة 
سبب فساده، فإذا كان بسبب وقوعه يف املاء فيعرف 
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أن الذي فسد هو ملح البارود؛ ألنه بالرطوبة حتلل 
وخرج من تركيبته، وعالجه أن يضاف إليه ما نقصه 

من ملح البارود62. 
البارود البد من معرفة        والستخراج ملح 
األماكن الت يكون فيها، ومن عالماته أن املواضع 
الت يوجد هبا تتخذ فيها األرض يف فصل الصيف 

لون عنق احلمام وفيه بعض اللمعان72.
◄تطور صناعة األسلحة النارية في العهد 

السعدي.
      إذا كان هذا املخطوط يدل على اهتمام 
الدولة السعدية بالسالح الناري خالل القرنني العاشر 
واحلادي عشر اهلجريني، فإن هذا ال يعين أهنم كانوا 
فقد  النارية،  األسلحة  استعمال  أو  لتصنيع  سباقني 
فاس  مبدينة  حرفيني  وجود  عن  املؤرخون  حتدث 
متخصصني يف آالت احلرب النارية، وقد جاء ذكرهم 
عند ابن اخلطيب يف »نفاضة اجلراب« بعبارة »قادحي 
شعل األنفاط  ونافضي ذوايب المجانيق« وذلك 
ضمن الصناع الذين استدعاهم الوزير املريين عمر بن 
عبد اهلل الفودودي استعدادا ملرافعة جيش عبد احلليم 

بن أيب علي املريين، حيث كان حياصر فاس اجلديد 
وسلطاهنا تاشفني بن أيب احلسن املريين بتاريخ 7 حمرم 

عام 763 هـ - 1362م.
        وهكذا تتبني البدايات األوىل الستخدام 

مقذوفاهتا  تسمية  مع  باملغرب،  النارية  األسلحة 
»بالبارود« من طرف كل من ابن خلدون والناصري82 
وابن زيدان. أما عن اآلالت القاذفة للبارود فقد وردت 
العباب«،  »فيض  مؤلف  عند  باألنفاض  تسميتها 
تعبريا عما صار يسمى - من بعد - »باسم املدفع«، 
ويف النصف الثاين من املائة التاسعة للهجرة، يتحدث 
مؤلف مغريب عن جتهيز مدينة طنجة - من طرف 

املعنيني املغاربة - باألنفاض العظيمة واملدافع.
       وبذلك عرفت صناعة السالح الناري تطورا 
للمدافع بعساكر  املستعملني  اجلنود  ملموسا، ومسي 
سنة:  إىل  معروف  مغريب  مدفع  أقدم  ويعود  النار. 
952هـ1545/م، ُصنع يف عهد السلطان السعدي: 
964هـ/1540   - املهدي )947  الشيخ  حممد 
- 1557م(، نُقش يف أعاله - مبحاذاة الفوهة - 
خبط مغريب: »صنع لموالي محمد الشريف نصره 
املدفع،  قاعدة  جبوار  أسفله  عزيزا«، ويف  نصرا  اهلل 
نُقش: »عمل )منصو( العلج عام اثنين وخمسين 

وتسعمائة«

الشيخ  لمحمد  مدفع    .7 رقم:  الصورة 
المهدي، نُقش في أعاله  بخط مغربي: »صنع لموالي 
أسفله  عزيزا«، وفي  نصرا  اهلل  نصره  الشريف  محمد 
بجوار قاعدة المدفع، نُقش: »عمل )منصو( العلج عام 
اثنين وخمسين وتسعمائة«- حديقة عمالة مدينة طنجة

 كان استعماله آنذاك عاما كما يدل على ذلك 
)اجلديدة(  الربجية  مدينة  على  الغالب  حممد  هجوم 
الت كان يدافع عنها الربتغاليون بواسطة أربع وعشرين 
النارية  فاألسلحة  الوزان،  احلسن  وحسب  مدفعا. 
بأن  خيربنا  مارمول كارخبال  أن  بفاس، كما  تنتج 
استعمل  مدريد،  من  املنحدر  موسى  املعلم  الصانع 
من  بسوس  منجم  من  حناس  معدن  945هـ  سنة: 

أجل صناعة مدفع يبلغ طوله ستة عشر قدما. 
املدافع  إىل  باإلضافة  السعديون      وقد صنع 
الصغرية، آليات كبرية جدا من أجل احلصار وتسمى 
خالل  لرؤيتها  الربتغاليون  اندهش  »ميمونة« 
منح  أكادير، كما  مدينة  مواجهتهم هلم يف حصار 
له  منها  واحد  مدافع،  لألتراك  امللك  عبد  السلطان 
قذائفها،  بأحد  الربتغاليون  احتفظ  فوهات،  سبع 
االقتصاد  وبفضل  لشبونة.  مبتحف  حاليا  ويوجد 
املزدهر وغناهم املايل بسبب ذهب السودان والتجارة 
الصحراوية، استطاع السالطني السعديون استقطاب 
التقنيني األجانب وخاصة املهندسني وصناع املدافع 

األوروبيني أو األتراك.
        باإلضافة إىل مدفع 
حممد الشيخ املذكور، وقفنا 
عهد  يف  آخر  مدفع  على 
أبو حممد  السلطان  ابنه 
 964( الغالب  اهلل  عبد 
 - 982هـ/1557   -
ُصنع يف:  1574م(، 
978هـ/5  حمرم  فاتح 
ومُسي  1570م،  يونيو 
بـ: »النفط  املدفع  هذا 
نُقش ذلك  السعيد« كما 

إىل  املنقوشة  الربونزية، وتتوزع نصوصه  على واجهته 
ثالثة عناصر:

باهلل«، وهي  عبارة: »القوة  األول؛  - العنصر 
الغالب  اهلل  للسلطان« عبد  »عالمة  مبثابة: 

السعدي، نُقشت يف القمة داخل إطار مستطيل.
السلطان  باسم  الثاني؛ ويرتبط  - العنصر 
والتمكني،  بالنصر  له  أبيه، والدعاء  السعدي واسم 
تركيب كل  مت  وقد  املدفع،  ُصنع  تاريخ  عن  فضال 
ذلك يف شكل دائري على غرار التقليد الذي كان 
معموال به يف الطغراوات92 املشرقية، وحتديدا اململوكية 
منها. ونُقش يف فضاء الدائرة الطغرائية مايلي: »أمر 
بعمل هذا النفط السعيد - إن شاء اهلل عمله - 
أمير المومنين المجاهد في سبيل رب العالمين؛ 
أبو محمد عبد اهلل الغالب باهلل، بن أمير المومنين 
أبي عبد اهلل محمد الشيخ الشريف الحسني أيده 
اهلل ونصره. أّول يوم من محرم عام ثمانية وسبعين 

وتسعمائة«.
املدفع  اسم صانع  فيه  الثالث؛ ورد  - العنصر 
داخل إطار مستطيل، ونصه: »صانعه الحاج أحمد 

القمق«.

استعمل  الذي  نفط  المغربي  .المدفع   8 رقم:  الصورة 
في معركة وادي المخازن متحف األسلحة برج النار – فاس
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متفوقة  السعدية كانت  املدافع  أن  واملالحظ    
من حيث اإلخراج الفين على املدافع العثمانية اعتبار 
من عهد أيب املعايل زيدان وعهود أبنائه ألن هؤالء 

استعانوا باخلربة اهلولندية يف صناعة مدافعهم03.
اهتم  املعتصم  امللك  عبد  بويع  وملا          
بصناعتها  عارفا  الت كان  املدافع  بإنتاج  أكثر-   -
منها13.  مثانية  إعداد حنو  على  وأشرف -بنفسه - 
كما بىن املنصور السعدي »دار العدة« على مقربة 
من قصر البديع مبدينة مراكش، وهي الت يقول عنها 
الفشتايل23: “ وأما ما يفرغ مع األيام من مدافع النار 
الشريفة  أبواهبم  قرب  املائلة  العدة  بدار  ومكاحلها 
اخلزائن  به  غصت  فشيء  احملروسة...  قصبتهم  من 

السالحية والديار العادية”.
     وقد كان ضمن جيش املنصور الذهيب أربعة 
النار،  عساكر  أو  النار  جبيوش  تسمى  مدفعية  فرق 
عليه  جرى  الذي  »والرتتيب  عنها:  الفشتايل  قال 
العمل يف عساكر النار باحلضرة: أن يتقدم - أوال-
جيش السوس، مث يردفه جيش الشرافة، مث يردفهما 
املعلوجني ومن  املوايل  العظيمان: عسكر  العسكران 
انضاف إليهم، وعسكر األندلس ومن لبس جلدهتم 

ودخل يف زمرهتم«
     وعرف عهد املنصور بناء أربعة عشر برجا 
أربع  بني  وتواجدت  »بستيونات«،  تسمى  مدفعيا 
مدن مغربية، واحد منها يف مدينة تازة، واثنان مبرسى 
اجلديد،  فاس  بأسوار  متوضعت  وتسعة  العرائش، 
واثنان خارج فاس العتيق على مقربة من باب الفتوح 
بربج  يعرف  األخري  هذا  وقد كان  احملروق،  والباب 
النار، تدليال على مهمته املدفعية، مث تطري السكان 

من هذا التعبري واستبدلوه باسم »برج النور«.
األبراج  هذه  نفسه  السلطان  جهز        وقد 
األربعة عشر باملدافع وأسكن هبا احلاميات املختصة، 
بالبارود  تقذف  القدمية  فاس  مدافع حصين  وكانت 

أيضا،  ويسجل  واحلجرية.  املعدنية  وبــالكور  والنار، 
عادة ضرب  باملغرب  ظهرت  املنصور،  عهد  يف  أنه 
واألضحى،  الفطر  عيد  العيدين:  مبناسبة  املدافع 
فاس:  مدافع  عن  الفشتايل  قال  بشارة،  ورود  وعند 
أو  املصلي  من  العيدين  يف  رعودها  استهلت  »وإذا 
األرض  دوي  عن  تسأل  فال  عظمى،  بشارة  لورود 
وجفاهنا... وميتد على البلدين ركام البارود كأنا هو 

ليل مطبق33.
     وفيما يلي ناذج ملدافع برونزية نُقشت عليها 
املعايل  أيب  عهد  إىل  بعضها  يرجع  السعدية  الطغراء 
1037هـ/-1603  السعدي )1012 -  زيدان 
ابنه  عهد  إىل  اآلخر  وبعضها  1628م(، 
1636م(،  الوليد )-1040 1046هـ/-1631 
طنجة،  مدينة  من  بكل  حاليا  حمفوظة  وهي 
النار(  برج   - السالح  األسلحة )دار  وكذا متحف 
هلذين  املنسوبة  املدافع  معظم  فاس، لكن  مبدينة 
وقفنا  الت   - قطعها  توجد  السعديني،  السلطانني 
عليها - مبدينة آسفي يف »قصر البحر« قبل اهندام 
دفع بالسلطات  الذي  االهندام  وهو  أبراجه،  أحد 
احمللية ووزارة الثقافة املغربية إىل إغالقه سنة: 2010م 
خمافة اهنياره املفاجئ، يف انتظار إجياد حلول عاجلة 
أقدمت  املعلم األثري من االهنيار، وقد  إلنقاذ هذا 
املبىن  أبراج هذا  بإخالء  قبل ذلك  املعنية  السلطات 
ساحة  وسط  إىل  حتويلها  مث  السعدية،  املدافع  من 
إنقاذها يف حالة  القصر، وذلك حت تسهل عملية 

حدوث أي طارئ.

السعدية  املدافع  بعض  أن  نذكر كذلك،       
مازالت موجودة، من قبيل تلك املنصوبة حبديقة عمالة 
مدينة طنجة، ومنها مدفع حملمد الشيخ األول، كتب 
يف أعاله باخلط املغريب: »صنع ملوالي حممد الشريف 
أسفله: عمل »منصور«  اهلل نصرا عزيزا، ويف  نصره 

العلج عام اثنني ومخسني وتسعمائة«، ومدفع آخر 

الصورة رقم: 9. مدافع محفوظة بمدينة أسفي في 
قصر البحر

الشرقي  باخلط  عليه  كتب  زيدان،  للسلطان 
الثلثي: »أمر بعمله عبد اهلل أمري املؤمنني موالنا زيدان 
املظفر باهلل، ابن أمري املؤمنني موالنا أمحد، بن أمري 
املؤمنني موالنا حممد الشيخ أيده اهلل«. ويتوسط هذه 

الكتابة شكل مستطيل يشتمل على عالمة زيدان.
       وقد اشتهرت املدافع السعدية بالنقوش 
الطغرائية، والسر يف ذلك - حسب احد الباحثني43 
بسيادة  وارتباطها  للطغراء،  الرمزية  الداللة  إىل  يرجع 
السالطني  قوة  إىل  أيضا  ترمز  الدولة، كما كانت 
الذين كانوا يريدون ختليد ذكرهم وذكراهم بشارات 
وتوقيعات منسوبة إليهم، والسيادة - على هذا الفهم 
ملواجهة  السالح  بقوة  إال  تتحقق  أن  ميكن  ال   -
الداخلية،  الثورات  األطماع اخلارجية، و كبح مجاح 
بل  األساسية،  السمة  هي  الطغراء  لذلك كانت 
يكاد  ال  حت  السعدية،  املدافع  زين  ملحا  ومطلبا 
خيلو واحد منها من هذه الشارة الرمزية، وخاصة يف 

عهد أيب املعايل زيدان وعهود أبنائه.

◄خاتمـــــة:
         يعد العصر 
السعدي يف املغرب فاحتة 
الذي  احلديث  للعصر 
األوىل  مراحله  بدأت 
الوطاسية،  الدولة  مع 
هو  ملا  تبعا  وذلك 
التحقيب  يف  به  معمول 
اإلنساين.  للتاريخ  العام 
األحداث  عصر  فهو 
والتحوالت  املتسارعة، 
الت  الكربى  السياسية 
واكبها انتقال مركز الثقل 
يف  املسيحي  العامل  إىل 
هذا  ولعل  املتوسط،  األبيض  البحر  حلوض  الغريب  الشق 
وغريه  املخطوط  هبذا  لالهتمام  السعديني  دفع  ما 
بغية االستفادة من خمتلف اخلربات؛ فطوروا صناعة 
صهر  وأفران  العدة  دور  إنشاء  عرب  حمليا  املدفعية 
دفاعي  عتادي  مكون  أهم  ولعل  األسلحة،  وختزين 
سجل حضوره اهلام واحلاسم ضمن املنظومة الدفاعية 
أحجامها  بتعدد  املدفعية  سالح  هو  للسعديني 
وكان  النارية،  عياراهتا  تباين  و  أشكاهلا  واختالف 

ذلك حتت إشراف األوربيني واألتراك.
        وقد كانت استفادة السعديني كبرية من احلمولة 
األسلحة؛  حول  املتمحور  املخطوط  هلذا  العلمية 
من  أنواعها  تتباين  الت  املدفعية  صنف  خصوصا 
صناعتها  ومواد  والوظيفة  واحلجم  التسمية  حيث 
األسرة  ونوع  هبا،  ترمي  الت  والكتل  تعمريها  وطرق 
عجالهتا،  مع  صناعتها  وكيفية  عليها  حتمل  الت 
باإلضافة إىل التدقيق يف كيفية تعمري املدافع بالبارود 
فساده، وحتديد درجة  وصناعته وإصالحه يف حالة 

الرمي وغريها مما ورد يف أبواب هذا املخطوط.
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     ومن خالل ما وصلنا من أخبار يف املصادر 
التارخيية وما بقي من قطع مدفعية متناثرة هنا وهناك، 
وما ورد يف خمطوط العز واملنافع، يتضع مدى التقارب 
بني ما أنتجه املغرب وما ورد يف هذا املخطوط املتعلق 
لعلم  هاما  مصدرا  حبق  يعد  الذي  املدفعية  بعلم 

األسلحة. 

◄الهوامش:

بن  بن حممد  غامن  بن  أمحد  بن  إبراهيم  هو   -   1
زكريا األندلسي امللقب بالرياش، والَرياش حتريف لكلمة ريس 
ورد  وقد  العرب.  عند  البحر  ربابنة  على  تطلق  الت  العربية 
امسه مغلوطاً يف بعض املراجع املعاصرة فيشري الزركلي اىل بأن 
امسه » إبراهيم املعجام، الرباش«، واحلقيقة أن امسه ليس هذا 
ـ أي  باملعجم  وال ذاك وإنا »ابن غامن األندلسي« الشهري 

باللسان األعجمي ـ بالرياش.
العلم  دار  االعالم،  الدين،  خري  الزركلي   -

للماليني،2002، الطبعة اخلامسة عشر، ص:30.
2  - الكتاين، حممد إبراهيم، الكتاب املغريب وقيمته، 

جملة احلكمة، عدد: 12، 1997م ص: 388.
- ولكن املرتجم كان يقف عن عملية الرتمجة بني وقت 
وآخرعند اصطدامه بالتعابري الفنية العديدة الت حيويها وخاصة 
معرفة أمساء وأنواع املدافع املختلفة، الت حتدث عنها مؤلف 
الكتاب وعددها اثنان وثالثون نوعاً. ويصف لنا الشهاب 
احلجري يف اخلامتة الت ذيل هبا ترمجته للكتاب هذه الصعوبة 
وكيف ذلَلها بقوله:« وبعد أن اشتغلت بعض األيام برتمجة 
الكتاب توقفت من أجل أمساء املدافع، وما يتعلق هبا، ألنه 
مل نعرف هلا أمساء عربية، حت طرحت القلم وأردت أن أتركه 
مث تذكرت يف احلني لرؤيا رأيتها قبل ذلك اليوم، كنت أقرأ يف 
قوله تعاىل » الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل«، فتقوى 
عزمي على ترك البخل من نفسي، واشتغلت به وسهل اهلل 
علي من تلك الساعة حت اختتمته، وكنت إذ ُيشكل علي 
شيء من الكتاب نسأل الريس مؤلفه ويبني يل يف احلني بياناً 
شافياً كل ما نسأله عليه. وعلمت أن كل ما ذكر وكتب 

على  عزمت  الذي  اليوم  ويف  والفعل،..  بالقول  عنده  هو 
ولساين  الصباح  عند  النوم  من  فقُت  الكتاب  تعريب  متام 
يقول قوله تعاىل) اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم 
نعمت ورضيت لك اإلسالم ديناً(، ففهمت من اآلية أن اهلل 
تبارك وتعاىل قبل الكتاب ورضيه،نسأله سبحانه أن ينفعنا به 
يف الدنيا اآلخرة وللمسلمني بفضل سيدنا حممد صلى اهلل 
عليه وسلم عبده ورسوله، ومسيت الكتاب بإذن الريس مؤلفه 

كتاب العز واملنافع للمجاهدين باملدافع ».
3  - الكتاين، الكتاب املغريب وقيمته، م س، ص: 

.388
يندرج  البداية  يف  باملخطوط  اهتمامي  كان   -   4
هبا  الت كتب  احلروف  لصور  الفنية   الدراسة  ضمن  
اخلط  “بعلم  املتعلقة:  الباليوغرافية”  املخطوط”الدراسة 

وصناعته”.
العز  األندلسي،  الرياش  غامن  ابن   - ينظر:   -   5
احلرب  بآالت  اهلل  سبيل  يف  للمجاهدين  واملنافع  والرفعة 
للسياحة  ظيب  أبو  هيئة  اهلندي،  إحسان  حتقيق  واملنافع، 

والثقافة، دار الكتب الوطنية،2013.
بن  حممد  ابن   غامن  بن  امحد  بن  إبراهيم  الرايس   -
زكرياء األندلسي، العز والرفعة واملنافع للمجاهدين يف سبيل 
احلجري  قاسم  ابن  امحد  ترمجة  واملنافع،  احلرب  بآالت  اهلل 
شهادة  لنيل  أطروحة  الغزواين،   حممد  حتقيق  األندلسي، 
الدكتوراه يف التاريخ، جامعة ابن طفيل كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية القنيطرة، 2014-2015.
6  - ابن امحد غامن األندلسي، العز والرفعة واملنافع 
للمجاهدين يف سبيل اهلل بآالت احلروب واملدافع، خمطوط 

باخلزانة الوطنية، الرباط، رقم ج87، ص:11.
7  - العز والرفعة، مصدر سابق، ص:13.
8  - العز والرفعة، مصدر سابق، ص:12.

9  - نفسه، ص: 13.

10  - نفسه، ص: 14.

11  - نفسه، ص: 14.
12  - نفسه، ص:14.
13  - نفسه، ص:62.

14  - العز والرفعة، مصدر سابق، ص: 14-15.
15  -  نفسه، ص: 9.

وما  ص:86  سابق،  مصدر  والرفعة،  العز   -   16
بعدها

17  - نفسه، ص: 146.

18  - نفسه، ص: 147.

19  - نفسه، ص: 108.
20  - نفسه، ص: 42.
21  - نفسه، ص: 43.
22  - نفسه، ص: 65.
23  - نفسه، ص: 65.

24  - العز والرفعة، مصدر سابق، ص: 92.
25  - نفسه، ص: 182.
26  - نفسه، ص: 183.
27  - نفسه، ص: 186.

28  - الناصري أبو العباس أمحد بن خالد، االستقصا 
املؤلف:  ولدي  حتقيق  األقصى،  املغرب  دول  ألخبار 
الدار  الكتاب،  دار  الناصري،  حممد  و  الناصري  جعفر 

البيضاء،1997م، ج 2 ، ص: 18.
29  - الطغراء رسم أو شارة هلا شكل معني وظفت 
احلروف العربية يف رمسه، وظفت يف كتابة اسم السلطان أو 
الدعاء له، استعملها بعض السالطني، كنوع من التوقيعات 

أو األختام الت تكون رسائلهم ممهورة هبا. 
واألختام  الطغراء  احلفيظ،  عبد  30  - خبطة حممد 
السلطانية وعالقتها بإشكالية السيادة بني املغرب السعدي 

وتركيا العثمانية، 2013، ص: 254.
31  - املعجم التارخيي« ص 28، 63.

الصفا  مناهل  العزيز،  عبد  ابوفارس  الفشتايل   -  32
يف أخبار امللوك الشرفاء”، السفر املختصر املطبوع بتطوان، 

ص: 246.
33  -  نفسه.

34  - خبطة، الطغراء، م س، ص: 252.

◄الئحة المصادر والمراجع:

زكرياء  بن  حممد  بن  غامن  بن  أمحد  بن  إبراهيم   -
بآالت  اهلل  سبيل  يف  للمجاهدين  واملنافع  العز  األندلسي، 
احلروب واملدافع، خمطوط باخلزانة احلسنية بالرباط حتت رقم: 

.2646
واملنافع  والرفعة  العز  األندلسي،  الرياش  غامن  ابن   -
حتقيق  واملنافع،  احلرب  بآالت  اهلل  سبيل  يف  للمجاهدين 
إحسان اهلندي، هيئة أبو ظيب للسياحة والثقافة، دار الكتب 

الوطنية،2013.
- الرايس إبراهيم بن امحد بن غامن ابن  حممد بن زكرياء 
اهلل  سبيل  يف  للمجاهدين  واملنافع  والرفعة  العز  األندلسي، 
بآالت احلرب واملنافع، حتقيق حممد الغزواين، ترمجة امحد ابن 
قاسم احلجري األندلسي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  طفيل كلية  ابن  جامعة  التاريخ، 

القنيطرة، 2014-2015.
يف  الصفا  مناهل  العزيز،  عبد  فارس  أبو  الفشتايل   -
مآثر موالينا الشرفا، حتقيق: عبد الكرمي كرمي، منشورات وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية، د. ت.
- الكتاين حممد إبراهيم، الكتاب املغريب وقيمته، جملة 

احلكمة، عدد: 12، 1997.
االستقصا  خالد،  بن  أمحد  العباس  أبو  الناصري   -
ألخبار دول املغرب األقصى، حتقيق ولدي املؤلف: جعفر 
البيضاء،  الدار  الكتاب،  دار  الناصري،  حممد  و  الناصري 

.1997
- خبطة حممد عبد احلفيظ، الطغراء واألختام السلطانية 
وتركيا  السعدي  املغرب  بني  السيادة  بإشكالية  وعالقتها 

العثمانية، 2013.
- الزركلي خري الدين ، األعالم، دار العلم للماليني، 

الطبعة اخلامسة عشر، 2002.
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الرحالت االستكشافية: مقاربة فكرية وحضارية
"الرحالت األوربية في الجزائر أنموذجا"

أ.د/ ناصر الدين سعيدوني
جامعة أبو القاسم سعد هللا

 الجزائر - 2 -

الّرحلة االستكشافية من خالل دوافعها  ولكون 
املغامرة  روح  عن  تعرب  عرضها  وطريقة  ومواضيعها 
فإّن  اآلخر،  حقيقة  ومعرفة  اجملهول  الستكشاف 
األمم  تيقظ  بفرتات  عادة  ترتبط  ونوعّيتها  مستواها 
اإلسالمي  العامل  فقد كان  الشعوب.  رقي  ومراحل 
مبدعا يف الرحالت عندما كانت ثقافته عاملية ذات 
سلوكه  بالفرد يف  يتّصل  ما  بكّل  هتتم  إنسانّية  نزعة 
وتطّلعاته، كما يلمس ذلك يف مضمون العديد من 
واألقاليم  البعيدة  البالد  يف  االستطالعّية  الرحالت 
السريايف  سليمان  التاجر  رحالت  قبيل  من  النائية، 

إىل  مكان  من  صورها  واختلفت  مناظرها  فتعددت 
عن  حبثا  األوربيون،  ارتادها  الت  العوامل  عرب  مكان 
اجملهول ومنطلقا للتواصل مع اآلخر ورغبة يف تكوين 
صورة واقعية عن اجملتمعات يف أوربا وخارج أوربا الت 

كانت تسعى للتواصل معها.
معلومات  االستكشافية  الرحلة  تضمنا  لقد 
الناس  واهتمامات  احلياة  واقع  عن  األمهية  غاية  يف 
الطريق وحمطاهتا،  مراحل  من  بدءا  العمران  ومظاهر 
ما  الطبيعية، وهذا  األثرية ومظاهرها  مبعاملها  وانتهاء 
جعل هذه الرحالت األوربية باختالف أنواعها وتعدد 
غنية  معلومات  على  تتوفر  أشكاهلا  وتباين  أصنافها 
والقضايا  تتناوهلا  الت  املواضيع  حيث  من  ومتنوعة 
أصبحت  تعرضها، حبيث  الت  واملواضيع  تثريها  الت 
التاريخ  يف  باحث  ألي  بالنسبة  اخلربية  املادة  هذه 
ال  أساسيا  ومرجعا  أوليا  مصدرا  للرتاث  ومستقرئ 
والتعرف  احلياة  لتلمس مظاهر  عنه  االستغناء  ميكن 
وللتعرف  اقتصادي  ونشاط  اجتماعي  حراك  على 
االقتصادية  والنشاطات  السياسية  األوضاع  على 
والعالقات االجتماعية ونوعية احلياة الثقافية والروحية 

السائدة يف أي إقليم أو قطر أو بلد.
حيدد كيفية  أن  الباحث  على  يفرض  ما  وهذا 
التعامل معها واالستفادة منها، فال يكتفي باالطالع 
ترصد  الت  اإلحصائية  والفهارس  اجلداول  على 
الرحالت االستكشافية األوربية، وإّنا ينصب اهتمامه 
أهم  الستخالص  نقدية  ومقاربة  حتليلية  قراءة  على 
اخلصائص واملميزات وحتليل معطياهتا املعرفية، لكون 
اهلادف  املسعى  يف  أويل  وعمل  أولية  خطوة  ذلك 

إلحياء الرتاث وإعادة بعث املاضي حيا.
الرحالت  أصناف  مبختلف  اإلملام  دام  وما 
العربية  البالد  مستوى  على  األوربية  االستكشافية 
اجلهد  طاقة  يتجاوز  متكامل  حبث  مشروع  يتطلب 
ما  على  هذا  عرضنا  يف  نقتصر  فسوف  الفردي، 

ورواية  والبلدان  املدن  وفضائل  واملمالك  واملسالك 
رصيدا  يشكل  واحلجاج،  التجار  وتقاليد  املسافرين 
واملتطلبات  الثّقافية  احلاجات  عن  يعرب  معرفيا 
الروحية  وامليول  الفكرية  والتوجيهات  االجتماعية 
للشعوب واجلماعات؛ وجيعل منها مظهرا معربا عن 
واقع احلضارة اإلسالمية يف أي بلد أو قطر من العامل 

اإلسالمي.
لقد كان تراجع إسهام املسلمني يف أدب الرحلة 
الرابع عشر  الثامن اهلجري  القرن  منذ  االستكشافية 
للميالد مؤشرا على أّن املسلمني قد فقدوا الرغبة يف 
االطالع واالستكشاف بعد أن فضلوا االنكماش على 
الوقت  تراثهم ويتغنوا مباضيهم، يف  ليجرتوا  أنفسهم 
الذي بدأ فيه األوربيون يتطلعون إىل فرض وجودهم 
احلضاري، فاندفعوا لريادة الفضاءات اإلنسانية خارج 
االستكشافية  الرحالت  فيي  السبق  فكان  قارهتم، 
لإليطاليني ومن تأثر هبم، من امثال ماركو بولو الذي 
سافر عرب آسيا ووصل إىل الصني وتعرف على بالط 
إمرباطور املغول ببكني يف رحلته الت استمرت حوايل 
ربع قرن )1271 - 1295م(، وجيوفانو فريازانو 
)1526م(،  نافا جريو  أندريا  ومونزر  )1524م(، 
وخريونيمو  ألبرييت،  وليوناردو  سيلفيوس،  وإنياس 

)1495م(.
روح  بفعل  االستكشافية  الرحلة  أصبحت  لقد 
النهضة الت عمت املدن اإليطالية أثناء القرنني الرابع 
عشر واخلامس عشر، حسب ما الحظه املؤرخ ياكوب 
يوركهارت "نتيجة طبيعية لتحرر العقل اإليطايل من 
ويستوعب  اخلارجي  العامل  حقائق  ليكتشف  القيود 
حقائقه"، وهذا ما جعل أغلب تلك الرحالت تعرب 
حيث  من  اإلنسانية  النهضة  عصر  توجهات  عن 
عمق ثقافة أصحاهبا وقوة مالحظتهم ودقة وصفهم 
وعمق إحساسهم. فجاءت الرحلة يف شكل عرض 
سياحي ممتع لكل ما يتصل بالفرد أو يتعلق باألشياء 
الت يستعملها أو يتصل بالسلوك الذي يصدر عنه، 

وابن  األقصى،  الّشرق  يف  877م(  )264ه/ 
فضالن )309ه/921م( يف بالد الرتك والّصقالبة 
والبلغار، وأيب دلف مسعر اخلزرجي يف الصني واهلند 
التطيلي  يونة  بن  وبنيامني  331ه/942م(،  )ت 
)561 - 569ه/1165-1173م( بأوربا وبالد 
)779ه/1377م(  بطوطة  وابن  والروم،  العجم 
الذي جاب العامل من الصني وجزر الغربية إىل بالد 
السودان وغريهم، وهذا ما جعل أدب الرحلة يف فرتة 
1-7ه/-7  )ق  اإلسالمية  العربية  احلضارة  عطاء 
13م( من خالل ما تتضمنه كتب البلدان واألقاليم 

تشكل الرحالت االستكشافية مصدرا تارخييا أوليا وصنفا أدبيا متمّيزا جغرافيا حيا، وذلك ملا 
حتتوي عليه من معلومات تارخيية دقيقة وأوصاف بشرية معربة وصور أدبّية طريفة للفرتات اّلت تعود 
مظاهر  وترصد  اجملتمع  نبضات  تتحسن  فهي  واملالحظة،  بالوصف  تتناوهلا  اّلت  واجملتمعات  إليها 
الطبيعة وتسجل سلوك اإلنسان وتعلق على اهتمامات الفرد، وهذا ما أكسبها مكانة متميزة يف عامل 
الرتاث املكتوب وجمال الثقافة املوثقة، وجعل منها ذاكرة متجددة وسجال حيا لوقائع احلياة، ممّا جيعل 
الّرحالت االستكشافية حبق حمصلة الذاكرة الواعية واملرآة الصادقة لإلنسان يف تفاعله مع شروط بيئته 

ومتطّلبات عصره وحاجات جمتمعه.
وما دامت الّرحلة االستكشافية من حيث مضموهنا وطريقة تعبريها جتمع بني ما حتتويه التقارير 
اخلاصة وما هتتم به املذكرات الشخصية وما تسجله الرتاجم وكتب اجلغرافية، ومتزج يف تسجيلها لوقائع 
وعرضها لألحداث بني ذاتية الفرد املعربة عن ميوله واملتحكمة يف سلوكه، وبني موضوعية املالحظة 
حلقائق األشياء، فإن هذا التنوع وهذه االزدواجية يف الرؤية والتنازل تفرض على املتعامل معها أن جيمع 
بني مقاربة األديب يف حتليله الّنصوص وبني نقد الباحث يف متحيصه ونقده ملضمون تلك الّنصوص.
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وجهة كثري  الت كانت  اجلزائرية  بالبالد  منها  يتصل 
من الرحالة األوربيني، نظرا لدورها املميز يف الّصدام 
البحري العثماين األوريب بغرب املتوسط والحتكاكها 
التاسع  القرن  من  األول  الربع  منذ  ولتحوهلا  بأوربا، 
عشر ميدان جتربة عملية للمشروع االستعماري الذي 
الثقافية  اخللفية  االستكشافية  الرحالت  له  وفرت 
االقتصادية  توجهاته  رسم  يف  وساعدت  والسياسية 

والعسكرية.
الرحالت  العام هلذه  العرض  نتجاوز  هذا وحت 
على  التعرف  إىل  اجلزائر،  يف  األوربية  االستكشافية 
واقعها وآفاقها فقد انصب جهدنا على رصد جممل 
هذه الرحالت منذ أواسط القرن السادس عشر وإىل 
أواخر القرن العشرين، فتمكنا من إجراء مسح إمجايل 
هلذه الرحالت ووضع قائمة تشتمل على 250 رحلة 
دراسة  موضوع  ستكون  تارخيها  حسب  زمنيا  مرتبة 
هذا  عرضنا  يف  نقتصر  أن  على  مستقبال،  مفصلة 
الرحالت  هذه  أهم  وأهداف  توجهات  حتديد  على 
االستكشافية الت أثبتنا هلا بيبليوغرافية باللغات الت 

نشرت هبا يف آخر البحث )أنظر امللحق(.
اجلزائر  يف  األوربية  االستكشافية  فالرحالت 
تتضمن مذكرات الرحالة وتقارير القناصل وانطباعات 
اجلواسيس  وإفادات  البحارة  وحكايات  املسافرين 
وتقاييد رجال الدين. وهي مع اختالف أهدافها وتباين 
اجتاهاهتا وتضارب معلوماهتا يف بعض األحيان، تعترب 
للمعلومات  نظرا  األوىل،  الدرجة  تارخييا من  مصدرا 
الت توفرها للباحث ولتنوع وجهات النظر الت تعرب 
عنها والظروف الت كتبت فيها، فهي ال تقل أمهية 
بل  الرمسية،  السجالت  وحت  احمللية  الكتابات  عن 
تصبح لقلة الوثائق األرشيفية وشح املصادر املتعلقة 
بتاريخ اجلزائر مصدرا أساسيا ال ميكن أن يستغين عنه 
أي باحث يف دراسته للحياة االجتماعية والثقافية، 
السياسي،  والوضع  االقتصادي  للنشاط  دارس  أو 
أثناء العهد العثماين أو فرتة االحتالل الفرنسي للفرتة 

احلديثة من تاريخ اجلزائر.
إّن تنوع املعلومات اّلت تّضمنتها هذه الرحالت 
األوربية تعود يف أساسها إىل اختالف ميول وثقافة 
اجلزائر  أوضاع  من  نظرهم  وجهة  وتباين  أصحاهبا 
الوصف  جتاوزنا  فإذا  حبكامها،  عالقتهم  وطبيعة 
اجلغرايف واملالحظات الشخصية فإن هذه الرحالت 
من  الذي كتبت  الغرض  حسب  تصنف  أن  ميكن 
إىل  لتحقيقه،  تسعى  الذي كانت  واهلدف  أجله 

مخسة أصناف، وهي:
بالوضع  يهتم  سياسي،  طابع  له  صنف   .)1
لتويل  هبا  املعمول  والتنظيمات  للجزائر  السياسي 
مع  بتعاملها  املتعلقة  األحداث  ويسجل  احلكم، 
الدول األوربية، وبنشاط حبريتها وما يرتتب علي من 
معاهدات واتفاقيات، مثل ما كتبه: لوسيور فرانسوا 
 ،)1817( كرويب  وبول  )1675م(،  روكوفيل 

وفيليبو بانانت )1820م(.
االقتصادي،  اجلانب  على  يركز  صنف   .)2
وما  التجاري،  بالتبادل  تتعلق  معلومات  فيسجل 
يرتتب عنه من امتيازات مجركية ومعامالت تفضيلية 
األوربية  األسواق  كانت  األولية  للمواد  واحتكار 
 )1679( سافري  جاك  من كتابه  هلا،  حاجة  يف 
البرميودي  دو  وإيلي  )1833م(  لوفريدو  والضابط 

)1860م(.
بالنشاط  ارتبط  دينية،  نزعة  له  صنف   .)3
التبشريي الذي كانت تتكفل به اإلرساليات الدينية 
وبندكتيني  جزويت  من  الرهبنة  سلك  منها  وخاصة 
التنظيمات  هذه  مبعوثو  فحرص  وأوغسطينيني، 
باملسيحيني  يتعلق  ما  تسجيل كل  على  الكنسية 
باجلزائر، وخاصة ما يتعلق باألسرى املسيحيني وكيفية 
اشتهر  وقد  سراحهم،  إطالق  وإجراءات  معاملتهم 
واألدب   )1642( دارندا  إميانويل  لوسيور  منهم 
لوسيان هريول )1643م( واآلباء ف. كامالن وج. 

برينارد وف. دوالموت )1720م( واآلباء دو الفاي 
وماكر ودارسيزاس ولوروا )1726م(.

وخمططات  عسكرية  أهداف  له  صنف   .)4
ومبعوثون  عسكريون  ضباط  به  ساهم  استعمارية، 
واملفوضني  القناصل  من  أغلبهم  دبلوماسيني، 
واجلواسيس، توجه اهتمامهم إىل تقدمي تقارير دقيقة 
املراك  دفاعات  وخاص  وأوضاعها  اجلزائر  حالة  عن 
يف  وممن كتب  اجلزائر.  مدينة  وحتصينات  الساحلية 
هذا الصنف األمريال البندقي أجنيلو إمو )1766م( 
والعقيد بوتان )1808م( وفال باريزو )1830م(.

5(. صنف له صبغة علمية، سجله علماء باحثون 
االستكشافية،  والبعثات  العلمية  بالدوائر  مرتبطون 
وخاصة  القدمية  اآلثار  عن  للبحث  توجه  بعضهم 
الرومانية منها، والبعض اآلخر انصب اهتمامه على 
النباتات  نوعية  على  والتعرف  الطبيعية  املعامل  رصد 
ومن  والرتبة.  واملياه  املعادن  وخصائص  واحليوانات 
هؤالء العلماء الباحثني: سيور بول لوكا )1684م( 
وجان أندري بايسونال )1725م(، ولوي روين دي 
فونتان )1784م( وج. أو. هابنسريت )1732م(.
يف  األوربية  االستكشافية  الرحالت  أمهية  إّن 
من  احمللية  الكتابات  تكمل  تكمن يف كوهنا  اجلزائر 
خاصة،  وتآليف  احملاكم  وسجالت  الغدارة  دفاتر 
لنا  يسمح  االستكشافية  للرحالت  املعريف  فاحملتوى 
يف  اجلزائر  ماضي  من  مهمة  جوانب  على  بالتعرف 

خمتلف جوانبه، فهي:
1 - تتوفر يف جمملها على معلومات ومالحظات 
دقيقة عن أوضاع اجلزائر، فهي تلقي الضوء على فرتة 
مهمة وخطرية من تاريخ اجلزائر متتد من مستهل القرن 
فتتعرض  العشرين،  القرن  مطلع  إىل  عشر  السادس 
أن  اجلزائرية يف خمتلف مظاهرها منذ  بالبالد  للحياة 
خضم  يف  )1518م(  العثمانية  بالدولة  ارتبطت 
إىل كيان  حتوهلا  وأثناء  اإلسباين  العثماين-  الصراع 

سياسي مستقل بشؤونه يف القرن الثامن عشر، إىل أن 
)1830م(  الفرنسي  العسكري  الغزو  بفعل  حتولت 
القضاء  على  جاهدا  عمل  استعماري  مشروع  إىل 
قبل  ماديا ومعنويا،  اجلزائري  الشعب  على مقومات 
التحريرية  والثورة  اجلزائرية  الوطنية  احلركة  تتمكن  أن 

)-1954 1962م( من تصفيته وحمو آثاره.
االجتماعية  العالقات  أغلبها  يف  تتناول   -  2
والنشاط االقتصادي والواقع البشري، وهذا ما جيعل 
سكان  حالة  لدراسة  مهما  مصدرا  الرحالت  هذه 
والقبائل  والطوائف  الفئات  وأوضاع  واملدينة  الريف 
واملعامالت  والروابط  الصالت  وطبيعة  واجلماعات 
حكام  من  املتنفذة  الطبقة  حياة  متيز  الت كانت 
وعلماء ومشايخ وجتار وأعيان، فضال على أن هذه 
الرحالت متدنا مبعلومات قيمة عن واقع احلياة اليومية 
الغذاء وامللبس واملأكل ومواصفات  نوعية ونط  من 
العملة وشبكة املواصالت، وتنوع العادات والتقاليد 
الثقافة  أمور  يف  نفسها  عن  تصفح  الت  واألعراف 

ومسائل العقيدة وقضايا التاريخ واألدب.
3 - تضمن روايات مفصلة عن عالقة احلكام 
يف  القبلية  واجملموعات  باملدن  السكان  بطوائف 
الريف، وتعرفنا على طبيعة الكيان السياسي للجزائر 
املستقلة  الدولة  مواصفات  اكتسب  الذي  العثمانية 
بعد أن ألغي املنصب الشريف للباشا املمثل الشخصي 
اجلزائر  حكام  فأصبح  الداي،  لفائدة  للسلطان 
فعليا  مستقلني  الباشوات"  "الدايات-  املعروفون 
عن الدولة العثمانية منذ 1717م. كما متدنا تلك 
الديوان  صالحيات  عن  حية  بشهادات  الرحالت 
وسلوك احلكام ومكانة اجليش )فرق اإلنكشارية( يف 
الريف  يف  املتجولة  الفرق  وخاصة  السياسي  النظام 
)احملالت( الت تعترب أساس النظام السياسي واهلياكل 
الدفاعية  السياسة  طبيعة  على  تعرفنا  اإلدارية، كما 

للحكام وطريقة تعاملهم مع الدولة األوربية.
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4 - تقدم عرضا شامال ومالحظات دقيقة عن 
طرق استخالص املكوس واجلباية الت انتهجها حكام 
اجلزائر يف العهد العثماين والقائمة على جتريد احلمالت 
العسكرية، وانتهاج أسلوب الشدة مع سكان الريف، 
كما تعرض لنا وجهة نظر خارجية عن صلة السلطة 
احلاكمة )البايليك( بالسكان اخلاضعني )الرعية(، وما 
إدارية وتنظيمات عسكرية،  يرتبط هبا من إجراءات 
وما يتصل هبا من حركات عصيان ومترد كان هلا أثر 
ملموس يف ضعف نظام احلكم باجلزائر وجعله منغلقا 
األوربية  الضغوط  مواجهة  عن  وعاجزا  نفسه  على 

املتزايدة منذ أواخر القرن الثامن عشر.
5 - تؤكد تواصل األوربيني مع احلضارة الرومانية، 
وتظهر مدى عنايتهم برصد اآلثار الرومانية باجلزائر، 
فقد كانت هذه اآلثار الشغل الشاغل ألغلب الرحالة، 
فهم حيرصون على الوقوف عليها، وحياولون جاهدين 
التعرف على مضموهنا، وهم بذلك يعربون عن توجه 
أوريب إلحياء معامل احلضارة الرومانية بشمال إفريقيا، 
اآلثار  بالتنقيب عن  األثرية  البعثات  تتكفل  أن  قبل 

الرومانية ودراستها يف القرن التاسع عشر.
6 - تظهر مدى اهتمام األوربيني بعامل البحر 
وتوجههم  منه،  العثمانية  الواليات  وخاصة  املتوسط 
االجتماعية  واألحوال  الطّبيعية  األوضاع  لدراسة 
واإلمكانات االقتصادية السائدة به، مما سوف ينفر 
معلومات  الحقة  فرتة  يف  والعسكريني  للسياسيني 
خمططاهتم  وتنفيذ  سياساهتم  حتديد  على  تساعدهم 
مع  العدائي  اجلو  تعكس كذلك  االستعمارية. كما 
على  اجلزائرية  البحرية  غارات  بفعل  األوربية  الدول 
السواحل األوربية وهجمات األساطيل الدول األوربية 
مدينة  مقدمتها  ويف  اجلزائرية  الساحلية  املراكز  على 

اجلزائر.
ورغم هذه املعلومات التارخيية والغنية الت جعلت 
ال  مرجعا  اجلزائر  يف  الغربية  االستكشافية  الرحالت 

ميكن االستغناء عنه، فإهنا من حيث توجهاهتا ووجهة 
املخيال  الت شكلها  النمطية  الصورة  تعكس  نظرها 
اجلزائر،  وخاصة  العريب  املغرب  أوضاع  عن  األوريب 
والت هي يف األساس صورة سلبية إن مل تكن غري 
موضوعية نظرا للعالقات املتوترة بني اجلزائر والعديد 
من الدول األوربية وبفعل األطماع االستعمارية لتلك 
الدول وهذا ما جعل العديد من كتاب هذه الرحالت 
االستكشافية األوربية يرون يف الوجود العثماين هيمنة 
البحري  اجلهاد  ويعتربون  ومجودا،  وتأخرا  واستعمارا 
ملخططات  اجلزائر  حكام  وتصدي  واعتداء،  قرصنة 
أّما اجلهاز  اهليمنة اخلارجية موقفا عدائيا غري مربر، 
آلة  جمرد  حكمهم  يف  فهو  للجزائر  احمللي  اإلداري 
بينما  االستعباد،  وتكريس  الظلم  ملمارسة  مسخرة 
مظاهر  جمرد  النظرة  هبذه  والتقاليد  العادات  غدت 

للتأخر واالنغالق.
الفرتة  لتاريخ اجلزائر يف  التصور األوريب  إّن هذا 
العثمانية من خالل الرحالت االستكشافية األوربية 
والذي ينطلق من اعتبارات سياسية ويعرب عن موقف 
يف  احلديث  اجلزائر  لتاريخ  الدارسني  جعل  عدائي، 
موقف حرج، بل يف تناقض مع شروط املنهجية سواء 
من حيث املواصفات املوضوعية أو املعاجلة العلمية، 
املضمون  إىل  حاجتهم  حبكم  يستطيعون  ال  فهم 
عنها،  يستغنوا  أن  األوربية  الكتابات  هلذه  التارخيي 
كما أهنم من جهة أخرى ال ميكنهم قبول توجهاهتا 

االستعمارية أو التسليم بأحكامها املتحيزة.
األملان  الرحالة  أن  الصدد  هذا  يف  يالحظ  ومما 
حد  وإىل  والروس  واهلولنديني  واإلسكندنافيني 
اليثغو  وليم  امثال:  واألمريكان،  اإلنكليز  ما 
)W. Lithgow( )1614م(،  األسكتلندي 
)1732م(  األملاين  هابنسرتايت  أو.  ج. 
شو  توماس  الدكتور   ،)J.E.Hebenstreit(
اإلنكليزي )Dr. Th. Shaw( )1738م(، كو 
 M.G. Kokovotsov(( كوفتسوف الروسي

 J.L.( كاثكارت  ل.  جيمس   ،))1777
األملاين  ريهبندر  فون  Cathcart( )1785م(، 
)J.A.D. Von Rehbinder( )1800م(، 
وليم شالر األمريكي )W. Shaler( )1826م(، 
)Liskenne( )1830م(،  البولوين  ليسكني 
سيمون بفايفر األملاين )S. Pfeifer( )1830م(، 
إىل  يرجع  ذلك  ولعل  وحيادا  موضوعية  اكثر  كانوا 
أهنم مل تكن هلم خلفيات معادية للوجود العثماين ومل 
يتأثروا باملخططات االستعمارية اهلادفة للسيطرة على 

البحر املتوسط واحتالل أقطار املغرب العريب.
من  العلماء  الرحالة  هؤالء  فقد كانت كتابات 
األنكلوساكسون واجلرمان والسالف أقرب إىل االتزان 
وأميل إىل املوضوعية باملقارنة مع نظرائهم الالتني من 
الفرنسيني واإلسبان واإليطاليني وخاصة منهم بعض 
رجال الدين املنتمني إىل إرساليات تبشريية وهيئات 
 L.D.( دال كارفاخال  مارمول  امثال:  من  دينية، 
Marmol y Carvajal( )1600م(، 
 P. Diego de Haedo(( دييغو دو هايدو
دان )P. dan( )1637م(،  األب  1612(م(، 
األب  )E. D'Aranda( )1642م(،  داراندا 
األب  )O. Dapper( )1668م(،  دابر  أو. 
)De la Motte( )1703م(،  دوالموت 
كاموالن )P.F. Camelin( )1720م(، األب 
فقد عرفوا  الفاي )J.B. Lafaye( )1726م(، 
فيما سجلوه عن  املتحيزة  ونظرهتم  العدائي  مبوقفهم 
أقطار املغرب العريب يف العهد العثماين، هذا دون أن 
الفرنسية  الرحالت  لبعض  العلمية  األمهية  من  نقلل 
الواقع من  الت حاولت رصد  واإلسبانية واإليطالية، 
 Le Chevalier( دارفيو  الفارس  قبيل رحالت 
بايصونال  L. D'Arvieux( )1702م(، 
)J.A. Peyssonnel( )1725م(، الكوندامني 
دي  )1732م(،  طولو  ب.  وج.  )1731م(، 
فونتان )L.R. Desfontaines( )1784م(، 

 Venture de Paradis(( بارادي  دو  فانتور 
 Colonel( بوتان  العقيد  1789(م(، 

Boutin( )1808م(.
العديد من هذه الرحالت األوربية  لقد حظيت 
باهتمام  عشر  التاسع  القرن  من  األول  الربع  منذ 
الكتاب األوربيني، وكان للفرنسيني السبق يف ذلك، 
إذ حققوا ونشروا العديد منها، وهذا ما ساعد على 
االنتفاع  من  الباحثني  ومكن  املكتبات  يف  توفرها 
املؤلفات  من  للعديد  األساسي  املرجع  فغدت  هبا، 
يتعلق  ما  منها  خاصة  باجلزائر  تتعلق  الت  التارخيية 
وامليول  املعرفية  املعطيات  أن  على  العثماين،  بالعهد 
النفسية والتوجهات احلضارية الت تعرب عنها الرحالت 
إشكالية كيفية  الباحث  على  تطرح  االستكشافية 
والت ال  منه،  االستفادة  الرتاث وطريقة  مع  التعامل 
حمددة  حبث  مشروعات  غياب  يف  هلا  أجوبة  جند 
اهلدف ومقننة املناهج، ولعل أوىل اخلطوات يف هذا 
املسعى هو رصد مضان هذا الرتاث ووضع فهارس 
ظل  ما  ونشر  ومضمونه  مبصادره  تعرف  متخصصة 
مهمال أو جمهوال منه ليتمكن الباحثون من استغالهلا.
مع  تعاملنا  يف  الضعف  نقطة  دامت  وما 
الرحالت االستكشافية يكمن يف التسليم مبضموهنا 
أو  متحيص  أو  نقد  دون  هي  معلوماهتا كما  وتقبل 
جتاوز  علينا  تفرض  موضوعية  مقاربة  فإن  مقارنة، 
املمارسات التقليدية يف التعامل مع نصوص الرحالت 
تلتزم باملنهج  االستكشافية وإخضاعها لقراءة نقدية 
مبفهوم  وتأخذ  مضموهنا؛  معاجلة  يف  "الوضعي" 
االحتماالت باملنهج البنيوي واألسلوب اإلحصائي، 
وحتليل  معلوماهتا  حلصر  إحصائية  جداول  ووضع 
املعطيات  واستخالص  املعرفية  ومضامينها  دالالهتا 
الت تساعد الباحث على االنتفاع بتلك الرحالت، 
وهذا ما يطمح هذا العرض إىل إثارته وتوجيه االنتباه 
له، عسى أن يندرج ذلك يف اجلهد اهلادف لوضع 
سياسة ثقافية جادة تقوم على احملافظة على الذاكرة 
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حداثي  مشروع  بناء  يف  لبنة  يكون  وأن  التارخيية، 
االستكشافية  الرحالت  أدب  استقراء  يف  مستقبلي 
وتوظيفه لتنمية املواهب اخلالقة للفرد وحتفيز الطاقات 

اإلبداعية للشعب.

الملحق: قائمة بالرحالت التي ورد 
ذكرها في البحث:

- Le Sieur François 
Rocqueville, Relatoin des mœurs 
et du gouvernement des Turcs 
d'Alger, Paris, Olivier de Varennes, 
1675, (112 p).
- Consul C. Ph. Vallière, 
Mémoire, Pub. Par Lucien 
Chaillou sous le titre: L'Algérie en 
1781, Toulon, s.d. (78 p).
- Paul Crombet, Souvenirs 
inédits, Pub. Sous le titre: «Alger 
au temps des Turcs», in Revue de 
Paris, 56ème année, 1958, pp.80-
87.
- Pilippo Pananti, Relation 
d'un séjour à Alger (1815- 1817) 
contenant des observations 
sur l'état actuel de cette 
régence, Les rapports des États 
barbaresques avec les puissances 
chrétiennes,L'importance pour 
celles-ci de les subjugues, Trad. De 
l'italien par Blanquière, Paris, Le 
Normand, 1820, (Éd. Italienne), 
1817.
- Jacques Savary, Le parfait 
négociant, 2ème Éd. Paris, J. 
Guignard, 1679.

- L i e u t e n a n t - c o l o n e l 
Loverdo, De la Régence d'Alger et 
des avantages que la possession de 
ce pays peut procurer à la France, 
Extrait du Spectateur militaire, 
Paris, Anselin, 1833 (36 p).
- M.F. Élie de la Primaudie, 
Le commerce et la navigation 
de l'Algérie avant la conquête 
française, Extrait de Revue 
algérienne et coloniale, T. 
21860/3-, (Pub. A part, Paris, 
Ch.Lahure).
- Le Sieur Emanuel d'Aranda, 
Relation de captivité et de liberté 
de Sieur Emanuel d'Aranda, mené 
esclave à Alger en l'an 1640 et mis 
en liberté l'an 1642, Bruxelles, Jean 
Mommart, 1662, Pub. Récemment 
par Latifa El-Hasser-Zeghari sous 
le titre: Les capitfs d'Alger, Alger, 
Éd. Casbah, 2004 (les éditions 
françaises: Paris, 1657, Bordeaux, 
1665).
- Le R.P. Lusien Hérault, Les 
larmes et clameurs des chrétéens 
français de Nation, captifs en la 
ville d'Alger en Barbarie, Paris, D. 
Houssaye, 1643.
- Le R.P. Lucien Hérault 
(Héron), Les victoires de la charité 
ou les relations des voyages de 
Barabarie faits à Alger coste de 
Barbarie (1643- 1645), Mémoire, 
Paris, 1646 et 1660, Pub. Par P. 
Boyer Sous le titre: «Alger en 
1645 d'après les notes du R.P. 
Hérault», in Revue de l'Occident 
musulman et de la Méditerranée, 

n°17/ 1973, p. 19- 41, n°19/ 1975, 
pp. 29- 741712.
- Les Pères F. Camelin, 
J. Bernard et Ph. De la Motte 
de l'Ordre de la Sainte Trinité 
dit Mathurins, Voyage pour 
la rédemption des captifs aux 
Royaumes d'Alger et Tunis fait en 
1720, Paris, Louis Anne Seveste et 
P.F. Giffart, 1721.
- Le Pére Jean-Baptiste de 
Lafaye, Denis Macker, Augustin 
d'Arcisas, Henri Le Roy, Relation 
en forme de journal de voyage 
pour la rédemption des captifs aux 
Royaumes du Maroc et d'Alger 
pendant les années 1723- 1724 
et 1725, Paris, L.Seveste, 1726 
(Alger, Éd. Bouchène, 2000).
- Le Colonel Boutin, 
Reconnaissance des villes, forts 
et batteries d'Alger, Pub. Par 
G. Esquer, Coll. De documents 
inédits sur l'histoire de l'Algérie, 
Paris, H. Champion, 1927.
- L'Amiral vénitien Angelo 
Emo, «Les fortifications d'Alger, 
Trad. De l'italien sous le titre: 
La mission à Alger du Consul 
de Venise», in Revue africaine, 
T.951951/, pp. 187- 190.
- Val-Paul Lucas, Voyage fait 
par ordre du Roy dans la Grèce, 
l'Asie mineure, la Macédoine 
et l'Afrique (1684), Paris, chez 
Nicolas Simart, 1712.
-  Jean-André Peyssonnel, 
Voyage dans les Régences de 
Tunis et d'Alger fait en 1724- 

1725, Pub. Par Dureau de la Malle, 
Paris, L.D. Guide, 1838 (1er 
Volume), Dernière édition, Paris, 
La Découverte, 1987 (268 p).
- Louis-René Desfontaines, 
Voyage dans les Régences de Tunis 
et d'Alger (1783- 1784), Pub. Par 
Dureau de la Malle, Paris, Gide, 
1838 (Vol. 2, 185 p).
- J.E. Hebenstreit, Lettres 
à Frédéric Auguste II Roi de 
Pologne, Pub. Par Bernouillies, 
Berlin-Leipzig, Trad. Française 
par Eyriés sous le titre: «Voyage à 
Alger, Tunis et Tripoli en 1732», in 
Les nouvelles annales de voyages, 
T. 161830/, pp 590-.
- William Lithgow Thetotall, 
Discourse of the Rare Adventures 
and Painefull Peregrinations of 
Long Nineteene Years Travayles 
from Scotland to the most 
Kingdoms in Europe, Asia and 
Africa, London, 1614, Trad. et Pub. 
en français par Pierre Grandchamp 
sous le titre: Voyage dans les états 
barbaresques (1615- 1616), in 
Revue africaine, T.911947/, p. 
213- 234.
- Le Dr. Thomas Shaw (1692- 
1751), Voyage dans plusieurs 
provinces de la Barbarie et du 
Levant, contenant les observations 
su les royaumes d'Alger et de Tunis, 
la Syrie, l'Egypte, l'Arabie petrée, 
Oxford, 1738, 2ème Éd, London, 
1757 (1ère Trad. français, La Haye, 
chez Jean Neaulme, 1738, 2 Vols; 
2ème Trad. Française abrégée par 
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J. Mac Carthy, Paris, 1830, 405 p) 
(مكث في الجزائر بين 1720 و1732)
- M.G. Kokovtsov, Journal de 
voyage et diverses avec diverses 
observations (1776- 1777), Pub. 
par M. Canard sous le titre: «Une 
description de la côte barbarespue 
au XVIIIème siècle par un 
officier de la Marine russe M.G. 
Kokovtsov», in Revue africaine, 
T.951951/, pp 121- 186.
- James Leander cathcart, 
The Captives J.L. Cathcart (1785- 
1796), Pub. par J.B. Newkirk, 
Laporte, 1899, Trad. En arabe par 
Ismail Larabi, Alger, O.P.U, 1982 
(Capturé à Alger en 1785).
- J-Ad. Frhn Von Rehbinder, 
Nachrichten und Bemerkungen 
under den Algirschen Staat 
(Observations sur Alger), Altona, 
1798- 1800 (3 Vols) (Utilisé par 
René Lespès), Présenté par M. 
Mersiol sous le titre: La Régence 
d'Alger vue par un allemand à la 
fin du XVIIIème siècle, in 2ème 
Congrès national des sciences 
historiques, Alger, 1930, pp. 307- 
312.
- William Shaler, Esquisse 
de l'État d'Alger considéré sous 
les rapports politlque, historique 
et civil, Trad. De l'anglais par M. 
X. Bianchi, Paris, Ladvocat, 1830 
(Éd. Originale, Boston, 1826, 
Nouvelle Éd. Présentée par A.C. 
Bontemps, Paris, Éd. Bouchène, 
2000).
- Liskenne, «Coup d'œil 

sur la Régence d'Alger et ses 
dépendances», in Esquisse 
historique, politique et 
géographique de l'État algérien, ce 
qu'il est indispensable de savoir, 
Paris, Guyonnet, 1830.
- Luis del Marmol y Carvajal, 
Descripcion general de Africa, 
Granada, 1600, Trad. En français 
par Nicolas Perrot d'Ablancourt, 
sous le titre: L'Afrique de Marmol, 
en trois volumes, 1606, Trad. En 
arab par M. Hadji et autres, Rabat-
Beyrouth, 1989 (3 Vols).
- Le Père Diego de Haedo, 
Topographia et historia general de 
Argel repartida en cinco tratados, 
Valladolid, A. Coello, 1612. (Les 
cinq traités traduits en français: 
1. La topographie d'Alger, par A. 
Berbrugger et Dr. Monneau, in 
Revue africaine, T.14- 151870-/ 
2 .1871. Epitome de Los Reyes de 
Argel (Histoire des Rois d'Alger), 
par H.D. de Grammont, Alger, A. 
Jourdan, 1881. 35-4-. La captivité, 
les martyrs, les marabouts, par 
Moliner-Viole, Alger, A. Jourdan, 
1911. 

المصادر والمراجع المعتمدة في 
البحث )مرتبة ألفبائيا(:

بوركهارت، ياكوب، حضارة عصر النهضة   .1
يف إيطاليا، ترمجة عبد العزيز جاويد، ج.2، اجمللس 

األعلى للثقافة، القاهرة، 2005.
عصر  حضارة  وآخرون،  ج.و.  تومسون،   .2

النهضة، ترمجة عبد الرمحن زكي، القاهرة، 1961.
الشرق، .3 إلى  الرحلة  بيير،   جرودا، 
البالد اإلسالمية إلى  الفرنسيين  األدباء   رحلة 
 في القرن التاسع عشر، ترجمة مي عبد الكريم
.وعلي بدر، األهالي للطباعة، دمشق، 2000

جزائرية  ورقات  الدين،  ناصر  سعيدوين،   .4
دار  العثمانية(،  اجلزائر  تاريخ  يف  ودراسات  )أحباث 

الغرب اإلسالمي، بريوت، 1999.
سعيدوين، ناصر الدين، من الرتاث التارخيي   .5
اإلسالمي،  الغرب  دار  اإلسالمي،  للغرب  واجلغرايف 

بريوت، 1999.
األدب  تاريخ  أغناطيوس،  كراتشوفسكي،   .6
الدين  صالح  الروسية  عن  ترمجه  العريب،  اجلغرايف 
بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  هاشم،  عثمان 

.1987
مؤنس، حسني، تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني   .7
يف األندلس، ط2، مكتبة مدبويل، القاهرة، 1988.
اجلزائر  إىل  رحلة  أو،  ج.  هبنسرتايت،   .8
وتونس وطرابلس )1732(، دار الغرب اإلسالمي، 

تونس، 2008.
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مساهمة األمير خالد في بناء الحياة السياسية في 
الجزائر )1919 -  1924م (

أ-غانم بـودن
جامعة بن خلدون تيارت

- الجزائر-

الملّخص : 
تهدف هذه الدراسة إلى تتبع النشاط السياسي لألمير خالد الجزائري خالل الفترة مابين )1919-1924( الذي 
يندرج في إطار حركة اليقظة الفكرية و السياسية التي عرفتها الجزائر في مطلع القرن العشرين، وإبراز مواقفه من مختلف 
القضايا و تحليل مطالبه و مقارنتها في سياقها التاريخي قصد التعرف على خصائص تلك المرحلة، فهو يعتبر في نظر 
الكثير من المؤرخين رائدا للوطنية الجزائرية ومؤسسا للفكر السياسي الوطني المعاصر باعتبار أن التنظيمات السياسية 
الجزائرية التي ظهرت منذ 1926 قد استلهمت برامجها من فكره المطلبي، و يكون بذلك قد أسس لمشهد سياسي 
جديد في الجزائر كان ثورة على الوجود الفرنسي عقب الحرب العالمية األولى، كما هيأ األرضية للتنظيم الحزبي الثوري 

الذي جسده نجم شمال إفريقيا سنة 1926.

 Résumé : 
  
 Le but de cette étude consiste à suivre l'activité politique de l'Emir 
Khaled, dans la période (1919-1924), qui entre dans le cadre du mouve-
ment de vigilance intellectuelle et politique que l'Algérie avait connue 
dans le début du vingtième siècle, et aussi cette étude montrer les attitudes 
de l'Emir Khaled dans les déférentes affaires, et analyser ses réclamations 
en les comparant dans ses globalités historiques pour identifier les carac-
téristiques de cette époque-la. Dans la vision de beaucoup  d'historiens 
l'Emir Khaled se considère comme le pionnier du mouvement  national 
et le fondateur de la pensée politique nationale contemporaine, étant don-
né que les organisations politiques Algériennes qui apparaissaient depuis 
1926 avaient inspiré ses programmes de ses pensée réclamatives, et par 
cela, il avait fondé à une  scène  politique nouvelle en Algérie. il était une 
révolution contre l'existence  française après la Première guerre mondiale, 
et il avait fait une plateforme pour l'activité partisane révolutionnaire que 
l'étoile nord Africaine avait concrétise en 1926.

◄مقدمة :
العشرين  القرن  مطلع  مع  اجلزائر  عرفت   
التوسع  الوطنية متاشيا مع  املقاومة  أساليب  تغريا يف 
الذي  املسلح  العمل  من  باالنتقال  االستعماري 
السياسي  العمل  إىل  الشعبية  املقاومات  جسدته 
النخب  بواسطة  والعرائض  املطالب  على  املعتمد 
الوطنية، ويف هذا اإلطار يندرج نشاط األمري خالد بن 
اهلامشي بن األمري عبد القادر اجلزائري الذي أحدث 
يف اجلزائر خالل فرتة )1919 - 1924( ثورة يف 
الشبان  بقية  املطليب أكثر وطنية من مطالب  الفكر 
واالدماج،  بالتجنس  تعلق  فيما  خاصة  اجلزائريني، 
عن  للتعبري  السياسي  العمل  وسائل  مستخدما كل 
أفكاره وإقناع اجلماهري الشعبية هبا دون أن يغفل دور 
اجملتمع الدويل وإمكانية تأثريه على النظام االستعماري 
لصاحل القضية الوطنية، لذلك سأحاول إبراز املشهد 
السياسي اجلديد يف اجلزائر الذي خلقه نشاط األمري 

خالد وتأثريه على العمل الوطين اجلزائري فيما بعد.
◄ 1   - بدايات األمير خالد في 

الجزائر:
اجلزائري  خالد  األمري  حياة  دراسة  إن   
)1875-1936( تبني طابع التحدي واملقاومة يف 
شخصيته، فعلى الرغم من نشأته يف دمشق وانتسابه 
إىل كلية سان سري )Saint-Cyr( العسكرية سنة 
أنه  إال   1897 سنة  ضابط  برتبة  وخترجه   1893
ُشغل مبكرا بالقضية الوطنية لتمتعه بفكر مستقل، مما 
جعله يبدأ يف انتقاداته لإلدارة االستعمارية بعد فرتة 
قصرية قضاها يف اجلزائر عند عودته من دمشق سنة 
رفض  فقد  واملقاومة،  الرفض  رجل  1892)1(، كان 
لبس الّزي الفرنسي املوحد يف اجلزائر، ورفض احلرب 
Saint-(ضد العرب، واستقال من كلية سان سري

الفرنسي،  العلم  على  وبصق  إليها،  عاد  مث   )Cyr
وأظهر تعلقه بالقيم الثقافية والدينية لإلسالم)2(.

  رغم مهارته العسكرية الت اعرتف هبا قـُّواده 
إال أن تدخالته السياسية جعلت منه مزعجا حقيقيا 
املغرب  يف  أو  اجلزائر  سواء يف  االستعمارية  للسلطة 
استثنائية  عطلة  منح  لكنه  استقالته  يقدم  جعله  مما 
لثالث سنوات يف 15جوان 1913،)3( ومنذ هذه 
اجلزائر كبقية  يف  السياسية  الساحة  دخل  الصائفة 
القرن  بداية  منذ  نشطوا  الذين  اجلزائريني)4(  الشبان 
العشرين حمليا وجهويا يف حماولة لبناء اجملتمع اجلزائري 
اجلديد باالستفادة من عناصر احلداثة األوربية، ولكن 
اجلزائري،)5(  للشعب  اإلسالمي  االنتماء  باحرتام 
أفكارهم  يف  متجانسني  يكونوا  مل  الشبان  فهؤالء 
وبراجمهم ويف نشاطهم الذي ركز على املطالب الفئوية 
للجزائريني  العام  الشعور  تؤثر على  الت ال  واجلهوية 
بوجود اهتمام موحد ووطين. و لكن مع جميء األمري 
للجزائر  أعطى  فإنه  السياسية  الساحة  إىل  خالد 
ينقصها  الذي كان  اإلمجاع(  )رجل  اجملّمع  اجلديدة 
الدورة  أخذت  مرة  فمعه ألول  أسرته،  تاريخ  حبكم 
للوحدة وخط  احملفز  هو  فكان  وطنيا  بعدا  التارخيية 
اجملّددين  وسلوكات  الشعبية  التطلعات  بني  الوصل 
اجلزائريني  نظر  ميثل يف  اجلزائريني، وكان  الشبان  من 

استمرارا للمقاومة.)6( 
مع هناية سنة 1913 نقل معركة املطالب   
إىل فرنسا مستغال يف ذلك عطف بعض الفرنسيني 
يف  املعمرين   تسلط  على  وسخطهم  األهايل  على 
السياسية  األوضاع  حول  حماضرات  وقدم  اجلزائر، 
الشبان  برنامج  عن  ودافع  للجزائريني،  واالجتماعية 
اجلزائريني بدبلوماسية حيث أكد:«حنن أبناء عرق له 
تاريخ وله قدرة وليس عرقا دونيا، علمونا ساعدونا 
أشركونا يف ازدهاركم و عدالتكم، سنكون معكم يف 
يف  الفرنسية  السياسة  ينتقد  اخلطر،«)7( كان  ساعة 
اجلزائر من خالل ممارسات املعمرين وإدارة احلكومة 
الفرنسية،  تتناقض مع سياسة اجلمهورية  الت  العامة 
فقد صرح بأن األعداء احلقيقيني للمسلمني اجلزائريني 
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وهم  العامة،  واحلكومة  اجلزائر  فرنسيو  املعمرون  هم 
قانون  من  ومعاناهتم  األهايل  قضية  على  املسؤولون 
خطابه  جعل  مما  االستثنائية،  واحملاكم  االندجيينا 
يلمح إىل جتريد اإلدارة االستعمارية  من سلطتها يف 
اجلزائر،)8( ويف املقابل حاول تعريف األهايل بفرنسا 
احلقيقية الت ال يعرفوهنا بسبب السحب الكثيفة الت 
اجلرائد  ومعظم  املعمرين  طرف  من  عنها  حتجبهم 

اجلزائرية وإدارة االحتالل.)9( 
للمقاومة  جديدا  شكال  مطالبه  أبرزت   
السياسية »الرفض و احلوار«، رفض انتقائي للفرنسة 
وللتعسف االستعماري لكن قبول باملطالبة باحلقوق 
على  مؤسس  متعاٍل  حوار  فهو  والتعليم،  السياسية 
عبد  األمري  إىل  نسبه  باعتبار  تارخيية)10(  شرعية 
املتعايل أّسس  الرفض االنتقائي واحلوار  القادر، هذا 
جلزائر جديدة، وجعل منه حماورا للنظام االستعماري 
بصفته ناطقا بطموحات الشعب.)11( على خالف 
الذين اعتمدوا على املصاحلة، والتوفيق  بقية الشبان 
بني خوفهم من االستعمار ورفضهم لسياسته بإخفاء 
ذلك الرفض بواسطة تصرحيات حول العدالة والوطنية 
الفرنسية،)12( وهذا ما منحه قاعدة شعبية آمنت به 

و وثقت يف برناجمه.
◄ 2  - مساهمة األمير خالد في الحياة 

السياسية:
بدأت  للجزائر  خالد  األمري  دخول  منذ   
ميزهتا  أرضية  على  تتأسس  جديدة  حركة  معامل 
احلقيقية  الطموحات  عن  تعرب  ال  معتدلة  مطالب 
تئن حتت ضغوطات  الت كانت  اجلزائرية  للجماهري 
النخبة  اهتمامات  عن  وبعدها  االستعمارية  اإلدارة 
املتفرنسة الت نادت بالتجنس و االندماج و سيطرت 
على متثيل اجلزائريني يف خمتلف اجملالس بدون فعالية، 
وهلذا فإن حركة األمري خالد ستغري من طريقة الطرح 
السياسي الوطين وحتظى بتأييد مجاهريي كبري تعكسه 

اإلنتخابات.
   2 . 1 - موقفه من التجنس و اإلدماج:

شكلت قضية التجنس واإلدماج حمورا رئيسا   
يف اهتمامات خنبة الشبان اجلزائريني مع مطلع القرن 
العشرين ألهنا تفتح أمامهم أبواب الوظائف الفرنسية 
السامية، وخترجهم من صفة األهايل احملرومني من كل 
احلقوق، فحركة الشبان كانت حتاول بواسطة مطالبها 
احملتشمة اإلفالت من دكتاتورية املستوطنني، ومل تكن 
تلك املطالب خترج عن نطاق االستفادة من احلقوق 

الت تنص عليها سياسة اإلدماج الرمسية.)13( 
مع  تعاون  فإنه  خالد  األمري  جميء  وعند   
الشبان اجلزائريني لكنه سرعان ما ابتعد عنهم بعض 
الشيء بعد أن أصبح يطالب بعد استقراره يف اجلزائر 
األصليني،  البلد  ألبناء  السياسية  باحلقوق  العاصمة 
بإعطاء  الشبان اجلزائريني تطالب  بينما بقيت حركة 
اجلنسية للجزائريني والسماح للمثقفني أن ميثلوا اجلزائر 
يف الربملان الفرنسي.)14( فهذا االختالف حول وضع 
اجلزائريني يف مطلع القرن العشرين سيقدمه كسياسي 
الذين  األهايل  يعرف جيدا حاجيات  عالية،  مبكانة 
بتقاليده  املتمسك  املخلص  فهو  هلم،  نفسه  كرس 
عن  سيدافع  ذلك  وألجل  جيدا،)15(   يقدرها  الت 
رافضا  للجزائريني  اإلسالمية  الشخصية  األحوال 
التجنس خارج إطارها، وكان قد رفض  أثناء خدمته 

يف اجليش اجلنسية وفضل البقاء ضابطا أهليا.
وكان األمري خالد رفقة قايد محود)16( ومحو   
واختذوا  التجنس،  ضد  وقفوا  قد  عمار)17(  حاج 
احلقوق  على  للحصول  وسيلة  التجنيد  قضية  من 
الشخصية  األحوال  على  احلفاظ  على  التأكيد  مع 
واهلوية العربية اإلسالمية،)18( وهي النقطة الت تكّرس 
االنفصال  إىل  وتفضي  النخبة  بقية  مع  االختالف 
الرابع  قانون  سنة صدور  وهي  سنة 1919،  عنها 
فرباير املتضمن مشروع اإلصالحات الت أوقعت يف 

صفوف النخبة اجلزائرية وبني الشبان اجلزائريني بالذات 
التعامل معها وكيفية  الرأي حول طريقة  انقساما يف 
االستفادة منها، وباألخص من بعض بنودها املتعلقة 
بالتجنس،)19( فهذا القانون يتيح لفئة من اجلزائريني 
فرصة احلصول على املواطنة الفرنسية الكاملة شريطة 
اإلسالمية،  الشخصية  األحوال  قانون  عن  التنازل 
وهذا ما أدى النقسام احلركة إىل تيارين: تيار يأمل 
النواب، وتيار  وبالتمثيل يف غرفة  بالتجنس  االنتفاع 
ثاٍن يرفض التنازل عن الوضع اإلسالمي استنادا إىل 
املضمون  غري  اإلصالح  هذا  ملثل  اجلماهري  رفض 
التيار  وهذا  له،  الشديدة  األوربيني  معارضة  حبكم 

تزعمه األمري خالد.)20( 
إلدماج  معارضا  باعتباره  خالد  فاألمري   
النخبة  عن مجاعة  نفسه  فصل  بالتجنيس  اجلزائريني 
املواطنة  قبول  يستطيعون  ال  اجلزائريني  أن  مبينا 
الفرنسية داخل أي إطار غري إطارهم اخلاص، و قال 
»أنه حلم أن نسأل الفرنسيني تغيري شرطهم ألنه أوال 
شرط ال تريده اجلماهري، وثانيا أن فرنسا نفسها لن 
تصدر أبدا قرارا بالتجنيس اجلماعي ألهنا ختشى أن 
ترى الكولون حتت رمحة مخسة ماليني جزائري«،)21( 
الشبان  جتمع  خالد  األمري  فّجر  املوقف  وهبذا 
اجلزائريني يف اإلنتخابات البلدية للعاصمة يف ديسمرب 
1919،)22(  وأصبح تياره الذي نادى باملساواة هو 
األبرز على الساحة الوطنية باكتسابه مسعة كبرية يف 
باهتمام  تتابع  الت كانت  املسلمة  اجلماهري  أوساط 
النقاش الدائر حول موضوع جوهري كالتجنس،)23( 
فهو عرّب عن رفض يتقامسه مع أغلبية اجلزائريني ألنه 
كان يريد أن يكونوا متساوين مع الفرنسيني ورفض 

أن يكونوا فرنسيني.)24(
لإلدماج  خالد  األمري  رفض  مقابل  ويف   
فقد قدم البديل األفضل وهو »املشاركة« مع تقدمي 
املسلمني،)26(  اجلزائريني  رغبات  ميثل  برنامج)25( 
العمل  وإنا  أبدا  اإلدماج  عن  احلديث  ينبغي  فال 

اجلزائري  العنصرين  بني  املشاركة  سياسة  إجناح  على 
وهو  لآلخر،)27(  أحدمها  احرتام  ظل  يف  والفرنسي 
حركته  عليه  ترتكز  الذي  املساواة  ملبدإ  يدعو  هبذا 
اجلزائريني  والشبان  املعمرين  أربكت  الت  السياسية 
معا، ويعرب عن عدم رضاه على قانون فرباير 1919  
حركة  الفرنسيني  لدى  يلمس  مل  أنه  على  وتأسف 
األهايل  جتاه  العداء  تواصل  وعلى  وتقارب،  أخّوة 
قدموا  أهنم  إال  رعايا  من كوهنم  الرغم  وعلى  الذين 
نصح  ذلك  رغم  لكن  بشجاعة،)28(  الدم  ضريبة 
األهايل باغتنام إجيابيات القانون اجلديد خاصة فيما 
خيص التمثيل.)29( فهذا رفض انتقائي لكل ما ميس 
يناسب  ما  أخذ  مع  اإلسالمية  الشخصية  باألحول 
للجزائريني كحق  السياسية  احلقوق  على  للحصول 
اختيار ممثليهم األكثر جدارة واستحقاقا يف خمتلف 
بصدق  للتعبري  فرنسا  يف  وحت  اجلزائرية،  اجملالس 
عن طموحاهتم، فقد اعتمد مبكرا على مبدأ »خذ 

وطالب« وأدخل طرحا سياسيا جديدا يف اجلزائر .
خالد  األمري  رفض  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر   
ملا  أنه  ذلك  متنور،  فكر سياسي  يُنم عن  للتجنس 
طلب أن ُيسمح للجزائريني أن يصبحوا فرنسيني داخل 
أحواهلم الشخصية كمسلمني مل يكن يتحدث باسم 
العقيدة  تعين حرية  الت  الدميقراطية  باسم  بل  الدين 
القضية  إىل  بالنسبة  الفرنسي  القانون  إن  والتفكري، 
اجلزائرية كان معاديا للدميقراطية وغري متسامح.)30( 

2 . 2- معركة االنتخابات والتمثيل:
خمتلف  يف  اجلزائريني  متثيل  قضية  كانت   
أجلها  من  ناضل  الت  الرئيسة  احملاور  من  اجملالس 
يعكسوا  أن  ينبغي  املمثلني  أن  باعتبار  خالد  األمري 
طموحات اجلماهري، وأن يعملوا على حتقيق أهدافهم 
لذلك فاختيارهم يعتمد على الكفاءة واجلدارة ومدى 
االحتالل  إدارة  وكانت  اجلزائريني،  ملصاحل  تقدميهم 
اجملالس  اجلزائريني يف  بتمثيل  يقوم  استعانت مبن  قد 
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واإلقطاعيني  الكبرية  األسر  رؤساء  بعض  من  احمللية 
الذين كانوا مستعدين أن يقولوا نعم أو ال »بين وي 
وي« مقابل محايتهم ومحاية مصاحلهم، ومع ظهور 
اإلصالحيني والليرباليني بدأت عملية التمثيل النيايب 
للجزائريني على إثر املشاركة يف انتخابات 1919.

)31(

لقد كانت هذه االنتخابات فرصة للجزائريني   
للتعبري عن حرية اختيار ممثليهم، وفرصة لألمري خالد 
حول  اجلزائري  الشارع  نبض  جلس  الشبان  وخنبة 
قدرته على التمييز بني الربامج، لذلك اعتمد األمري 
مطالبه  لتحقيق  االنتخايب  العمل  وسيلة  على  خالد 
لإلدارة  اخلاضعني  األعيان  وجتريد  اإلصالحية،)32( 
االستعمارية من احتكار متثيل اجلزائريني يف اجملالس 
احمللية والنيابات املالية باصطناع خنبة سياسية جديدة 

مستقلة بالنسبة لإلدارة االستعمارية.)33( 
وكانت انتخابات 30 نوفمرب 1919 هي   
االندماجيني  الشبان  خنبة  فيها  واجه  الت  املناسبة 
حيث تقدم لالنتخابات البلدية بالعاصمة مع احلاج 
موسى، )34( ضد قائمة القابلني للتجنس بقيادة ابن 
تامي،)35( وركز األمري خالد يف محلته االنتخابية على 
القادر متهما  البطويل لألمري عبد  اإلسالم والكفاح 
بن تامي و من معه بالردة، و كان مجهور اجلزائريني 
يرهفون السمع ملثل هذه املواضيع الت ختاطب ذاكرهتم 
أُعترب  بينما  فيهم آماال عريضة،)36(  اجلماعية وحتيي 
حمرضا  واملستوطنني  اجلزائريني  من  خصومه  نظر  يف 
خطريا ومتحدثا باسم الوطنية اإلسالمية الوليدة، )37(
الشبان  قائد  تامي  بن  اهتمه  فقد  لفرنسا  وباملعاداة 
الذي مل حيصل إال على )332( صوت  اجلزائريني 
التأثري  وباستعمال  الفرنسية  السلطات  على  بالتآمر 
املرابطي واهتمه بالتعصب اإلسالمي،)38( ولكن رغم 
فيه  رأوا  ألهنم  برناجمه  حول  التفوا  فاجلزائريون  هذا 
استمرارا للمقاومة وأحقية يف متثيله هلم، فانتخبوا بقوة 
به، وكانت جناحاته مدوية  لصاحله وهم من طالب 

الثالث. العماالت  وأعطته شهرة يف  التخيل  فاقت 
 )39(

وبفوز جمموعة األمري خالد)40( ازداد ختوف   
اإلدارة االستعمارية من ظهور فكر احملافظني األهايل 
على  و  لذلك  اإلسالمي،)41(  التعصب  تصاعد  و 
جملس  ألغى  فقد  بالعاصمة  قائمته  فوز  من  الرغم 
مواليد  من  أنه  بدعوى  شخصيا  انتخابه  العمالة 
دمشق وبالتايل مل يكن من الرعايا الفرنسيني فضال 
التعصب اإلسالمي بدعايته  عن مسامهته يف إيقاظ 

املناهضة لفرنسا.)42(
هذه  خالل  اجلزائريون  استحضر  لقد   

االنتخابات مآثر األمري عبد القادر، فاهلزمية الساحقة 
الفرنسية  باحلضارة  املتشبعون  املثقفون  تكبدها  الت 
سجلت إفالس هذا احلزب أمام احملافظني املسلمني 
بقيادة النقيب خالد، ويف املقابل بينت بقاء األهايل 
وإمياهنم  الشخصية  بأحواهلم  مرتبطني  اجلزائريني 
اإلسالمي املتصلب،)43( كما كانت هذه االنتخابات 
البلدية نقطة انطالق جديدة يف تاريخ احلركة الوطنية 
اجلزائرية، فقد أدت من ناحية إىل تقسيم النخبة إىل 
ناحية  من  وأدت  لالندماج،  ومعادين  اندماجيني 
أخرى إىل ظهور زعيم جديد هو األمري خالد، كما 
كشفت عن حقيقة الرأي العام اجلزائري الذي كان 

ضد االندماج.)44(
ويف انتخابات 1920 تعززت مكانة األمري   

اتساع  بفضل  اجلزائرية  السياسية  الساحة  يف  خالد 
هلا  فقد كانت  برناجمه،  ويف  فيه  اجلماهري  ثقة  دائرة 
عليها  الكبري  اإلقبال  يف  جتلت  سياسية  مدلوالت 
واملايل حت وصفت  والوالئي  البلدي  املستوى  على 
جديدة  جزائر  عن  عربت   )45( انتخابية،  ثورة  أهنا 
معانييها  بأوسع  باحلرية  وطالبت  اإلدماج  رفضت 
بواسطة منتخبني جدد،)46( فقد أسفرت االنتخابات 
تسعة  بني  من  عامني  مستشارين  تسعة  جناح  عن 

عشر  مثانية  بني  من  ماليني  نواب  وستة  وعشرين، 
خالد،)47( األمري  إىل كتلة  سياسيا  ينتمون  وكلهم 

ففي العاصمة سحق ابن التهامي الذي شكل قائمة 
باملثقفني املتجنسني أمام قائمة األمري خالد الرافضة 
للتجنس، ونال صاحبها مقعدين من عشرة مقاعد 
يف اجمللس العام، ومقعدين اثنني من تسعة يف اجمللس 
وقائمته  خالد  األمري  شعبية  يعكس  ومما  املايل،)48( 
يف  الشاسع  الفرق  االندماجيني  خصومه  وتراجع 
 )7000( بــــ  املايل  اجمللس  يف  فاز  فقد  األصوات 
حمي  زروق  لصاحل  صوت   )2500( ضد  صوت 
بــــ )2505( صوت  العام  الدين، وفاز يف  اجمللس 

ضد )256( صوت لصاحل الدكتور تامزايل.)49(
لقد بينت انتخابات 1920 كيف فاز فيها   
من كانوا مع اهلوية اإلسالمية وضد اإلدارة على من 
كانوا ضد اهلوية ومع اإلدارة الفرنسية،)50( الت دقت 
ولسياستها،  ألتباعها  اجلارفة  الوطنية  خطر  ناقوس 
ضد  وهجوما  جزائريا  ربيعا  االنتصارات  فقد كانت 
وهم  هُبتوا  املعمرون  والنواب  االستعماري،  التعسف 
يسمعون لصوت اجلزائر اجلديدة،)51( لذلك صّعدوا 
منح  الذي   1919 قانون  ضد  احتجاجاهتم  من 
قام  حيث  اجلزائريني  لألهايل  االنتخابية  احلقوق 
البلديات  رؤساء  فيدرالية  ورئيس  الربملاين  النائب 
 )Gabriel Abbo( بالقطر اجلزائري غابريال أبو
ماي  يف  اجلزائرية  البلديات  لرؤساء  مؤمتر  بتنظيم 
1920، واحتج بعنف ضد الربملان الفرنسي الذي 
منح للجماهري األهلية حقوقا انتخابية خمالفة حلالتهم 
الت  القوانني  هذه  على  بالثورة  وتعهد  االجتماعية، 

وضعت خارج اجلزائر.)52( 
كما سّخرت اإلدارة اإلستعمارية صحافتها   
هذه  ضد  وفرنسا  اجلزائر  يف  العام  الرأي  إلثارة 
اإلصالحات، داعية إىل إلغاء نتائج االنتخابات ألن 
»اجلزائر أصبحت يف خطر« وُمطالبةً حبجز احملرضني 
اجلزائر  والية  وايل  شن  )53( كما  خالد،  مجاعة  من 

لوفبري )Le Febure( محلة على الفائزين واهتمهم 
ومضادهتم  الديين  والتعصب  اإلسالمي  بالتشدد 
لإلدماج و حتاملهم على االندماجيني بوصفهم كفرة 
حلزب  زعيما  خالد  األمري  معتربا  شابوهات،  ومحلة 
املنتخبني  انتقادات  من  يسلم  مل  سياسي.)54(كما 
اإلداريني واألعيان الذين هددهتم شعبيته إىل حد أن 
ابن تامي طالب بإجراءات صارمة ضده ألنه حمرض 
إىل  الدين  زروق حمي  النائب  وأشار  لفرنسا،  وعدو 
يف  حيدث  الذي  الرهباين  والنظام  اخلطري  التحريض 
اجلزائر بواسطة حفيد األمري عبد القادر وأصدقائه)55(

خالد  األمري  تزد  مل  االنتقادات  هذه  لكن   
املسلمني  إال شعبية وانتصارا، وأصبح جنما يف نظر 
اإلدارة،)56(  على  منتصر  وقبلته كخصم  اجلزائريني 
حقيقيا  رئيسا  فُعد  مسعته  وانتشرت  زعامته  فتعززت 
للسان اجلزائريني املعارضني للسياسة الفرنسية، وكانت 
املارابوتيكي،  احلزب  أحيانا  عليها  يطلق  مجاعته 
وحينا آخر باحلزب الوطين اإلسالمي، وهذا ما يفيد 
املعارض لفرنسا وغري الويف هلا والراغب يف االنفصال 

عنها.)57(
اهتامات  خطورة  يعلم  خالد  األمري  كان   
خصومه لذلك حاول احلفاظ على وجوده السياسي 
خبطاب  مكاسب  من  حققه  ما  وعلى  اجلزائر،  يف 
 24 يف  حيث كتب  الفرنسية،  السلطات  جتاه  لني 
"حاول  العام:  احلاكم  إىل  رسالة   1920 فيفري 
القول  لفرنسا، ميكن  معاد  متثيلي كمسلم  خصومي 
العسكرية  حيايت  ألن كل  صبياين  اهلجوم  هذا  أن 
تبني إخالصي احلار." )58( ويف املقابل كثف جهوده 
السياسية ضد النظام االستعماري والصحافة األوربية  
فتحول إىل خطيب سياسي وصحفي، وكانت جريدة 
اإلقدام l'Ikdam)59( ومجعية األخوة اإلسالمية)60( 
قاد  الذين  أفكاره ومواجهة خصومه  لتبليغ  وسيلتان 
مستشارا  فبصفته  اجملالس،  خمتلف  يف  محلة  ضدهم 
واحملاكم  القوانني  إلغاء كل  يف  رغبته  عن  عرب  عاما 
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إيداع مشروع  احتج ضد  االستثنائية، وكنائب مايل 
قانون إلعادة السلطات العقابية،)61( لكنه فشل أمام 
معارضة أتباع اإلدارة، لذلك اقتنع بأن العاصمة بيد 
باريس،  إىل  فلجأ  منهم  يرجى  شيء  وال  األوربيني 
وكرس وقته للمطالبة بدون جدوى من أعضاء جملس 
الشيوخ عدم التصويت على إعادة قانون األهايل.)62(

اإلدارة  ضد  معركته  خالد  األمري  واصل   

فيه  اجلماهري  وثقة  الصناديق  باالعتماد على شرعية 
الت ما انفكت تنادي به زعيما وطنيا، حيث شارك 
قائمته  انتخابات 09 جانفي 1921 وجنحت  يف 
الناخبة  اهليئة  ثقة  على  احلصول  من  ومتكن  كلها، 
وجند  تامي،  ابن  قائمة  وخسرت  الرابعة،)63(  للمرة 
أن هذه االنتخابات أكدت تعلق اجلزائريني بأحواهلم 
واألوربيني جيب  األهايل  وأن  اإلسالمية،  الشخصية 
يكون  والذي  اجلزائر  ازدهار  على  الرتكيز  عليهم 
باملشاركة الصادقة بني كل أبنائها.)64( وبعد التمثيل 
يف  التمثيل  إىل  خالد  األمري  مطالب  اجتهت  احمللي 
الربملان الفرنسي حيث استغل زيارة الرئيس الفرنسي 
أمامه خطابا يف 20  ميلريان Millerand وقدم 
أفريل 1922 طالب فيه باحلريات وبتمثيل اجلزائريني 
يف الربملان الفرنسي،)65( مبينا أن التمثيل يف الصاحل 
الوطين ألن فرنسا سرتبط قلوب اجلزائريني املسلمني 
لتعويضات  واستحقاقهم  جدارهتم  أظهروا  الذين 
أكثر من )100( ألف جزائري ماتوا من أجل العلم 
املثلث، خاصة بعد موافقة جملس النيابات املالية على 
اقرتاحني لتمثيل اجلزائريني يف الربملان سنة 1922)66(

وبني أنه من غري العادل بأن اجلزائر الت متثل   
إال  مُتثل  لفرنسا ال  العسكرية  القوة  عنصرا مهما يف 
بشكل قليل يف اجملالس اجلزائرية، و زيادة على ذلك 
غائبة متاما يف الربملان الذي يقرر مصري هذا البلد،)67( 
وعبثا حاول األمري خالد إقناع الفرنسيني بضرورة منح 
اجلزائريني حق التمثيل الربملاين، بل أّلب ضده محالت 
الصحافة اجلزائرية والفرنسية الت اضطرته إىل مغادرة 

املشهد السياسي يف اجلزائر. 
◄ 3  - نفي األمير خالد:

يف  املتتالية  خالد  األمري  انتصارات  إن   
الفرنسية  احلكومة  مبمثلي  واتصاالته  االنتخابات 
التخوف  من  املزيد  إىل  أدت  الربملاين  التمثيل  حول 
فاتفقت  إيقافها،  ضرورة  على  والعمل  حتركاته  من 
واجلزائر  باريس  يف  األوربيني  املسؤولني  جمهودات 
الذي وجد نفسه  لُتضّيق اخلناق حول األمري خالد 
تستطيع  ما  قصارى  طائعة  منقادة  أمة  أمام  وحيدا 
وأصبح  النيابة،  إىل كرسي  توصله  أهنا  هو  عمله 
استعمارية  قوة  مبفرده  يواجه  أن  عليه  الصعب  من 
يف  الوجود  من  امسه  متحي  أن  نفسها  على  آلت 
اجلزائر   فاضطر إىل االنسحاب من امليدان السياسي 
ميلريان  اجلمهورية  رئيس  وكان   )68(،1923 سنة 
قد   Steeg ستيغ  العام  واحلاكم   Millerand
ملسا خطورة مطالب األمري خالد سنة 1922 الذي 
متجهة حنو  اجلزائريني  قلوب  و  أيدي  أن  إىل  أشار 
فرنسا و أنه يأمل أال ُتدفع إىل اجتاه آخر، فأصبحت 
سنة  فقررت  الوطنية  نشاطاته  من  قلقة  السلطات 
1923 نفيه من اجلزائر بتوصية من فيدرالية رؤساء 
البلديات الت اهتمته بنشاط معادي لفرنسا،)69( يف 
هامجت  قد  الفرنسية  والصحف  احلكومة  أن  حني 
البالشفة ضد  اتفق مع  األمري خالد بصفته شيوعيا 
الفرنسيني،)70( وهي هتمة هتدف من ورائها إىل دفعه 
اجلزائر  يف  بدأها  الت  الثورة  وإجهاض  لالنسحاب 

ضد اإلدارة االستعمارية.
وجاء قرار النفي قبيل إجراء انتخابات جتديد   
النيابات املالية املقررة يف 18 أفريل 1923، حيث 
كان األمري خالد غادر العاصمة إىل عني البيضاء على 
أن يعود يف الرابع من أفريل لتحديد قائمة املرتشحني، 
ولكن املفاجأة أن الصحافة نقلت رسالة األمري خالد 
املناصب  من كل  اعتزاله  تتضمن  العام  احلاكم  إىل 
السياسة،)71(  من  هنائيا  واالنسحاب  والعهدات 

الذين  أصدقائه  نفوس  يف  صدمة  أحدث  ما  وهذا 
الصحافة االستعمارية  خسروا االنتخابات، وأعلنت 
عن فشل احلزب املتطرف يف اجلزائر.)72( وقد لعبت 
احلكومة العامة دورا يف عزل خالد عن حميطه للضغط 
عليه قبل نفيه حيث استخدمت الرشوة لدى بعض 
أتباعه، واستدعاه احلاكم العام وخرّيه بني تقاعد جيد 
له  أظهر  عليه  التأثري  وألجل  صارمة،  عقوبات  أو 
عريضة ممضاة من بعض األعيان طالبوا بتوقيفه، وكان 

حتت الرقابة فاختار املنفى.)73(
وكانت السلطة االستعمارية مدفوعة خبوفها   
من يقظة جزائرية وسلطة مضادة لألهايل يف املستعمرة 
قد انتصرت مؤقتا بإبعاد األمري خالد، )74( الذي نقل 
يف  فرنسا   إىل  مصر  يف  منفاه  من  ونضاله  نشاطه 
اليسار  أوساط املهاجرين األفارقة، وذلك بعد جناح 
 Heriot يف انتخابات ماي 1924 وجميء هرييو
املتعاطف مع اجلزائريني،)75( وقد بعث له األمري خالد 
مستبشرا  منفاه  من  رسالة   1924 جوان   14 يف 
أنه  نفسه  عن  عرّب  برقية  بعث  شهر  وبعد  حبكمه، 
قد  الذي كان  اجلزائرية  القضية  عن  املدافعني  أحد 
نُفي لدفاعه الصريح عن املصاحل احليوية ملواطنيه.)76( 
باريس  إىل  األمري خالد  ويف جويلية 1924 وصل 
ليكون املدافع عن القضية األهلي،ة و قدم حماضرات 
املستعمرات يف شكل  وباقي  إفريقيا  ملهاجري مشال 
جويلية   12 يف  األوىل  رائعة،)77( كانت  مرافعات 
والثانية يف 19 من نفس الشهر برعاية االحتاد العاملي 
للبلشفية  املخيف  باملغامر  ُوصف  وقد  الشيوعية، 
وحيد  إليه كممثل  يُنظر  لفرنسا،)78( كان  واملعادي 
اجلزائري،  للشعب  مالك  وحارس  اإلسالمي  للفكر 
عادلة  بنسبة  برملاين  بتمثيل  حماضراته  يف  طالب 
لألوربيني اجلزائريني أي ستة نواب يف الربملان وثالثة 
يف جملس الشيوخ بالنسبة خلمسة ماليني ساكن،)79( 
الالإنسانية  املمارسات  عن  موثقة  مرافعات  وقدم 
لالستعمار والفساد اإلداري وِغش اإلمربياليني الذين 

السلطات  وأصبحت  اجلحيم،)80(  يف  األهايل  رموا 
من  فزادت  نشاطه  من  خيفة  تتوجس  االستعمارية 
اإلسكندرية  يف  فحوكم  منفاه،  يف  له  اضطهادها 
يف أوت 1925 حبجة محله جلواز سفر مزور رغم 
باريس  يف  وطنية  حركة  ميالد  من  وخوفا  صحته، 
له  ُيسمح  ومل  سوريا،  إىل  بإرساله  احلكومة  قامت 
بدخول اجلزائر من جديد حت تويف باملنفى بدمشق 

)81(.1936
بنفيه وعزل  األمري خالد مل متت  إن حركة   

باريس أو الشرق األدىن  حزبه فقد استمر سوأء يف 
يف إيقاد شعلة نار احلركة الوطنية، والوحي إىل أتباعه 
حبملها إىل األمام ومل ينتظر أتباعه طويال، ففي ربيع 
مشال  جنم  هو  إنفصاليا  ثوريا  حزبا  أنشأوا   1926
اإلصالحي  خالد  األمري  حزب  فقد كان  إفريقيا، 
أعطى   1924 ديسمرب  يف  األفارقة  العمال  ومؤمتر 
النجم نوذجا وقاعدة، وملا تأسس النجم أُعلن عن 

األمري خالد رئيسا شرفيا له.)82(
◄ 4  - رسالته إلى ولسن:

دور كبري  خالد  األمري  لنشاط  لقد كان   
حمليا  اجلزائرية  للقضية  السياسي  الطرح  تغيري  يف 
على  ضغط  الدويل كورقة  املناخ  مستغال  وخارجيا 
على  الت طرأت  التغريات  االستعمارية حبكم  فرنسا 
العاملية األوىل وبروز  الدولية عقب احلرب  العالقات 
الدور األمريكي، فما إن انتهت احلرب حت شكل 
Wil-  وفدا من اجلزائريني وتقدم إىل الرئيس ولسن
son وهو يف فرنسا يطالبه بتطبيق املبادئ الولسنية 
على األمة اجلزائرية ،)83( يف عريضة تصف الظروف 
الصعبة للمجتمع  وتطالب بتقرير مصري اجلزائر،)84( 
فقد طمع األمري خالد وكل زعماء احلركات التحررية 
يف مساندة الرئيس األمريكي ملطالبهم املشروعة،)85( 
ويعرض  الدالء  بني  اجلزائر  بدلو  يرمي  أن  ورأى 
قضيتها على الرئيس ولسن Wilson أثناء انعقاد 
مؤمتر فرساي، حت إذا جنحت حركة حترير الشعوب 
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اجلزائري من مجلة من يشملهم ذلك  الشعب  كان 
التحرير.)86(

وفد جزائري  قدم  ماي 1919   23 ففي   
واتصلوا  باريس  إىل  احلسين  خالد  األمري  )87(برئاسة 

وتقدموا  السالم  على  للمفاوضة  األمريكية  باللجنة 
بالعريضة إىل املالزم )جورج ب نوبل( ضابط املشاة 
أمسائهم  ذكر  ومن  توقيعها  من  امتنعوا  وقد  باللجنة 
خوفا من متابعة السلطات الفرنسية هلم، إال األمري 
خالد فإنه أعلن امسه للضابط األمريكي وطلب منه 
توصيل العريضة إىل الرئيس ولسن Wilsonومنحه 
تطرقت  وقد  هبا.)88(  الرئيس  اتصال  يثبت  وصال 
العريضة إىل شرح أوضاع اجلزائر املزرية طيلة الـــ 89 
تسلسل كرونولوجي  عرب  الفرنسي  التسلط  من  سنة 
املستعمرة،  اجلزائر  بواقع  واسعة  دراية  يعكس  منظم 
وإظهار سلبيات السياسة االستعمارية على الشعب 
األخري  يف  مستجدية  اجملاالت،  مجيع  يف  اجلزائري 
الرئيس األمريكي املساعدة:«و رغم هذا فإننا جئنا 
لسيادة  النبيلة  بالمشاعر  نستنجد  مواطنينا  باسم 
نواب  بإرسال  نطالب  إننا  الحرة،  أمريكا  رئيس 
لتقرير مصير مستقبلنا  مختارين بحرية من طرفنا 

تحت إشراف عصبة األمم«)89(
تقرير  بفكرة  مقتنعا  كان  خالد  فاألمري   
تعويض  لتحقيق  الولسنية  الدميقراطية  ومبدأ  املصري 
سياسي من فرنسا لبالده،)90( فهو كغريه من زعماء 
احلركات التحررية أراد محل القضية اجلزائرية إىل عصبة 
الناشئة فطالب يف اجتماع سنة 1919 من  األمم 
Wilson املشاركني إمضاء اقرتاح يرسل إىل ولسن
وإىل مؤمتر السالم ضد اإلدارة االستعمارية الفرنسية  
ألجل استقالل اجلزائر، وكانت حركة جريئة بالضغط 
عرب وساطة أمريكية على فرنسا لوضع انتداب دويل 

على اجلزائر.)91( 
لكن مؤمتر الصلح خّيب أمال األمري خالد   

الدول  لسيطرة  نظرا  التحررية  احلركات  وباقي زعماء 
الناشئة،  األمم  عصبة  وضعف  الكربى  االستعمارية 
حياول    Wilsonولسن األمريكي  الرئيس  فكان 
ومنها  احلرب،  نادى هبا زمن  الت  بنوده  عبثا فرض 

حرية سائر األمم يف تقرير مصريها. )92( 
األمري  عريضة  فإن  هذا  من  الرغم  وعلى   
الفرنسي،  لالحتالل  إدانة  كانت  ومجاعته  خالد 
تطور  يف  وفتحا  مباضيها،  املقاومة  حلاضر  وربطا 
مقاصدهم  عن  أبانت  كما  الوطين،)93(  الشعور 
القطر اجلزائري حتت  فيها إدخال  الوطنية مبطالبتهم 
رعاية مجعية األمم، وحتت إشراف دولة ختتارها تلك 
اجلمعية،)94( وهذه املقاصد الوطنية استغلها خصومه 
فاهتمه  الفرنسي ضده،  العام  الرأي  وإثارة  منه  للنيل 
ابن تامي وصواحل والدكتور موسى بالتآمر والتعصب 
وعدم اإلخالص لفرنسا، بينما وجهت له الصحافة 
ملا  الكبائر  من  تعد  الت  »الوطنية«  هتمة  الفرنسية 
تعنيه من انفصال عن فرنسا، و ما قد يرتتب عنها 
من عواقب خطرية، وعليه فقد سارع األمري خالد إىل 
إنكار تلك التهمة.)95( خاصة بعد انقطاع األمل من 
عصبة  إطار  يف  الدويل  اجملتمع  و  األمريكي  املوقف 

األمم الت ولدت ميتة. 
◄ 5  - الطرح السياسي الجديد في 

نضال األمير خالد:
خالد  األمري  ملطالب  املتأنية  القراءة  إن   
اإلصالحية الت تضمنها برناجمه السياسي يف إطارها 
التوسع  إىل  وبالنظر  فيه،  طرحت  الذي  الزماين 
االستعماري يف كل اجملاالت مع مطلع القرن العشرين 
جيعلنا نصنفها كثورة مطلبية على اإلدارة االستعمارية 
وي  »بين  جلماعة  اإلدماجية  املطالب  أِلفت  الت 
وي« البعيدة عن تطلعات اجلماهري الشعبية، فكان 
انفك  ما  فهو  نضاله يكتسي مغزًى وطنيا حقيقيا، 
يندد بالالمساواة يف خمتلف مظاهرها وحيث اجملتمع 

بتعليم  مطالبا  وقيمه  بإسالمه  التعلق  على  اجلزائري 
اللغة العربية، منتقدا بشدة املتجنسني من اجلزائريني، 
مسامهته  بفضل  البلد  رجاالت  من كبار  وأصبح 
مبضمونه  الوطين  الشعور  عن  بوضوح  الكشف  يف 
العصري، ومل يكن ذلك خباٍف على إدارة االحتالل 
الت سارعت بطرده من اجلزائر سنة 1923.)96( وقد 
متكن من عقد صلة مباشرة هي األوىل من نوعها مع 
جزائرية،  سياسية  جلماعة  الشعبية كممثل  اجلماهري 
فقد جتاوز هذا املغزى جمرد االهتمام بالئحة مطالب 
معتدلة يف حقيقتها ليبعث من جديد صالت الشعب 
اجلزائري العاطفية حنو حبه لوطنه وتعلقه بتارخيه،)97( 
وهذا البعث كان ثورة على اإلرث  الثقيل للسياسة 
اجلزائريني  صلة  قطع  على  راهنت  الت  اإلستعمارية 

مباضيهم وأجمادهم.
فإهنا تفضي  فمطالبه وإن كانت إصالحية   
إىل االنفصال الذي تفطنت له إدارة االحتالل فشنت 
اجلزائر،  من  بطرده  انتهت  إعالمية  محالت  ضده 
مّدعية أنه يشكل اضطرابا ضد فرنسا وحيرض على 
عريضته  وكانت  االنفصال،)98(  وعلى  أهلية  حرب 
من  االنفصال  فكرة  عّززت  قد  ولسن  الرئيس  إىل 
خالل حبثه عن دعم خارجي جديد يضغط به على 
النظام االستعماري لالستفادة من حق تقرير املصري، 
األهايل  هتديد  بتصاعد  الفرنسيني حيسون  جعل  مما 
الدويل الذي كانت »اخلالدية« هي املتحدث الرمسي 

له.)99(
وقد أشار األمري خالد إىل أنه مل يكن زعيما   
دينيا، وأن حركته ليست دينية ولكنها أساسا حركة 
سياسية، ألن القضية هي قضية استقالل مجيع أقطار 
العامل اإلسالمي،)100( ومبا أن اجلزائر تدخل يف هذا 
اإلطار فإن استعمال كلمة »االستقالل« قد ذكرت 
االستقالل  دون  املساواة  ومطلب  مرة،)101(  ألول 
وضعا  لقد كان  الفرنسي،  احلكم  يف  حبا  يكن  مل 
بل  مستعمرة  وال  حممية  تكن  مل  فاجلزائر  ضروريا، 

التطور اإلنساين  أُعلنت مقاطعة فرنسية، ويف وقائع 
مساويا  مقاطعة  رعايا يف  من  املساواة  يصبح طلب 

لطلب االستقالل من مواطنني يف حممية.)102(
وكان التخوف الكبري للسلطات االستعمارية   
اجلماهري  تعبئة  على  اخلطابية  وقدرته  نشاطاته  من 
-رغم كوهنا  مطالبه  ثورية  أكثر  وّضح  قد  الشعبية 
إصالحية- على الوجود الفرنسي باجلزائر، فوصفت 
الصحافة االستعمارية جناحاته مبوجة التعصب الديين 
الت تُغرس يف اجلزائر ومنشؤها خالد الذي ُفنت باملبادئ 
الولسنية، وأدخل املسلمني )اجلاهلني( يف حركة خطرية 
على االستقرار الشعيب والسيطرة الفرنسية،)103( كما 
األمري  بأن  أقر   Steeg ( العام ستيغ   احلاكم  أن 
العريب  احلزب  ميثل  الذي  الوحيد  القائد  هو  خالد 
املعادي لفرنسا الذي يشخص االستقالل اإلسالمي 
وزارة  إىل  العامة  للحكومة  تقرير  ويف  للجزائر،)104( 
الداخلية ورد فيه أن اجلزائر مل تعرف أي كتلة إسالمية 
أكدت إرادهتا على التحرر من السيطرة االستعمارية، 
واحلركة األوىل يف هذا الصدد هي الت نفذها األمري 
خالد بن اهلامشي، شخص طموح مباِلغ يف أمهيته ظن 

أن الوقت قد حان كي يلعب دورا تارخييا.)105(
فنشاطه الوطين جعل الشعب اجلزائري يعيش   

جّمد  حيث  مسبق  احلرب كتحرير  بعد  ما  سنوات 
اإلسالم، نصح بالوحدة، نادى بالكفاح السياسي، 
جرس  املتفتحة، كان  اجلزائر  دالئل  عن  بإجياز  عرب 
تصرخ  كانت  الت  الكولونيالية  للربجوازية  اإلنذار 
يعترب يف  فهو  لذلك  العربية،)106(  الوطنية  بقوة ضد 
نظر العديد من املؤرخني أول زعيم سياسي جزائري 
السرتجاع كرامة  سياسيا  ناضل  العشرين  القرن  يف 
اجلزائريني ونقل مطالبهم املشروعة إىل كل املؤسسات 
وأصر  الدولية  واهليئات  وفرنسا  اجلزائر  يف  املسؤولة 

على االستجابة هلا.)107(



 قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م

85 84

◄ خاتمـــة:
إن األمري خالد جّسد يف نضاله استمرارية   
القادر  عبد  األمري  بدأها جده  الت  الوطنية  املقاومة 
لوضع  الرافضة  القوية  وطنيته  عكست  و  اجلزائري 

الشعب اجلزائري حتت السياسية االستعمارية.
اجلزائري  املطليب  الفكر  يف  توازنا  أحدث   
للحفاظ  واإلدماج  للتجنس  معارضته  خالل  من 
الشعب  انفصال  فكرة  وتكريس  الوطنية  اهلوية  على 
اجلزائري عن األوربيني فأعطى بنشاطه يف هذا اجملال 

نوع من احلصانة للشخصية اجلزائرية.
عن  بصراحة  يعرب  السياسي  نشاطه  كان   
اهتمامات  ويعكس  اجلزائري  الوطين  الشعور  يقظة 

اجلماهري الشعبية املتطلعة إىل التغيري.
كانت  الت  االستعمارية  اإلدارة  أربك   
حساباهتا  وخلط  النيايب  التمثيل  يف  متحكمة 
السياسية وأدخل املستعمرة »اهلادئة« يف حالة ثورة 

فكرية وانتخابية.
املناخ  باستغالل  سياسية  حنكة  أظهر   
الدويل لصاحل طرح القضية الوطنية يف مؤمتر الصلح 
األمم  عصبة  عليها  نصت  الت  باملبادئ  باالستعانة 
وفضح  الفرنسي  االستعماري  النظام  على  للضغط 

ممارساته يف اجلزائر وهي خطوة متقدمة كثريا.
جديدا  السياسي  العمل  يف  أسلوبه  كان   
إلدراكه  الصحافة  على  اعتماده  خالل  من  وفّعاال 
الشعبية،  اجلماهري  إىل  أفكاره  تبليغ  يف  أمهيتها 
والتعبئة  العامة  األماكن  يف  والتجمعات  واحملاضرات 
العمالية الوطنية و العاملية يف فرنسا وهي ما أكسبته 

صدى واسعا.
السياسية  للتيارات  أرضية  مطالبة  شكلت   
إفريقيا  بعده خاصة جنم مشال  الت جاءت  اجلزائرية 
نشاط  هناية  مع  ظهوره  تزامن  الذي  الثوري  احلزب 

بالعمال  لقاءاته  خالل  فرنسا  يف  خالد  األمري 
املهاجرين.
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راسات

ّ
البحوث والد راسات

ّ
البحوث والد

 مقدمة:
 

د/ جالل زين العابدين
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس 

 فاس - المملكة  المغربية -

االنعكاسات االجتماعية لالستيطان األوربي في المغرب
على عهد الحماية الفرنسية

أدت اهليمنة االستعمارية والسياسة الفالحية الت اتبعتها سلطات احلماية الفرنسية باملغرب إىل 
بناه اإلنتاجية  القروي؛ حيث ستتم هيكلة  الوسط  اقتصادية واجتماعية عميقة يف  إحداث حتوالت 
على أساس مقتضيات السوق الفرنسية واملراكز الرأمسالية، فاحتكر األوربيون الفالحة العصرية املعتمدة 
على التقنيات واملفاهيم الزراعية احلديثة والت حتظى مبختلف أشكال الدعم من إقامة بنيات حتتية، 
ونظام املكافآت املتعددة واملتنوعة للمستوطنني الزراعيني لتسهيل غرس جذورهم يف الرتبة املغربية أوال، 

ولتسهيل اندماجهم يف االقتصاد الفالحي الفرنسي ثانيا. 
من  احلماية حبزام  أحاطتها سياسة  الت  املغربية  الفالحة  الكولونيالية، جند  الفالحة  وإىل جانب 
البؤس والتخلف، فكان من نتائجها جتميد وتفتيت هذه الفالحة رغم أمهيتها االقتصادية واالجتماعية 
بالنسبة للسكان احلضريني والقرويني على السواء، فأغلقت أمامها مجيع أبواب الطموح لتجاوز وضعية 
الفالحة املعاشية، وقد أدت األشكال اجلديدة من االستغالل الت رافقت االستيطان األوريب إىل ظهور 
تناقضات اجتماعية عميقة مست األسر والقبائل، وأعادت تصنيف اجملتمع احمللي حسب املهن والدخل 
ومستوى املعيشة، كما أدت إىل زعزعة كيان اجملتمع املغريب، وإىل تصدع البىن والعالقات القبلية لتحل 
حملها عالقات اإلنتاج املبنية على امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج والفردانية التمايز االجتماعي، وإىل 
بروز عالقات اجتماعية مل يألفها اجملتمع املغريب الذي كان مبنيا على التآزر والتضامن وعلى أساس 

عالقات القرابة وروابط الدم وأواصر التضامن القبلي.

◄ أوال- الفالحة المغربية في استراتيجية 
سلطات الحماية الفرنسية:

 1 - الفالحة المغربية قبل الحماية: كانت 
الفالحة تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما يف حياة 
املغاربة، وقد ظلت لوقت طويل تقوم على عالقات بني 
عاملني: اإلنتاج احمللي واالستهالك الذايت للسكان، 
أهنا  ونوعا. غري  بتلبية حاجياهتم كما  تقوم  فكانت 
تدوم   الت كانت  اجلفاف  سنوات  توايل  من  عانت 
امتد  الت  اجلفاف  ملرات طويلة، كان آخرها  أحيانا 
خلمس سنوات بشمال املغرب بني سنت 1978 و 
1883، وإىل سبع سنوات يف اجلنوب أي إىل حدود 
الكثيف  االجتياح  من  عانت  1885. كما  سنة 
 Nicolas(إذ يربز نيكوال ميشيل جلحافل اجلراد، 
اجتاح   1912 و   1800 بني  أنه    )Michel
ظل  يف  املغرب  من  خمتلفة  جهات  مرة   32 اجلراد 
املشاكل  هذه  إىل  يضاف  حماربته1.  إمكانية  انعدام 
مشكل البنية العقارية املعقدة وغري املساعدة، والت مل 
متنح السالسة واملرونة الكافية لالستثمار يف الفالحة، 
حيث أن امللكية اخلاصة لألرض مل تكن منتشرة يف 
املغرب قبل احلماية، وكانت حمصورة جدا يف أراضي 
بعض العائالت الكربى2. وكانت األرض تتوزع من 

الناحية القانونية إىل:
وهي  القبائل،  أراضي  أو  اجلماعية  األراضي   -
فيها  التصرف  ميكن  وال  اجلماعة  ملكية  يف  أراضي 

أو تفويتها.
للدولة  تابعة  أراضي  وهي  املخزن،  أراضي   -
وتشمل األمالك املخزنية وكل ما ما ال ميكن امتالكه 

ألنه يف مصلحة العموم مثل الشواطئ والغابات.
للدولة  تابعة  أراضي  وهي  اجليش،  أراضي   -
خلدماهتا  تقدميها  مقابل  القبائل  لبعض  أقطعتها 

العسكرية لصاحل املخزن.

- أراضي األحباس، وهي األراضي الت مت توقيفها 
على األحباس، وهي كذلك ال ميكن تفويتها.

- أراضي اخلواص، وهي أراضي يف ملكية األفراد 
انتشارها  ظل  ذلك  إىل  اإلشارة  سبقت  لكن كما 

حمدودا3. 
يف  العقارية  البنية  ميز  الذي  التعقيد  يكن  مل 
املغرب غري حمفز لإلنتاج واالستثمار الفالحي بالنسبة 
قانوين  صد  حاجز  شكل  بل  فحسب،  للمغاربة 
بالنسبة لألوربيني الطامعني المتالك األراضي املغربية 
واحلماية  املخالطة  طريق  عن  يناورون  جعلهم  مما 
على  للتفاوض  املوضوع  يطرحوا  أن  قبل  القنصلية، 
أدائهم  مقابل  العقار  امتالك  يف  أحقيتهم  أساس 
للضرائب الفالحية، وهو موضوع تطرقت إليه املواد 
11 و 12 و 13 من مؤمتر مدريد، واملادتني 59 و 

60 من مؤمتر اجلزيرة اخلضراء4.
القطاع قد ظل حتت رمحة  إنتاج هذا  وإذا كان 
املعقدة  العقارية  البنية  من  وعاين  املناخية  التقلبات 
عوامل  فإن  املستعملة،  التقليدية  األساليب  ومن 
أخرى أسهمت يف تغيري مالحمه، وخاصة اإلكراهات 
أن  االستعماري. ذلك  التدخل  أفرزها  الت  اجلديدة 
جحافل  من  تبعه  وما  املغرب  إىل  املستعمر  دخول 
خالل  من  التوازن  هذا  خلخلة  إىل  أدى  املعمرين، 
استيالئهم على أجود وأخصب األراضي الفالحية، 
للفالحني  بالنسبة  تتضاءل  العيش  وسائل  فأخذت 
الصاحلة  األراضي  مساحة  نقص  بسبب  تدرجييا 
  Capitaine( روميو  القبطان  ويقول  للزراعة، 
»إن  وراين  بين  عن  الصدد  هذا  يف   )Romieu
أعداد  بني  العريق  بالتوازن  أخل  قد  البالد  دخولنا 
السكان وبني اإلنتاج، وهو توازن كان يفيد السكان 
الت كان  األراضي  أزكى  املعمرون  فأعطي  أنفسهم، 
الغابات  مناطق  وحددت   )...( يستغلوهنا  الناس 
وأسندت إدارهتا إىل مصلحة املياه والغابات، وذلك ما 
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اعترب نقصا من حقوق السكان على هذه املناطق«5.
-2 االستيطان الزراعي وانعكاساته على الفالحة 
يف  البداية  منذ  حذرا  ليوطي  اجلنرال  املغربية: كان 
تعامله مع مسألة األرض يف املغرب، فقد  كان يدرك 
أن«مس آلة دقيقة على شاكلة التنظيم االجتماعي 
انعكاسات  له  تكون  أن  ميكن   ،)...( للمغرب 
خطرية جدا على أمن وتنظيم البالد. وجيب التحرك 
باحتياطات دقيقة، وعدم اإلقدام على تغيري الوضعية 
القانونية لألراضي اجلماعية إال بعد أن تكون قواعد 
بدأت  قد  اإلدارة  تكون  وحت  ترسخت،  قد  الغزو 
تسري بشكل طبيعي«6.  ومل يكن من السهل العثور 

على صيغة متنع االبتزاز.
جتريد  دون  وحتول  اجلزائر،  يف  جرى  الذي 
به  عرفوا  ما  مع   ،7 أراضيهم  من  املغاربة  الفالحني 
عليها8،  وغريهتم  بأرضهم  غريزي  وارتباط  تعلق  من 
التحليل  مستوى  على  احلماية  ساسة  تفكري  فنشط 
والتشريع واستنباط احللول، لوضع أسس بناء ضخم 
من التأويالت والنظريات والنصوص القانونية، تشرع 
ابتزاز الفالحني والسيطرة على أراضيهم، تارة  وتربر 
عليها  استوىل  الت  الدولة  أراضي  اسرتجاع  باسم 
وتارة  املركزية،  السلطة  ضعف  مراحل  يف  السكان 
يف  قيادية  عناصر  مع  بتواطؤ  عليها  احلصول  حبجة 
السلطة املركزية، وتارة أخرى لعجز الفالحني وعدم 
تؤكد  الت  الضرورية  بالوثائق  اإلدالء  على  قدرهتم 

ملكيتهم لألرض.
وهكذا سنت إدارة احلماية جمموعة من التتشريعات 
شكلت القاعدة القانونية للنهب واالبتزاز9، فأصدرت 
ظهري 12 غشت 1913 الذي نص على تسجيل 
هبا10.  املدىل  الوثائق  التدقيق يف  العقارات، وضرورة 
فأصبح لكل قطعة أرضية مبقتضاها سند عقاري حيمل 
تسلط  ذلك  وسهل  للملكية،  وتصميما  ورقما  امسا 
باإلجراءات  املغاربة  جلهل  األرض  على  األجانب 

القانونية اجلديدة. مث صدر ظهري 7 يوليوز 1914 
فجعل األراضي اجلماعية وأراضي األحباس وأراضي 
محاية  حتت  ووضعها  للتفويت،  قابلة  غري  الكيش، 
تسيريها11.غري  مراقبتها  حق  هلا  أصبح  الت  الدولة 
أنه بعد سنتني )1916( مت تأسيس »جلنة استعمار 
األرضية  القطع  األراضي »من أجل تشكيل وتوزيع 
القروية، وقررت سلطات احلماية انسجاما مع مبادئ 
العسكري  االحتالل  تدعيم  املختربة،  االستعمار 
بإسكان عائالت فرنسية يف القرى املغربية، وسيكون 
هلذه العائالت تأثري حضاري على الفالحني املغاربة 
باملثل الذي ستعطيه هلم12. وبعد هناية احلرب العاملية 
 1919 أبريل   27 يف  جديد  ظهري  صدر  األوىل، 
جعل األراضي اجلماعية حتت رقابة جملس وصاية له 
صالحيات تفويت أراضي اجلماعات لطرف ثالث، 
غطاء  حتت  األراضي  من  مهمة  أجزاء  فاقتطعت 
لفائدة  عليها  االستيالء  وسهلت  العامة،  املصلحة 
الكولون بطرق شرعية غري منازع فيها13 ، فتدهورت 
اهلياكل  وتغريت  بأفرادها  التفقري  وحلق  اجلماعات 
الزراعية التقليدية مما انعكس على الوضع االجتماعي 

لسكان البوادي.
إن ما جتب اإلشارة إليه هو أن السيطرة واالستيالء 
على أراضي الفالحني يف املغرب، قد ارتبط إىل حد 
كبري بالغزو العسكري، فاملستوطنون املزارعون كانوا 
يسريون على حد تعبري أمحد تافسكا، يف عصابات 
إبادة  تتوىل  الت  القوات االستعمارية  مسلحة خلف 
ومطاردة السكان لتتيح اجملال للمستوطنني للحصول 
أن  شأنه  من  ما  وتزيل كل  فالحية،  أمالك  على 
يشعرهم بأهنم غرباء يف جمتمعهم اجلديد، وتصفهم 
الصحافة االستعمارية بأهنم “طالئع جيش قوي”14. 
لذلك قامت السلطات الفرنسية بتمهيد الطريق أمام 
الذي يعطي  الزراعي وتدعيمه، ألنه هو  االستيطان 
وهو  باملغرب،  الفرنسي  للنفوذ  واستمرارا  حضورا 
»لقد  بقوله:   )Cadile. J( يوضحه كاديل  ما 

ويف   ،1924 يف  تازة  بشرق  الرمسي  االستيطان  مت 
الريف ما بني 1926 و1930 باملوازاة مع التهدئة 
العسكرية«.15 وقد وصل هذا االستيطان إىل أقصى 
تأثريه يف حياة الفالحني، كما يؤكد ذلك ألبري عياش 
بني  ما  وسهول  الشرقي  الريف  »يف  يقول  حيث 
تازة ووجدة وزعت القبائل الرحلية سابقا فيما بينها 
اهلجرة  أن  )...( غري  باحلبوب  تزرعها  فقرية  أراضي 

حنو السهول املستعمرة تبدو مفروضة«16.
قد  كان  الزراعي  االستيطان  أن  إىل  ونشري 
تعرقل تطوره يف بداية احلماية بسبب متسك املغاربة 
عدة  يف  املسلحة  املقاومات  واستمرار  بأراضيهم، 
مناطق بشكل أعاق االستيطان األوريب. وبعد القضاء 
على هذه املقاومات أصبح الفرنسيون أحرارا وسارعوا 
املغاربة  األهايل  أراضي  من  املزيد  على  احلصول  إىل 
للفالحني  االقتصادية  القاعدة  تدمري  إىل  أدى  مما 
واملسلوبة،  املغتصبة  أراضيهم  تزايدت  الذين  املغاربة 
وحتول قسم كبري منهم إىل »مخاسة«، أو إىل عمال 
إىل  القروي  الوسط  األوربية17، كما حتول  املزارع  يف 
مصدر واسع النطاق للهجرة سواء كان داخل البالد 

أو إىل خارجها.
نافسوا  املعمرين  من  تشكيلة  وجدت  وهكذا 
الفالحني املغاربة الذين أصبحوا يف درجة دنيا مقارنة 
معهم، ألن زراعاهتم التقليدية ذات اإلنتاج البسيط 
مل تصمد أمام الزراعات املنتجة يف الضيعات األوربية 
والبذور  الكيماوية،  األمسدة  من  املستفيدة  العصرية 
املنتقاة، كما أن  الفالحني املغاربة مل يستفيدوا من 
احلماية  سلطات  منحتها  الت  املختلفة  االمتيازات 
بني  متيز  مل  الظهائر  أن  فرغم  األوربيني.  للمعمرين 
من  االستفادة  حق  حيث  من  واملستوطنني  األهايل 
املنح واملكافآت، إال أن إمكانيات الفالحني املغاربة 
املتواضعة مل تسمح هلم باستيفاء الشروط احملددة لنيل 
إدخال  عن  احلديث  ميكن  فكيف  املكافآت.  هذه 
تقنيات وأساليب حديثة يف عملية اإلنتاج أو الزراعة 

أراضيهم  من  جردوا  لفالحني  األوربية  الطريقة  على 
اخلصبة؟

اإلرشاد  منظومة  املغريب خارج  الفالح  لقد ظل 
الكولون األوريب  الذي ركز على توعية  الكولونيايل، 
يف  العصرية  األساليب  استعمال  وضرورة  بأمهية 
الفالحة، كما حرص الفالحون األوربيون على عدم 
جرياهنم  إىل  العصرية  األساليب  هبذه  املعرفة  انتقال 
إنتاجهم،  تفوق  على  ليحافظوا  املغاربة،  الفالحني 
ورثوه  ما  على  يعتمدون  املغاربة  الفالحون  فبقي 
تقليدية،  زراعية  ووسائل  طرق  من  أسالفهم  عن 
املغاربة  الفالحني  بعض  أحيانا  يدفع  ما كان  وهو 
عرب  األوريب  الكولون  املعريف”على  إىل”التجسس 
مزارع  يف  العاملني  وأصدقائهم  معارفهم  استخدام 
األوربيني، الكتشاف سر ختلف إنتاجهم عن إنتاج 
األوربيني، أو سر عدم تأثر حقول الكولون بأمراض 
جتتاح املنطقة، أو طرق ختلص األوربيني من أعشاب 

ضارة تعجز األساليب التقليدية عن مكافحتها18.
تربص  إىل  باإلضافة  املغاربة  الفالحون  وواجه 
وزادت  أرهقتهم  طبيعية  عوامل  بأراضيهم،  املعمرين 
الرعدية  والعواصف  اجلفاف،  مثل  بؤسهم  من 
وضعية  تأزمي  يف  أسهم  ما  وهو  واجلراد  والثلجية 
الفالحني وتراجع مستواهم املعيشي، كما دفعتهم يف 
العديد من األحيان إىل اخلروج عن القبيلة، يف إطار 
مالئم،  عيش  مصدر  عن  للبحث  مجاعية  هجرات 

يعوض النقص احلاصل يف املدخول الفالحي19.
شكلت  فقد  )الرتتيب(  الفالحية  الضريبة  أما 
إىل جانب العوامل السابقة عبئا ثقيال على الفالحة 
األهلية، مما زاد يف تأزميها. ومل تكن مصلحة الضرائب 
حيث  املغربية،  الفالحة  ظروف  احلسبان  يف  تأخذ 
اللجنة  تقديرات  على  بناء  مبلغها  حتدد  كانت 
اجلهوية املكلفة بوضع تقديرات إنتاج املغاربة، وعلى 
ضوء ذلك كانت تتم عملية حتديد الرتتيب الواجب 
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اإلنتاج  تقديرات  إعداد  وكذلك   فالح،  على كل 
الفالحي20، كما أن هذه التقديرات مل تكن تتم على 
واألشجار  الفالحة  لوضعية  موضوعي  حبث  أساس 
املثمرة ورؤوس املاشية الت توجد يف حوزة املغاربة، بل 
كانت تتم بناء على تصورات أعوان السلطة احمللية 
الت غالبا ما كانت جتانب الواقع، ليجد الفالح نفسه 
ملزما مببالغ تفوق إىل حد كبري حمصوله الفالحي21.
 ◄ ثانيا- بعض اإلجراءات اإلصالحية 

للحماية في مجال الفالحة المغربية:

لتظهر  مبادرات،  عدة  الفرنسية  اإلدارة  اختذت 
أهنا تريد النهوض بالفالحة املغربية التقليدية وإصالح 
العامل القروي، فتم التفكري يف إنشاء تعاونيات فالحية 
قروض  وتقدمي  وبيعه  وحتويله  املنتوج  بتخزين  تقوم 
لصغار الفالحني حلمايتهم من املرابني، ويتعلق األمر 
أو«الشركات االحتياطية  بـاجلمعيات  يعرف  مبا كان 
 Sociétés Indigènes de( األهلية« 
Prévoyance( أو )SIP( الت أنشئت ونظمت 
مبقتضى ظهري 26 ماي 191722 املغري بظهري 19 
وظهري   ،1912 أبريل   12 وظهري  يوليوز1917، 
28 نونرب 1921، مث ظهري 28 يناير 1922؛ وهي 
عبارة عن مؤسسات مدنية حتدث بقرار وزاري حيدد 
األهليني  الفالحني  إلزاما كل  الرتابية، تشمل  دائرهتا 
غري احملميني املسجلني يف قائمة الرتتيب23. وهتدف 
إىل إعانة الفالحني بالقروض، مادية كانت أو عينية، 
توسيع  ومن  فالحتهم  أعمال  مواصلة  من  ليتمكنوا 
نطاقها، واعتماد التقنيات احلديثة الضرورية يف ميدان 
الفالحة وتربية املاشية واملسامهة يف تطبيقها، وهتدف 
املضاربات  من  األهايل  الفالحني  محاية  إىل  إيضا 
تقوم  أن  ميكنها  االحتكار(، كما  )الربا-  العقارية 
مقامهم عند احلاجة بإلغاء كل رهن أو التزام يبدو هلا 
مبالغا أو العمل على احلد منه، واملسامهة كذلك يف 
عقد تأمينات ضد الكوارث الفالحية )حريق ،موت 

املواشي،جراد...(24.
اإلعانات،  و  السلفات  تقدمي   إىل     وإضافة 
كان بإمكان الشركات االحتياطية األهلية، إحداث 
بصيانة  األخرى  هي  إليها  يعهد  تعاونية  مجعيات 
يف  املتبعة  الشروط  وفق  وتسويقه  وحتويله  املنتوج 
حتقيق  احتكار،  )مضاربة،  الصناعية  املؤسسات 
عليه  ينص  كما  وذلك-  املضافة...(،  القيمة 
ظهري24 أبريل -1937 بعد احلصول على ترخيص 
من إدارة الداخلية استنادا إىل موافقة إدارة الفالحة 
الصناعة  عن  املسؤول  وكذا  والغابات،  والتجارة 
شهدت  الصدد  هذا  ويف  األمر25  يهمها  قد  الت 
أهلية  »تعاونية   11 تأسيس  باملغرب   1937 سنة 
 Coopérative( باسم:  املعروفة  فالحية« 
مبقتضى   )CIA أو   Indigène Agricole
املدن،  من  جمموعة  يف   1937 أبريل   24 ظهري 
تازة،  فاس،  مكناس،  القنيطرة،  البيضاء،  الرباط، 
وجدة، واد زم، مازاكان، آسفي، ومراكش26. وحت 
أكثر  أبعادا  احلماية  سلطات  إلجراءات  نعطي  ال 
هذه  وفعالية  حقيقة  ماهي  نتساءل  حجمها،  من 

احملاوالت التحديثية؟
النتائج  إىل  الواقع  اجملهودات يف  هذه  تؤد  مل    
املرجوة من طرف األهايل ألسباب عديدة، ذلك ألن 
املبادرات  وراء كل  من  تسعى  احلماية كانت  إدارة 
الت اختدهتا يف هذا اجملال إىل االستحواذ على أقصى 
املستوطنني،  على  لتوزيعها  األراضي  من  ميكن  ما 
الذين  الفالحني  من  »طبقة«متوسطة  تكوين  وإىل 
اهلجرة  من  نفسه  الوقت  واحلد يف  يزكون سياستها، 
القروية للحفاظ على حشود العمال الفالحني الذي 
فالقبائل  املعمرين27.  ضيعات  يف  استثمارهم  ميكن 
ارتفعت معاناهتا من هذه القروض الت كانت متنحها 
أن  عالية29، كما  بفوائد  احمللية28  التعاونيات  هذه 
الفالحون  إال  منها  يستفيد  يكن  مل  القروض  هذه 
الفالحني فقد كانوا يف حالة  أما صغار  امليسورون، 

لفقدان  عرضة  احملدد  األجل  يف  ديوهنم  تأدية  عدم 
أراضيهم، أضف إىل هذا أن عدم إشراك الفالحني، 
الشركات  تقرره  ما  بكل  األساسيون  املعنيون  وهم 
الفالحية  والتعاونيات   )SIP( األهلية  االحتياطية 
األهلية )CIA( يف اختاذ القرار، أفرغ اجلانب التعاوين 
مضمون  من كل  املؤسسات  هذه  إليه  تدعو  الت 
حقيقي، وجعل منها جمرد جمال لتكوين األطر التقنية 
واملراقبني أكثر منها جماال لتكوين الفالحني وحتسني 

أوضاعهم30.
هاتني  إىل  إضافة  العامة  اإلقامة  وأنشأت 
للبيزانا  الفالحي  التجهيز  مركزية  التعاونيتني، 
 Central d’Equipement Agricole
بظهري   C.E.A.P( أو   )du Paysanat
تتمتع  عمومية  مؤسسة  وهي  1945؛  يناير   26
إىل  هتدف  املايل31،  واالستقالل  املدنية  بالشخصية 
تنمية الفالحة وتربية املاشية، بتقدمي قروض للفالحني 
وتأطريهم تقنيا وبيع املعدات الفلحية أو كرائها هلم32.

 )C.E.A.P( :وإلجناز مهامها، اعتمدت مركزية الـ
حول  معلومات  بتقدمي  تقوم  حملية  مكاتب  على 
التكوين الكيميائي للرتبة ونوعية األمسدة الت ينبغي 
النباتية  واألمراض  التعرية  حماربة  وطريقة  استخدامها 
 Modernisation( الفالحي  التحديث  لقطاع 
 )  S.M.Pأو  du Paysanat Secteur de
عن  عبارة  وهو   ،194533 يونيو   5 بظهري  املنشأ 
إىل  ترمي  احمللية  السلطة  تسريها  عمومية  مؤسسة 
تتمثل  وأخالقية  واجتماعية  مادية  أهداف  حتقيق 
زراعات  حنو  الفالحني  وتوجيه  اإلنتاج  حتسني  يف 
للتنمية وحتسني  تطبيق خمطط  على  والعمل  جديدة 
املدارس  ببناء  وذلك  االجتماعية،  الفالحني  أوضاع 
أوضاع  حتسني  قصد  السكن  ودور  واملستوصفات 
مداوالت  يف  وإشراكهم  االجتماعية،  الفالحني 
جمالسS.M.P  قصد هتيئتهم لتحمل مسؤولياهتم 

من  »البيزانا«  ترمي  كانت  وعموما  مستقبال34. 
خالل تدخالهتا هاته حتقيق تغيري جذري وإصالح 
فالتعليم اإلجباري،  املغريب.  الفالح  شامل يف حياة 
واملراقبة الطبية ضد األمراض، واملساعدة االجتماعية 
الفالح  توعية  يف  ستسهم  اآلالت...،  واستخدام 
وجتعله يتحرر من  االعتقادات الروتينية والقيود الت 
كانت تقف عائقا أمام تقدمه. وبال شك فاإلصالح 
سيكون  صدمة نفسية صادرة عن املكننة، وهو ما 
سيؤدي إىل زعزعة أناط االنتاج التقليدية والرفع من 

القدرة اإلنتاجية للفالح مث تغيري نط عيشه35.
◄ ثالثا : مظاهر التطور الحاصل في 

العالقات االجتماعية

املغرب  على  سيطرهتا  فرنسا  فرضت  أن  بعد 
وتوغلت داخل أراضيه وجدت أمامها عدد من خدام 
شيوخ  من  املكونة  احلاكمة  الفئات  وهم  املخزن، 
أبقى  وقد  الزوايا.  وبعض  واألعيان  والقواد   القبائل 
االستعمار على معظم هذه الفئات وامتيازاهتا األدبية 
واالجتماعية، ومنحها مساحات كبرية من األراضي 
الزراعية عند إدخال نظم تسجيل األراضي لكي تكون 
دعامة وسندا للمحتل، ولكنه جردها يف املقابل من 
نفوذها السياسي احلقيقي ألنه أصبح احلاكم الفعلي 
للبالد. وظلت هذه الفئات أداة مسخرة من طرف 
االستعمار حيثما يريد واجهة إلضفاء الشرعية على 

بعض سياساته االستيطانية36.
التدخل  بفعل  القسرية  اهلجرة  أدت  وقد 
لتوازنه  املغرب  فقدان  إىل  القرى  يف  االستعماري 
السكاين جغرافيا، حيث أفرغت البادية من سكاهنا، 
املهاجرين  من  اآلالف  بعشرات  املدن  وازدمحت 
صلتهم  جزئيا  أو  فقدوا  كليا  الذين  الفالحني، 
بعامل  هلم  تارخيية  رابطة  وال  الزراعة  بعامل  املاضية 
للمدن  التقليدي  اإلطار  وفجروا  وجمتمعها،  املدينة 
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العاطلني  من  قاعدة كبرية  املغربية، وشكلوا  التارخيية 
وأشباه العمال يف خدمة االقتصاد الرأمسايل األوريب، 
ووضعوا بذلك اللبنة األوىل يف تكوين الطبقة العمالية 

املغربية37.
االستعماري  الرأمسايل  اإلنتاج  نط  وبإدخال   
عملت سلطات احلماية على تفكيك امللكية اجلماعية 
القبلي.  التضامن  أساس  هي  والت  املغربية،  للقبائل 
لألرض  الفردية  امللكية  احلماية  سلطات  ومركزت 
اإلنتاج األخرى، وأصدرت من أجل ذلك  ووسائل 
سلسلة من القوانني لتدعيمها وتعميمها. واستهدفت 
األراضي،  أجود  انتزاع  عمليات  تسهيل  ذلك  من 
وجعلتها حتت تصرف املعمرين. وأدى ذلك إىل فصل 
عن “مجاعته”وعشريته  وبالتايل  أرضه،  عن  الفالح 
لدور”اجلماعة”لدى  وتدجني  حتول  ووقع  وقبيلته. 
اجلديدة38.  مهمتها  حتدد  قوانني  وصدرت  القبيلة، 
وأصبحت  السابقة،  سلطتها  ففقدت«اجلماعة« 
تابعة ومراقبة من طرف سلطات احلماية. ونَفَذت عن 
لنسف جدور  أعمق  بشكل  احلماية،  إدارة  طريقها 

احلياة اجلماعية القبلية.
لألرض،  الفردية  امللكية  نط  ظهر  وهكذا 
وحتولت العالقات داخل القبيلة من عالقات عشرية 
يف مفهومها التقليدي القدمي إىل عالقات اقتصادية 
ورؤساء  والقواد  القبائل  رؤساء  امتالك  على  ترتكز 
وحتول  الواسعة،  الزراعية  لألراضي  الصوفية  الطرق 
يف  أجراء  فالحني  إىل  بالتدريج  القبيلة  أفراد  سائر 

أراضي زعمائهم.
ملكيتها حلق  تغري يف نط  الزراعة من  وما حلق 
تدرجييا ملكية املاشية، فقد حتولت هذه األخرية من 
فردية،  أو  أسرية  ملكية  إىل  مشاعية  عشرية  ملكية 
ولكن النشاط الرعوي مل يتطور يف وسائله بالدرجة أو 
السرعة نفسها اللتان تطورت هبما الزراعة يف البادية 
املغربية، لذلك يظل الفائض االقتصادي املتولد من 

هذا النشاط، والقابل للتوزيع واالستحواذ من خالل 
اآلخرين حمدودا للغاية39.

إن االستعمار الذي أدخل الرأمسالية إىل البالد مل 
يزد إال يف تأزمها، ومل يسهم إال يف »بلرتة« أهاليها 
ومزارعني  مخاسة  إىل  أغلبيتهم  وحتويل  وهتميشهم، 
االستعمارية  املعامل  متناول  يف  خبسة  عاملة  يد  أو 
الت حتول ثروات البالد إىل بلدها األصلي. صحيح 
أن االستعمار قد ساهم يف عصرنة الفالحة باملكننة 
وتقنيات الري احلديثة، ولكن ليس لصاحل البسطاء من 
املغاربة بل لصاحل املستوطنني أو لصاحل »األرستقراطية 
ما  على  االستعمار،  بعد  ستستوىل  الت  العقارية« 
مسي ب«أراضي املعمرين املسرتجعة«؛ ولكن صحيح 
يف  أسهمت  قد  االستعمارية  الرأمسالية  أن  أيضا 
تفكيك اجملتمع املغريب وأشكال تضامناته التقليدية، 
املغاربة  األهايل  اآلالف من  وقتلت  العائلة  وشردت 
حتت ذريعة التهدئة والسلم40. فكان السلم والتهدئة 
صريورة  إيقاف  يف  فعالة  مسامهة  الكولونياليني« 
التاريخ االجتماعي الداخلي بتجميد البنيات احمللية، 

وبإدخال حتول اقتصادي اجتماعي وسلوكي«41.
ومع تطور نظام ملكية األرض، وظهور تقسيم 
عملية  تتبلور  بدأت  التجارية  املبادالت  ونو  العمل 
العالقات  هذه  أصبحت  وقد  االجتماعي.  التمايز 
القائمة  التقليدية  القبلية  التمايزات  تدرجييا حمل  حتل 
وأواصر  الدم  وروابط  القرابة  عالقات  أساس  على 
التدرجيي  التغلغل  ساهم  وقد  القبلي.   التضامن 
لعالقات اإلنتاج الرأمسالية  يف هذا التحول من غري 
التقليدية بل حدثت عملية  البنيات  أن ختتفي متاما 
القبلية  والتمايزات  اهلياكل  بني  وهتجني  مزاوجة 
التقليدية والعالقات والتمايزات الرأمسالية احلديثة42.

االجتماعي  التمايز  عمليات  أخذت  وهكذا 
أجراه  الذي  فالتغيري  متعددة.  اجتاهات  يف  تسري 
الفرنسيون يف شكل امللكية، مل يؤد إىل خراب الفئات 

معاملها  وصياغة  تبلورها  يف  أسهم  بل  اإلقطاعية، 
للمستوطنني  ورسم حدودها لكي تكون سندا قويا 
األجانب. كما ظهرت فئة من املغاربة املكونني من 
كبار مالك األرض الذين ال يقومون بزراعة أراضيهم 
أراضيهم  بتأجري  يقومون  ما كانوا  وغالبا  بأنفسهم. 
لفالحتها.  زراعيني  عماال  يستأجرون  أو  للفالحني 
مل  وهبذا  املدن،  يقطنون  املالك كانوا  هؤالء  وأغلبية 
يكن بينهم وبني قراهم وفالحيها أية روابط وثيقة أو 

عالقات شخصية43.
لقد أدت التغيريات االستعمارية الكبرية إىل حتول 
أعداد كبرية من الفالحني إىل عمال يتقاضون أجرا، 
فقد وجدت هذه الفئة من الفالحني نفسها حمرومة 
امللكية وعاجزة عن تطوير مقدرهتا المتالك إنتاجها 
تدفعها حركة مزدوجة،  فعليها من جهة أن جتد عمال 
مأجورا يضمن هلا حياهتا، وعليها من جهة ثانية، كي 
ال تفقد كل شيء، أن حتافظ على تضامن تقليدي 
معني عائلي قروي ورثته من ماضيها. وكان الوصول 
إىل ظروف العمل املأجور حيصل بعقد فردي شفهي 
بني العامل وصاحب املزرعة وهذا مما أدى إىل نشوء 
شكل جديد من تبعية العامل الذي كان قد حترر من 

التبعية السابقة لإلقطاعيني.
ونشأت  نت  الت  األجراء  من  الفئة  هذه  إن 
حجمها  تضخم  قد  االستعمارية  السيطرة  ظل  يف 
التوسع يف حجمها  هذا  وقد حصل  بسرعة كبرية، 
االجتماعية  الفئات  حساب  على  رئيسي  بشكل 
املتزايد إىل االلتحاق  األخرى والت اضطرها اإلفقار 
االقتصادي  الدمج  سياسة  بسبب  العمل،  بسوق 
للسلطات االستعمارية44.ونشري إىل صعوبة التحديد 
خالل  وتوزيعها  الزراعية  العاملة  اليد  لعدد  الدقيق 
فرتة اهليمنة االستعمارية، ويزيد يف تعقيد هذه املهمة 
العاملة  اليد  تعتمد على  األوروبية كانت  الزراعة  أن 
ـ وأن الكثرة الساحقة من هذه  املغربية اعتمادا كليا 
اليد العاملة مومسية تأيت من املناطق القريبة من مزارع 

ودرعة  سوس  مثل  بعيدة  أقاليم  من  أو  األوروبيني، 
وتافياللت واألطلس والريف ودكالة والرحامنة وعبدة 
وبين حسن، أما العمال الدائمون يف مزرعة أوروبية 
مساحتها 250 هكتارا فيختلف عددهم باختالف 
املناطق والظروف، ويرتاوح بني أربعة واثين عشر عامال 
يف أحسن األحوال، منهم عامل أو عامالن أوروبيان 
على  واإلشراف  املزرعة  آالت  تغيري  متخصصان يف 

عمل العمال املغاربة45.
العامل  كان  املغريب،  العامل  عكس  وعلى 
عقود  منها،  االمتيازات  من  بكثري  يتمتع  األورويب 
مرتفعة، وسكىن، ومكافآت  وأجرة  عمل مضبوطة، 
سنويا  فرنك  آالف  وعشرة  ألفني  بني  قيمتها  تراوح 
من  االستفادة  منها  أخرى  امتيازات  إىل  باإلضافة 

خدمات املستوصفات، واملدارس ألبنائائهم46.
ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل أن التنظيم النقايب 
لعدم  عديدة  صعوبات  واجه  قد  املغربية  البادية  يف 
استقرار العمال نتيجة للسياسة االستيطانية والتقاليد 
والنقايب،  السياسي  الوعي  وجود  وعدم  الفالحية، 
ألي  االحتالل  سلطات  وحماربة  األمية،  وانتشار 
النقايب. أما »النضال الطبقي« يف  النشاط  نوع من 
البادية فقد كان معدوما أيام االستعمار الفرنسي ألن 
التناقض الرئيسي بني االستعمار واحلركة الوطنية قد 

غطى كل صراع.
إىل  الفالحني  من  كبرية  أعداد  حتولت  كما 
مزارعني باحملاصة حيث حيصل املزارع على حصة عينية 
من احملصول بعمله هو وأفراد أسرته يف أرض املالك. 
وتراوح نظم اقتسام احملصول بني »املرابعة« أي بربع 
احملصول و«املخامسة« أي خبمس احملصول حسب 

الرتتيبات واألعراف السائدة يف الوسط القروي47.
يتضح من املعطيات السالفة الذكر، أن االستعمار 
املغربية،  بالبوادي  عميقة  حتوالت  أحدث  الفرنسي 
متثلت يف حتول أخصب أراضيها إىل مزارع كولونيالية، 
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املؤسسات  بنسف  احلماية  إدارة  قامت  بعدما 
والت  املغريب،  اجملتمع  عليها  يقوم  الت كان  واملبادئ 
املغربية،  األرض  احتالل  أمام  عائقا  تشكل  كانت 
حيث غريت الوضعية القانونية لألرض بسن ترسانة 
لالستحواذ  القانوين  السند  شكلت  التشريعات  من 
على أراضي املغاربة، وتوزيعها على الكولون األوريب، 
مما أدى إىل حدوث حتوالت يف شكل البنية العقارية. 
االستغالل  أشكال  تطبيق  على  األوربيون  وحرص 
الرأمسايل يف األراضي املغتصبة، باعتبار األرض مبثابة 
رأمسال يدر دخال  أي ينتج فائض قيمة، فركزوا على 
إنتاج مزروعات تسويقية يوجه إنتاجها لتلبية حاجيات 
اجلاليات األوربية، ويصدر جزء منها إىل اخلارج لتلبية 
ودعم  مساعدة  من  مستفيدين  املرتبول،  متطلبات 
إدارة احلماية من إقامة للبنيات التحتية، ومن خمتلف 

التسهيالت املالية والتقنية.
أما الفالحة املغربية احمللية الت كانت تلعب دورا 
تعرضت  فقد  بشرية،  ألكثرية  واقتصاديا  اجتماعيا 
خالل فرتة احلماية إىل حتوالت عميقة، نتجت عما 
حلقها  يف عالقتها باالقتصاد االستعماري الذي سيطر 
الطرق  بشت  املغاربة  الفالحني  أراضي  أجود  على 
والوسائل، وحصرهم يف املناطق القاحلة، فتضاءلت 
والعالقات  البىن  تصدعت  كما  عيشهم،  وسائل 
التآزر والتضامن وعلى أساس عالقات  القبلية على 
لتحل  القبلي،  التضامن  الدم وأواصر  القرابة وروابط 
اخلاصة  امللكية  على  املبنية  اإلنتاج  عالقات  حملها 
التمايز االجتماعي، وهي  لوسائل اإلنتاج والفردانية 
عالقات اجتماعية مل يألفها اجملتمع املغريب بل كانت 
وليدة التحوالت الت رافقت التدخل االستعماري . 
و قد دفعت األوضاع واملتغريات اجلديدة بالعديد ممن 
نزعت منهم أراضيهم إىل العمل كعمال يف ضيعات 
النواة األوىل  ليشكلوا  املدن  أو اهلجرة إىل  املعمرين، 

»للربوليتاريا«.
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أ/ بوركنة علي
جامعة عمار ثليجي االغواط - الجزائر

الثورة الجزائرية في الضمير العربي
 الهادي إبراهيم المشيرقي أنموذجاً

الملخص

قدم اهلادي إبراهيم املشريقي خدمات جليلة للثورة اجلزائرية  يف كل اجملاالت فكان سنداً حقيقاً 
يدعمها باملال، وتوفري السالح وضمان تدفيقه على الثوار، كما عمل على تعبئة اجلماهري وتنظيمها 
ضمن اطر وفعاليات مجعوية والعمل على التنسيق فيما بينها، وّصب جهودها يف مسار دعم للثورة، 
الدولية  املنظمات  ورؤساء  واحلكام  امللوك  وراسل  الفاعلة  الدول  جل  زار  اجلزائرية  القضية  وألجل 

واالقليمية، حيثهم فيها على تقدمي الدعم للقضية اجلزائرية ووجوب انصافها.

 Summary

El hadi Ibrahim el Mishirghi gave the Algerian revolution such a 
great services in all fields.He was a real support, giving money and 
providing weapons to the rebels and making sure that they reach them. 
El-Mishirghi also motivated and organised people in associations and 
worked to coordinate between them devoting all these efforts to back 
up the revolution. This man was devoted to the Algerian case , as a 
result he visited most of the effective countries and mailed the kings 
, governors , heads of international and regional organisations  urginh 
them to provide the support to the Algerian case and the necessity of its 
fairness.
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ومكلف جبمع املال والسالح سنة 1948
الثوار  ملساعدة  التونسية  البعثة  ضمن  عمل   -
الشعب  وبني  بينهم  وصل  حلقة  وكان  بطرابلس، 

اللييب حت االستقالل
دولة ضمن  فعالية يف حنو88  مشاركات  له   -
مؤمترات، وندوات، ملتقيات دولية يف قضايا اقتصادية 

ومالية.
بالد  منها: مشاهدايت يف  ترك عدة كتب  كما 
اهلند، لييب يف اليابان، ذكريات وغريها من املقاالت 
واملناشري)4( تويف الـحاج اهلادي املشريقي بليبيا مساء 
يناهز  أكتوبر 2007م عن عمر   14 األحد  اليوم 
99 سنة، تاركا بصمة خالدة يف دعمه الالمتناهي 

للقضية اجلزائرية ودفن باجلزائر تنفيذاً لوصيته.
2/ ارتباط الهادي المشيرقي بالقضية 

الجزائرية
     2 - 1   قبيل إندالع الثورة التحريرية

ويعود  مبكراً  اجلزائرية  بالقضية  املشريقي  ارتبط 
ذلك اىل سنة 1947، وهي فرتة حساسة يف نضال 
عن  املصادر  تعوزنا  وان كانت  اجلزائري،  الشعب 
تلك  يف  القضية  دعم  يف  املشريقي  مشاركة  طبيعة 
الفرتة املبكرة، فان الراحج ان ليبيا كانت بئية خصب 
على  منتسبوها  عكف  الت  اخلاصة  املنظمة  لنشاط 
احلرب  خملفات  من  والذخرية  السالح  قطع  مجع  
العاملية الثانية من مناطق ليبية كانت هبا قوات امريكية 

واملانية وايطالية)5(.
كبرية  كميات  بتهريب  النشاط  هذا  توج 
املشريقي  أمثال  الليبيني  املتعاطفني  من  بتسهيالت 
هبا  قام  ما  العمليات  ابرز  والعاملني يف هنجه، ومن 
ميحي البشري ومن معه بتهريب 103 بندقية ستايت، 
عمليات  امام  اجملال  ليفتح  سوف)6(،  وادي  عرب 
 33 لــ:  بتهريبه  امليلودي  أمحد  اخرى كعملية  نوعية 
عرب  الذخرية  من  وصناديق  الصنع  ايطالية  بندقية 

وعملية  بسكرة )7(  عرب  قسنطينة  اىل  الليبية  احلدود 
هتريب 300 قطعة وكميات من الذخرية واملتفجرات 
وأجهزة االشارة ومعدات حربية)8(جزء كبري من هذه 
االسلحة كان جاهزا الستخدامه يف عمليات الفاتح 
من نوفمرب حيث »... بدأت الثورة اجلزائرية املسلحة 
بقليل جداً من السالح 305-400 قطعة فقط من 

البنادق االيطالية وصلت من ليبيا«)9(.
االستقالل  بعد  وشعبها  ليبيا  اولت  وقد  هذا 
للقضية  امهية اسرتاتيجية  24 ديسمرب 1951،  يف 
اجلزائرية، يف اطار البعد املغاريب، وارتبطت معها روابط 
رمسية وغري رمسية وتدعمت اكثر باندالع  ثورة نوفمرب 
وحاجتها املاسة لدعم بكل اشكاله يف ظل االهداف 
الرمسية  مواثيقها  يف  الثورة  رمستها  الت  والتطلعات 
وجب  مشرتكة  قضية  املغرب  بالد  قضايا  باعتبارها 
واالستقالل  الوحدة  هلا  حيقق  ملا  شاماًل  حاًل  حلها 
العريب  للمغرب  قضية حمورية  اجلزائرية  القضية  لكون 

برمته)10(.
 3/  جهود المشيرقي باندالع الثورة 

التحريرية 
وسلك  جبارة  جبهود  املشريقي  اهلادي  ساهم 
ما  بكل  اجلزائرية  القضية  دعم  يف  متميزا  مسلكاً 
ميلك وتنوعت خدماته للثورة على خمتلف األصعدة 
اإلعالمية، واملالية، كما بذل جهود معتربة يف توفري 
السالح والعمل على انفاذها للثوار باجلبهة اجلزائرية 

عرب وسائطه املختلفة.
3- 1  جهود المشيرقي في المجال  توفير 

السالح والمعدات الحربية
القضية  دعم  يف  املشريقي  اهلادي  جهود  ان 
بالسرية والتكتم،  يف  بدايتها  اتسمت يف  اجلزائرية  
رئيس  قبل  الت  الليبية،  للسياسة  العام  االطار  ظل 
حكومتها مصطفي بن حليم مقرتح الرئيس املصري 
بإشرافه   1954 اكتوبر  أواخر  الناصر   عبد  مجال 

ورغم حداثة عهده ابدى حنكة ومهارة، وعمد 
اىل ارسال رسائل يومية للصحف واجملاالت وخمتلف 
يفصح  العامل  احناء  شت  يف  والدولية  احمللية  اهليئات 
فيها املمارسات االيطالية يف ليبيا)2(، عوامل سرعت 
ذلك  يف  وزاد  والقومية،  العربية  بالقضايا  اهتماماته 
التكوين السليم والشخصية املتزنة، واملستوي الثقايف 
السياسية  بأقطاب  اتصاالته  وعمق  للرجل،  واملعريف 
العاملية ورموزها يف مرحلة هامة من تاريخ ليبيا والعامل 
احمليط هبا، كما كانت له عدة رحالت ملناطق خمتلفة 
من العامل العريب، افريقيا، أسيا، أوربا، وأمريكا لرتويج 

ألفكاره العادلة ويف مقدمتها القضية اجلزائرية)3(.
الوطنية،  قضيته  من  املشريقي  افاق  توسعت 
لقضايا امته، فساهم بقوة يف مجع التربعات لفلسطني 
وكان ضمن من اشرفوا على اعداد املتطوعني وهتيئتهم 
للسفر إيل فلسطني، وباندالع ثورة التحرير شغلت 
الكلمة من معين    بأمت ما حتمله  الرجل وفكره  روح 
وساهم بكل جهوده يف نصرهتا،  وكان التحامه معها 
هذا  نوفمرب  1954.  انطالقتها يف  منذ  كبري جداً 
وقد كانت مسرية الرجل حافلة باملناصب الت شعلها 

ضمن مشروعه النضايل نذكر منها:
يف  االستشارية  املتصرفية  بلجنة  بارز  عضوا   -
انسحب  انه  الربيطانية، غري  العسكرية  االدارة  عهد 

منها بعد تأكده من اخلفايا والدساس الت حتملها
احلزب  تأسيس  يف  جمموعة كبرية  مع  ساهم   -
السياسية  هيئته  يف  الفاعلني  ابرز  واحد  الوطين، 

والتنفيذية
حلوض  االخضر  الزيتون  مؤمتر  يف  ليبيا  مثل   -

البحر االبيض املتوسط باجلزائر سنة 1948
يف  وفلسطني  بدمشق  وبرقة  طرابلس  ممثل   -

ذكرى وعد بلفور سنة 1934
فلسطني،  اىل  اجملاهدين  إيفاد  جلنة  عضو   -

إن الدعم ليبيا للقضية اجلزائرية ليس وليد حقبة 
شعب  لكفاح  جبذوره  يعود   وإنا  بعينها،  زمنية 
املراحل  مقتضيات  وفق  وتريته  وزادت  اجلزائري، 
وطنية  ورموز  أقطاب  ذلك  يف  وساهم  التارخيية، 
الفئات  استقطاب خمتلف  يف  ليبية كان وقعها كبرياً 
واألطراف الفاعلة وحشدها لدعم القضية اجلزائرية، 
هذه  أبرز  من  املشريقي  إبراهيم  اهلادي  احلاج  ويعد 
الرموز الت قدمت خدمات جليلة، وسامهت بشكل 
اجلزائرية  للثورة  واملعنوي  املادي  الدعم  يف  كبري 
هي  فما  وخارجياً  داخلياً  قضيتها  بعدالة  والتعريف 
عالقة الرجل بالثورة اجلزائرية، وما هي اخلدمات الت 
قدمها، وكيف كانت طبيعة دعمه للقضية اجلزائرية؟

1/ ترجمة الهادي إبراهيم المشيرقي

القدمية  املدينة  يف  املشريقي  إبراهيم  اهلادي  ولد 
بالعلم  ومعرفة  حمافظة  عائلة  من  الغرب  بطرابلس 
واالقتصاد يف 19 جانفي 1908، بطرابلس الغرب 
بيئة  يف  ترعرع  االيطاليني  طرف  من  احتالهلا  قبيل 
عامله  يف  حيدث  ملا  السريع  االستيعاب  من  مكنته 
وإمياناً  سوياً  وفهماً  حياً،  ضمرياً  فوهب  به،  احمليط 
قوياً بقضيته الوطنية ضمن إطارها العريب ،فنما مدركاً 
ألبناء  خدمة  تقدميها  الواجب  التضحيات  حلجم 
وطنه وأمته، منح اجلنسية العثمانية والشهادة يف قصر 

السلطان العثماين عبد احلميد الثاين)11(.
تغلغل احلس الوطين والشعور اىل االنتماء مبكراً 
نفسية املشريقي خاصة بعد املأساة الوطنية الليبية يف 
عمر املختار، لتكون منطلقا حقيقيا للهادي املشريقي 
واستجمع  السياسي،  النضال  يف  طريقه  يتحسس 
يف  السياسية  الفعاليات  أقطاب  جهود  مع  جهوده 
املهجر سواء يف مصر أو الشام أو يف تونس أمثال 
الزعيم بشري السعداوي  ضمن هيئة الدفاع عن برقة 
وطرابلس يف الشام ، وامحد زارم يف تونس ، وعبدالرمحن 

دقدق وغريهم.
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القضايا  دعم  الطويلة يف  قد وظف خربته  املشريقي 
جيداً  يعرف  وعراً  مسلكاً  املرة  هذه  سلكاً  العادلة، 
السواء؛  على  وبلده  شخصه  على  الوخيمة  عواقبه 
ذلك أن ليبيا  بعملها هذا تضع استقالهلا احلديث 
طرف  من  السيطرة  احكام  ظل  يف  احملك،  على 
البالد،  علي  الربيطانية  والقاعة  االمريكية،  القاعدة 
احلجة  عن  والباحثة  املتزايدة  الفرنسية  واالطماع 
السياسية للتدخل يف ليبيا، كوهنا بدأت تشكك يف 

العالقات السرية بني الثورة اجلزائرية والنظام اللييب.
الباب أمام  العملية فتح  الباهر هلذه  النجاح  إن 
عدة عمليات اخرى، بتكثيف جهود جلنة املشريقي 
مع اجلهود احلكومية يف ضمان توفري ونقل االسلحة 
عرب ليبيا للثورة، وسامهت اللجنة حت يوم 19ديسمرب 

1957 يف تسع عشرة )19( عملية)16(.
السالح  هتريب  عمليات  لتواريخ  الدارس  إن 
يتضح له أن اجلمعية كانت تنشط بشكل كبري حت 
غطاء  يف  ذلك  ويدخل  هلا،  الرمسي  التأسيس  قبل 
به. كما  تسترت  الليبية  احلكومة  الذي كانت  السرية 
مييط اللثام عن طبيعة التقارب بني الطرفني  ومكانة 
املشريقي احملورية يف دعم الثورة، ومن وراءه اللجنة الت 
فروعها  اثر تشعب  تنامي دورها بشكل كبري جداً، 
عرب ربوع ليبيا يف املناطق الشرقية، والوسطي والغربية، 
ووجوب  اجلزائرية  القضية  بعدالة  العميق  وامياهنا 
دعمها، كلها عوامل انعكست على قيمة الواردات 
االسلحة  تدفق  وبالتايل  للثورة  املخصصة  املالية 

واملعدات احلربية . 
متزايدة  حاجة  يف  اجلزائرية  الثورة  كانت  وملا 
التمويل  للسالح مع سعي فرنسا اىل جتفيف منابع 
والدعم بكل الطرق وضع املشريقي أمواله رهن القضية 
املعدات  من  الكايف  القدر  توفري  سبيل  يف  اجلزائرية 
احلربية مهما كان الثمن وهلذا جنده يقدم يف العديد 
من الفرتات صكوك بامسه للجهات أجنبية حت ال 

تقدميه  ذلك  ومن  الصفقات،  تسليم  مواعيد  تتأثر 
 16 يف  مصرية  للبنوك  واحدة  دفعة  صكوك   05
يف  بالسالح  االمداد  ضمان  ألجل   1956 جوان 
وقته ،حت ال ينعكس ذلك سلباً على جهود الثوار 
جانفي   20 بتاريخ  املشريقي  )17(وعمد   اجلزائر  يف 
لييب  للبنك  بيته ومزرعته كضمان  اىل رهن   1958
على  السالح  تدفق  الستمرار  املال  توفري  أجل  من 

الثورة ودون تأخري )18(.
مبكانة  حيظى  جعله  للمشريقي  الفعال  دوره 
الثورة اجلزائرية حت غدا وسيطاً  كبرية لدى أقطاب 
بيع  اجلزائرية ووكالء  التسليح  وزارة  بني  اسرتاتيجي  
قادة  بني  الفجوة  اتساع  بعد  أوربا،  يف  السالح  
الثورة والطرف املصري اثر تأسيس احلكومة اجلزائرية 
عن  املرتتب  النقص  بسد  الرجل  فساهم  املؤقتة)91( 
انقطاع االمداد املصري ولشركات  السالح ضمانات 
بامسه  صكوك  لثالث  تقدميه  ومنها  بامسه،  مالية 
وخمتلف  والذخرية  بالسالح  الثورة  تزويد  لضمان 
املعدات احلربية يف فرتات الضائقة املالية الت عرفتها 
الصك  وقدر   ،1961-1960 بني  ما  الثورة 
الثاين  الصك  اما  بـ: 1.189.000 دوالر،  االول 
وسافرا  املاين،  مارك  مليون   1.5 فاقا  فقد  والثالث 
موانئ  من  املعدات  هذه  لشحن  املشريقي خصيصاً 
املتخصصة  جلانه  عرب  للثورة  وارساهلا  أوروبا  جنوب 
احلساسة  املهام  هذه  مبثل  القيام  أن   ليبيا)20(،  يف 
جداً تنم على  أن املشريقي صار سنداً حقيقياً للثورة 
تلجأ اليه يف االوقات العصيبة، كما متيط اللثام على 
أن الرجل صار ركيزة حمورية للثورة يف قاعدهتا املقيمة 

بليبيا. 
3 - 2  جهود في مجال الدعم المالي 

وتعبئة الجماهير  
اتسعت جهود اهلادي املشريقي من توفري السالح 
املايل  الدعم   الفاعلة يف  املسامهة  اىل  للثوار،  ونقله 

والسهر  السالح  استقبال شحنات  على  الشخصي 
بكل  اجلبهة  لقادة  وتسليمها  للجزائر  إنفاذها  على 
الطرق املتاحة)11( كما قام جبهود سرية كبرية يف سبيل 
اقناع كبار رجال الدولة يف ليبيا وقادهتا العسكريني، 

وعدد كبري من املتعاونني)12(.
ابدى هؤالء ومعهم كتلة شعبية واسعة استعداهم 
الكامل يف تقدمي املساعد الالمتناهية من اجل دعم 
الثورة بكل الوسائل وفق ما تقتصيه املرحلة التارخيية، 
من  عناصر  باستقطاب  التحضري  وترية  وتسارعت 
رجال الشرطة واعيان من العشائر اللبية املرابطة على 
مع   ، املؤثرة  والشخصيات  الليبية،  اجلزائرية  احلدود 
هذه  ملثل  الضرورية  والتجهيزات  املعدات  توفري كل 
االعمال وتكللت هذه اجلهود بتمرير عدة شحنات 

من االسلحة والذخرية واملعدات احلربية.

على ان القرائن التارخيية تبني أن املشريقي سرعان 
ما ساهم بقوة يف مضمار نقل السالح والعتاد ضمن 
جهود احلكومة السرية وكانت أول عملياته يف 18 
نوفمرب 1955)13(، متثلت يف هتريب كميات معتربة 
اىل  وصلت  احلربية  واملعدات  والذخرية  السالح  من 
ليبيا عرب مصر يف 09 نوفمرب 1955)14( وعرفت 
هذه احلمولة باإلضافة اىل كميتها الت قاربت 350 
واالعراض  االسلحة  طبيعة  يف  نوعية  نقلة  طن، 
املوجه هلا وألمهية هذه الشحنة  نوضحها يف اجلدول 

التايل)15(.

إن املمتبع لطبيعة هذه الشحنات خيلص أن هناك 
تنسيق كبري بني خمتلف الفاعلني الليبيني املسامهني يف 
اهلادي  أن  على  ينم  الثورة، كما  اىل  السالح  نقل 

االجماليالنوععدد الصناديق

هبا 1000 رشاشةرشاشات اجنليزية عيار 303 ملم200

هبا 2400 رشاشةرشاشات بريتا عيار 9 ملم200

هبا 2000 رشاشةرشاشات اسرت لنغان200

-مواد متفجرة10

-أدوية واجهزة طبية10

هبا 500000 طلقةذخرية إجنليزية لعيار 303 ملم500

هبا 500000 طلقةذخرية مضاد للدبابات عيار303 ملم300

هبا 200000 طلقةذخرية عيار 203 مم حمرقة200

هبا 375000 طلقةذخرية رشاشات250

هبا 200 مدفعمدافع هاون100

هبا 1500 قنبلةقنابل هاون500

هبا 8640 قنبلةقنابل يدوية إجنليزية360

هبا 200 مسدسمسدسات بريتا عيار 9 ملم2

هبا 20000 طلقةذخرية مسدسات عيار 9 ملم10

هبا 08 أجهزةأجهزة السلكي إرسال كاملة4

هبا 3000 بندقيةبنادق إجنليزية عيار 303 ملم600 لفة
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معتربة  مالية  مببالع  وتربع  ومعنوياً،  مادياً  اجلزائرية 
اسابيع اجلزائر رغبه  يقدمه يف  ينافس غريه مبا  وكان 
دار  منزله  العائدات، كما كان  اكرب  حتصيل  يف 
ليبيا  اىل  القادمات  اجلزائريات  للمناضالت  ضيافة 
إىل مصر  عبوا  خمتلفة سواء الختذها حمطة  ألغراض 
الت  التظاهرات  خمتلف  يف  للمشاركة  أو  تونس  أو 
عادلة  زوجته  وسهرت  اجلزائرية،  الثورة  ألجل  تقام 
حممد بكري على رعاية شوهنن، ومن جهتها خدمت 
ابنته هبيجة القضية اجلزائرية مباهلا وأعماهلا الفكرية يف 
نشر املقاالت واحلصص يف خمتلف الصحف الليبية 
خاصة   املشريقي غرفاً  االذاعية، وخصص  واحلصص 
على  القادمني  اجلزائريني  للثوار  بطرابلس  فندقيه  يف 

ليبيا، وحرص على خدمتهم بنفسه بال مقابل)27(.
واىل جانب جهوده الشخصية فقد عمل ضمن 
اللجنة على نشر افكارها والدعاية هلا بكل االساليب، 
عامال سرع من تفرعها اىل عدة جلان منها: جلنة أموال 
 ،1956/08/14 بتاريخ:  استحدثت  الت  الزكاة 
دعماً  الزكاة  اموال  مجع  على  اهتممتها  وانصب 
للقضية اجلزائرية، وارتفعت عائدهتا بشكل كبري جداً 
عقب صدور فتوى موقعة من طرف خنبة من علماء 
احلميد  عبد  أمثال:  املشريقي  من  املقربني  من  ليبيا 
الرامية  الشويطر...،  على  صبحي،  حممود  شاهني، 
اىل وجوب دفع الزكاة لفائدة الثورة اجلزائرية ونصرهتا، 
كما انبثقت جلان خمتلفة يف مهام متحدة االهداف 
توىل   ليبيا  من  املناطق  خمتلف  فروع  هلا  واوجدت 
تفعيل  على  االشراف  البلديات  ورؤساء  املتصرفون 
الثقافية،  اللجنة  االتصاالت،  جلنة  منها:  نشاطاهتا 
جلنة أمانة السر، جلنة احلفالت هدفهم االمسى العمل 

الطواعي للقضية اجلزائرية)28(.
عملت هذه اللجان مبختلف فروعها على مجع 
االموال عرب نشاطاهتا الدورية ضمن اسابيع اجلزائر؛ 
من مسامهات شعبية، واقتطاعات املقاهي واحلفالت 
النقل،  ووسائل  والسينمائية،  الرياضية  والنشاطات 

ومرتبات عمال املصاحل احلكومية، وخمتلف الشركات 
الصناعية، باإلضافة اىل اموال الزكاة بكل اصنافها، 
العلنية،  واملزايدات  االضاحي  جلود  بيع  وعائدات 
للنازحني  املوجهة  العينية  املساعدات  جانب  اىل 
 ، وأموال وحلي  واغطية،  وأدوية  أغذية  من  وااليتام 
والفكرية، كما  الرياضية  التظاهرات  عائدات  وكذا 
املناسبات  من  بشكل كبري  اللجان  هذه  استفدت 

الدينية والوطنية الت عرفتها ليبيا.
استطاع املشريقي من هذه اللجان الشعبية زيادة 
واستطاع  اكثر من صعيد،  الشعبني يف  بني  اللحمة 
الرجل زيادة امكانياهتا املالية املخصصة لدعم القضية 
اجلزائرية، حيث  قدرت جمموع عائدات املالية للجنة 
سنة 1956 بـ: 19.124.933 جنيه لييب سلمت 
اللجان  املسامهات  وارتفعت  بطرابلس،  الثورة  ملمثل 
من سنة اىل اخرى مما ينم عن التفاف الشعب اللييب 
املبذول  الكبري  الدور  عن  ينم  اللجنة، كما  حول 
والتفافها  اجلماهري  تعبئة  يف  املشريقي  اهلادي  من 
أخرى   بعد  سنة  مداخيلها  فارتفعت  اللجنة،  حول 
 56.590.500 سقف  1960م  سنة  لتتجاوز 
جنيه)29(  مبختلف املناطق الليبية دون حساب قيمة 
املساعدات العينية الت مثلت جزء من أوجه التضامن 

اللييب للشعب اجلزائري.
كما تنافست املناطق الليبية فيما بينها يف تقدمي 
االفضل ولعل وجود املشريقي بطرابلس وبالقرب من 
اهم الفعاليات االجتماعية واالقتصادية جعلها حتتل 
الريادة يف الدعم املوجه للثورة ما بني  سنة 1956-
1962 بأكثر من 54.531.138 جنيه لييب من 
امجايل عائدات اسابيع اجلزائر، والزكاة العامة، وزكاة 
والقموح، وكان لكل منطقة خصوصيتها االقتصادية 

وبالتايل طبيعة دعمها للثورة اجلزائرية)30(.
اهلئيات  إتصاالهتا مبختلف  اللجنة  هذا وعززت 
 ،)31( قطاعتها  مبختلف  احلكومية  واملصاحل  الليبية، 

وتعبيه اجلماهري لصاحل القضية اجلزائرية، رغم صعوبة 
االعالم  وسائل  تعامل  حني كان   ففي  املوقف، 
والصحف املختلفة مع الثورة اجلزائرية  بنوع من التكتم 
وخاصة الصحف اليومية  الت كانت تتوجس خيفة 
من نشر أي احاديث واخبار عن الثورة اجلزائرية كما 
ُفرضت عليها رقابة شديدة، عمد  اهلادي املشريقي 
أثناء تقدمي التهاين للشعب اللييب مبناسبة عيد الفطر  
رسائله  تضمني كالمه   ،1956 ماي   11 بتاريخ 
واضحت املعاين  تلفت اجملتمع اللييب وفعاليته اىل ما 
حيدث باجلزائر من انتهاكات ووجوب دعمها وكانت 
هذه العبارات على قلتها نقطة حتول كبرية يف مسار 

الدعم الشعيب للثورة اجلزائرية )21(.
يتضح من خالل هذا االجراء ان اهلادي املشريقي 
الليبية  العالقات  حييط  الذي  اجلمود  كسر  اراد 
من  املشريقي  مقربة  على  اخر  دليل  وهذا  اجلزائرية، 
اعالن  اىل  الفرصة  تتحني  باهنا   ومعرفته  السلطة 
وكانه  اجلزائر،  يف  حيدث  مما  من  الرمسي  موقفها 
العلين اىل االمام،  الدعم  بذلك ارا ان يدفع بعجلة 
ومل تتوان احلكومة الليبية يف اختاذ هذا القرار خاصة 
بلة  بن  أمحد  تتبع وتصفية)22(،  فرنسا   بعدذ حماولة 
أواخر  ليبيا  من  بالسالح  الثورة  لتزويد  املدبر  العقل 
1955، هذه احملاولة الفاشلة كان تأثريها البارز على 
جمريات االحداث فيما بعد، فقد احرج الدعم السري 
اللييب للثورة اىل العلن، وكشف عن نشاط الثورة يف 
ليبيا ليدخل معها الدعم الشعيب  من اوسع االبواب 
وينتظم ضمن اطر مجعوية وتنظيمات خمتلفة مضت 

بالدعم اللييب اشواطا متقدمة لألمام.

- ميالد الجنة الليبية إلعانة جيش التحرير 
الوطني الجزائري

دعم  واحلكومية يف  الشعبية  اجلهود  تكاتف  إن 
اجلزائر مهدت لظهور مجعيات محلت لواء املساندة 
اىل ابعد حدود، كما فتحت اجملال على مصرعيه أمام 
اهلادي إبراهيم املشريقي الذي بادر بتكون »اللجنة 

الليبية إلعانة جيش التحرير الوطين اجلزائري« يف 18 
حممود  »الشيخ  رئاستها  وتويل   ،)23(  1956 ماي 
يف  الفاعلة  االطارات  من  خنبة  وضمت  صبحي« 
طرابلس  يف  ظهر  الت  التنظيم  هلذا  وقدر  ليبيا)24(، 
له ان  يكون  واختذ من منزل اهلادي املشريقي مقراً 
»النواة األوىل ألول مشروع نضايل يقوم به الشعب 
تكون  العمل  وهبذا  اجلزائر،  يف  االشقاء  جتاه  اللييب 
أول رافد للثورة اجلزائرية«)25( ،كما  لعب دورا تارخيياً 
متميزا يف دعم الثورة، وسرعان ما انبثقت عنها جلان 
حوهلا  والتفت  ليبيا  وقري  مدن  عرب كامل  فرعية 
خمتلف الطبقات من السياسيني، املثقفني، الكتاب، 
ومجعيات  والطلبة   ، املال  وارباب  التجار،  الشعراء، 

نسوية وخمتلف فعاليات اجملتمع واطيافه.
و  إمكانياته  وكل  نفسه  املشريقي  اهلادي  وضع 
اهنالت  الت  اللجنة  إمكانيات أسرته يف خدمة هذا 
املختلفة،  اجملتمع  طوائف  من كل  التربعات  عليها  
كال حبسب إمكانياته فجسدت امسى معاين التضامن 
التفكري لدي  وارقي مستوياته، كما عربت عن رقي 
اجملتمع اللييب واهتمامه البالغ يف جوهر قضايا االمة 
وواقعها، وحبكم عالقاته ومعرفته باألحوال االقتصادية 
ويدعمها   للجنة  اجلهود  يعزز  أن  املشريقي  واستطاع 
بشخصيات اقتصادية ويستفيد منها يف دعم الثورة، 
أمثال: »يوسف مادي« الذي شيد بناية من طابقني 
مخسني  لفائدة  العهد  ذلك  طراز  على  مبلحقاهتا 
مبا  اللوازم  مبختلف  وتزويدهم  جزائرية  يتيمة   )50(
فيها امللبس واملأكل، ودعم اسرهم باملال، كما شارك 
مع  الفاضل اللييب حممد بن ساسي يف ببناء مدرسة 
داخلية تأوي مئتني ومخسني )250( طفال جزائرياً 

وتكفال بكل نفقاهتم واحتياجاهتم)26(.
واىل جانب كونه امني صندوق اجلمعية« اللجنة 
»قدم  اجلزائري  الوطين  التحرير  جيش  إلعانة  الليبية 
اجلماهري،  تعبئة  الدؤوب يف  اىل عمله  باإلضافة  هلا 
القضية  دعم  يف  املدين  اجملتمع  فعاليات  وخمتلف 



 قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م

109 108
راسات

ّ
البحوث والد راسات

ّ
البحوث والد

العريب،  املكتب  ورئيس  التأسيسية،  اجلمعية  رئيس 
والصحف واالذاعات الدولية يندد هبذا السلوك غري 
فيها  يطالبها  الدولية،  لألعراف  واملنايف  االخالقي 
إلطالق  فرنسا  على  والضغط  العمل،  هبذا  التنديد 
املتحفظني  الزعماء  مع  التواصل  وحاول  صراحهم، 
بدون جدوي، اال عرب املراسالت الدورية مع بن بلة 
يف عدة مناسبات منها: ايت أمحد باخلصوص يف اكثر 
من مرة)37(وواصل جهوده ومراسالته وحراكه الدؤوب 
حت اطلق سراحهم ليكون يف طليعة املستقبلني هلم 

يف املغرب األقصى )38(.
شديداً  احتجاجا  املشريقي  إبراهيم  ابدي  كما 
بالسياسة الفرنسية جتاه اجلزائر وبالتجارب النووية يف 
ملظاهرات  وخطط  خبطورهتا  ونوه  اجلزائرية  الصحراء 
 31 يوم  واحوازها  بطرابلس  حاشدة  واحتجاجات 
والسلوكات  االعمال  هذه  ضد  جانفي1960 
وهيئة  واملغرب،  تونس  حكومت  وابرق  املشينة، 
اخلطرية  املمارسات  هلذه  حد  لوضع  املتحدة  االمم 

واالنتهاكات احلاصلة يف اجلزائر وصحرائها )39(. 
اخلامتة

املفاصل  يتتبع  النهج  هذا  على  املشريقي  سار 
التارخيية ملا حيدث من حراك سياسي وعسكري يف 
للدفاع  امكانياته  جمندا كل  انطالقتها  منذ  اجلزائر 
والتعريف هبا  بكل ما ميلك، وهلذا نراه يقدم ما ميلك 
ويتابع  اجلماهري،  ويعبئ  السالح  جيمع  سيبلها،  يف 
قامت  اىل  االعمال  ويشذب  ويعاينها  التطورات 
مربقا  املفاوضات  مسار  وتتبع  احلمراء،  اليد  منظمة 
القيادة السياسية يف اجلزائر وفرنسا بضرورة التعجيل 
وتغليب  العقل  بتفعيل  نادي  السلمي، كما  للحل 
املصلحة العليا وإذابة اخلالفات بني قادة الثورة عشية 
االستقالل، ليكون من اول املهنئني للقيادة السياسية 
يف  االنتصار  هبجة  وشارك  اجلزائر،  استقالل  يوم 

شوارع طرابلس.

مل يدخر املشريقي جهداُ يف دعم القضية اجلزائرية 
وكرس  تردد،  بال  أمامه  املتاحة  االبواب  وطرق كل 
ماله ووقته واهله خدمة لثورة ورجاهلا جيوب االمصار 
ويراسل الكبار، ففاقت اتصاالته 700 رسالة وبرقية 
العاملية  التنظيمات  ورؤساء  الدول،  واحلكام  للملوك 
احمللية واإلقليمية، واكثر من 400 رسالة يف خمتلف 
اجلزائر  متيم حبب  احلال  هذا  على  املناسبات، وهو 
يزورها يف اعياد استقالهلا حت وفاه االجل وكان قد 
اوصى بان يدفن هبا، مع من شاركهم مسرية الكفاح 

ألجلها.

الهوامش 

ثورة  مع  قصت  املشريقي:  إبراهيم  اهلادي     )1(
ص   ،2000 اجلزائر،  االمة،  دار  ط1،  شهيد،  املليون 

 .05

املشريقي، جريدة  اهلادي  الفقيه:  إبراهيم  أمحد      )2(
العدد 44165، األربعاء  26 من  االهرام،  السنة 132، 

شوال 1428ه/7 نوفمرب 2007، ص22

الشقيق  اللييب  الشعب  الصديق،  الصاحل  )3(   حممد 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  االمة  دار  اجلزائر،  جهاد  يف 

اجلزائر،2010، ص55.

)4(   عن خمتلف املهام واملناصب اىل توالها املشريقي 
ينظر اهلادي إبراهيم املشريقي، املصدر السابق، ص7-5.

ثورة  وتطور  الصومام  مؤمتر  حلسن:  زغيدي     )5(
هومة،  دار   ،1962-1956 اجلزائرية  الوطين  التحرير 

اجلزائر، 2004، ص51.

قصد إضفاء الشرغية على عملها، وصهر كل اجلهود 
على  اللجنة  حرصت  اجلزائرية، كما  لثورة  خدمة 
التقشف يف نفقاهتا ألجل توفري أكرب قدر كايف من 
اعواهنا يف  الرقابة على  للثورة، كما شددت  االموال 
تضرب  أن  شاهنا  من  خمالفة  أي  لردع  املناطق  كل 

مسعة اللجنة امام الرأي العام احمللي والدويل.
كما سعى اهلادي املشريقي جاهداً توحيد الصف 
اجلزائرية  القضية  لدعم  العربية  اجلنة  بتأسيس  العريب 
ماديا ومعنوياً  تتشكل من شخصية مرموقة من كل 
بلد )32(اىل ان املشاكل الت كانت تتخبط فيها الدول 
ومل  اللجنة،  تلك  تفعيل  دون  حالت  آنذاك  العربية 
الراجل فواصل نشاطه احلثيث  يثىن ذلك من عزائم 
يف اللجنة الت اتسع جمال عملها مع الزمن وتعاظمت 
مواردها، ومهدت اىل تأسيس اهلالل االمحر اجلزائري 
أواخر سنة 1957، وملكانة الرجل احملورية يف هذه 
افريل  يف  اهليئة   هذه  رأس  على  انتخابه  مث  اللجنة 
1960م حيث أضفي عليها ديناميكية جديدة كان 
هلا وقعها على مداخيل اجلمعية واتساع نفوذها حت 

داخل االوساط احلكومية.
3 - 3 جهود المشيرقي في المجال 

السياسي والدعاية االعالمية  

رغم ان ابراهيم املشريقي ليس رجل سياسية، اال 
القضية اجلزائرية  انه بذل جهود كبرية جداً يف دعم 
والرتويج هلا عربياً وحملياً ودولياً بتكثيف زيارته ملختلف 
على  دولة    88 فزار  القارات  خمتلف  عرب  االقطار 
املراسالت  الربقيات  بإرسال  وقام  اخلاص،  حسابه 
والنداءات يف اكثر من مناسبة للملوك وقادة الدول 
السودان  املغرب،  مصر،  واالجنبية، كليبيا،  العربية 
السعودية، وعمان، لبنان، العراق، الكويت، اليمن، 
االخذ  اياهم  مناشدا  املتحدة)33(  العربية  اجلمهورية 
العون  يد  بإمداد  والتعجيل  والتكتل  الوحدة  بسبل 

املادي واملعنوي مبا يف ذلك االسلحة واملعدات احلربية 
الغربية  الدول  من  العديد  ابرق  اجلزائرية كما  للثورة 
اليونان،  تركيا،  املانيا،  الصني،  السوفيايت،  كاالحتاد 
يوغسالفيا، والواليات املتحدة االمريكية وغريها من 
اجلزائر ووجوب  تعرفها  الت  املظامل  الدول مستعرضاً 
التحرك الدويل لنصرهتا والتعريف بقضيتها)34( وخص 
رؤساء املنظمات واهليئات الدولية بربقيات على غرار 
االمم املتحدة يف  8-01-1959، وجامعة الدول 
العربية يف مناسبات خمتلفة منها: 1956-05-18، 
10-06-1956 الت طالب منها بتقدمي دعمها 
للثورة، وختصيص هيبات ومساعدات مالية، وطالب 
من اعضاء مؤمتر الوفود االسالمية املنعقد بتونس يف: 
اجلزائرية،  للقضية  الدعم  تقدمي   1956-03-22
واالمر نفسه مع مؤمتري التضامن االسيوي- االفريقي 
بالقاهرة يف: 24-12-1957، وكذا املشاركني يف 
املنعقد  املغربية  بطنجة  افريقيا  لشمال  الدويل  املؤمتر 
اىل  مراسالته  وامتد   )35(1958-04-26 يف: 
الدولية،  واالذاعات  اجلرائد  على  القائمني  خمتلف  
اجلزائر  يف  حتدث  الت  باالنتهاكات  اياهم  مذكراً 
ووجوب دعمها قصيتها العادلة، ومل يفوت املشريقي 
الدول  اىل  املختلفة  رحالته  عرب  له  تتاح  فرصة 
االوربية واالسيوية، اال واجتمع مع اجلاليات املسلمة 
وثورته،  اجلزائري  الشعب  اوضاع  امامهم  مستعرضا 
تشكيل  منهم  طالباً  هلا،  يتعرض  الت  واالنتهاكات 
مذكراته  وتعد  اجلزائرية  الثورة  ومساعدة  دعماً  جلان 
سجاًل حافاًل بتلك املراسالت وخمتلف الوثائق اهلامة 
القضية اجلزائرية، كما تعرب  البارز يف دعم  عن دوره 
خمتلف  على  هلا  االنتصار  يف  املضنية  جهوده  عن 

االصعدة احمللية واإلقليمية والدولية)36(.
على  سريعا  املشريقي  فعل  رد  كان  كما 
اختطاف  طائرة الزعماء اخلمسة ففي:  10-23-
1956وحيث ابرق العديد من الزعماء امثال مجال 
عبد الناصر، حممد اخلامس، وبورقيبية، والسيد فارس 
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-102 ص  ص  السابق،  املصدر  املشريقي،     23
 .103

سعد  نذكر:  اللجنة  اعضاء  اهم  بني  من      )24(
ابو  االمني  شنشن،  اهلادي  املربوك،  مجيل  الشريف،  علي 
الطاهر،  بن  حممد  الشراج،  سعيد  النجار،  حممد  حامد، 
حممد البهيليل، أمحد راسم باكري. ينظر: املشريقي، املصدر 

السابق، ص103. 

السابق،  املصدر  الصديق،  الصاحل  حممد     )25(
ص151.

)26(   حممد الصاحل الصديق، الشعب اللييب الشقيق يف 
جهاد اجلزائر، دار االمة ، 1999، ص163.

)27(   نفسه، ص ص 184،185.

)28(   نسمة خليفة، ص ص 36-29.

)29(   نفسه، ص ص 41-31

اللجنة   العائدات  تفاصيل  على  لالطالع     )30(
وجحمها وتنوع مصادرها من مساعدات مالية وعينية  عرب 
خمتلف مناطق ليبيا ينظر:  بسمة خليفة، املرجع السابق، ص 

ص 117-96.

ميناء  املصاحل:  هذه  من     )31(
-5-7( املواصالت  ناظر  طرابلس)1959-05-01(، 

والتموين)1959-08-19(،  التجار  مراقب   ،)1959
إدارة السينما )27-04-1960(، بنظارة الصحة وخمتلف 
املصاحل.  من  وغريها  بالبالد)1962-04-26(  االطباء 

ينظر املشريقي، املصدر السابق، ص 142 وما بعدها.

ص280- ص  السابق،  املصدر  املشريقي،     )32(
.218

)33(   نفسه، ص ص 168- 502.

)34(   نفسه، ص  ص 362-137.

)35(   نفسه، ص ص  346-149.

)36(   نفسه، ص 35 وما بعدها.

املشريقي  بني  املراسالت  طبيعة  عن  لالطالع     )37(
والزعماء، ينظر املشريقي: املصدر السابق، ص ص 176- 

.546

)38(   نفسه، ص579.

)39(   نفسه، 402.

ط  ومواقف،  خدة:شهادات  بن  يوسف  بن    )6(
1،دار األمة، اجلزائر،  2002، ص196.

(7)   Ben youcef  Ben khedda : les 
origines du 1er Novembre, éditions dahieb, 
Alger, 1989, p 123. 

سعداوي مصطفى: املنظمة اخلاصة ودورها يف اإلعداد لثورة 
أول نوفمرب، طبعة خاصة بوزارة الثقافة، اجلزائر2008، ص 

ص 186، 187.

)8(   مؤمن العمري: احلركة الوطنية يف اجلزائر من جنم 
الوطين 1954-1926،  التحرير  جبهة  إىل  افريقيا  مشال 

دار الطليعة للنشر، اجلزائر، 2003، ص 120. 

ترمجة  بله،  بن  أمحد  مذكرات  بله:  بن  أمحد     )9(
العفيف االحضر، منشورات دار اآلداب، بريوت، ص96.

(10)  Mabrouk BELHOCINE: Courier 
Alger Le caire 1954 1956 et le congries de 
la soumamdans la révolution, ,CASBAH, 
Alger, 2000, P 102

)11(   مصطفي أمحد بن حليم: صفحات مطويةمن 
االسبق،  ليبيا  وزراء  رئيس  مذكرات  السياسي-  ليبيا  تاريخ 
مطابع االهرام التجارية، القاهرة، 1992، ص ص 350-
351؛ حممد عثمان الصيد: حمطات من تاريخ ليبيا احلديث 
الليبية  احلكومة  رئيس  الصيد  عثمان  حممد  مذكرات   –
الرباط، 1996،  االسبق، ط1، منشورات طلحة جربيل، 

ص 110.

-351 السابق، ص ص  املصدر  حليم،  بن     )12(
.354

)13(   بسمة خليفة أبو لسني: الليبيون والثورة اجلزائرية، 
منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية 
ص  ص   ،2008 اجلزائر،   ،1954 نوفمرب  أول  وثورة 

.135-134

)14(   فتحي الذيب: عبد الناصر وثورة اجلزائر، ط2، 
دار املستقبل العريب، القاهرة، 1990، ص 130.

)15(   بسمة خليفة أبو لسني: الليبيون والثورة اجلزائرية، 

منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية 
وثورة أول نوفمرب 1954، اجلزائر، 2008، ص135.

-11-18 بتاريخ:  رقم1  العسكرية  العملية     )16(
-5-10 بتاريخ:  رقم2  العسكرية  العملية    ،1955
1956، العملية  العسكرية رقم3 بتاريخ: 1957-4-14، 
العملية  العسكرية رقم4 بتاريخ: 27-4-1957، العملية 
العسكرية رقم5 بتاريخ: 5-7-1957، العملية العسكرية 
رقم7  العسكرية  العملية   ،1957-8-28 بتاريخ:  رقم6 
بتاريخ: 23-8-1957، العملية العسكرية رقم 8 بتاريخ: 
-14 بتاريخ:  العسكرية رقم9  العملية   ،1957-8-11
-23 بتاريخ:   10 رقم  العسكرية  العملية   ،1957-8
-9-23 بتاريخ:  العسكرية رقم11  العملية   ،1957-8
1957، العملية العسكرية رقم12 بتاريخ: 1957-9-3، 
 ،1957-10-5 بتاريخ:  رقم13  العسكرية  العملية 
 ،1957-11-7 بتاريخ:  رقم14  العسكرية  العملية 
 ،1957-11-17 بتاريخ:  رقم15  العسكرية  العملية 
 ،1957-11-27 بتاريخ:  رقم18  العسكرية  العملية 
 .1957-12-19 بتاريخ:  رقم19  العسكرية  العملية 

بسمة خليفة: املرجع السابق، ص ص 134 ،146.

الثورة  بالسالح خالل  االمداد  الطاهر جبلي:     )17(
والنشر،  للطباعة  االمة  دار  اجلزائرية1962-1954، 

اجلزائر، 2012، ص359.

)18(   حممد ودوع: املرجع السابق، ص 188.

)19(   حممد العريب الزبريي: قراءة يف كتاب عبد الناصر 
والثورة اجلزائرية، املطبعة الشعبية للجيش، اجلزائر، 2007، 

ص149 

وما   484 ص  السابق،  املصدر  املشريقي،     )20(
بعدها. بسمة خليفة، املرجع السابق، ص 153.

التحريرية،  للثورة  اللييب  الدعم  ودوع:  حممد     )21(
مؤسسة كوشكار للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2008، ص96.

)22(   عن تفاصل العملية ينظر أمحد بن بلة: املصدر 
السابق، ص ص 109-108.



 قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م

113 112

دور الشيخ البشير اإلبراهيمي في التعريف بالقضية الجزائرية
خالل رحلته المشرقية : العراق أنموذجا

أ/ آمال سامل عطية

زا� جامعة مصط�خ اسطمبولي معسكر - الج

◄  مقدمة:

          تعترب بداية اخلمسينات مرحلة فاصلة يف تاريخ جهاد الشعب اجلزائري ضد االستعمار، 
والدينية  التارخيية  يتحملوا مسؤوليتهم   أن  والبد  اجلهد  وبذلوا  الوسع  استفرغوا  قد  اجلزائر  أبناء  وكان 
والوطنية جتاهه . وها هو اإلمام اإلبراهيمي يرفع صوته جهريا من خالل اجلهود الت قام هبا  من اجل 
تبيني  حقيقة االستعمار وفضح خمططاته وقد زار عدة دول إسالمية وعربية، ومنها دولة العراق الت 
تعترب حمطة بارزة يف حياته وهو ما جتلى من خالل املقاالت و اخلطب الت ألقاها يف اإلذاعة العراقية ويف 
احملافل الثقافية  واجلمعيات واملساجد، والت تؤكد يف جمملها على أن العراق امتداد للجزائر وان اجلزائر 
فلذة كبد العرب واملسلمني .فما هي األسباب احلقيقة الت دفعت بالشيخ اإلبراهيمي بالتعريف بالقضية 
اجلزائرية يف العراق؟ ومباذا متيز عالقته بالشعب العراقي مثقفني وحكومًة ، وما هي النتائج الت حققها؟

 
 

◄   1- دوافع وأهداف الشيخ البشير 
اإلبراهيمي في التعريف بالقضية الجزائرية 

في العراق:

من  بتكليف  املشرق  إىل  اإلبراهيمي)1(  رحل 
دوافع  وتعود  اجلمعية يف سنة 1371هـ/ 1952م 

هذه الرحلة إىل عدة أمور هي:
من  عليمة  بعثات  إرسال  على  العمل    -  1
يف  الدراسة  بغرض  املشرق  إىل  اجلزائري  الشباب 

خمتلف دارسه ومعاهده وجامعاته.
العلماء  جلمعية  املادية  املساعدة  طلب   -2
العرب واملسلمني كي يستطيع مواصلة  من األشقاء 
رسالتها يف ميدان نشر التعليم العريب، واحملافظة على 

الرحالت  خالل  من  نتائج   عدة  على  أمثرت  الت 
الت أفادته إىل العراق  وخمتلف حمافظاهتا، وبرز دوره 
اجللي من خالل اخلطب الت ألقاها واللقاءات الت 
إىل  الرحلة  هنا  ونذكر  العراقية،  احلكومة  مع  مجعته 
يف  استقبل   حيث   1952/06/12 يف  العراق 
بغداد من طرف "فاضل اجلمايل"  )مندوب العراق 
السبت  ألقى  كلمة مساء  املتحدة(  األمم  هيئة  يف 
أقيمت  الت  اإلفطار  مأدبة  بعد  1952/6/14م 
على شرفه من تنظيم األستاذ فهمي درويش،  وهذا 
حبضور األستاذ اجملاهد احلاج طه الفياضل صاحب 
جريدة "السجل"، واألستاذ الصواف و الدكتور حممد 
تقي الدين اهلاليل، وقد انبهر احلضور من صحافيني 
 ..." البصائر  يف  جاء  حيث  لفصاحته  اخلطبة  من 
لتسجيل  األقالم  الصحفيون  وتناول  الرئيس  وقف 
اخذوا  ألهنم  ناحية  وتركوها  ومجوا  أهنم  إال  اخلطبة 
بالفصاحة والبيان وسحروا باخلطيب املفوه الذي كان 
السامعني إىل حيث شاء... ينحدر كالسيل ويقود 
ناثرا  املسلمني  العلماء  مجعية  تأسيس  ذاكرا كيفية 
إليهم النصائح الغالية للمسلمني طالبا إليهم العمل 

وترك اجملامالت ...")7(.
اإلبراهيمي عدة  البشري  الشيخ  ألقى       كما 
خطب عرب إذاعة بغداد، ابرز فيها مدى وحدة العامل 
املسلمني  تعارف  بعنوان"  خطبة  ومنها  اإلسالمي 

مدعاة لقوهتم وعزهتم"
املستمعون  مستهلها"...أيها  يف  جاء  حيث 

الكرام:
راديو  بواسطة  األثري  أمواج  على  إليكم  أبعث 
بغداد حتيات اإلسالم الطيبات الزكيات، وأعرفكم يف 
مجل قصرية مبغزى رحلت وبشيء من أعمال اجلمعية 
من  بشيء  الليلة  بعد  وسأحدثكم  أوفدتين،  الت 
أحوال الشمال اإلفريقي الذي هو قطعة من أوطان 

اإلسالم...")8(.

الت  اجلزائري  للشعب  واإلسالمية  العربية  الشخصية 
االستعمار  طرف  من  هلدمها  حماوالت كبرية  تواجه 
املتعاونني  املسيحي  التبشري  ورجال  الفرنسي 
عام  ويف  قال:...  حيث  عنه  جاء  ما  نورد  معه)2(، 
من  بتكليف  الشرق  إىل  رحلت  1951ميالدية 
على  الباعث  وكان  العلماء(  مجعية  )يقصد  مجعيت 

هذه الرحلة أمرين:
    أوال: السعي لدى احلكومات العربية لتقبل لنا 

بعثات من أبناء اجلزائر.
 ثانيا: خماطبة حكومات العرب واملسلمني يف 
إعانتنا ماليا حت تستطيع اجلمعية أن تواصل أعماهلا 
بقوة الن امليدان اتسع أمامها، والشعب اجلزائر حمدود 
القوة املالية، فإذا مل يعنا إخواننا فرمبا تنتكس حركتنا.

وهذا ما ينتظره االستعمار لنا)3(.
وشرح  اجلزائرية  للقضية  الدعاية  ثالثا:   
ظروف الكفاح اجلزائري إىل قادة احلكومات العربية 
العريب  العام  الرأي  وتعريف  زارها  الت  واإلسالمية 
واإلسالمي مبختلف جوانب كفاح الشعب اجلزائري 
عدوان  من  يقاسه  وما  الفرنسي  االستعمار  ضد 
صارخ على مقدساته اإلسالمية ولغته العربية وكرامته 
وسيادته الوطنية)4(، وهو ما أكده من خالل الكلمة 
الت ألقاها يف إذاعة بغداد يونيو 1952م مما جاء 
رحلت  سأواصل  العراق،  يف  اآلن  فيها"...وأنا  
الدراسة  الغرض، وهو  األقطار اإلسالمية هلذا  لبقية 
املسلمني  الزمت  الت  النقائص  من  فإن  والتعّرف، 
وفوتت وفّوتْت عليهم خرياً كثريا وكانت سبباً  قروناً 
يف إطالة آالمهم وأمراضهم، هذا التناكر الذي يسود 
األجزاء  هذه  جتتمع  الن  األوان  جمتمعاهتم،...أن 
املتنافرة من اجلسم اإلسالمي الكبري، ...  يف العامل 
اإلسالمي مؤسسات كثرية ومجعيات وأحزاب وجرائد 
وجمالت، وهذه املؤسسات هي الت جيب عليها أن 
تتعارف بتبادل الزيارات واجلرائد والكتب والنشريات، 
وهي:  ارتكاز  نقطة  من  جهودها كلها  تقف   وان 
تعريف املسلم بأخيه املسلم، وتقريب وسائل استفادة 
املسلم من أخيه املسلم، حت يكون التعارف مثمراً 

مثرات كاملة...")5(.
وأن  اإلسالمية  الوحدة  على  التأكيد  رابعا:   
املوصل  يف  ألقاها  الت  الكلمة  يف  واحد   املستعمر 
يوليو1952. والسعي وراء إحياء اجلامعة اإلسالمية 

الت هي خري ما جيتمع عليه الشرق وأممه وملله)6(.
 ◄  2  - أهم اإلعمال التي قام بها 
الشيخ البشير اإلبراهيمي في العراق 

للتعريف بالقضية الجزائرية:
عالقات  اإلبراهيمي  البشري  الشيخ  أقام       
العالقة  وهي  وحكومتها،  العراق  مثقفي  مع  متينة 
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الالسلكية  اإلذاعة  دار  سجلت  كما      
هذه   أن  ريب  وال  الدينية  األحاديث  بعض  العراقية 

التسجيالت تعترب ظافرا كبريا لدار اإلذاعة)9(.
      عندما كان الشيخ البشري اإلبراهيمي رمحه 
بل   فقط  بغداد  يلقي خطب يف  مل  العراق  اهلل  يف 
خطب يف عدة حمافظات منها املوصل الت تعد املركز 
الثاين للبشري بعد بغداد حيث ربطته مبثقفيها رابطة 
قوية خاصة مع الشيخ عبد اهلل احلسو، وابنه حممد 
عبد اهلل احلسو الذي رافق الشيخ اإلبراهيمي وأعطى 
يف  ُنشر  الذي  املقال  خالل  من  لزيارته  تفصيالت 
جملة البصائر بعنوان »املوصل احلدباء تستقبل مساحة 
العالمة حممد البشري اإلبراهيمي« ومن خالل املقال  
نستشف درجة املكان الت بلغها عند الناس حيث 
قال:«...وتنادى الناس  أن من مل يشهد مجال الدين 
اإلمام  فليشهد  رضا  ورشيد  عبده   وحممد  األفغاين 
وحملات  الدين  من مجال  اقباسا  فيه  فإن  اإلبراهيمي 
من إصالح حممد عبده، وفيوضا من علم رشيد رضا 

.)10(»...
الشيخ  خطب  شوال  22من  اليوم  ويف       
مساجد  أضخم  وهو  الكبري  اجلامع  يف  اإلبراهيمي 
املوصل ألنه جامع اثري قدمي، أنشأه حممود بن عماد 
زنكي، و قد امتالء صحن اجلامع لكثرة اجلموع من 
الرجال والنساء والشباب وطالب العلم)11(. وقد جاء 
اخلطبة معربة جدا عن املوصل حيث أبداها باحلديث 
عن تاريخ املوصل وعن الشخصيات اإلسالمية الت

على ضرورة  وأكد  فيه،  ودورها  التاريخ  صنعت 
اجلزائر  يهدد  ال  الذي  االستعمار  وجه  يف  االحتاد 
فقط بل كل العامل اإلسالمي وعلى ضرورة التكاتف 

ضده)12(.
أيضا  كلمة يف«  اإلبراهيمي  للشيخ      كان 
نادي القلم« ببغداد وقد أثىن الشيخ على القائمني 
من  جزء  التسمية  أن  منه  إشارة  يف  بالتسمية  عليه 

العمل الذي يقوم به املسريين عليه، وخالل الكلمة 
يف  الكربى  القوة  هو  أصبح  الذي  القلم  أمهية  بني 
واللسان  الشعوب  احملرر  هو  القلم  أن  وعلى  العامل 
هو  فالوجود  هذه  فإذا ضاعت  املدبر  والعقل  املعرب 

العدم)13(.
     خطب الشيخ البشري على شباب األخوان 
كان  العام  املركز  يف  اإلسالمية(  األخوة  )مجعية 
عنوان اخلطبة »حركتنا حركة إحياء« حيث أثىن يف 
األخوة  به مجعية  تقوم   الذي  العمل  عليهم  البداية 
جبمعية  اجلمعية  حركة  تشابه  مدى  وابرز  اإلسالمية 
العلماء املسلمني يف األهداف، وان األمة اإلسالمية 
االنغماس  هو  استعمارنا  سبب  وان  عليهم،  تعول 
متأل  والت  هبا  غمرونا  الت  السخيفة  الكماليات  يف 
حياة املسلمني، وعلى ضرورة االستعداد الروحي وانو 

يكونوا قدوة صاحلة للمسلمني)14( .
وكانت له معهم أيضا خطبة عندما قدم من مصر 
مع الورتالين وهذا مساء اخلميس 1954/1/7 يف 
جامع اإلمام األعظم )أيب حنيفة النعمان بن ثابت( 
تقل  األقوال  فيها  تكثر  أمة  خطبته:« كل  يف  جاء 
فيها األعمال وكل امة تكثر فيها األعمال تقل فيها 
األقوال ...هذه سنة طبقوها على أنفسكم...وحتدث 
عن مأساة فلسطني قائال: أهنا ما ضاعت  وحنن قليل 

بل من كثري...«)15(.
     أسبوع اجلزائر يف العراق والذي بثت كلمة 
برنامج  العراق يف   يف  اجلزائر  مشاركة  للشيخ حول 
صوت اجلزائر اليوم وجاء فيها:«... إنا هي صوت 
واجلمع  الوقت  هذا  يف  يسمع  أن  اجلزائر جيب  من 
حافل، فعزيز على اجلزائر ان يقام هلا يف العراق الشقيق 
أسبوع، مث ال يكون هلا فيه صوت مرفوع...«)16(.
وخالصة الكلمة انه ابرز فيه الدور الكبري الذي تقوم 
مجيع  داعيا  اجلزائر،  لتحرير  الوطين  التحرير   جبه 
اإلشادة  بضرورة  وكتاب  وخطباء  شعراء  من  العرب 

بالثورة اجلزائرية، وكذلك طلب يد املساعدة ملساعدة 
اجلزائر  أن  على  مؤكدا  املعركة،  ميدان  يف  اجملاهدين 
حياهتم،  اجلزائر  حياة  أن  و  واحد  وطن  والعراق 

وانتصارها انتصارهم، واندحارها اندحارهم)17(.
 ◄3- شهادات لعابد توفيق ومحمد غانم  
وأحمد عبد اهلل الحسو وما قالته الصحف 
العراقية عن  الشيخ اإلبراهيمي:                

 *    كان للشيخ اإلبراهيمي مكانة مميزة جدا يف 
العراق حيث مل يكونوا يفوتون الفرصة دون استقباله 
يكنه  الذي  احلب  وتعبريا على مدى  ومساع خطبه، 
اإلخوة  العراقيني له كتب الشاعر وليد األعظمي)18( 
زيارته  عند  اإلبراهيمي  البشري  الشيخ  عن  قصيدة 

بغداد  جاء فيها:
  بَاِسُم اأْلُُخوَِّة ُأْستـََهلُّ َكاَلَمي 

َوِبِه أُِفيُض َعَلى اْلَوَرى أَنـَْغاَمي 
أََبشريَنَا بِاْلِعزِّ ِجْئِت َفَمْرَحًبا

ِبَك يا َبشرُي النَّْصِر َواإْلْقَداِم
 اَل زِْلِت يا نـََعْم اإْلَماُم َمَناَرًة

 ِمْن نُورَِها ينجاب ُكلُّ َظالِم 
َلَك يف اأْلُُموِر) َبصائَِر( نّفاذٌة 

َتْسَودَّ ِمنـَْها أََوْجُه اللَّوَّاِم 
 أَمَّا اْلبـََياَن فـََقْد ُمِلْكِت زِماَمُه 

َولُِبْسِت تَاَج اْلِعزِّ َواإْلْكرَاِم 
 لِِلُه ُدرَِّك ِمْن إَماِم نَاِصٍح 

ُحٍر َأيب َعامَلُ ِمْقَداِم
اهللُ أْكرَبِ يف اجلَْزَائِِر ثـَْوَرَة

 قَاَمْت َعَلى اآْلماِل َواآْلاَلِم

أ- شهادة الدكتور عابد توفيق الهاشمي)19(

األعالم  من  عدد  على  تتلمذت   ...    «    
إعجابك  على  حاز  منهم  فَمْن  بالعراق،  واملفكرين 
تتلمذت  ممن   - حياتك؟  يف  الكبري  األثر  له  وكان 
عليهم والدي السيد توفيق زين العابدين )يرمحه اهلل(، 
الذي نشَّأين تنشئة إسالمية ...كما تعرفت إىل فضيلة 
الشيخ حممد بشري اإلبراهيمي، رئيس علماء اجلزائر، 
يف أوائل اخلمسينيات يف اجلامع »النوري« صاحب 
منارة احلدباء الشهرية، وخطب ثالث خطب متتالية، 
ابتدأها بقوله تعاىل: }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما َلُكْم ِإَذا 
ِقيَل َلُكُم انِفُرواْ يف َسِبيِل اللَِّه اثَّاقـَْلُتْم ِإىَل اأَلْرِض {
)التوبة:38(، استمرت ثالث ساعات )من 4 عصراً 
إىل أذان املغرب( يف الصيف، وامتأل املسجد بأكثر 
املسجد  غّص  الثاين  اليوم  ويف  شخص،  ألف  من 
وساحته بأكثر من ألفي مصل، فأكمل اآلية، وشرح 
اآلية التالية، ويف اليوم الثالث شرح اآلية الت بعدها 
يف ثالث ساعات، فامتأل املسجد وساحته والشوارع 
احمليطة به، ويف اليوم الرابع اجتمعت اآلالف...«)20(

 ب - مقابلة مع المرحوم حمودات)21( 
أجراها األستاذ الدكتور ذنون الطائي

علماء  عام 1951 كبري  املوصل  زار  »...وقد 
اجلزائر الشيخ حممد بشري اإلبراهيمي وألقى 3 دروس 
يف اجلامع الكبري، ورأى شدة إقبال أهل املوصل على 
هذه الدروس. وقال ان اهلّبة الت سرتد للعامل اإلسالمي 

هيبته ستهب من هذا البلد األمني...«.)22( 

ج -   ألول مرة شهادة األستاذ  الدكتور 
احمد عبد اهلل الحسو عن الشيخ البشير 

اإلبراهيمي)23(:
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لتقدمي  احلسو  الدكتور  األستاذ  أشكر كثريا   "
شهادته " .

    ما إن عرفت املوصل أن الشيخ اإلبراهيمي 
يف طريقه إليها يف يوم من أيام سنة 1952حت غمر 
الناس فيها فرح ال أكاد أجد له وصفا فهو انعكاس 
الوطن  بوحدة  وللشعور   ، اجلزائر  بثورة  العتزازهم 
العريب ؛ مشرقه ومغربه ، وبشخصية عظيمة وهبت 
نفسها للحق وملقارعة الظلم والطغيان..كانوا يتابعون 
بالدهم  عاصمة  العصماء يف  أخبار حتركاته وخطبه 
العراق..قرؤوا ترحيب رئيس  بغداد وغريها من مدن 
حترير جريدة السجل البغدادية به وهو يقول : مرحبا 
العصر.. وقرؤوا وصف  باإلبراهيمي، مرحبا جباحظ 
الصحف األخرى له بنابغة املغرب الذي )أعاد إىل 
املقفع( فتشوقوا إىل  التوحيدي وابن  األذهان ذكرى 
إليه  واالستماع  للقائه  األيام  يعدون  وصاروا  رؤيته 
..لقد رأوا فيه ثورة اجلزائر العظيمة وشعبها املكافح . 
وما زلت أتذكر  يوم وصوله )1951 ( كيف هرع 
علي كبار  األمر  يقتصر  أن  دون  الستقباله  الناس 
الشاب  حنن  جيلنا  مشل  بل  ومثقفيه  البلد  علماء 
العمر  من  عشرة  الرابعة  يف  آنذاك  )كنت  آنذاك 
(..كانت الشوارع تغص بالناس يف متجه واحد هو 
اجلامع النوري ) املعروف باجلامع الكبري ( لرؤية الرجل 
واالستماع إليه يف ثالث حماضرات كان الناس فيها 
السوار باملعصم. و كنت أشاهد  حييطون به إحاطة 
مجعية  رئيس  الصواف  حممود  حممد  اجلليل  الشيخ 
األخوة اإلسالمية حميطا به ومقدما له كما رافقه مدة 
األديب حممد  أخي  عنها  املوصل وكتب  مكوثه يف 
احلسو كان لعلماء املوصل ورجاهلا لقاءات وحوارات 
والشيخ  احلسو  اهلل  عبد  الشيخ  والدي  ومنهم  معه 
بشري الصقال والشيخ بشري النعمة والشيخ عبد اهلل 
االربيللي واألستاذ حممد علي العدواين واألستاذ غامن 
واألستاذ  سليمان  احلافظ  عبد  واألستاذ  محودات 
رحم  أخرى كثرية  وشخصيات  توفيق  سيد  عابد 

برمحته  وتغمده  اإلبراهيمي  البشري  اجلليل  الشيخ  اهلل 
وأثابه على ما قدم خريا خبري والسالم عليكم ورمحة 
احلسو  اهلل  عبد  امحد  الدكتور  األستاذ  وبركاته  اهلل 
مدير مركز احلسو للدراسات الكمية والرتاثية انكلرتة 

11/11/2013 م.

د- ما قالته الصحف العراقية:

تناولت الصحف العراقية أخبار الشيخ، وأمجعت 
على عظمته، وسلمت إلمامته، فيمن الصحف :

    صحيفة السجل يوم  15 رمضان 1371هـ 
مرحبا  البيان،  وأمري  العصر  جباحظ  مرحبا  قالت:« 
الراحة   معىن  تعرف  ال  الت  الصاحلة  بالشيخوخة 
سبيل  يف  اجلهاد  واجب  من  عليها  ما  تؤدي  حت 

العروبة...«)24(.
      صحيفة »الربيد« البصرية يف عددها 353 
بتاريخ 19رمضان 1371هـ: ...أيها الواعظ الرشيد 
....ولعلنا  الكرمي  مبقدمك  نرحب  أن  ليسعدنا  انه 
القومي...  ورشادك  الزكية  اعطارك  بعض  نستنشق  

ناضلت ورفعت ذكر اإلسالم واملسلمني...«)25(.
     جريدة '' اليقظة '' يف العدد 145 بتاريخ 
البشري  تكرمي   بعنوان  1952وكانت  16جوان 
اإلبراهيمي:«... وباجلملة فأن اإلمام اإلبراهيمي فلتة 
علما وجهادا وصدقا وإخالصا،  العصر  فلتات  من 

وكفاءة وفضيلة ...«)26(.
       صحيفة »األخبار« العراقية عدد3475 
استمع  1952:..مث  جوان   17 بتاريخ  الصادرة 
األستاذ  العظيم   اجملاهد  من  إىل كلمة  احلاضرون 
مستمع  قلب كل  هو  منرب  على  قام  الذي  البشري  
مدعاة  خطابه  فكان   ... هزا  اجلميع  يهز  فكان 
ألننا  الدهشة  مدعاة  والسرور،  واإلعجاب  الدهشة 

مل نرى هلا ندا أو مثيال...«)27(.

    جريدة »الزمان » العدد 4426 بتاريخ 17 
الكبري  العالمة  يزال مساحة  جوان 1952:«... ال 
اجلزائر  علماء  اإلبراهيمي كبري  البشري  حممد  الشيخ 
الدينية  اهليئات  مجيع  من  والتكرمي  احلفاوة  موضع 
والقومية الت تعرف سابقته يف اجلهاد، وماضيه الالمع 

يف الكفاح الوطين...«)28(.
◄ 5- نتائج رحالت الشيخ البشير 

اإلبراهيمي إلى العراق:
اجلزائريني  الطالب  من  بعثة  إرسال  من  متكن 
بعد  وهذا  العراقية،  احلكومة  نفقة  على  للدراسة 
االجتماع الذي مجعه مع رئيس الوزراء السيد نوري 

السعيد  ومعايل األستاذ خليل كنة وزير املعارف)29(
تتكون البعثة من:

العراقي  الوفد       الدور الكبري الذي قام به  
الذي كان يرتأسه حممد فاضل اجلمايل يف إضافة كل 

من فرحات عباس وحسني آيت امحد)31( .
حول  اجلمايل  فاضل  حممد  شهادة  نذكر  وهنا 
:«...كان  للجزائر  العراق  قدمها  الت  املساعدات 
الدولية كلما  احملافل  يف  اجلزائر  قضية  يثري  العراق 

تيسر له ذلك. ففي يف ميثاق بغداد السرية ويف مؤمتر 
باندونغ ربيع 1955...«)32(.

أثارها  الت  املواضيع  من  اجلزائر  موضوع   كان 
الوفد العراقي الذي كان يرأسها حممد فاضل اجلمايل 
الدول  مع  الدبلوماسية   االتصاالت  يف  وكذلك 
الصديقة. فقد كان حق تقرير املصري من  األمور الت 

اعتربت غري قابلة للنقاش.
الناحية املادية  وأضاف قائال قال :»...أما من 
احلكومة  حيض  اإلبراهيمي  البشري  الشيخ  فقد كان 
مادي  عون  من  ميكن  ما  أقصى  بذل  على  العراقية 
للثورة اجلزائرية. وملا كانت املبالغ املالية املخصصة يف 
ميزانية الدولة متواضعة ال تتناسب مع ما يؤمل من 
العراق تقدميه للثورة اجلزائرية  تقرر تشكيل جلنة جلمع 
الشعب  من  التربعات 
اجلزائرية،  للثورة  العراقي 
شرف  إيل  أوكل  وقد 

رئاسة اللجنة.
 فكان أول ما قمنا 
عام  اجتماع  عقد  به 
رعاية  حتت  بغداد  يف 
وحبضوره  امللك  جاللة 
خطابا  الشيخ  .خطب 
احلية.  الضمائر  حرك 
االجتماع  ذلك  وبعد 
اللجنة  بدأت  بغداد  يف 
اجملاهد  األستاذ  يرافقها 
أمحد بودة  يف التنقل يف شت واليات العراق جلمع 

التربعات .«)33(
ويف الناحية العسكرية إرسال كمية من السالح 
على  حتصل  العراق  اجلزائرية كان  الثورة  إىل  والعتاد 
عايل  السيد  حركة  يف  فيشي  حكومة  من  السالح 
يرسل  1941.فكان  سنة  االجنليز  ضد  الكيالين 

البعثة معهد احلقوق بدار املعلمني العاملية)30(السنة الثانية       

-مسعود حممد العباسي    
- املولود شرحبيل

- رابح منصر                 
- أبو العيد دودو               

- الزرق موساوي             
- بشري كلشا                     

- عبد اجمليد بوذراع   
- اجلموع املشري  

-األخضر بو الطمني   
- عبد العزيز خليفة   
- عبد القادر قريصات

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//



 قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م

119 118

بدؤوا  مث  بودة،  أمحد  من  بتوجيه  دمشق  طريق  عرب 
يرسلونه يف طائرة عسكرية خاصة إيل ليبيا ليصل إىل 

اجلزائر)34(.
خاتمة:

       كان الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي شخصية  
مجعت بني جمموعة من القدرات فهو األديب املفوه، 
واملفكر واإلمام املصلح، واجملاهد حامل راية الكفاح 
حمنك  كسياسي  برز  ذلك  إىل  إضافة  والنضال، 
العراق  استطاع كسب  الدعم  للقضية اجلزائرية يف 
ويف املقابل مل يبخل الشعب العراقي الشقيق يف تقدمي 
املساعدة، وهذا بفضل اجلهود الت قام هبا  من خالل 
اخلطب الت ألقاها يف املساجد أو عرب اإلذاعة العراقية 
واالجتماعات مع وزراء احلكومة العراقية  والعالقات 
الطيبة الت مجعته مع مثقفيها فرمحة اهلل  على شيخنا 

حممد البشري اإلبراهيمي  و طيب اهلل ثراه.

  الهوامش
1 - الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي: ولد سنة 1889م 
بأوالد إبراهيم بالقرب من راس الوادي بوالية برج بوعريريج، 
حفظ القرآن ومتون العلم وهو ابن تسع سنني ترىب يف بيت 
عريق بالعلم خرج منه أفذاذ يف علوم الدين والعربية رحل إىل 
املدينة مكث هبا مدة، وبعد انتهاء احلربني العاملية األوىل رجع 
اىل اجلزائر، يعترب الشيخ أحد اثنني يف تكوين مجعية العلماء 
باديس )رمحه اهلل( تويف سنة  بن  املسلمني مع عبد احلميد 
1965. ينظر: آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، مجع 
وتقدمي جنله، امحد طالب اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، 

لبنان، 1997،ط1، ج5، ص272، 291.

اإلبراهيمي  البشري  الشيخ  املؤلفني،  من  جمموعة   -  2

بأقالم معاصريه، دار األمة، اجلزائر،2007،ط2،ص224.

3 - آثار اإلبراهيمي، املرجع السابق،ج5، ص291.

4 - جمموعة من املؤلفني، املرجع السابق، ص225.

5 - آثار حممد البشري اإلبراهيمي، ج4، ص 96،97.

6 - املصدرنفسه،ج4،ص99،102.
السنة  العدد195،  العراق،  البصائر،رسالة  جملة   -  7
اخلامسة من السلسلة الثانية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 

لبنان، ط1،2006،ص117.

8 - أثار البشري اإلبراهيمي، ج4، ص96.

9 - جملة البصائر،العدد 195، من السلسلة الثانية، 
ص118.

جملة  املوصل،  رسالة  احلسو،  اهلل  عبد  حممد   -  10
البصائر، العدد200، ص 158.

11 - نفس املصدر، ص158.

ج4،  اإلبراهيمي،  البشري  -أثار   12
ص99،100،101،102.

13 - املصدر نفسه،  ص205،206.

14 - املصدر نفسه، ص209،210،211.

الثانية،  السلسة   ،255 العدد  البصائر،   -  15
ص233.

16 - أثار البشري اإلبراهيمي،ج5، ص179.

17 - املصدر نفسه، ص180،181،182.

عام  األعظمية،  يف  ولد  األعظمي:  وليد   -  18
1348هـ/1930م. حضر دروس العالمة قاسم القيسي مفت 

بغداد كذلك حضر دروس األستاذ الشيخ أجمد الزهاوي خترج 
يف معهد الفنون اجلميلة ببغداد من قسم اخلط العريب والزخرفة 
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النشاط الثوري في الجنوب الجزائري من خالل جريدتي:
   Oran républicain و L’écho d’Oran

1962 - 1960

موالي حليمة
  المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا 

االجتماعية والثقافية

الملخص :

  اعتمد االستعمار الفرنسي يف سياسته باجلزائر، وبشكل كبري على وسائل االعالم ،خاصة الصحف 
الصادرة باملدن الكربى كمدينة وهران، والت كانت موجهة لألوربيني،  واجلزائريني "االهايل" على حد 
 Oran républicain اليمينية، و L’écho d’Oran سواء .واشهر الصحف احمللية بوهران
البالد  عرفتها  الت  التارخيية  االحداث  اهم  تناول  يف  اسلوب   منها  واحدة  لكل  والت كان  اليسارية 
،من بينها الصحراء اجلزائرية وما عرفته من جتارب نووية "الريبوع االزرق"، ومشروع تقسيم الصحراء، 

واستعمال فنابل النابامل، ومظاهرات اجلزائريني ضد تقسيم الصحراء "مظاهرات ورقلة".

: Résumé

 la politique du colonisation française en Algérie comptait, et en grande 
partie sur les médiaset surtout Les journaux locaux  dans les grandes 
villes comme la ville d'Oran, qui a été adressé aux Européens , et Al-
gériens. Et Les plus célèbres journaux locaux à Oran L’écho d’Oran et 
Oran républicain selon leurs  opinions sur les évènements d’Algérie et 
en particulier le Sahara : les expériences nucléaires(Gerboise bleue)pro-
jet colonial de séparation du Sahara ;utilisation des(BombeA) atomique, 
les manifestations des algériens contre la séparation(les manifestations 
d’Ouargla).

 
  ◄المقدمة:

ان تناول تاريخ الصحراء اجلزائرية ابان االستعمار 
والبحث  اجلهود  من  الكثري  منا  يتطلب  الفرنسي 
،واالطالع ملا عرفته املنطقة من احداث منذ احتالهلا 
الذين  اجملاهدين  الثوار  معاقل  اىل  اجلنوب  حتول  اذ 
بغية  الشمال  مبنطقة  االحتالل  مقاومة  يف  فشلوا 
احداث  بعد  خاصة  للمقاومة  ثانية  مرة  االستعداد 
الشريف  الزعاطشةببسكرة،وحركة  واحة  سكان  ثورة 
حممد بن عبد اهلل بواحات االغواط وورقلة من جهة 
اخرى، ويعترب سقوط واحة الزعاطشة يف يد السلطة 
الفرنسية اثر احلملة العسكرية يوم1849-09-24 
بعد  الصحراء  يف  القوي  الفرنسي  الدخول  بداية 
احتالل بسكرة عام 1844. وبعد اخضاع منطقة 
الزيبان- بوابة الصحراء- سارعت السلطات الفرنسية 
اىل استكمال مشروعها للتوسع حنو الصحراء اجلزائرية 
قبل ان يظهر فيها زعيم ديين وقومي مثل االمري عبد 
اجلنوب.  حنو  توسعها  ومينع  وجودها،  يهدد  القادر 
االغواط  منطقة  احتالل  االوىل  الوجهة  فكانت 
سنة1852، وورقلة سنة1853، ومنطقة وادي ريغ 
سنة1954...اضف اىل ذلك انه منذ سنة1854 
مت اخضاع منطقة تقرت وجوارها من طرف القوات 
متكن  حت  سنة1911  حلت  ان  وما  الفرنسية، 

الفرنسيون من الدخول اىل كامل الصحراء)1(.
يعتربه  اجلزائرية كان  االراضي  احتالل كافة  ان 
لكن  حمضة،  توسعية  سياسة  الفرنسي  االحتالل 
بعد اكتشاف الثروات الطبيعية خاصة حقول النفط 
منذ1956 بالصحراء بات االمر ضرورة حتمية البد 

منها.
الدعاية  على  تعتمد  الفرنسية  السلطات  كانت 
وسائل  ذلك  يف  مسخرة  باجلزائر  انشطتها  لكل 
او  بباريس  الصادرة  تلك  املختلفة،سواء  االعالم 

الصحف  على  االكرب  االعتماد  باجلزائر،لكن كان 
عليها  يطلع  والت  اجلزائرية  باملدن  الت تصدر  احمللية 
اخبار  من  حتمله  ملا  معا،  واجلزائريون  االوروبيون 
واحداث ختدم املصاحل الفرنسية مما جيعلنا نبحث عن 
L’écho d’Oran من  لعبته كل  الذي  الدور 
قضية  تناول  يف   Oran Républicainو
الصحراء اجلزائرية الت مل تعد حينها مسالة حملية بل 

قضية وطنية ذاع صيتها داخل وخارج اجلزائر.

:L’écho d’Oran 1 -تعريف ◄

"صدى وهران" أقدم مجيع الصحف يف اجلزائر 
حيث عمرت 119 سنة ،و مت تأسيس هذه اجلريدة 
هي  و  بوهران  املصاحل  أرباب  من  مجاعة  يد  على 
أسرة  Perrie ، صدر أول عدد منها يوم السبت 
العائلة على  1844م بعدحصول  أكتوبر عام   12
عنوان  العدد حيمل  العام، و كان  الوايل  من  رخصة 
L’écho  d’Oran  يف صدر الصفحة ،وعلى 
ميينه و يف إطار مربع وضعت عناوينمكاتبها بوهران 
– و اجلزائر و مرسيليا ،و على يساره  بنفس اإلطار 
يف  أشهر  لستة  و  لسنة  االشرتاكات  قيمة  حددت 
مقاطعة وهران و يف اجلزائر و فرنسا مث يف اخلارج ،و 

يف أسفل العنوان كتبت خبط رقيق اجلملة التالية:
"جريدة اإلعالنات القضائية و اإلدارية والتجارية"
 كانت يف بداية األمر دورية تصدر يوم السبت 
من كل أسبوع،  تسرّيها عائلة Perrie و بالضبط" 
 1844 أكتوبر  من    "Adolphe Perrie*
هو"  و  وفاته  بعد  ابنه  تسلمها  ،مث   1879 إىل 
Paul Perrie" إىل 1937 ،مت خلفه يف إدارهتا 
.و كان   1956 "إىل   Lucien Perrie" إبنه 
احلفيد" LafontPerrie "مديرا عاما للجريدة ,و 
املستعمرين  إن أسرة" Perrie "هي من أكربغالة 
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يف اجلزائر)2(.وألنه البّد أن يكون العدد األول ملفتا 
لألنظار، أصدرت بيانا افتتاحيا يربز توجهها)3(. 

فقد  التحريرية  الثورة  سنوات  يف  حمتوياهتا  وعن 
عرفت تغيريا، و هذا راجع للتطور الذي عرفته هذه 
وقد  هلا.   الفرنسي  الدعم  إىل  باإلضافة  اجلريدة، 
للعمليات  التطرق  من خالل  الثورة  أحداث  تتناول 
القبائل  منطقة  على  ،بالرتكيز  اجلزائر  عرفتها  الت 
معسكر. بلعباس،  ،األوراس،تلمسان،سيدي 
،80000نسخة،ويف  السحب  ويف1844بلغ 
1938 زاد عن 935000،ويف  سنوات الستينات 

120000نسخة)4(.
:Oran Republican 2  -تعريف  ◄

تأّسست هذه اجلريدة باشرتاك شخصيات أوربية 
اشرتاكية من وهران حبوايل 3000 مساهم يف فرباير 
1937، قام بإدارهتا جملس إداري يتوىل تسيريه جلنة 
املسامهني،  ألولئك  االجتاهات  خمتلف  متثل  مديرة 
ففي ظل حكم اجلبهة الشعبية خطرت فكرة تأسيس 

جمموعة من اجلرائد )5(.
اخلاصة  أيديولوجيتها  منهما  كان لكل جريدة  
هبا،و إن احلديث عنها يفرض علينا الرجوع إىل مصدر 
تأسيس تلك اجلريدتني، و مدى تقّيدمها طيلة سنوات 
 Oran فجريدة  مؤسسيهما،  مببادئ  صدورمها 
هو  تأسيسها  من  اهلدف  Républicain كان 
و  للكولون،  ملك  هي  عما  ختتلف  جريدة  إنشاء 
متثل  الشعبية"FP" )6(الت  اجلبهة  حكم  مند  هذا 
جبهة واحدة و  ذات توجه شيوعي ميثل اليسارالذي 
مند 1934   "FP " الشعبية  اجلبهة  بتأسيس  بدأ 
اجلريدة    كانت  على  نفوذه   بسط  من  متكن  و 
و  االقتصادية  باإلصالحات  دائما  تنادي  الصحيفة 
بالعدالة  املطالبة  الواقع ،و  حتقيق ذلك  على أرض 
مبحاسن  التغين  ترفض  لذلك كانت  االجتماعية  

النظام االستعماري. 
إن تأسيس هذه اجلريدة ما هو إال ترويج حلكومة 
فيوليت  "بلوم  مشروع  "و   FP" الشعبية   اجلبهة 
يف  اإلصالحية  املشروعات  أهم  من  يعد  الذي   "

الثالثينات من القرن املاضي،واملؤمتر اإلسالمي)7(.
أما جريدة L’écho d’Oran  فمن املعروف 
أن مؤسسها هو و أسرته من أكرب الغالة املستعمرين 
يف اجلزائر إذ أن Lucien  مثل غريه من املعمرين 
الوردية، والسلطة  اجلزائر أحالمهم  الذين وجدوا يف 
والنفود واألمالك، فاجلزائر ال تعين ملثل هؤالء سوى 
أوريب  هوإال  ما  الرجل  .فهذا  وسيطرهتم  نفوذهم 
متجّدر، كان من الناشرين للفكر الفرنسي و القضاء 
االفتتاح  بيان  لعل  اجلزائر، و  العريب يف  الفكر  على 
يف العدد األول من جريدته يوضح لنا ذلك إذ ضم 
أبرز خطوط  البيان شرحا ألهداف اجلريدة ،و  هذا 
سياستها مشيدا بنصر اجليش الفرنسي باحتالالجلزائر 
،و فضل املعمرين يف هذا التقدم باملخاطرة بأمواهلم 
و حياهتم لرفع علم السلم، و علم وطنهم اجلديد، 
األمن  و  نشراالستقرار  الذي  اجليش  مدحت  كما 
البالد.وأضافت أن  ،و احلكومة الت تعمل الزدهار 
بني  وصل  مهزة  تكون  أن  ميكن  وحدها  الصحافة 
و  البالد.  تطوير  ،و  األفكار  لتبادل  اجلزائر  فئات 
السلطة  يدي  بني  قيادهتا  أن  ذكرت  السياسة  عن 
العليا، و ال حيق للجرائدأن تعرقل العمليات احلكومية 
.فاحلكومة هي السلطة العليا يف البالد تعرف دوما 
إال  هو  ما  من سياسات  به  تقوم  ما  ،وان  األصلح 
حفاظا على األمن العام ، و إهنا على دراية مبهمتها 

يف نشر أعمال جيش الغرب النبيلة)8(.
عرفت تلك اجلرائد رواجا وإقباال عليها إذ ظلت 
هذه األخرية  أكثر اجلرائد طلبا)9( رغم صدور غريها 
،فقد  األوربيني  من  األخرى خاصة  الغرب  مدن  يف 
أصبحت هلم  مدرسة و قانونا حمليا فوصل سحبها 

75.000 نسخة منذ نشأهتا. فظلت تنشر أعدادها 
و  العسكرية  العمليات  أخبار  عن  يوميا  و  بانتظام 
إىل  هتدف  الت  السكان  ضد  القمعية  التفتيشية 
البحث عن الثوار و كأهناجريدة عسكرية )10( لكن 
هناك بعض األعداد ال يوجد فيها حديث عن تلك 
يف 17  إيقافها  غاية  إىل  بالتلميح  لو  و  العمليات 

سبتمرب 1963 م.
 ◄ 3 -السياسة االستعمارية في الصحراء 

الجزائرية 1962-1960:

االستعمارية  الفرنسية  السلطات  حاولت 
من  جمموعة  خالل  من  اجلنوب  سكان  استقطاب 
يف  التأثري  شاهنا  من  الت  السيكولوجية  االساليب 
عزميته،  واضعاف  ثقته،  وزعزعة  العدو،  نفسية 
ضباط  توىل  اخضاعه)11(.  عملية  يسهل  مما  وارادته 
الدعائي  النشاط  مهمة  واخلامس  الثالث  املكتب 
ذلك  يف  مستغلني  الصحراء  سكان  ضد  والنفسي 
اىل خمتلف  الوصول  من  متكنهم  الت  القنوات  مجيع 
فئات سكان الصحراء.وكان اهلدف من ذلك ربطهم 
سياستها  عن  للدفاع  جتنيدهم  مث  بفرنسا،  عضويا 
سياسة  اتباع  من خالل  املنطقة  لفصل  ،ومشروعها 
ذات مراحل:تبدا اوال بفصلهم عضويا ووجدانيا عن 
بتبين  اقناعهم  الثانية  املرحلة  بالشمال، ويف  اخواهنم 
احللول الفرنسية حول مصري املنطقة بتكوين)صحراوي 
فرنسي ال جنسية فقط بل وجدانا ايضا(، اما املرحلة 
اخلندق  يف  االنسان  هذا  فيوضع  واالخرية  الثالثة 
ليدافع عن مصاحله جنبا اىل جنب مع الفرنسيني يف 

اطار الدفاع الذايت)12(.
الفرنسي  ان بلوغ هذا اهلدف جعل االستعمار 
الستقطاب  واسعة  شبكة  وتطوير  بإحداث  يقوم 
هذه  وحمور  وحمكمة،  مدروسة  خطة  وفق  السكان 
النفسية الذي  الشبكة هو ضابط الدعاية و احلرب 

يعترب احملرك االساسي هلذه الشبكة، وعمودها الفقري 
والذي هو مطالب بالنجاح يف مهمته من خالل ما 
يتمتع به من مميزات خاصة يف سلوكه، وشخصيته، 
مث  بالرجال.  معرفته  مدى  وعلى  ومسعته،  ومواقفه، 
استقطاب  هبا  جييد  دعائية  قدرة  من  به  يتمتع  ما 

اجلماهري)13(.
بالصحراء  النفسية  واحلرب  الدعاية  نشاط  ان 

اعتمد على شبكة تتكون من فرعني:
بني  النفسية  والدعاية  االستقطاب  *شبكة 
بني  ما  اعمارهم  ترتاوح  واناث"  "ذكور  الشباب 
يف  مستقبال -  دور-  هلم  سنة، سيكون  14و20 
تقرير مصري الصحراء مما خيدم مصاحل فرنسا، حسب 

اعتقادهم.
بني  النفسية  الدعاية  و  االستقطاب  *شبكة 
الكبار "رجال ونساء" ومبختلف فئاهتممن اجلزائريني 
الفئة  وهي  اجليش  وافراد   ، واألوربيني  "االهايل"، 

اهلامة، وهلا وزهنا يف تقرير املصري)14(.
مت  النفسية،  احلرب  هذه  اىل  باإلضافة 
بالشمال  االجتماعي  التنشيط  مراكز  انشاء 
بقرار25اكتوبر1955، مث جرى تعميمها بالصحراء 
يف  واحد  مركز  1959،ومبعدل  جوان  بقرار09 
كل دائرة يل مبجموع 15 مركز بالعمالتني، ودورها 
الرعاية  اىل  والثقافية،  االجتماعية  االوضاع  حتسني 
والرياضة،  بالشباب  واالعتناء  والتكوين،  الصحية، 
والنوادي،  الريفي،  بالسكن  واالهتمام  املرأة،  وترقية 

والصناعة احلرفية)15(.
ابان  اجلزائرية  الصحراء  عرفت  اخرى  جهة  من 
للجيش  متعددة  تشكيالت  الفرنسي  االستعمار 
مشاال  عناصره  عدد  يف  ملحوظ  وتزايد   ، الفرنسي 
فرق  عن  عبارة  التشكيالت  وجنوبا)16(.كانت 
اجلغرايف  املوقع  حسب  على  وجوية  برية  عسكرية 
للصحراء اجلزائرية الذي خيتلف عن املناطق الساحلية 
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عرب  الفرنسية  العسكرية  القواعد  اهم  تعرف  الت 
املوانئ-اجلزائر ووهران وعنابة-)17(.

تشكلت  بالصحراء  الفرنسي  اجليش  فرق  ان 
املعارك  يف  دور  له  بري كان  جيش  من  معظمها 
واملدن  القرى  داخل  التفتيش،  مهمات  او  املباشرة، 
دورها  وكمن  املشاة  فرق  اىل  باإلضافة  الصحراوية. 
العسكرية،  االليات  الطرق واصالح خمتلف  فتح  يف 
ويعد اهم فرع يف اجليش الربي ألهنا مدربة خصيصا 
العصابات. كما  االرض، وعلى حرب  للقتال على 
العسكرية  الكليات  خمتلف  يف  واسعا  تعليما  تلقت 
 ،  1962 سنة  بالصحراء  عددها  وبلغ  الفرنسية، 

30الف جندي)18(.
كان اجليش الربي يتكون من جنود احتياطيني 
على  ومستمرا  مركزا  تعليما  تلقوا  نظاميني  وجنود   ،
الظروف  يف  يستدعون   الذين  االحتياطيني  عكس 

الطارئة)19(.
االستعمارية  العسكرية  السياسة  يف  املتمعن  ان 
بالصحراء اجلزائرية، يوقن ان املنطقة باتت تعين الكثري 
للسلطات الفرنسية، واننا امام خطط فرنسية جديدة 
تتعلق بالصحراء ، ففرنسا تعمل على تطوير قاعدهتا 
النووية مثل باقي الدول املتقدمة آنذاك، وحباجة اىل 
املزيد من الثروات، وتعيش اخر مراحل التفاوض مع 
سيتمخض  وظروف  احداث  اجلزائري، كلها  الوفد 
وزارة  باستحداث  جديدة  فرنسية  مشاريع  عنها 
جديدة خاصة بالصحراء، والقيام بالتجارب النووية 
اليوم-  حلد  عنها  يتحدث  التاريخ  الزال  باملنطقة- 
الصحراء  بلة خروجها مبشروع فصل  الطني  زاد  وما 
مجلة  الصحراء  سكان  رفضه  ما  وهذا  اجلزائر،  عن 

وتفصيال.
 ◄  4 -التجارب النووية الفرنسية في 
الصحراء، ومرسوم فصل الصحراء من 

 OranوL’écho d’Oran خالل

:républicain 1960 -1962
الصحراء  جعل   ، النووية  األحباث  تطور  ان 
اجلزائرية تشهد حوايل 17 جتربة نووية خمتلفة القوة، 
واملظهر كانت من بينها اربع جتارب سطحية، و ثالثة 
عشر جتربة باطنية، ومت اختيار كل من" احلمودية" يف 
الغرب الصحراوي)20(، لكن البداية كانت من "رقان" 
حيث ان هذه االخرية زاد اهتمام االدارة العسكرية 
"ديغول"  تويل  الفرنسية هبا خصوصا مع  والسياسية 
الرئاسة يف فرنسا، واعالنه بان وقت اجراء التجارب 
سنة1960  من  االوىل  االشهر  الثالث  هو  النووية 
)21(.وهكذا مت االعداد لتفجري اوىل القنابل النووية " 

الريبوع االزرق" بعد توزيع املهام بني قيادات املصاحل 
العسكرية يف مركز رقان ، وتوفري كل القوى العسكرية 
طرف  من  الالزمة  واالمكانيات  الفرنسي،  للجيش 
على  العسكريةDAS.واطلق  التطبيقات  مديرية 
القنبلة الت انفجرت يف مساء احلمودية االسم املشفر
وقدرهتا  البلوتونيوم،  من  مصنوعة  ،وكانت    M1

التفجريية من60 اىل70طن)22(.
ندوة  يف  باريلو  برينو  الفرنسي  الباحث  كشف 
االستعمار  أن  بالعاصمة  اجملاهد  بنادي  تارخيية  
"كفئران  جزائريا   42 حوايل  استعمل  الفرنسي 
جتارب" يف جتارهبا النووية الت قامت هبا يف صحراء 
عام  من  ديسمرب  و27  أكتوبر   13 بتاريخ  رقان 
جرى  ما  املتخصص  الباحث  ووصف   .1960
باملناسبة  وعرض  البشعة"،  ب"اإلبادة  للجزائريني 
صورا جملاهدين جزائريني تعرضوا للصلب، وكذا صور 
أخرى تظهر حجم تضرر البيئة من عمليات التفجري 
النووي، وحت اآلليات العسكرية الت كانت موجودة 
للتلف،  تعرضت  التفجري  من  كيلومرت  بعد  على 
إىل  الفرنسية  السلطات  جلوء  إلىأن  الباحث  ولفت 
التجربة   ضحاياالتجارباجلزائريينمحل  من  اإلكثار 
مقاومة  مستوى  هبدفمعرفة  كان  لباسهم  وتنويع 
الباحثاملتخصص  وأوضح  النووية.  البشرلإلشعاعات 

متضررةمن  جمملها  اجلزائريةيف  إنّالصحراء  برينوباريلو 
يبقونهددين  هبا  السكان  وأن  النووية،  اإلشعاعات 
مبا تفرزهإشعاعات البلوتونيوم. وكانباريلوأفادمن قبلفي 
يتناولون  الفرنسية  النووية  التفجريات  كتابه "ضحايا 
الكلمة"، إّن فرنسا أجرت خالل احتالهلا للجزائر، 
حنو 17 جتربة نووية يف صحراء اجلزائر، وذكر وقتئذ 
بني 1960و  الفرتة  يف  أجرى  الفرنسي  اجليش  إّن 
1966، أربع منها أجريت فوق األرض مبنطقة رقان 
فيما متت ثالث عشرةجتربة  بني 1960و1961، 
نوويةأخرى حتت األرض باملكان املسمى " عينإيكر" 

التابعلضاحيةاهلقار ما بني 1961و 1966.)23(.
 حيدث كل هذا والثورة اجلزائرية قائمة بكل قوهتا، 
وصيتها وصل احناء العامل ،وسكان الصحراء كسكان 
الشمال حيملون السالح ضد العدو الفرنسي الذي 
اىل  الصحراء  سكان  اخضاع  يف  حماوالته  ورغم 
اال  الوطين،  التحرير  جيش  عن  وابعادهم  سلطته، 
باألرض،  ارتباطهم  مرة  يف كل  يظهرون  اهنم كانوا 
والوطن، والعلم، والنشيد، والدليل على ذلك جمموع 
املعارك الت عرفتها الصحراء بفضل ابنائها ليس منذ 
اندالع الثورة التحريرية فحسب بل ومنذ ان وطأت 

اقدام املستعمر اراضينا الطاهرة، ومن بينها:
ماي   08-07-06 امزي  جبل  معركة 
يستعد  ظروف كان  يف  املعركة  هذه  1960جرت 
فيها اجليش للعبور إىل املنطقة الثانية لتدعيم القوات 
الداخلية وقد تقدم هذا العبور العقيد لطفي) مسؤول 
الوالية استشهد يف معركة بشار هو ونائبه فراج وثلة 
معركة  .ووقعت   )1960 مارس  يف  اجملاهدين  من 
الثامنة  املنطقة  من  فيالق  ثالثة  حاول  عندما  امزي 
رأس  على  و كان  أحدها  مع  املعركة  العبور. جرت 
قوات  بني  وقعت  الغين.  عبد  الرائد  املنطقة  قيادة 
الثاين جليش  الفيلق  العدو 2400 عسكري و بني 
يقوده  كان  جندي(الذي   300 )حوايل  التحرير 
الت كانت  استعملت كل األسلحة  النقيب محيدي 

يف حوزة جيش التحريريف هده املعركة : مدافع اهلاون 
ورشاشات  39و40  صغرية  رشاشات  بازوكا،   ،
مجاعية 24و29 و 34MG و 42MG و 52 

MX ومتفجرات .
من  وفرق  فيالق  فاستعمل  الفرنسي  اجليش  أما 
كل أنواع األسلحة عربات مصفحة ومئات الدبابات 
فيها  استخدمت  و  جهة  من كل  اجلبل  حاصرت 
مقاتلة  وطائرات  فصيلة كاملة(  )حتمل  املروحيات 
املشتعلة  النابلم  قنابل  Bوكذلك   28 و   26B
احملرقة و احملرمة دوليا. غطت ساحة املعركة مساحات 
شاسعة ويف اليوم الثالث انتشرت قوات جيش التحرير 
لالنسحاب ودارت معارك يف مقسم اللحم ومقسم 
مرزوق وأقام العدو باجلبل بعد االنسحاب أياما جيمع 

جثث قتاله وقد اننت اجلبل من كثرة القتلى .
القضاء  استحالة  من  حتقق  العدو  أن  ونتيجتها 
على جيش التحرير ورغم تفوقه يف العدد والعدة كان 
هلا أثر إجيايب خارجيا على املفاوضات وعلى املوقف 

الدويل)24(.
 L’écho الفرنسيتني  احملليتني  الصحيفتني  ان 
كل   Oran républicain و   d’Oran
منهما تناولت موضوع االنفجارات النووية بالصحراء 
اجلزائرية حسب توجهاهتا السياسية الت سلطنا الضوء 
عنها سابقا ، اذ كتبت L’écho d’Oran   يف 
والسخرية:  الضحك،  يثري  ما   1960 ماي   03
اجربت  فرنسا  االمريكي:  الكونغرس  امام  "ديغول 
املالكة ان تقف  الدول  النووي، وعلى  امتالك  على 

عن ذلك")25(. 
 L’écho املتطرفة  الصحيفة  ان  امللفت 
فرنسا  جعل  الذي  ما  قراءها  تعلم  مل   d’Oran
حنن  و  خاصة  النووي،  السالح  المتالك  تضطر 
نتحدث عن فرتة الستينات من القرن املاضي ، وهي 
الفرتة الت عرفت فيها حركات التحرر يف العامل، ويف 
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اجلزائر دعاية اعالمية واسعة دوليا، وهزت الراي العام 
العاملي، وكشفت فضائح االستعمار الفرنسي ، وما 
يرتكبه من اعمال ختالف الضمري االنساين، وتتناىف 

مع ميثاق االمم املتحدة حلقوق االنسان.
بل حاولت اجلريدة تكرارا، ومرارا اظهار التوافق 
الصحراء  وزير  الصحراء،  سكان  بني  الذي كان 
التوارق"  مع"  له  امللتقطة  الصور  من خالل وضعها 

وسعادهتم العارمة بزيارته)26(.
       Oran républicainصحيفة اما 
اليسارية فكتبت: "فرنسا تدخل واقع النوادي بالقوة 
بني  من  فرنسا كانت  ان  منها  ،اعرتافا  النووية")27( 
الدول املهتمة فعال بالتطور النووي يف العامل، واهنا من 
النووية آنذاك، كما اشارت اجلريدة اىل وعد  الدول 
بصناعة "قنبلةH" قريبا)28(.كلها اخبار عن التطور 
النووي الذي تعرفه فرنسا، مما جيعلنا نبحث عن موقع 
للتجارب  تناوهلا  ،ومدى  الصحف  هذه  يف  اجلزائر 
النووية يف الصحراء اجلزائرية من جهة، وتأثريها السليب 

من جهة اخرى.
 

 L’écho اعداد  على  اطالعنا  خالل  ومن 
من  بعده  وما  فرباير،  لشهر  املتطرفة   d’Oran
سنة1960، واملتوفرة مبدينة وهران ،ميكننا ان نؤكد 
ان ال يوجد اي كلمة تشري اىل خطورة هذه التجارب 

على سكان الصحراء)29(.
 Oran تناولته  عما  يتعلق  ما  ويف 
Républicain اليسارية، ميكننا ان نلمس بعض 
االخبار الت تظهر لنا خطورة ما قام به االستعمار 
الفرنسي برقان، فقد اكدت ان مجيع الرحالت اجلوية 
املتوجهة اىل رقان قد مت الغاؤها، مما يدل ان الوضع 
"الريبوع  تفجريات  بعد  مطمئن  اصبح غري  رقان  يف 
االزرق"، ورغم ذلك هناك وعد بتجربة نووية جديدة 

يوم 16فرباير1960)30(.

 
ان اكتشاف الصحراء اجلزائرية من جديد، جعل 
فرنسا تدخل مرحلة جديدة يف مناوراهتا، ومراوغاهتا 
مع جبهة التحرير الوطين،لتخرج لنا مبرسوم "ماكس 
1957،ومن  اوت   06 يف  صدر  الذي   " لوجان 
شانه فصل الصحراء اجلزائرية باعتبارها ليست جزءا 
من اجلزائر من جهة، وتأسيس سلطة سياسية مستقلة 
املشروع  بدا  حيث  اخرى،  جهة  من  بالصحراء 
الواحات،  وعمالة  بشار،  الساورة(  بإنشاء)عمالة 
ومشروع  واملستعمرات،  اجلنوب  وزاريت  وتأسيس 
تلك  فرنسامن  تفاجأت  لكن  الصحراء.  مجهورية 
املظاهرات العارمة الت عرفتها كافة املناطق اجلزائرية، 
حتت  التقسيم)31(،  ضد  الوطين  باليوم  عرفت  والت 
بتاريخ05 جويلية  وذلك  "الصحراء جزائرية"  شعار 
الوطين  يف  التحرير  جبهة  إليها  "نادت   ،  1961
العاصمة  من  اجلزائر  مدن  يف كل  و  واحد  وقت 
دوار،و  أبعد  و  دشرة  أصغر  ،إىل  الكربى  املدن  و 
ينفذ اإلضراب العام تنفيذا دقيقا و شامال و جتري 
املظاهراتالت يشارك فيها كل املواطنني ، و يف نفس 
الوقت يقوم جيش التحرير هبجمات خاطفة  على 

املراكز العسكرية.
مع  و  اليوم،  هذا  يف  قواهتا  فرنسا  جندت 
شامال  إذ كان  وهران.  يف  اإلضراب  جنح  ذلك 
السطوح  مجيع  يف  اجلزائرية  األعالم  خالله  ورفعت 
التقسيم. على  احتجاجا  السجون  إىل  ووصل   ...
 Oranاو  L’écho d’Oran تتعرض  ومل 
كل  مع  تتفق  ألهنا  للحدث   républicain

األوربيني أن الصحراء اجلزائرية فرنسية.
يف  أخرى  تنظيم  إىل  أدى  املظاهرات  جناح  إن 
الفرنسية  الصحف  اعرتفت  ، و  نوفمرب 1961   1
بنجاحها و أهنا مل تكن عفوية بل منظمة)32(،   و 
أجربت " ديغول " باالعرتاف على أن جبهة التحرير 

املمثل الشرعي للجزائريني، و حبق تقرير املصري، ما 
أثار أوريب اجلزائر ضده.

كانت املظاهرات باجلزائر استجابة لنداء جبهة 
من  هلا  ملا كان  يومية،  تكون  تكاد  الوطين  التحرير 
تأثري اجيايب على الثورة اجلزائرية، وعلى معنويات الثوار 
وهم يستشعرون ذلك الدعم، والثقة الت يضعها فيهم 
تأثري  ايضا  هلا  وكان  حدود،  بال  اجلزائري  الشعب 
وخارجها.  اجلزائر،  يف  الفرنسية  السلطة  على  سليب 

ملاتكبدت من خسائر.
اخبار  يف  نصيبها  اخذت  املظاهرات  هذه  ان 
الصحف الفرنسية،  سواء الصادرة داخل اجلزائر، او 
 L’écho خارجها، وحت العاملية منها، ومبا يف ذلك
،فكل   Oran républicain d’Oranو 
منهما تناول املظاهرات حسب ايديولوجيته السياسية، 
لكن اتفقا كليهما على ان اجلزائر فرنسية، ومل ينصف 
من  الصادرة  الصحف  بعض  اال  اجلزائرية  القضية 
فرنسا، او العاملية، وامهها الصحافة العربية ، وصحافة 

الدول املناهضة لالستعمار.
ان اشهر املظاهرات الت عرفتها الصحراء اجلزائرية 
الصحراء"  "فصل  ضد  ورقلة"  "مظاهرات  هي: 
يف27 فرباير1962،ورغم ان الصحيفتني مل تتناول 
املوضوع اال اننا سنسلط الضوء على بعض جوانب 
رمضان،  شهر  يف  وقعت  الت  املظاهرات  هذه 
واعتربها املؤرخون اهنا: اخر مسمار يف نعش فرنسا 
االحد،  سوق  امسه  مبكان  حدثت  االستعمارية، 
ال  الصحراء  بان سكان  فرنسا  ادعاءات  على  كرد 
يودون االنفصال عن فرنسا، وبدأت التعبئة الشعبية 
التحرير  جيش  بقيادة   1962 فرباير   26 يوم 
لتحريك  "حممد شنويف"  الضابط  وبتكليف  الوطين، 
االوضاع يف املنطقة ، واالتصال بالفدائيني واملسبلني 
وجتنيد  الفرنسية،  للمؤامرات  للتصدي  واجملاهدين، 
كل الفئات العمرية للتعبري عن الرفض الشعيب املطلق 

لالستعمار. وشارك هبا مجيع عروش ورقلة، انطالقا 
من القصر العتيق الذي جتمع حوله السكان صباحا 
تأخر  لكن  الصحراء،  فرنسا يف  مبمارسات  منددين 
وصول الوفدين االجنبيني اخر انطالق املظاهرات اىل 
غاية الزوال، فلم يكن امام العدو اال سياسته املعهودة 

وهي اطالق النار ضد املدنيني)33(.
◄  الخاتمة:

مل تكن الصحراء مبعزل عن الثورة اجلزائرية، وذلك 
منذ اندالعها، اال ان املوقع اجلغرايف لكل منطقة من 
مناطق اجلزائر هلا ما مييزها. فكان لكل واحدة منها 
الذي مل  وتنظيمها حسب تضاريسها، وهذا  دورها 
تغفل عنه جبهة التحرير الوطين وال جيشها،مما جعل 
من  اجلزائر  ارجاء  يسود كافة  التحريرية  الثورة  هليب 
وهو  اجلنوب،  اىل  الشمال  الغرب،ومن  اىل  الشرق 
واالجنبية،  منها  الوطنية  التارخيية  املصادر  تؤكده  ما 
والت هلا امهية يف تدوين التاريخ الثوري للجزائر، مبا 
اجلزائري،  باجلنوب  التحريرية  الثورة  تاريخ  ذلك  يف 
 L’écho d’Oran وهذا ما نلمسه يف كل من
من  يعدان  واللتني   Oran républicain و 
املصادر املكتوبة الت تربزان النشاط الثوري باجلزائر، 
بالسلطة  امسيهما  ارتباط  رغم  اجلزائري،  وباجلنوب 

االستعمارية.
من  املتوفرة  اجلريدتني  اعداد  على  االطالع  ان 
1960اىل1962، جتعلنا نضع ايدينا على احداث 
اجلرائم  امهها  اجلزائرية،  الصحراء  عرفتها  تارخيية 
االستعمارية الت قام هبا اجليش الفرنسي، والتجارب 
النووية، مما يربز االمهية الت تكتسيها املصادر املكتوبة 

سواء الوطنية او الفرنسية يف التأريخ للثورة اجلزائرية.
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"فرانتز فانون والثورة الجزائرية"
 -من مجال التأثر إلى نطاق الممارسة-    

                                                                                                                                                      
   د. ڤوعيش جمال الدين - الجزائر- 3 -      

 أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية العليا 
       للصحافة وعلوم اإلعالم/ الجزائر   

الملخص 

  عرفت الثورة اجلزائرية شهرة إقليمية ودولية واسعة النطاق، خاصة بعد اعرتاف جل الدول كاملة 
السيادة مبشروعيتها، على غرار مساعدة كبار املؤرخني واملفكرين يف العامل، أبرزهم كان فرانتز فانون الذي 
دعا إىل مساندهتا يف الكثري من املناسبات الرمسية، بل وقد قام باتصاالت مع أبرز روادها عارضا عليهم 
مساندته املطلقة هلا وملشروعيتها. بل وقد أكدت مقاالته املنشورة يف الكثري من الصحف اجلزائرية وغري 
اجلزائرية على إميانه العميق بأهداف هذه الثورة الت غرّيت اخلريطة اجليوسياسية آنذاك. لقد انطلق فانون 
من منطلق التضامن الثوري بني الشعوب املستعمرة من قبل فرنسا على وجه اخلصوص، وهي يف غالبيتها 

شعوب إفريقية وآسيوية.
 حاول فانون التنظري للثورة اجلزائرية يف إطار التاريخ املعاصر، ورغم انتمائه للفكر الشيوعي وإميانه 
املطلق بالفكر املاركسي، مل يتناسى املبادرة الفردية هلؤالء الشباب الذين فّجروا أكرب ثورة يف مشال إفريقيا 
يف النصف الثاين من القرن املاضي، كما مل ينسى أصوله اإلفريقية ودفاعه عن األقليات السود يف العامل 
أمجع، فهو كغريه من املناهضني للتمييز العنصري والداعني للحوار ما بني الشعوب واألعراق يف إطار 
العدل  مبادئ  إطار  الرؤساء واحلكام يف  مع  والتحاور  املختلفة،  بأشكاله  العنف  ونبذ  التسامح  ثقافة 
واملساواة. لقد دافع فانون عن الشخصية الوطنية اجلزائرية بأبعادها الثالث: العروبة واألمازيغية واإلسالم، 
بل وذهب أبعد من ذلك، عندما دافع عن استقالل اجلزائر استقالال مطلقا، ألّن الدولة اجلزائرية وجدت 
قبل الوجود الفرنسي، فما الثورة اجلزائرية، حسب وجهة نظره، إالّ امتداد للدولة اجلزائرية األصيلة الت 
وغري  الصحفية  مجيع كتاباته  يف  جعله  ما  وهو  بعقود كثرية.  العثمانية  األمرباطورية  وجود  قبل  بنيت 
الصحفية يؤمن بضرورة حتقيق األهداف األوىل للثورة اجلزائرية املتمثلة يف إعادة بناء التاريخ من جديد؛ 

أي بناء الدولة اجلزائرية احلديثة.

  
 

      
Résumé
La révolution algérienne à 
connue une gloire régionale 
et internationale d’une grande 
envergure, surtout après la 
reconnaissance de la plupart des 
pays d’une souveraineté complète 
de sa légitimité, comme le soutien 
des grands historiens et penseurs 
dans le monde, principalement était 
Frantz Fanon qui a appelé a son 
soutien(la révolution) dans plusieurs 
occasions officielles, même il a lié 
des contacts avec ses pionniers les 
plus importants, en leur présentant 
son soutien absolu pour elle et 
pour sa légitimité. Plus que ça, ses 
articles publiés ont confirmés dans 
divers journaux algériens et non 
algériens sa profonde croyance  en 
les objectifs de cette révolution qui 
a changé la carte géostratégique 
depuis. Fanon est parti depuis la 
solidarité révolutionnaire entre les 
peuples colonisés par la France en 
particulier, et se sont des peuples 
dans leur majorité africains et 
asiatiques.
Il a essayé de mettre une théorie 
pour la révolution algérienne 
dans le cadre de l’histoire 
contemporaine, et en dépit de 
son appartenance à l’idéologie 
communiste et sa croyance absolue 
de la pensée marxiste, il n’a pas 
oublié l’initiative personnelle pour 
ces jeunes qui ont menés la plus 
grande révolution dans le nord de 
l’Afrique en la seconde moitié du 
siècle dernier, en plus il n’as pas 
oublié ses origines africaines et sa 

défense des minorités noires dans 
le monde entier, parce que lui 
comme les autres qui sont contre 
la ségrégation raciale, appelant au 
dialogue entre les peuples et les 
races dans le cadre de la culture de 
la tolérance et le renoncement de la 
violence sous ses diverses formes, 
et le dialogue avec les présidents 
et les leaders dans le cadre des 
principes de la justice et la légalité. 
Fanon a défendu la personnalité 
nationale algérienne avec ses 
trois dimensions : l’arabisme et 
l’amazighité et l’islam, il a même 
aller au-delà, lorsqu’il a défendu 
l’indépendance de l’Algérie une 
indépendance absolue, parce que 
l’Etat algérien a existé avant la 
présence française, parce l’Etat 
algérien, suivant son point de 
vue, n’est qu’une prolongation 
de l’Etat algérien original qui 
s’est construit avant la présence 
de l’Empire ottoman en plusieurs 
décennies. Ce qui l’a rendu dans 
tous ses écris journalistiques 
et non journalistiques croyant 
en la nécessité de réaliser les 
premiers objectifs de la révolution 
algérienne qui sont reconstitution 
de l’histoire de nouveau ; c'est-
à-dire la construction de l’Etat 
algérien moderne.
Les mots clés : Frantz Fanon, la 
révolution algérienne, le peuple 
algérien, l’indépendance nationale, 
l’histoire commune. 
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مقدمة
  شهد القرن العشرين للميالد ثورات عديدة عرب 
بنصيبها من  املعمورة، وقد أسهمت كل منها  أحناء 
حيث  إجيابية،  أو  سلبية كانت  والدروس،  اخلربات 
مّكنت الثوار من بناء جمتمعاهتم فيما بعد. كما كان 
لكل ثورة أيضا مساهتا الفريدة الت ال تظهر أبدا مرة 
ثانية، وال حت يف نفس البلد، وباألحرى يف غريها. 
حيضر  الثوار  ومنظري  الثوار  عن  احلديث  ويف 
خمتلف  قراءة  لنا  تكشف  حيث  فانون،  فرانتز  اسم 
كتبه حول الثورات يف إفريقيا عموما والثورة اجلزائرية 
خصوصا، عن مواقفه وتفكريه خالل مرحلة تكوينه 

األوىل، وقبل انضمامه للثورة اجلزائرية.
ذلك لكي نفهم مدى التأثري الذي أحدثته الثورة 
اجلزائرية يف فانون؛ أي يف نفسيته ويف تفكريه، ال بد 
أن نقرأ كتاباته املختلفة، أو حت نعيد قراءهتا حسب 
القراءة  هذه  مثل  فإّن  بأول،  أوال  صدورها  تاريخ 
نعرف  أوال، ولكي  التأثري  نلمس هذا  ضرورية لكي 
املراحل  وذاك  هذا  بعد  نستجلي  ولكي  ثانيا،  مداه 
املختلفة الت مّر هبا تفكري فانون منذ 1952م إىل 
إىل  األول  صدور كتابه  منذ  أي  1961م:  غاية 
»املقاومة  يف  بكتاباته  مرورا  األخري،  صدور كتابه 

اجلزائرية« ويف »اجملاهد« ابتداءا من عام 1957م.
مثل هذه القراءة الت تراعي التسلسل التارخيي، 
هي قراءة جد ضرورية لتتبع اخلط البياين لتفكري فانون 
العنف  من  املشرتك  القدر  وأّن  خصوصا  األصيل، 
حناول  فال  علينا،  خيتلط  األمر  جيعل  قد  يف كتاباته 
القانوين من جهة، وال حناول  العنف  ألوان  تصنيف 
ختتلف،  الت  الفكرية  املواقف  تبنّي  أخرى  من جهة 

وأحيانا تتناقض من مرحلة ألخرى.
جترفه  النموذجية،  بطريقته  فانون،  فإّن  وهكذا 
فيلقي  الثوري،  التغيري  إىل  الكبري  وتعطشه  بالغته 

يطلب  حلظة  يف  إنّه  االستحمام.  ماء  مع  بالطفل 
»العون« الذي ال غىن عنه من الشعوب األوروبية.، 
ويف اللحظة التالية يرتك انطباعا بأنّنا لن نتعلم شيئا 
أن  ينبغي  جديدة«  »مفهومات  وأّن  أوروبا،  من 
أّن  غري  خيلق،  أن  ينبغي  جيدا«  و«إنسانا  تصاغ، 
املفهومات األساسية قائمة بالفعل، مفهومات هذه 
االشرتاكية ذاهتا الت اختارها فانون، وهي مفهومات 
نشأت أول ما نشأت يف القارة األوروبية، سواء يف 

جمال النظرية أو التطبيق.
مع  القطيعة  بني  خياره  فانون  فرانتز  حدد  لقد 
املاضي اجلزائري وما يرتتب عن ذلك من االستقرار 
وبني  مستمر،  لكّنه  جمدد،  استعماري  جهاز  وسط 
الوفاء ألمة جزائرية وقعت مؤقتا يف براثن االضطهاد، 
عن  تولدت  جديدة  لذاتية  وجود  ال  أنّه  فاختار 
االستعمار، إّن الشعب اجلزائري مل يقبل بأن يتحول 
مع  يتعايشوا  مل  اجلزائر  فرنسيي  إّن  »تعاون«.  إىل 
باملقابل، سيطروا عليه،  اجلزائري، ولكّنهم،  الشعب 
لذلك كان لزاما منذ البداية إشعار الشعب الفرنسي 
مبدى مطالب أفراد هذا الشعب. إّن جبهة التحرير 
أّن  قالت  فقد  املبادئ،  أو  بالكلمات  تتالعب  مل 
هدفها هو االستقالل، وأنّه ال مكان ألّي تنازل هبذا 

اهلدف.
وفانون، كما سنرى، واضح يف إنكار كل ما من 
شأنه تربير االستعمار، كما هو واضح يف اعتبار األمة 
اجلزائرية موجودة من قبل االحتالل الفرنسي. وهذه 

هي نفس نظرية احلركة الوطنية اجلزائرية قبل الثورة.

 ► 1- فرانتز فانون: النشأة 
وظروف العصر:

Fort-de-(فور-دو-فرونس مدينة  يف   
La Marti-(المارتينيك جبزيرة   )France
Frantz Fa-(كان مولد فرانتز فانون )nique

وكان  مولده.  كان  non(]1925م-1961م[ 
حفيدا ألولئك الرقيق الذين محلوا منذ قرون إىل جزر 
األنتيل من أدغال إفريقيا، وكانت هذه اجلزيرة تشّكل 
مع جزر األنتيل)les Antilles( الصغرى منطقة 
ونظرا  17م،  القرن  من  الفرنسية  السيطرة  مشلتها 
إىل أّن السكان األصليني هلذه اجلزر قد أبيدوا ألّن 
األوروبيني كانوا يرتفعون عن العمل يف مزارع قصب 
املعّمرين  لتزويد  الرق  جتارة  ازدهرت  فقد  السكر، 

البيض مبا حيتاجونه من أيد عاملة.
ظّل أبناء األفارقة الذي استقروا باجلزيرة يعانون 
من االضطهاد، ويقومون من حني آلخر بثورات تقمع 
وظهور  الثالثة  الفرنسية  اجلمهورية  قيام  ومع  بشدة، 
وراح  التطور،  ذلك  توقف  االندماجية  النظريات 
السكان حيلمون باملساواة املطلقة مع األوروبيني. وبعد 
العاملية األوىل الت ساهم فيها سكان  انتهاء احلرب 
جزيرة المارتينيك إىل جنب سكان مجيع املستعمرات 
الفرنسية، اخّتذت بعض التدابري هبدف إجياد تقارب 
سطحي بني وضعية سكان اجلزيرة وسكان »الوطن 
األم«          )La métropole(. وقد أدى 
املارتنيكية  »النخبة«  حماولة  إىل  باإلضافة  ذلكن 
التنكر ملاضيها ولزنوجتها، إل نوع من عرقلة الكفاح 

الشعيب املشروع.
فرانتز  ولد  اجلزيرة  حياة  من  احلقبة  هذه  خالل 
املنصب  وهذا  باجلمارك،  موظفا  أبوه  وكان  فانون، 

يعترب وضعا امتيازيا بالنسبة للعامل الزراعي.
الفرنسية  املدرسة  على  فانون  تردد  ومع 
عيناه  وانفتحت  احمللية  اللهجة  من  نفوره  تعزز 
من  أبطال  يف  ممثلة  البيضاء،  القيم  على 
 ،)Charlemagne(»شارملان« أمثال 
 )Jeanne D’arc(دارك »جان 

 ....)Lamartine(»و«المارتني
التاريخ  دروس  الت كانت  الشخصيات  نفس 

يف  الوطنيني  السكان  على  معرفتها  تفرض  الفرنسي 
مجيع أحناء املستعمرات. وخارج املدرسة كان البيض، 
يفرضون  ألف،  مائت  بني  من  آالف  بضعة  وهم 
على  مبزارعهم  فيحتفظون  اجلزيرة،  على  سيطرهتم 
العون  ويتبادلون  بينهم،  فيما  ويتزوجون  الشياع، 
على  ويسيطرون  السكر،  صناعة  أرباح  وحيتكرون 
البنوك ومعظم النشاطات التجارية. لكن على الرغم 
من وجود ألوان متعددة من التمييز العنصري يف جزر 
ما  فقد نشأت  الفرنسي،  التابعة لالستعمار  األنتيل 
الت كانت  الزجنية«  بــ«البورجوازية  تسّمى  أن  ميكن 
تبحث عن االندماج والذوبان يف اجملتمع الفرنسي، 

أكثر ممّا تفكر يف االستقالل الوطين.
متّكن  فقد  فانون؛  أسرة  تنتمي  الفئة  هذه  إىل 
مخسة من بني مثانية أوالد –من ضمنهم فرانتز- من 
وهو  الفرنسية،  اجلامعات  يف  العليا  دراستهم  متابعة 
االجتماعي  الوضع  عن  الكشف  يف  داللته  له  أمر 
ألسرة فانون، خصوصا إذا عرفنا أّن هذه اجلزيرة الت 
تعترب فرنسية كاملة، كانت تعد عام 1970م ثالثني 
باملائة من األميني. فكيف كان احلال يف الثالثينات 
عندما كان فرانتز وإخوته يتابعون دراستهم االبتدائية.
وقد أدى تطور هذه الربجوازية احمللية إىل وجود 
لزنوج  بالنسبة  األنتيلي  عند  التفوق  شعور  من  نوع 
الشعور  تعميق  يف  زاد  األخرى. كما  املستعمرات 
اإلفريقي، حيث  والزجني  املارتنيك  زجنيا  بني  بالفرق 
أّن الديانات الت محلها أسالف فانون قد »زالت«، 
الدين  املسيحية، وكان رجال  الشعائر  وحّلت حملها 
الكاثوليك يف اجلزيرة يضعون أنفسهم يف خدمة احملتل، 
وال يسمحون بربوز أّي وعي بالشعور القومي. وقد 
تعزز موقف هذه الربجوازية مع احتفال باريس سنة 
1935م مبرور ثالمثائة سنة على دخول جزر األنتيل 
االحتفاالت  تلك  ومتت  الفرنسية.  السيطرة  حتت 
حتت شعار »ذكرى الروابط مع املستعمرات القدمية« 
الت أعطتها فرنسا أحسن خصال عبقريتها. وهكذا 
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العاملية  احلرب  بعد  وخصوصا  اجلزيرة،  شهدت 
األوىل استقرار حالة سلبية من القبول باألمر الواقع، 
القرن  يف  عرفتها  الت  الكفاح  ضروب  حمل  حلت 
عامرا  التاسع عشر كان  القرن  فإّن  املاضي. وفعال، 
عميقة  رغبة  وجود  عن  تكشف  الت  باالضطرابات 
1822م  سنة  ففي  االستعمار:  من  التحرر  يف 
جرت اصطدامات دموية وحوادث عنف يف جزيرة 
للتوقيع  تتأهب  باريس  وعندما كانت  المارتينيك، 
على املرسوم الذي يلغي الرق، انتشرت االضطرابات 

يف كامل أحناء اجلزيرة1.
الرق يف 27  إلغاء  أّن  وتصور السكان احملليون 
أفريل 1848م قد وضع حدا ملتاعبهم، وأهّنم رحبوا 
إىل األبد معركة الكرامة، لكن سرعان ما انكشفت 
احلقيقة: مل تتغرّي األوضاع االقتصادية، وظل الزجني، 
رغم حترره ال ميلك من مورد للرزق سوى العمل يف 
بسهولة وضعية  نتصور  أن  ونستطيع  السكر،  مزارع 

أولئك العمال املزارعني يف القرن املاضي. 
فقد  االضطرابات؛  تنقطع  مل  ذلك،  ورغم 
اندلعت حوادث عام 1870م يف جنوب املارتينيك 
وأضرمت النريان يف أربعني مزرعة، وكان ذلك مظهرا  
من مظاهر الثورة على التطور اجلديد الذي حدث يف 
اجملال االقتصادي مع حتول زراعة السكر التقليدية إىل 

زراعة أحدث ذات معامل ميكانيكية.
إالّ أّن ذكريات هذا الكفاح املرير أصبحت باهتة 
بل  “االندماج”.  من  املستفيدين  موجة  مع صعود 
أسرة  إليها  تنتمي  املارتنيكيني)الت  املوظفني  فئة  أّن 
فانون( كانت تتحدث عن زنوج إفريقيا بنفس اللهجة 
الت يتحدث هبا األوروربيون، أو تقريبا. كان األنتيلي 
متأكدا،  بل كان  األفريقي،  على  متفوق  أنّه  يعتقد 
زيادة على ذلك، من وجود فرق جوهري بني اإلفريقي 
عند  فرنسا،  به يف  املعمول  التقليد  وكان  واإلنتيلي. 
هو  راق،  باريسي  جمتمع  يف  إنتيلي  شخص  تقدمي 

أنّه “إنتيلي من أصل مارتينيكي”.  التنصيص على 
وكان اإلفريقي يف نظر املارتينكيني هو املمثل احلقيقي 
جمهودا  طلب  معمرا  أّن  وإذا حدث  الزجني،  للعرق 
كبريا من عامل مارتينيكي، فإّن هذا كثريا ما يرد عليه 
بالقول: “إذا أردت زجنيا فاحبث عنه يف إفريقيا”، ما 
يدل على أّن العبيد والذي يقومون باألشغال الشاقة 

يؤتى هبم من هناك...
ذلك هو الوضع الذي كان خالله فانون يواصل 
لكن  الثانوية.  دراسته  من  وجزءا  االبتدائية،  دراسته 
هذا الوضع دخل عليه تغيري مع قيام احلرب العاملية 
فانون  فرانتز  وصفها  عوامل،  عدة  وجود  بفعل 
جملة  يف  له  نشر  مقال  يف  اإلسهاب  من  بشيء 
ونظرا  الفرنسية سنة 1955م.   )Esprit(”فكر“
إىل أّن هذا املقال يتناول بالتحليل حقبة كانت تعترب 
حامسة يف توجيه فانون سياسيا وفكريا، فإنّنا نستطيع 
أن نعتربه لونا من السرية الذاتية، كتبها فانون للكشف 

عن تطوره الفكري إىل عام 1955م2. 
لعهد  بداية  لفانون  الزنوجة  اكتشاف  وكان 
جديد، ونظرا لكونه مياال إىل العمل، فهو مل يكتف 
بل  زنوجته،  لتأكيد  عاطفي  نظري  موقف  باخّتاذ 
اجلزيرة وااللتحاق  للخروج من  يفكر يف وسيلة  راح 
بقوات احللفاء، إذ جيب أن يعطي درسا هلؤالء البيض 

العنصريني الذين جترؤوا على النيل من إحساسه. 
جبمهورية  التحق  فقد  وفعال، 
 )république dominicaine(الدومينيك
يف هناية 1943م. لكن هل كان ذلك بدافع وطين 
النقطة يف  إشارته هلذه  يفهم من  أم حضاري، كما 
 Peau noire(’كتابه ’بشرة سوداء أقنعة بيضاء
التحق  أنّه  أكد  حيث   ،3)masques blancs
بفرنسا احلرة استجابة لنداء الواجب والضمري بوصفه 
لغرض شخصي  إشباعا  ذلك  هل كان  أم  فرنسيا؟ 
وعائلي لتيار حملي مشل أسرته فيما مشل؟ ومنه، راح 

أصوله  عن  باحثا  إفريقيا،  إىل  يتطّلع  فانون  فرانتز 
ذلك  وعزز  آماله،  كل  فيها  وضع  وقد  الزجنية، 
الت  املغامرة  تلك  اآلمال،  بعظام  املشحون  التطّلع 
يف  عسكرية  دروسا  يتابع  حيث كان  عليها،  أقدم 
مهمته  وباشر  ضابطا.  تؤهله  باجلزائر  جباية  مدينة 
اجلديدة يف صفوف اجليش الفرنسي إىل أن أصيب 
وعند  السويسرية،  احلدود  قرب  معارك  يف  جبروح 
الثانية)1939م-1945م(  العاملية  احلرب  هناية 
أملانيا، مث غادرها عائدا إىل  فانون موجودا يف  كان 
وطنه األم)جزيرة المارتينيك( ليسهم يف محلة انتخابية 
)Aimé Césaire(هتدف إىل إجناح إميي سيزار

املرشحني  قائمة  ضمن  ]1913م-2008م[4 
الفرنسية  للجمهورية  وطين  جملس  ألول  الشيوعيني، 

الرابعة. 
لكن التطّلع إىل األصول اإلفريقية البعيدة ووضع 
كل اآلمال يف هذا التطّلع، يعين البحث عن حل يف 
إطار إفريقي، وذاتية إفريقية-زجنية متمّيزة عن اإلطار 
الفرنسي، لكن لصاحل أيّة جهة ميكن أن حيل التناقض 

يف تصور فرانتز فانون؟ 
تظهر  التحرر  بوادر  هاهي  العاملي،  احمليط  ويف 
يف األفق: ففيتنام ختوض غمار حرب غري متكافئة، 
ويف  االستعماري.  العمالق  هتز  ذلك  مع  لكّنها 
املستعمرات الفرنسية بإفريقيا تظهر سياسة االندماج 
على حقيقتها: فكائن املستعمرات ال ميكن أن يرقى 

إىل مستوى الفرنسي احلق، اعتبارا وحقوقا.
لكن ذلك مل يصرفه متاما عن التوّجه حنو إفريقيا، 
وبعد  1951م،  هناية  يف  الطبية  دراسته  أهنى  فقد 
زيارة إىل الوطن األم، عاد إىل فرنسا حيث اشتغل يف 
مصحة، مثّ منها مبستشفى لألمراض العقلية بالبليدة 
عام 1953م، الذي يعترب أهم مستشفى من نوعه يف 
إفريقيا. وهناك كان يشرف على قسم يوجد به مائة 
ومخسة وستون أوروبيا وفقط مائتا جزائري، فحاول 

لكّنه  االجتماعي،  العالج  يف  متمّيزة  طريقة  تطبيق 
سرعان ما اصطدم بصعوبات كثرية، ألّن األساليب 
مع  تنجح  أن  ميكن  ال  األوروبيني  مع  جرّبت  الت 
عن  االجتماعية  بيئتهم  ختتلف  جزائريني،  مرضى 
أّن  فانون  اكتشف  فشيئا،  وشيئا  األوروبية.  البيئة 
وأوضاع سياسية،  عوامل  إىل  يرجع  االختالف  هذا 
الوضع  إىل  ترجع  الت  اجلنون  عوامل  اكتشف  كما 
السياسي للسكان احملليني؛ أي أصناف املرض العقلي 
الت تسبب فيها االستعمار. وليس من املستبعد أن 
تكون جتربة فانون كطبيب نفساين يف اجلزائر، وخاصة 
بعد دراسته حلاالت املرض بعد قيام الثورة املسلحة، 
قد كشفت له عن انسدادا الطريق الفرنسي بالنسبة 
حلل املشاكل املتولدة عن االستعمار. وقد استخلص 
النتيجة من ذلك، فكان انضمامه إىل الثورة اجلزائرية 

مبجرد اندالعها سنة 1954م5. 
فانون  إليها  انضم  عندما  اجلزائرية  الثورة  كانت 
قد جتاوزت النطاق احمللي، وأصبحت موضوع تعاليق 
مقدمته  ويف  العامل،  أحناء  يف  والدبلوماسية  السياسة 
هبذه  األفارقة  اهتمام  ظهر  وقد  اإلفريقية.  البلدان 
الثورة يف أشكال خمتلفة، متثلت أحيانا يف قيام بعض 
يطلبون  التحرير  جيش  بقيادة  باالّتصال  املناضلني 
للثورة  اإلعداد  من  يتمّكنوا  حت  املساعدة  منها 
املسّلحة يف بالدهم. وقد ملس فانون خالل اشتغاله 
جبريدة ’اجملاهد’ هذا اجلانب يف الثورة اجلزائرية وهو 
أعاد  قد  ذلك  أّن  وال شك  إفريقيا.  على  انفتاحها 
إىل ذهنه من جديد تلك املشكلة الت كانت واجهته 
يف خضم احلرب العاملية الثانية عندما عرف حقيقة 
»اخلطأ األبيض األكرب«، وراح يبحث عن حل بديل 
الكفاح  تطور  ومع  البعيدة.  اإلفريقية  األصول  يف 
االستعماري  الفعل  رد  وتطور  اجلزائر،  يف  املسلح 
ضده، تأكدت حقيقتان: التضامن الفعلي بني ألوان 
الشعوب  التضامن بني  االستعمار ومراكزه، وضرورة 

املضطهدة. 



 قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م قضايا تاريخية   العدد  03  1437 هـ / 2016 م

137 136

البلدان  بعض  فيه  بدأت  الذي  الوقت  ويف 
اجلزائرية خلوض  التجربة  استلهام  يف  تفكر  اإلفريقية 
االستعمارية  األجهزة  مسّلحة، كانت  معركة  غمار 
إلفريقيا  الطبيعي  التضامن  لفصم  تشتغل  الفرنسية 
االستعمار  خمططات  وختيط  اجلزائر،  مع  السوداء 

اجلديد لتحل حمل االستعمار القدمي يف إفريقيا.

► 2  - نظرية فانون حول الثورة 
وتاريخها:

  ترتك كتابات فانون انطباعات خمتلفة، وخباصة 
نواقص  ملهامجة  موّجه  جهده  من  جانبا كبريا  ألّن 
يف كتابه  يقول  حيث  األفارقة،  الوصوليني  املثقفني 
رجل  هو  »األسود  بيضاء‹:  أقنعة  سوداء،  ›بشرة 
أسود؛ مبعىن لصاحل جمموعة من االحنرافات العاطفية، 

استقر يف عامل أين جيب إخراجه فعال«6.
لكّننا إذا أخذنا أفكار فانون ككل، سيّتضح أنّه 
األساسية  املثقفني  صفوف  بني  من  يربز  أن  يتوقع 
قيادة  يتولون  عدد  انتهازيني-  أغلبهم  يرى  –الذين 
الثورة. وعلى أّي حال فلمن كان فانون يكتب؟ إنّه 
وال  حيتقرهم،  الذين  للعمال  بالتأكيد  يكتب  إسم 

لفالحيه وحثالته األميني يف أغلبهم.
الثورات  منظري  من  وغريه  فانون،  توّصل  لقد 
املسائل  من  يف كثري  حامسة  نتائج  إىل  املعاصرة7، 
األساسية للنظرية الثورية، وال سيما عن دور الطبقات 
الشيوعية.  لألحزاب  وتقديره  احلديث،  العامل  يف 
التكنولوجي  والتقدم  املدن  توّسع  عن  يتحدث  فهو 
واملزايا املادية للشعب العامل. فاملدينة عنده مصدر 
اجلماهريية  القوة  أّن  جيد  حيث  والتدهور،  للفساد 
اجملتمع،  نفاية  هم  املدن  الوحيدة يف  احملتملة  الثورية 
للعمل،  القابلني  وغري  العاطلني  الربوليتاريا،  حثالة 
املتحدة)ويف  الواليات  يف  السود  األقليات  وكذلك 

الدول الغربية أيضا يف الوقت احلايل(. ويأمل فانون 
الريف  إىل  اإلفريقية  املدن  من  املناضلون  يتوّجه  أن 
بأّن مثقفي  القائل  املفهوم  لتنظيمه، وحتليله يتضّمن 
ونزعة  القيادي.  الدور  سيلعبون  الذين  هو  املدينة 
غري  من  املثقفني  وصاية  أو  هذه،  املثقفة  الصفوة 
أبناء الطبقة العاملة، ال جيمعها شيء مبفهوم احلزب 

الطليعي، والقائم أساسا على الطبقة العاملة. 
فانون،  فكر  رئيسي يف  عنصر  العنف  فكرة  إّن 
من  خمتلفة  مراحل  يف  تثور  أن  ميكن  مسألة  وهي 
هذه  مثل  من  ثوري  جيفل  ولن  الثوري،  النضال 
الضرورة، وخباصة إذا أدرك أنّه على الشعب العامل 
بكل  عنفه  ملمارسة  الدوام  على  مستعدا  يكون  أن 
الطبقة  عنف  على  يتغّلب  لكي  الضرورية  الوسائل 

احلاكمة، أو احتمال جلوئها إىل العنف.
غري أّن العنف لديه ليس جمرد وسيلة لغاية، وإّنا 
التحرر، هو  العنف هو  هو جتربة ضرورية يف ذاهتا، 
النار املظهرة الت ختترب الثوار وتنقيهم، فممارسة العنف 
عند فانون هي الت جتعل الفالح املستعمر)بفتح امليم( 
العدو،  يتغلب على خوفه من  الذي طال خضوعه 
ويكتسب االستعداد للمشاركة يف التغيري الثوري8. 

القائمة، وال يرى  املؤسسات  يزدري  فهو  ومنه، 
داعيا ألن يعمل الثوار يف إطار مثل هذه األجهزة، 
ولو لفضحها واستغالهلا كمنرب سياسي. وهو يبدي 
وال  العاملة،  الطبقة  تنظيمات  جتاه  العداء  من  نوعا 
’من  يف كتابه  مثال  يذكر  حيث  النقابات،  سيما 
»املتعاونون  املثقفون  »يبحث   : إفريقية’  ثورة  أجل 
العادات،  اجلديد.  موقفهم  تربير  على  العدو«  مع 
التقاليد، املعتقدات. متربأ منها يف املاضي ومتجاهلة 

أصبحت معززة ومؤكدة بعنف«9.
قد تشبه الكثري من أفكار فانون لألفكار التقليدية 
للفوضويني؛ حنو احلقد على املدينة وعلى املزايا املادية 
للمجتمع الرأمسايل احلديث، متجيد الفالحني وحثالة 

الربوليتاريا، وعبادة العنف والعفوية. ويف »توافق« مع 
الفوضويني يرتك لنا كل من فانون، دوبريه وماركيوز 
املنظمة،  الربوليتاريا  صفوف  خيشون  بأهّنم  انطباعا 
هذا  مثل  يسيطر  أن  األول  املقام  يف  يرفضون  وهم 
االنضباط املنظم على السلطة السياسية. فالفوضوية 
ونزعة الصفوة أكثر جاذبية ملثقفي الربجوازية الصغرية 
من العمل املنضبط املنظم الدؤوب ألعداد املاليني، 
باملفهوم  والفوضوية،  الثوري.  التغيري  إىل  وكسبهم 
اللينيين، هي الثمن الذي تدفعه حركة الطبقة العاملة 
مقابل خطايا االنتهازية. لكن هنالك أسباب خاصة 
النبعث االجّتاهات الفوضوية مؤخرا يف البالد الرأمسالية 
الكربى، وهي اجّتاهات ال تعرب عن نفسها يف شكل 
تنظيمي قوي، وإّنا يف جمال عدد من األفكار العامة 
الت يعد فانون ودوبريه وماركيز –بشكل ما- معرّبين 

عنها. 
الوضع  رفض  أشكال  من  شكل  الفوضوية  إّن 
القائم، لكّنها أيضا تعبري عن وجهة نظر الربجوازية 
عن  حبثه  يف  الفوضوي،  يؤمن  حيث  الصغرية. 
»اإلنسان الطبيعي« الذي مل تلوثه املدنية، ومل تلوثه 
الرأمسالية احلديثة بشكل خاص، بأنّه يستطيع أن جيد 
الربوليتاريا،  مثل هذا اإلنسان بني الفالحني وحثالة 
الذي مل يشملهم ماديا اإلنتاج احلديث. فمثل هؤالء 
»اخلارجون« مقيض هلم –يف نظر الفوضوي- أن يؤدوا 
دور املتمردين على اجملتمع. وهؤالء »اخلارجون« هم 
أيضا يف نظر فانون الثوريون الطبيعيون الوحيدون10.

وتبدو النواقص احلالية للرأمسالية بالنسبة للفوضوي 
تأكيدا ألفكاره، لكن هل يعد هذا كّله إسهاما يف 

نظرية فانون الثورية؟ 
العاملة  الطبقة  حركة  يرفض  فانون  أّن  يبدو 
العاملة  الطبقة  بشأن  تعاليمه  ولو كانت  املنظمة، 
ناشئة عن حرص خملص وحقيقي للتغلب على أوجه 
عنهم  يطرحوا  أن  على  العمال  ومساعدة  ضعفها، 

أمرا  ذلك  لكن  الثورة،  مع  بثقلهم  ويلقوا  أوهامهم، 
مفهوما متاما.

األوىل  الواجبات  بني  »من  فانون:  يقول 
’األنتلجنسيا’،  تسمية  حتت  املنضوين  للمثقفني، 
امليم(،  مستعمرة)بكسر  لدول  دميقراطية   وعناصر 
هي أن يساندوا دون حتفظ املطلب الوطين للشعوب 
على  السلوك  هذا  يتأسس  امليم(.  املستعمرة)بفتح 
اإلنسان،  فكرة  عن  الدفاع  هامة:  نظرية  معطيات 
املنبوذ يف الدول الغربية، رفض املشاركة املؤسساتية يف 

احنطاط وإنكار بعض القيم.« 11
فاملاركسيون مل يرتددوا أبدا يف انتقاد األخطاء يف 
املثال حارب ماركس  العمال. وعلى سبيل  صفوف 
ولينني االنتهازية على الدوام، وأوضحا مرارا األضرار 
الكبرية الت تسببها األفكار اإلصالحية للحركة، لكن 
ال  ألنّه  العاملة.  الطبقة  حركة  إىل  يتوّجه  ال  فانون 
– فهو  بالعكس  بل  للثورة،  العمال  بكسب  يهتم 
على غرار دوبريه وماركيوز- يرفض الربوليتاريا ويدعو 
نفس  يفعلوا  أن  إىل  والفالحني  واملثقفني  الطالب 
الشيء. وليس العمال يف نظره أناسا مضللني ينبغي 
إهّنم يصوروهنم عمليا كأعداء  بالعكس  مساعدهتم، 
قراءة  املتاريس. وحت  من  اآلخر  اجلانب  يقفون يف 
إفريقية‹( تكشف عن  ثورة  أجل  فانون)›من  كتاب 
العاملة  الطبقة  املباشر حبركة  لالتصال  افتقار واضح 
أّن  قرر  ألنّه  الدهشة  يثري  ال  أمر  وهذا  ومعرفتها. 

الطبقة العاملة مل تعد قوة ثورية رئيسية12.
مل  أنّه  العاملة،إالّ  الطبقة  ملشاركة  رفضه  ورغم 
ألنّه  ونضالية،  انضباطا  األكثر  فصائلها  يرفض كل 
حتاول  الربوليتارية  الطبقة  أّن  وثبات،  بثقة  يدرك 
الفهم االشرتاكي وروح  املتواضعة،  بوسائلها  حتقيق، 

النضال والوحدة.
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► 3- فانون ومستقبل الثورة 
الجزائرية:

فانون آراءه عن  الرئيسية يف فكر    من األمور 
دور الطبقات يف الثورة اإلفريقية. ولقد كان له فضل 
حماولة حتليل القوى الطبقية يف إفريقيا عموما واجلزائر 
له فضل حماولة حتليل  ولقد كان  خصوصا13، ألنّه 
القوى الطبقية ألنّه بدون هذا التحليل ال ميكن أن 
تتوفر إمكانية فهم طبيعة النضال الذي يواجه إفريقيا 
واجلزائر على حد سواء، ويزيد من هذا الفضل قيامه 
من  بني عدد  فيه  يسود  احملاولة يف وقت كان  هبذه 
االجتماعية  الطبقات  وجود  إنكار  األفارقة  القادة 

أصال يف هذه القارة. 
اإلفريقية  الربجوازية  أّن  من  حيذر  فانون  لكن 
الفتية مستغرقة يف احلصول على الثروة حت ال تقّدر 
اخلطر الذي ميثله هذا الوضع. ومن هذه الزاوية فإّن 
عصر  قبل  فحت  التعقيد.  بالغة  الواقع  يف  إفريقيا 
بالد  أغلب  يف  تكن  مل  العشرين  القرن  استعمار 
إفريقيا االستوائية تلك التقسيمات الطبقية الواضحة 
حيث  آسيا،  يف  مثال  قائمة  الت كانت  القاطعة 
جّر  لقد  طويلة.  لفرتات  اإلقطاعية  النظم  تطورت 
إفريقيا،  على  اخلراب  الرقيق  وجتارة  بأوروبا  االتصال 
ففي الوقت الذي كانت فيه أوروبا تتقدم من اإلقطاع 
إىل الرأمسالية، وحتقق تقدما تكنولوجيا هائال، كانت 
إفريقيا إىل أسفل، وتلقي مبجتمعها يف  تدفع  أوروبا 
الركود املؤقت. وعلى دماء العبيد األفارقة وعظامهم 
ازدهرت الرأمسالية األوروربية، وخباصة رأمسالية بريطانيا 
وفرنسا. وانبعثت يف أوروبا مدن جديدة، فتحققت 
املصانع،  وأقيمت  املصانع،  وأقيمت  االخرتاعات، 
إىل  انتقاهلا  أساس  ترسي  أن  من  أوروبا  ومتّكنت 
التطور الصناعي احلديث. ولكن يف هناية القرن 19م 
كان على القارة السمراء –وهي أصال شعوهبا تعاين 

التخلف االقتصادي- أن تتلقى ضربة جديدة، فقبل 
العبودية  من  عام  أربعمائة  من  أنفاسها  تستعيد  أن 
شل  جيدي  ومن  األمربيالية،  العاصفة  عليها  هبت 
على  جديدة  تشويهات  وفرضت  العادي،  تطورها 

اقتصادها14. 
يف كتابه  امليلي،  حممد  اجلزائري  الباحث  ذهب 
اعتناق  أّن  القول  إىل  اجلزائرية’  والثورة  فانون  ’فرانز 
عامال  وأهدافها، كان  اجلزائرية  الثورة  ملبادئ  فانون 
أساسيا يف تعقيد املهمة أمام كل باحث يف شخصية 
املهمة  هذه  تعقيد  يف  وزاد  الثوري.  وفكره  فانون 
ما  يف  إمجاهلا  ميكن  والتأثريات  العوامل  من  جمموعة 

يلي:
يكونوا  مل  فانون  عن  الذين كتبوا  معظم  أوال: 
مطّلعني على تاريخ احلركات الوطنية يف اجلزائر وعن 
اجّتاهاهتا الفكرية، وقد أدى ذلك إىل الغفلة عن ربط 
ممّا  إليها،  تستند  الت  الفكرية  باجلذور  نوفمرب  ثورة 
أدى إىل عدم العناية باكتشاف اخلط الفكري للثورة 

اجلزائرية.
ثانيا: كانت الثورة املسلحة يف نوفمرب 1954م 
مفاجأة للجميع، وكان رد الفعل الفرنسي إزاءها هو 
إنكار أن تكون منبثقة من الداخل، ألّن االعرتاف 
مبصدرها الداخلي؛ أي االعرتاف بالواقع، من شأنه 
الت يستند إىل االستعمار.  أن ينسف كل األرضية 
يف  بالنقاش  دفع  أن  العامل  هذا  نتائج  من  وكان 
طريق  وهو  األسلم،  الطريق  عن  ابتعدت  اجّتاهات 
الذي  اجلزائرية  الوطنية  احلركات  ماضي  يف  البحث 
عن  ويكشف  نوفمرب  ثورة  ينري  أن  شأنه  من  كان 

حتميتها.
ثالثا: كثري من الذين حبثوا يف فكر فانون، رّكزوا 
اجلزائرية،  الثورة  ظل  يف  ظهرت  الت  على كتاباته 
وشاملة  علمية  مقارنة  إجراء  عن  غفلوا  وبالتايل 
ما  وبني  اجلزائرية،  للثورة  انضمامه  قبل  ما كتبه  بني 

وعليه،  الوطين.  التحرير  جلبهة  انضمامه  بعد  كتبه 
اعتربت كتاباته خالل حرب التحرير، يف نظر غالبية 
الت توصل  النهاية  البداية وهي  الباحثني واملؤرخني، 

فكر فانون15.
وجتب اإلشارة إىل قضية هامة وأساسية، تتمثل 
يف مدى تأثري الثورة اجلزائرية يف فكر فانون، هبدف 
أنّه تأثر  الثورة؟ فمادام  فهم ملاذا أثر فانون يف هذه 
هبا وهضم الكثري من أفكار ومبادئ احلركة الوطنية 
اجلزائرية، بل وأصبح بالفعل مواطنا جزائريا، وبالتايل 
من  مثل كثريين  الثورة،  هذه  من  جزءا  سيصبح 
مواقفها  وصياغة  توجيهها  يف  أثروا  الذين  اجلزائريني 

املتباينة.
من  بل  الصعب،  من  يكون  احلالة،  هذه  يف 
املستحيل عمليا، »انتزاع« فانون من وسط التأثريات 
منفصال،  شيئا  كتاباته  واعتبار  معها  تفاعل  الت 
يف  هو  تأثريه  مدى  عن  فقط  بالكشف  واالكتفاء 

ثورة نوفمرب.
إّن الرتكيز على هذه النقطة بالذات؛ أي سريان 
التأثري من فانون إىل الثورة اجلزائرية دون حماولة الكشف 
عن االجّتاه املقابل، يظل غري مفهوم عند الكثري من 

اجلزائريني الذي عاشوا ثورهتم فكرا وممارسة.
هذه  أوىل  أّن  إىل  يعود  األمر  ذلك  مرد  ورمبا 
الكاتب واملفكر كان معروفا  فانون  أّن  العوامل هي 
يف أوساط اليسار الفرنسي قبل قيام الثورة اجلزائرية، 
فكتابه ’بشرة سوداء، أقنعة بيضاء’ صدر يف باريس 
الذي  جونسون  فرانسيس  له  وقدم  1952م،  عام 
كان من بني مريدي سارت آنذاك. وإذا كانت بعض 
أوساط اليسار الفرنسي حمتكة يف ذلك التاريخ ومن 
قبل ذلك التاريخ باحلركة الوطنية اجلزائرية، فقد كانت 
السياسية  املطالب  الدفاع عن  تقتصر نشاطها على 
جذورها  عن  الكشف  حتاول  أن  دون  احلركة  لتلك 

وحمركاهتا العميقة.

ظهور كتابه  بعد  خاصة  فانون،  فرانتز  اشتهر 
الذي  الكبري  للنقاش  نظرا  1952م،  سنة  األول 
النوع  من  فانون كّلها  أّن كتابات  والواقع  صاحبه، 
الذي يثري النقاش احلاد واملثمر. ذلك أنّه يتفاعل مع 
ما يكتب بشدة، يتعلق بالفكرة الت يشرح؛ أي املبدأ 
ويعادي  ويكره  وبصفة كلية،  بعنف  يعرض  الذي 
يف  يذكر  عندما  فمثال  وبصفة كلية.  بعنف كذلك 
 Sociologie(’الثورة ’سوسيولوجيا  كتابه 
d’une révolution( ما رآه يف املعامل واملزارع 
يدور من نقاشات بني األوروربيني واجلزائريني، حيث 
يتعرضون  غالبيتهم،  يف  اجلزائريون،  »الرجال  قال: 
النتقادات من طرف زمالئهم األوروربيني، أو بشكل 
رمسي أسيادهم. ال يوجد عامل أورويب الذي، يف إطار 
العالقات الشخصية املتداخلة يف الورشة، يف املعمل 
او يف املكتب، ال بد له من أن يطرح للجزائري أسئلة 
حول الطقوس: » أزوجتك حمجبة؟ ملاذا ال تقرر أن 
تعيش على النمط األورويب؟ ملاذا ال تأيت بزوجتك إىل 
السينما، املقابلة، املقهى؟«16 فهو هنا يّتخذ موقفا 
معاديا للبيض)األوربيني( السارين من النمط املعيشي 
بالرجعية  واصفينهم  األرض)اجلزائريني(،  ألصحاب 
فانون،  عند  املتباين  للموقف  مكان  فال  والتخّلف، 
فهو عندما يعيش موقفا عنيفا مثل هذا ينفعل معه 
ينعكس  الكلي  االنفعال  جبميع عواطفه، وكان هذا 
حت على قراءته عندما يتلو لآلخرين ما كتبه، فقراءته 
أبعد ما تكون عن األسلوب »املنفصل« الذي يوحي 
بأّن العالقة بني القارئ وما يقرأ عالقة »موضوعية«، 
فكان محاسه لكتاباته ينفجر مع كل معىن وكل فكرة، 
بل وكل كلمة. كان يريد أن ينقل انفعاله إىل الكلمة، 
كان يريد من الكلمة أن تضمن نقل هذا االنفعال 
إىل القارئ. ومن هنا، كان ذلك الشعور الذي يلمسه 
القارئ لفكر فانون، بأّن العالقة بينه وبني ما يكتب 

تكاد تكون عالقة حسية. 
أو  هبيغل  تأثره  عنه  الذين كتبوا  سّجل  فقد 
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ماركس، وبفرويد أو سارتر، أو حت مريلو بونت، إىل 
آخر املدارس والتيارات الفكرية الغربية الت تأثر هبا، 
رغم ما بينها من اختالف. فال شك أّن وجود أصول 
غربية واضحة يف كتابات فانون تساعد على »تقّبله« 
من طرف الفكر الغريب وتشحذ االهتمام به، رغم ما 

فيه من عنف وثورية. 
»أعنف« كتابات  يف كون  إثنان  خيتلف  وال 
خالل  اجلزائرية،  الثورة  صحافة  يف  صدرت  فانون 
فقد كتب  الفرنسي،  اليسار  ضد  التحرير،  حرب 
اللهجة  حادة  مقاالت  ثالث  مثال،  1957م  يف 
بعنوان »املثقفون والدميقراطيون الفرنسيون أمام الثورة 

اجلزائرية«. 
الثورة‹: كل  ›سوسيولوجيا  يف كتابه  مثال  يقول 
شرايني  يف كل  ينسكب  الذي  الربيء  الدم  هذا 
األرض الوطنية قام بنهضة إنسانية جديدة وال أحد 
ينكر ذلك. بعد أّن تأكدت ›ال متد أبدا للعرب أبدا 
مليونا من أبنائها‹، تعلن فرنسا اليوم أهّنا لن تتخلى 
أبدا ومصادرها. مثل هذه احلجج ال  الصحراء  عن 
غىن  أّن  بالفعل  جييب  فهو  اجلزائري.  عند  هلا  قيمة 

دولة ال يشّكل عذرا الضطهاده«17.
نالحظ أّن فانون رغم أنّه ازداد جبزيرة المارتينيك 
وترعرع يف ربوعها، إالّ أنّه اعتنق الثورة بكل تبايناهتا، 
االسالمية، كان  العربية  بالثقافة  تشبعه  عدم  رغم 
مؤمنا بقضية الشعب اجلزائري قبل قيام ثورته ومعتنقا 

ملبادئ ومشروع اجملتمع.
سياسية  حياة  عرفا  وشعبها  اجلزائر  وإذا كانت 
نشيطة فيما بني احلربني العامليتني، فالفضل يعود إىل 
يكون  وقد  غربية،  توّجهات  ذو  مبثقفني  االحتكاك 

فانون أحسن ممثل هلم. 
كما أّن فكر فانون سّجل تطورا مدهشا يف ظرف 
ظهر  1952م  سنة  ففي  سنوات،  عشر  من  أقل 
كتابه األول ›بشرة سوداء، أقنعة بيضاء‹، ويف سنة 

 Les(›معذبو األرض‹ 1961م نشر كتابه األخري 
وفاته)أما  سنة  وهي   )damnés de la terre
كتابه ’من أجل ثورة إفريقيا’، الذي ظهر بعد وفاته، 
وظهر  ذلك،  بني  فيما  مقاالت كتبها  فهو جمموعة 
خالل  ص.42  ’اجملاهد’(.  صحيفة  يف  معظمها 
هذه الفرتة تطور فكر فانون من مترد على الزجنة يف 
نطاق اإلقرار –بل والتبيّن- لإلطار الفرنسي، إىل ثورة 
والتمّسك  اجلزائرية  التحرير  حرب  نطاق  يف  عميقة 
لالستعمار  الكاملة  واإلدانة  اجلزائر،  استقالل  مببدأ 
العامل  مستوى  على  األممية  من  نوع  إىل  الفرنسي، 

الثالث.
فرتة  الذي ظهر يف  األرض’  ’معذبو  إّن كتاب 
شهدت  فقد  الثالث،  العامل  لتاريخ  بالنسبة  حامسة 
الستينات حتقيق استقالل اجلزائر، الذي كان مبفرده 
معجزة هزت الدنيا وشغلت الناس. ويف الوقت نفسه 
للمشاكل  الثالث  العامل  بتحسس  الستينات  متّيزت 
االقتصادية الت مل يكن بوسع االستقالل السياسي 

الشكلي أن حيّلها.
لقد جاء كتاب ’معذبو األرض’ يف فرتة مناسبة 
الت حصلها  التجربة  استطاع من خالل  ألنّه  إذن، 
مؤلفه يف ظل الثورة اجلزائرية أن يطرح قضايا تعميق 
الثورة، واملظاهر السلبية لالستقالالت الشكلية، وأن 
الثالث،  العامل  لثروات  االستعماري  النهب  يكشف 
وأن يفعل ذلك مبا عرف عنه من هلجة حادة وأسلوب 
يعمل كاملبضع. ونظرا حلاجة العامل الثالث إىل عمل 
’معذبو  أوىل  فقد  ثوري يصدر عن صفوفه،  فكري 
بينما إمهال تسليط  األرض’ ذلك االعتبار اخلارق. 
الضوء على مدى تأثري الثورة اجلزائرية يف فانون، فهو 
يرجع إىل عامل أساسي يرتبط بطبيعة الثورة اجلزائرية 

وطابع صراعها مع االستعمار.
فمن األسس النظرية الت استنفذت إليها الثورة 
الوطنية  للشخصية  املتمّيز  الوجود  هو  اجلزائرية، 

السابق  املستقلة،  اجلزائرية  الدولة  ووجود  اجلزائرية، 
على االحتالل الفرنسي؛ أي قبل 1830م. ولذلك 
ما انفكت الثورة اجلزائرية تؤكد يف الكتابات الصادرة 
1954م  نوفمرب  إّن  التحرير،  حرب  خالل  عنها 
قبل  من  األمر  عليه  ملا كان  وجتديد  ووصل  امتداد 
1830م: وذلك يعين اإللغاء الكامل لفرتة االحتالل 

االستعماري.
يلغي  أن  يستطيع  ال  الغريب  الفكر  لكن 
االستعمار دفعة واحدة من تارخيه، بل هو حياول تربير 
االستعمار بالرتويج لفكرة »حتمية االستعمار« من 
جهة، ولفكرة »إجيابية االستعمار« من جهة أخرى. 
و«حتمية االستعمار« الناجتة عن »قابلية املتخلفني 
لالستعمار« )وهي فكرة جازت على كثري من أبناء 
لو  االستعمار كما  أثناء  وردودها  املتخّلفة  الدول 
كانوا عثروا على كنز يف حني أّن أصوهلا االستعمارية 
الفكرة  هذه  واضحة(-  الغريب  الفكر  يف  والعنصرية 
»إجيابية  وفكرة  األوىل.  مظامله  أو  االستعمار  تربر 
بعبارة  أو  استمراره،  تربير  إىل  هتدف  االستعمار« 
واضطهاده  التحرير  حلركات  مقاومته  تربير  إىل  أدق 

للشعوب الطامعة لنيل االستقالل. 
– سلموا  الذين  أّن  جند  األساس  هذا  وعلى 
الوطنية  الشخصية  بوجود  الغريب-  الفكر  مثلي  من 
جيعلوا  أن  حاولوا  التحرير،  حب  خالل  اجلزائرية 
بالوجود  نفسه  الوقت  يف  ومرتبطا  حديثا  تكوينها 
االستعماري. ومل جند فيما أطلعنا عليه من كتابات 
أن  احلديث حاول  اجلزائر  تاريخ  باحثا غربيا يف  أّن 
التهيئة  يتعّرف على مدى الدور الذي قامت به يف 
داخل  من  نبعت  تيارات وطنية  االستعمار،  ملقاومة 

اجملتمع، بعيدة عن أّي تأثري خارجي.
املستعمرين  للرجال  االستقالل  لقد جلب  فعال 
مل  لكن  اخلالصة،  والكرامة  املعنوي  الضرر  جب 
يسمح هلم الوقت بعد لتكوين جمتمع وإجناز وتأكيد 

زاهرا  مستقبال  يأمل  فانون  فقد كان  ومنه،  القيم. 
للثورة اجلزائرية، الت ردد أكثر من مناسبة أهّنا ستدوي 
أبرز  بتحقيق  وذلك  أمجع،  والعامل  الثالث  العامل  يف 
أهدافها املتمثلة يف تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بني 
أفراد الشعب اجلزائري يف ظل عدالة اجتماعية وأخوة 
شاملة بني أفراد اجملتمع الذي يتقامسون مهوم الوطن 

الواحد يف ظل التاريخ واملصري املشرتكني.
 

►خاتمة
سؤال كبري  عن  اإلجابة  فانون  فرانتز  حاول    
السؤال  وهو  ثورة؟  نصنع  أن  بإمكاننا  وهو كيف 
ملبادئ  اعتناقه  منذ  تفكريه  جل  على  سيطر  الذي 
الثورة اجلزائرية، آمال يف أن يشهد تغيريا ثوريا حقيقيا. 
التنظري  يف  حاسم  دور  لعب  فانون  حاول  وهكذا 
للثورة اجلزائرية نوذج للثورات يف الدول اآلفروآسيوية. 
السياسية  الطليعة  تكوين  يف  عفويته  تظهر  وهنا 

والنضال اجلماهريي
لقد آمن فانون أّن الثورة اجلزائرية مل تكن فقط قد 
جنحت يف إدخال هذا التعديل اجلذري على نظرية 
اليسار الفرنسي، الذي كان عضوا فيه، ولكّنها كانت 
قد جنحت يف بلورة بعض املفاهيم وخطط املستقبل.
لدور  حتليلها  اجلزائرية يف  الثورة  إّن  آخر،  مبعىن 
اجلزائر يف مواجهة االستعمار واألمربيالية، ويف تعبئتها 
تكن  مل  التحرير،  حرب  خالل  الشعب  لطاقات 
التارخيي من قضيتها،  باجلانب  التذكري  تقتصر على 
الذي يتمثل يف الوجود السابق على االستعمار ويف 
استمرار الشخصية اجلزائرية، بل كانت يف ذات الوقت 
تلفت النظر إىل مدارات الصراع بالنسبة للمستقبل.

تأثر فانون حبركية الثورة اجلزائرية أمّيا تأثر، فأدرك 
اجلزائري  الشعب  أّن كفاح  وعرف  الصراع  مدار 
يعرض للخطر مصاحل اسرتاتيجية وسياسية اقتصادية 
ال  نظاما  تواجه  أن  الثورة  هذه  على  وأّن  ضخمة، 
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يرتدد يف تعبئة مجيع قواه من أجل القضاء عليها.
اجلزائري  الشعب  أّن  فكرة  واعتنق  تيّقن  كما 
طريق  أّي طريق السرتجاع حقوقه إالّ  أمامه  ليست 
الكفاح املسّلح الذي جيب أن ينتهي بالقضاء على 

النظام االستعماري.
حتول  وهو  فانون،  فكر  يف  التحول  ذلك  رأينا 
ثوري، وهو ناتج عن تأثري الثورة اجلزائرية فيه، عندما 
تعّرف  قد  فكان  املدوية.  وأصدائها  معاركها  عايش 
أثناءها على جوانب كثرية من القضية اجلزائرية، وأتيح 
له أن يشاهد عن كتب ما تعّرضت له الثقافة الوطنية 
نفس  يف  يلحظ  وأن  وتشويه،  مسح  من  اجلزائرية 
الوقت الدور الذي لعبته هذه الثقافة يف حتريك الثورة 

املسّلحة.
بل راح يردد يف كتاباته دائما، بأّن االنغماس يف 
املاضي هو شرط احلرية ومنبعها، وأّن النهاية الطبيعية 
إلرادة احلرية هذه هي التحرير الكامل للرتاب الوطين.

►الهوامش واإلحاالت
دار  اجلزائرية،  والثورة  فانون  فرانز  حممد،  امليلي   -1

الثقافة، بريوت، ط.2، 1980، ص.ص. 10-11.

2- املرجع السابق، ص.ص. 12-13.

3- وهو كتاب أّلفه فرانتز فانون سنة 1952م، حيث 
اإلشراقية؛  قيمته  بكل  واألبيض  األسود  عالقة  فهم  حاول 
ذلك أّن العنصرية، على الرغم من الفظاعات الت مألت هبا 

العامل، تبقى مسألة مطروحة يف املستقبل أيضا.

كاتب   )Aimé Césaire(سيزار إميي   -4
وساعد  اإلفريقية  واألدبية  الفكرية  احلركة  يف  شارك  إفريقي 
هو  أسس  وقد  األورويب..  االستعمار  من  إفريقيا  حترير  يف 
األسود..  باألدب  عرف  ما  األفارقة  الشعراء  من  ومجاعة 
ألنّه كان  األسود،  لإلنسان  االعتبار  يرد  أن  سيزار  حاول 
لالضطهاد  تعرضوا  حيث  تضررا  األشخاص  أكثر  من 
أّن  وهو  فلسفي،  أساس  على  ذلك  يف  معتمدا  والعبودية 
اإلنسان األسود لعب دورا هاما يف الثقافة األوروبية. حيث 
قال الشعر يف الفرتة الواقعة ما بني 1930م-1950م الت 
الشعر احلديث  الت عرفته  تعد واحدة من أخصب األزمنة 
الرواية. وهو شاعر خصيب اخليال،  الغرب بعد سيطرة  يف 
باحلنني  واملسرحية  الشعرية  أعماله  متّيزت  وقد  اإلنتاج  غزير 
دواوين  مثانية  سيزار  إلميي  صدر  إفريقيا.  أرض  إىل  الدائم 
األسلحة  الوطن)1930(،  إىل  العودة  دفرت  هي:  شعر 
جسد  العنق)1948(،  مقطوعة  مشس  اخلارقة)1948(، 
ساقية)1976(،  األغالل)1961(،  هالك)1960(، 
له  صدرت  كما  الطارق)1982(،  أنا   ،)1961( بيان 
 ،)1963( امللك كريستوف  مأساة  هي:  مسرحيات  أربع 
الكالب تصمت!)1947(، موسم يف الكونغو)1966(، 

العاصفة)1968(... 

5- املرجع السابق، ص.ص. 17-21.
6- Fanon Frantz, Peau noire, masques 
blancs, les éditions du seuil, 
Paris, 1952, p.30.

7- وحنن نقصد من عاصروه أمثال دوبريه وماركيوز.

8- ووديس جاك، نظريات حديثة حول الثورة، ج.1 
دوبريه  فانون،  نظريات  لقراءة  مدخل  والطبقات.  الثورة 
الفارايب،  دار  مصطفى،  مستجري  حممد  تعريب:  وماركيوز، 

بريوت، 1978، ص.ص.37-39.
9- Fanon Frantz, Pour la révolution 
africaine, écrits politiques, Editions 
la découverte, Paris, 2001, p.54.

10- املرجع السابق، ص.ص. 40-47.

11- Fanon Frantz, Pour la révolution 
africaine, écrits politiques, Op. 
Cit.,p.87.

الثورة،  حول  حديثة  نظريات  جاك،  ووديس   -12
ج.1 الثورة والطبقات. مدخل لقراءة نظريات فانون، دوبريه 

وماركيوز،       ص. 48.

يف  خاصة  فانون،  فرانتز  أغلب كتابات  إّن   -13
اعتناق  أظهرت  التحرير،  حرب  خالل  ’اجملاهد’،  جريدة 
فانون ملبادئ الثورة اجلزائرية، حيث أبدى فيها موقفا واضحا 
ومساندا هلا، رغم بعض املواقف املتذبذبة للحزب الشيوعي 
مناسبة،  من  أكثر  أبدى، يف  فقد  فيه،،  الذي كان عضوا 

ّإدانته لليسار الفرنسي قبل الثورة وأثناءها.

14- ووديس جاك، نظريات حديثة حول الثورة، ج.2 
مصطفى    مستجري  حممد  تعريب:  إفريقيا،  يف  والثورة  فانون 

دار الفارايب، بريوت، 1978، ص.ص.23-28.

اجلزائرية،  والثورة  فانون  فرانز  حممد،  امليلي   -15
ص.32.

16- Fanon Frantz, Sociologie 
d’une révolution, petite collection 
Maspero, N° 28, première édition, 
Paris, 1959,p.22.
17- Fanon Frantz, Sociologie d’une 
révolution, Op. Cit. p.13.
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 مدخل  :
 

 YahelSharabi ; Direct Relations BetweenAlgeria and  البحث هذا 
 the United tates in 1960s, in The Maghreb Review, vol.36,I,
ويدرس كيف  اجلزائر،  املتحدة حول  الواليات  لسياسة  الضمنية  الطريقة  39-22 ; 2011. يصف 
تأثرت العالقات اجلزائرية-األمريكية بالنزاع يف الشرق األوسط يف الستينات. كما يدرس البحث مرحلة 
هامة يف تطور اجلزائر إىل دولة مستقلة.. وخالل هذه الفرتة ، فإن الدولة الفتية أجربت على إجياد جواب 
لثالث حتديات آنية الت كانت تواجهها. التحدي األول يتضمن شكل الصورة الوطنية للجزائر. التحدي 
الثاين كان االختيار األمثل إلقامة نظامها السياسي وسياستها االجتماعية واالقتصادية مابعد االستقالل، 
التحدي الثالث أن تثبت موقعها كأكرب دولة وكعامل دبلوماسي هتيمن يف العالقات مع الواليات املتحدة، 
وإن كان مثل هذا النشاط غري ظاهر خارجيا.أصبحت اجلزائر مستقلة يف جويلية 1962 بعد 132 سنة 
من االحتالل الفرنسي. استيقظ الشعور الوطين اجلزائري بأناة ، ومل يتسارع إال يف فرتة اخلمسينات أثناء 
يقظته يف »شغب« ماي 1945 يف مدينة سطيف، ومن االستقالل وعلى امتداد الستينات، فإنه كان 
على اجلزائر أن تتعامل مع حتدي إقامة نظام سياسي سيادي مع العديد من النماذج مثل جرياهنا، املغرب 
وتونس، فاجلزائر كانت ملزمة برفع حتدي إعادة بناء جمتمع ممزق من الالجئني وبناء نظام اقتصادي جديد، 
ذلك أن اقتصادها كان مرتبطا بالنموذج الفرنسي لسنوات عديدة، وعليه، فإن السؤال املطروح على اجلزائر 
ما إذا ربطت عالقات دبلوماسية مع قيادة الغرب ، الواليات املتحدة، كمحاولة لبناء اقتصادي منعش 
حيث حيدث اسرتدادا.والسؤال النهائي املطروح: كيف تأثرت عالقات اجلزائر مع الواليات املتحدة بسبب 

موقفها ألجل بلدان الكتلة الشرقية خالل احلرب الباردة؟

ترجمة أ.د علي تابليت. معهد الترجمة.
 جامعة الجزائر - 1 -

العالقات المباشرة بين الجزائر والواليات المتحدة في 
الستينات

 ◄بدايات الستينات: قبل استقالل 
الجزائر

J.F. Kennedyخالل  السيناتور  انتقد 
بشدة  املتحدة  للواليات  الرئاسية  االنتخابية  احلملة 
األحداث اجلارية يف اجلزائر. ويف جوان 1960، وبينما 
كان كينيدي يف قافلة احلملة التقى مبسؤول إسرائيلي 
إذ   ،Yo’cov  Herzog واشنطن  يف  إداري 
كتب األخري أنه يف حديثهما أظهر كينيدي أنه على 
النشطاء  مع  حتادث  وأنه  املنطقة  مبشاكل  تام  علم 
اإلسرائيليني يف إفريقيا بوجه عام، وأشار هريزوق أنه 
: يف العديد من املرات، وبطلب من السفري الفرنسي 
حول  مع كينيدي  حتدثت   Elefant واشنطن  يف 
إىل  ديغول  وصل  مدة  وبعد   ... اجلزائرية  القضية 
السلطة وقلت لكينيدي مبا أن الشعب الفرنسي مسح 
ببعض الوقت لديغول حلل املشكلة، فإين أمسح لنفسي 
أن أقرتح أنه عليه أيضا أن يتجنب البيانات العمومية 
انه  وأجاب  لديغول،  معقدة  األمور  جتعل  قد  الت 
يتكلم وكأنه السبب، وعلى ضوء جهود ديغول، وأنه 
إضافية  بيانات  بإصدار  يقوم  أن  املناسب  ليس من 

)يعين كينيدي(.)1(
بعد أداء كينيدي اليمني كرئيس أمريكي اخلامس 
انتقاده  طريقة  فإن   ،1961 جانفي  يف  والثالثون 
املتحدة  للواليات  الرمسية  السياسة  اصبحت  لفرنسا 
يف  فرنسا  دعم  مصلحة  أجل  من  وذلك  للمنطقة، 
االنفصال عن اجلزائر، والت ستصبح دولة مستقلة، 
والت قد حتمى من السقوط يف ايدي االحتاد السوفيايت 
. وكان التفكري إذ ذاك أن اجلزائر ستصبح رأس اجلسر 
القارة  وكذلك  املغاربية  البلدان  يف  األمريكي  للنفوذ 

اإلفريقية بكاملها. )2(
انعقد املؤمتر اجلهوي بني 31 جويلية و3 أوت 
1961، بنيقوسيا لرؤساء بعثات الواليات املتحدة 
من  السياسة   األوسط حبضور كبار صناع  بالشرق 

كتابة الدولة للخارجية، واملديرين احملليني لكتابة الدولة 
للدفاع ووفود عن وسائل اإلعالم ومصاحل الدعاية، 
إذ بلغ عدد احلاضرين 150 شخصا من 21 بعثة 
وكان   ، إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  يف  أمريكية 
السياسية  األهداف  توضيح  للمؤمتر  الوحيد  اهلدف 
اخلارجية لإلدارة األمريكية اجلديدة املوضحة من نائب 
 Chester Bowless  كاتب الدولة للخارجية
وأوضح باولس يف البداية حتديد اجليشان األخري يف 
العاملي والذي أدى إىل تغيريات يف السياسة  النظام 

اخلارجية األمريكية.
آسيا  يف  الوطنية  بروز  إىل  األول  التغيري  ويعود 
للصني  الكبري  النزوع حنو احلضور  والثاين   ، وإفريقيا 
العلمية املؤثرة  والرقابة يف آسيا ، والثالث اإلجنازات 
للعامل  بؤر  نقطة  أصبحت  والت  السوفيايت،  لالحتاد 
الثالث ، واجلاذبة للبلدان السائرة  يف طريق النمو , 
والتغيري الرابع التطور اجلديد، لألسلحة الضخمة من 

األسلحة النووية الت ال تصدق.)3(
وبعد شرح هذه التطورات املثرية ، واصل باولس 
تعريفه باخلطوط العريضة للسياسة اخلارجية األمريكية 
هي  واألهداف  إفريقيا.  ومشال  األوسط  الشرق  يف 

كالتايل:
الثأر  ملبدأ  وقوي كبديل  فعال  جيش  إقامة   1

الضخم.
يف  السياسية  للقضايا  أمهية كربى  إعطاء   2

خمتلف مناطق كل بلد.
املواقع  على  الضغط  إىل  يؤدي  ما  اجتناب   3
املضادة للسياسة اخلارجية األمريكية للدول الصديقة، 
إذ ستدعم الواليات املتحدة مبدأ تقرير املصري ولو أن 
هذا يعين السري ضد حلفاء الكتلة الغربية للواليات 

املتحدة.
للدول  األمريكية  املساعدات  برامج  جعل   4
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لرفع  هدفها  على  التأكيد  مع  األجل  طويلة  النامية 
مستوى احلياة يف البلدان املتلقية بدال من احلرب على 

الشيوعية.)4(
دعمت السياسة اخلارجية األمريكية بني 1958 
قضية  هي  اجلزائرية  القضية  أن  املبدأ   ،1960 و 
فإنه  يكن،  بنفسها، ومهما  أن حتلها  فرنسا وعليها 
عندما دخل كينيدي البيت األبيض ، فإن السياسة 
رأي  متفرج.وكان  مثل  تكن  مل  األمريكية  اخلارجية 
كيندي أنه على الواليات املتحدة أن جتد حال مع 
يف  فرق  لوحظ  أنه  الباحثني  بعض  شرح  إذ  فرنسا، 
تعمل  آيزهناور  إدارة  فبينما كانت   ، اإلدارتني  ميزة 
إدارة  فإن  فيها،  تنجح  من أجل االتصال، والت مل 
تبتكر.)5(  أن  ترتدد  ومل  واستهلت  عملت  كينيدي 
فرنسا وعجل يف  على  الضغط  على  فالتغيري ساعد 

حل النزاع اجلزائري.
مساعد  بني  تونس،  يف  األول  اللقاء  حصل 
 William إلفريقيا  للخارجية  الدولة  كاتب 
Menenine ومسؤويل احلكومة املؤقتة للجمهورية 
 ، اجلزائيني  املسؤولني  من  إثنان  برئاسة  اجلزائرية  
دحلب،  وسعد   )6( اإلعالم  وزير  يزيد،  أحممد  ومها 
اخلارجية  الشؤون  ووزير   ، اخلارجية  الشؤون  وزير 
التونسي، الصادق ملقدم ، الذي كان حاضرا. وقد 
ورد يف الصحافة الفرنسية أن ذلك اللقاء كان يوما 
مشهودا، ومما ورد فيها: »خطوة كبرية حنو االعرتاف 
باحلكومة اجلزائرية من حكومة الواليات املتحدة.«)7( 
الفرنسية عن  اإلدارة  أيام أعرب مسؤولو  وبعد عدة 
حول  الصحافة  تقارير  أن  من  وختوفوا   ، اهتمامهم 
– اجلزائرية  للجمهورية  املؤقتة  احلكومة  اتصاالت 
املتحدة  الواليات  أن  من  انطباعا  األمريكية خلقت 
قد اعرتفت باحلكومة املؤقتة كناطق رمسي للجزائريني، 
بل أبعد من ذلك، كحكومة جزائرية. حت قبل أن 
تقوم احلكومة الفرنسية بذلك.)8( وعليه أصدر كاتب 
بيان  شخصيا   Dean Rusk للخارجية  الدولة 

سياسة  يف  تطور   ... نوع  ألي  »التغيري  فيه  جاء 
 ، GPRA   ومن مث  املتحدة جتاه)9(   الواليات 
تركت الواليات املتحدة حل القضية اجلزائرية لفرنسا، 
وذلك استجابة لطلب ديغول، وقد اختذت اخلطوات 
الدبلوماسية يف وقت واحد مما جعل فرنسا تشرع يف 

إجراءاهتا السياسية اخلاصة) مبنج( السيادة للجزائر.
الثوار بتقدمي الطعام  ساعدت الواليات املتحدة 
واملنح الدراسية من خالل مؤسسة فورد Ford يف 
للخارجية  الدولة  داخل كتابة  حمادثات  حني جرت 
حول إرسال خرباء ملساعدة احلكومة اجلزائرية املؤقتة 
الدولة  فإن كتابة  جهة،  من  اقتصادها،  هيكلة  يف 
للخارجية مل تكن ترغب أن يعمل اخلرباء األمريكيون 
يف اجملال االقتصادي اجلزائري، بينما كانت احملادثات 
أثناء  الوطين  التحرير  وجبهة  فرنسا  ممثلي  بني  جتري 

توقيف النار الت الزالت قائمة.
ومن جهة أخرى، اعتربت كتابة الدولة للخارجية 
مؤسسة  طريق  عن  واالقتصاديني  املساعدة  إرسال 
الت  الصحيحة  اخلطوة  وهي  جيد،  شيء  فورد 
ميكن أن تساهم بشكل كبري دون حتول اجلزائر حنو 
استقالهلا.  تنال  عندما  مصر  ونفوذ  الشرقية  الكتلة 
أنه  باحلقيقة  واعون  أهنم كانوا  ذلك،  إىل  اضف 
املدن  خلدمة  النفط  شركة  فإن   ،1959 هناية  منذ 
 The AfricanCities Serviceاإلفريقية
شركة  Petroleum Corporationهي 
أمريكية هلا فرع للتنقيب عن النفط يف اجلزائر، وذلك 
برتخيص من فرنسا ومتويل أمريكي الذي يضم ضمانة 
إضافية يقدر تقديرها إمجاليا بقيمة $9,750,000 
)10( عالوة على ذلك، تشري األرقام أنه بعد إعالن 

االستقالل كان هناك قرابة مليوين الجئ جزائري وأن 
اجليش األمريكي قدم 40.000  خيمة للمتشردين 
)11( وأنه ملن املهم اإلشارة أنه لكل عمل أو مبادرة 

تؤخذ من الواليات املتحدة لفائدة اجلزائر، فإهنا تعلم 
الشيء  ونفس  إذهنا،  تطلب  أهنا  وحت  بل  فرنسا، 

خالل السنوات القليلة األوىل من استقالل اجلزائر، 
وتتأكد الواليات املتحدة من أخبار فرنسا على كل 

املستويات عن كل عمل تقوم به يف اجلزائر)12(
أعلنت   ،1962 فيفري  منتصف  ويف  أخريا، 
جبهة  بني  احملادثات  جتديد  عن  املتحدة  الواليات 
التحرير الوطين وممثلي احلكومة الفرنسية وهنأت كال 
الطرفني، إهنا لشجاعة كربى للشعب يف كل مكان 
من العامل، وللذين يؤمنون باحلل السلمي للنزاعات. 
فالواليات املتحدة، الت تدعم دائما حال سلميا حول 
النزاع اجلزائري، إذ ترحب بشكل كبري هبذا االتفاق، 
واالعتدال  الدبلوماسية  بواسطة  ممكنا  أصبح  الذي 
الواضح من كل املعنيني.)13( ويف نفس الوقت، فإن 
أن  أعلن  بومعزة،  بشري   ، لالقتصاد  اجلزائري  الوزير 
اإلصالحات  وتدعم  املقدمة  املتحدة يف  »الواليات 

الفالحية«.)14(
◄ بداية العالقات الدبلوماسية

أقيمت سفارة الواليات املتحدة باجلزائر يف 29 
 Williamسبتمرب 1962، وقدم السفري األمريكي
 29 يف  بلة  بن  وأكدها  اعتماده   ،J, Porter
تكونت  ملنصبه  بورتر  تويل  1962،وخالل  نوفمرب 
طبيعة العالقات اجلزائرية-األمريكية، وذلك يف حماولة 

للحفاظ على العالقات املتذبذبة بني البلدين.)15(
عام  من  جويلية  من  والعشرون  الرابع  ويف 
1963، قبل الرئيس كينيدي أوراق اعتماد الشريف 
قالل ، أول سفري جزائري إىل واشنطن، ويعد قالل، 
أوت   18 مواليد  بلة، وهو من  بن  أحد مساعدي 
ممثال  بريطانيا، وعمل  بقسنطينة ودرس يف   1932
جلبهة التحرير الوطين يف نيو دهلي من 1957 إىل 
للثورة  مالية ودعما سياسيا  1962. مجع مساعدة 
اجلزائرية. ويف جانفي 1962، عني قالل ممثال جلبهة 
يوم  غاية  إىل  العظمى  بريطانيا  يف  الوطين  التحرير 
استقالل اجلزائر يف 5 جويلية 1962. )16(وكتب يف 

رسالة اعتماده كسفري جزائري إىل الواليات املتحدة، 
املتحدة  الواليات  مثل  لدولتني  ميكن  »ال  مايلي: 
واجلزائر إنكار أحدمها اآلخر ومن الطبيعي وانطالقا 
من مصلحتهما املشرتكة أن يتقاربا أكثر، ومها يقيمان 
بعضهما  مع  وثقافية  واقتصادية  سياسية،  عالقات 
البعض وأهنما ينضمان أكثر فأكثر مبادالت مثمرة 

بينهما ولفائدة السالم العاملي والتفاهم« )17(
رسالة  قالل  سلم  اعتماده،  أوراق  إىل  إضافة 
شخصية إىل الرئيس كينيدي من الرئيس بن بلة والت 
الشديدة يف كسب عالقات  إهنا رغبت  فيها:«  ورد 

اجتماعية والصداقة املتاحة بني البلدين.« )18(
الذي كان  بوتفليقة،  العزيز  عبد  بلة  بن  عني 
يبلغ عمره آنذاك 28 سنة، حبيث كان بن بلة يتوىل 
املنصب بنفسه من 14 أفريل 1963، عند اغتيال 
حممد مخيست باجلزائر.)19(من جهة، اعترب بورتر أنه 
للخارجية، وهو  بوتفليقة كوزير  تعيني  الضروري  من 
اجلزائرية  العالقات  نظامي يف  استقرار  إىل  يؤدي  ما 
يعترب  مل  أخرى،  جهة  ومن  األوروبية.  اجلماعة  مع 
بورتر بوتفليقة شخصيا كشخصية إجيابية يف الغرب، 
وعليه، وطبقا ملبدئه اإليديولوجي ، فإن هدف اجلزائر 
كان إقامة جمتمع اشرتاكي حيث التعريب واإلسالم 
اإلصالح  فإن  يراه،  وكما  البالد.  أساس  يشكالن 
الزراعي كان ضروريا، وأن احلكومة اجلزائرية عليها أن 
تنفذ هذه السياسة.)20( وبعد مخسة أيام من اغتيال 
للخارجية  الدولة  كاتب  أجرى  كينيدي،  الرئيس 
Rusk Dean حمادثة مع وزير خارجية اجلزائر، 
والحظ راسك خالل اللقاء أن الرئيس األخري كينيدي 
له اهتمام خاص باجلزائر وذلك من الوقت الذي كان 
أسى  عميق  عن  رمسيا  بوتفليقة  اعلن  سيناتور.  فيه 
للرئيس  املبكر  الوفاة  عن  اجلزائري  والشعب  بلة  بن 
الصداقة  روابط  إجياد  على  عمل  الذي  كينيدي، 
والود بني البلدين، ودارت حمادثاهتما حول العالقات 
والروابط  الكوبية  اجلزائرية  وكذا  اجلزائرية-املغربية 
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وفية  اجلزائر  ان  بوتفليقة  أشار  اجلزائرية-األمريكية. 
لكل تعهداهتا القائمة بني البلدين ، إضافة إىل ذلك، 
العالقات  أن  أملها  عن  اجلزائرية  احلكومة  عربت 
إدارة  ظل  يف  تستمر  أن  جيب  اجلزائرية-األمريكية 
. Lyndon Baines Johnson )21 الرئيس

أعرب راسك عن تفهمه للصعوبات الت تواجه 
الواليات  أن  لبوتفليقة  واكد  مستقل،  بلد  اجلزائر 
املتحدة ستعمل كل ما يف وسعها ملساعدة اجلزائر يف 
كل القضايا الت تتصل باجلزائر وجبارتيها، وصرح انه 
من الضروري أن تعيش اجلزائر يف سالم مع املغرب 
وتونس من أجل املغرب العريب، أما عن عالقة اجلزائر 
بن  أن  للخارجية  الدولة  سأل كاتب  فقد   ، بكوبا 
بلة قيد تعاطفه املفتوح للحركة الثورية الكوبية برئاسة 
كاسرتو، وأشار راسك إىل عاملني يهمان معارضة 
أن  األول  العامل  لنظام كاسرتو.  املتحدة  الواليات 
السوفيايت  االحتاد  مع  الكوبية  العسكرية  العالقات 
املتحدة  الواليات  فيها  كانت  الت  الفرتة  خالل 
االحتاد  على  العسكري  التفوق  إبقاء  على  مصممة 
املباشر  الدويل  التدخل  الثاين  العامل  السوفيايت. 
الالتينية  أمريكا  األمريكية يف  املصاحل  لكاسرتو ضد 
. وعلى سبيل املثال، فإن الواليات املتحدة شجبت 
إىل  من كاسرتو  املقدمة  الكبرية  العسكرية  املساعدة 
فنزويال. واضاف راسك أنه يود أن« حيث اجلزائر أال 

تلتحق اليوم بشبكة كوبا« )22(
بسبب  اجلزائر  على  األمريكي  الضغط  مورس 
سياستها الوطيدة مع بلدان الكتلة السوفياتية، خاصة 
الشيوعية،  والصني  يوغسالفيا  السوفيايت،  االحتاد 
عن  السنوي  والتقرير  الشديد  الضغط  هذا  وبسبب 
السياسة األمريكية يف اجلزائر إىل الكوجنرس من قبل 
السفارة اجلزائرية  أعلنت  باجلزائر،  السفارة األمريكية 
بواشنطن أن هذا الضغط كان يف اجتاه متناقض مع 
البيانات الرمسية لكتابة الدولة للخارجية الت اعرتفت 
من   ، البيانات  فهذه  للجزائر،  املتضاربة  بالسياسة 

الت  اإليديولوجية  من  اجلزائر، هي جزء  نظر  وجهة 
فقادة  الباردة،  احلرب  يف  األمريكية  املصاحل  ختدم 
سياسة  يزعج  اجلزائر كبلد  اعتربوا  املتحدة  الواليات 

اخلارجية األمريكية ومصاحل الغرب يف إفريقيا.
جد  األمريكية  املساعدة  بأن  اجلزائر  اعرتفت 
مفيدة يف حتسني قوهتا املالية والسياسية وأهنا ترحب 
يف  ترغب  أهنا  اجلزائر  أعلنت  كما  بذلك،  دائما 
العمل على أساس عالقات ودية مع أي بلد مادامت 
السيادة الوطنية حمرتمة. اعتربت اجلزائر التقرير السنوي 
االقتصادية  العالقات  حول  للكوجنرس  األمريكي 
والدبلوماسية بني البلدين كشيء ميكن أن يؤدي إىل 
إحلاق ضرر بعالقاهتما السلمية والودية : اجلزائر ، مث 
اجلزائر سيدة مصريها وقدرها، وليست هلا رغبة بأن 
الت  الباردة أو ختلق ظروف  تصبح جزء من احلرب 

تؤدي إىل خطر استقالهلا الباهض«.)23(
ويف منتصف جوان 1964، عقد لقاء بني قالل 
وراسك، ودار حول جولة بن بلة لالحتاد السوفيايت 
يف بداية ماي من نفس السنة ، بعدها حتادثا حول 
العالقات  طبيعة  وتناوال  للجزائر،  الداخلية  الوضعية 
احلظ  لسوء  »أنه  قالل  وصرح  اجلزائرية-األمريكية، 
أن العالقات اجلزائرية –األمريكية مل حتسن الوضعية 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية الت تلت حرب 
لكنها  طموحة  كانت  فالربامج  اجلزائر،  استقالل 
التصور.  يف  اجلزائر  تساعد  ومل  امليدان  يف  تنفذ  مل 
الرتبوي، مقارنا  النظام  أشار قالل إىل نوذج تطوير 
الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت، واسرتسل قائال 
أن الواليات املتحدة أدعت أن اجلزائر مل تشيد أي 
برامج تطوير الرتبية، وأهنا تدور يف حلقة مفرغة والت 
مل يسمح هلا بتنفيذ األهداف األمريكية وأهنا ال تطور 
براجمها لتنمية الرتبية بدون مساعدة خارجية. ومهما 
كان، فإنه خالل هذه الفرتة ، فإن االحتاد السوفيايت 
اختارالطلبة اجلزائريني املتفوقني لتحقيق هذه اخلطط، 
اخلطة  تضمني  بداية  على  وافق  سنة،  نصف  ومع 

تتخذ  املتحدة مل  الواليات  فإن  للتعليم.)25( وهكذا 
مبادرة عملية، فإن االحتاد السوفيايت وصل إىل عني 
املكان وشرع يف التطبيق فيما كانت ختططه الواليات 

املتحدة. 
اجلزائر،  قادة  أسف  عميق  عن  قالل  أعرب 
منطقة  يف  الرببري  التمرد  ان  بلة،  بن  وخصوصا 
املخابرات  وكالة  وتشجيع  حتريك  من  القبائل كان 
املركزية، وأشار قالل أنه كان هنالك لقاء بني أعوان 
وكالة املخابرات املركزية واملعارضة اجلزائرية يف زوريخ 
خالل أوت 1962.لنب بلة أن يشك بأن الواليات 
املتحدة أصبحت مناهضة للجزائر وال تستجيب حلل 
وسائل  املتحدة  الواليات  طلبت  مشاكلها يف حني 
اإلعالم اجلزائرية التوقف عن معاداة أمريكا، وهكذا 
أصبحت اجلزائر التثق يف الواليات املتحدة وال ترى 
مشاكل  حل  يف  واف  بشكل  تساعد  واشنطن  أن 
اجلزائر. ومن مث ، فإن بن بلة غري مقتنع بالعالقات 
بني البلدين. طلب راسك من أن هتجم اجلزائر على 
CIA جيب أن يتوقف ألن ادعاءاهتم باطلة . زيادة 
انتقادات  تقاوم  أن  حاجة  يف  فاجلزائر  ذلك،  عن 
أساءت  الت  وفيتنام  األمريكية حول كوريا  السياسة 

للعالقات بني البلدين.)26(
ثانية، قررت إدارة كينيدي أال تتخذ  من ناحية 
أي خطوات ملموسة ومباشرة احلكومة اجلزائرية مادام 
الدبلوماسية  اجلبهة  يف  التوازن  بعض  يسبب  هدفها 
من خالل التأكيد على األعمال اإلجيابية الت اجنزهتا 
الواليات املتحدة يف اجلزائر عرب براجمها للمساعدة. 
دراسة  إىل   ، األمريكية  اإلدارة  يف  التفكري  ويفضي 
هذه  تؤدي  والت  البلدين،  بني  للعالقات  دقيقة 
ستصبح  اجلزائر  أن  البعيد،  املدى  على  الدراسة 
معتدلة فورا يف دعمها لكوبا واالحتاد السوفيايت .ومع 
لبناء جمتمعها،  ذلك، فإن اجلزائر تفضل االشرتاكية 
ويف التطبيق الواقعي يف عالقاهتا الدولية، فإهنا تساير 
معظم  تفعل  التدخل، كما  عدم  إجيابية يف  سياسة 

بلدان العامل الثالث.
◄ تأثيرات االشتراكية

تبادلت اجلزائر وكوبا يف بداية 1963، السفريين، 
وهو ما أدى إىل لقاءات عديدة وهامة بني املسؤولني 
بداية 1963، حل  ويف   )28( والكوبيني.  اجلزائريني 
 ErnestoChe للصناعة  الكويب  الوزير  باجلزائر 
ثالثة  زيارته  واستغرقت  حملادثات،   Guevara
وكذا  ووهران  قسنطينة  منطقت  خالهلا  زار  أسابيع 
مع  لقاءات  وعقد  جزائرية،  اشرتاكية  مؤسسات 
العديد من وزراء احلكومة. ويف حديث له مع بن بلة 
يف 18 جويلية 1963،قارن شي غيفارا حترير كوبا 
بالثورة اجلزائرية. إضافة إىل ذلك تناقش مع املسؤولني 
على  التأثري  ذات  واالجتماعية  االقتصادية  القضايا 
حرب  اندالع  وعند  السنة،  هناية  ويف  البلدين.)29( 
احلدود مع املغرب، قدمت كوبا دعما ضخما للجزائر 
يف  املقيم  وطاقمها  بعتادها  دبابة   22 هلا  وأرسلت 
بلعباس.  سيدي  جنوب   Badiyo بلدة  قاعدة 
اخلردوات  من  فتش كل  أنه  بلة  لنب  شيغيفارة  اكد 
واملالك)بكسر امليم( يف كوبا متأكدا على أهنا جاهزة 

االستعمال حلرب الصحراء عند احلاجة. )30(
عقد لقاء آخر مهم يف منتصف أفريل 1964، 
للقاء  السوفيايت  االحتاد  إىل  بلة  بن  زيارة  خالل 
األمني   Nikita SergeyvichKhrushev
بتغطية  الزيارة  واستقبلت  الشيوعي،  للحزب  العام 
التزامهما  حول  الزعيمان  وحتادث  واسعة،  إعالمية 
مبواصلة العالقات الودية والتعاون املوجود بني البلدين 
مع  حصريا  ذاهتا  حد  اجلزائريف  تلتزم  مل  حني  يف 
االحتاد السوفيايت أو الصني، وبرغم ذلك، واصل بن 
والتقى  الشرقية  للكتلة  أخرى  بلدان  إىل  رحلته  بلة 
زار  بعدها  وتشيكوسلوفاكيا،  بلغاريا  يف  باملسؤولني 
مصر.)31( كانت اجلزائر تتجنب دائما اختاذ موقف 
أحادي مع أي بلد من بلدان الكتلة الشيوعية، ألهنا 
تلقت أسلحة كبرية ومساعدة اقتصادية من كل من 
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الصني واالحتاد السوفيايت ، وكذا من البلدان األخرى 
يف فلك الكتلة السوفياتية.)32( واعتقد األمريكيون أن 
املقام  ويف  أوال  ناجتة  اجلزائر  يف  السوفياتية  املصلحة 
الشيوعية  العالقات بني الصني  التوتر يف  األول عن 
واالحتاد السوفيايت.)33( زعيم آخر من الكتلة الشيوعية 
الذي زار اجلزائر هو الرئيس اليوغساليف الذي حل 
باجلزائر يف أفريل1965، وبقي يف اجلزائر عدة ايام 
إىل ما بعد الزيارة الرمسية. ويف استقبال بن بلة الرمسي 
لتيتو ، فإن األخري حتدث ضد العدوان األمريكي يف 
فيتنام الشمالية، وطلب انسحاب السفري األمريكي 
من حفل االستقبال، وبرغم هذه احلادثة، فإن الزيارة 
مرت بدون عائق. استقبل تيتومعظم الوزراء اجلزائريني 
، مبا فيهم نائب الرئيس ووزير الدفاع، هواري بومدين. 
نضم تيتو دورته من أجل تعزيز املوقف اليوغساليف 
كبلد أساسي على املستويني: املستوى األول، جتاه 
الثالث، يف حماولة منه إلظهار ان يوغسالفيا  العامل 
كانت البلد الذي ساعد البلدان األخرى يف حروهبا 
للتحرر من نري القوى الكربى، وسعى التأكيد على 
السوفيايت مها  االحتاد  الشيوعية وال  الصني  ليس  أنه 
الثاين  واملستوى  الثالث.  العامل  بدعم  قاما  اللذان 
يتعلق بالنضال الداخلي يف اإلطار الشيوعي. وكان 
هدف تيتو ان يبلور التفاصيل األخرية ملؤمتر باندونغ 
الثاين، املربمج يف هناية 1965، باجلزائر.)34( وبرغم 
ذلك، فإن بعضا من املسؤولني يف موسكو كانوا غري 
هواري  اجلزائر،  لثورة  اجلديد  القائد  أن  من  واثقني 
اإلطاحة  بعد  شخصه  تركيز  على  يعمل  بومدين 
بالرئيس بن بلة يف 1965.حقا ان بن بلة مل يذهب 
بعيدا وإىل حد كاف يف حتديد االشرتاكية، ومل يكن 
سعيدا يف تأسيس إصالحات يف اجلزائر ضمن روح 
االشرتاكية، وعلى الرغم من اإلطاحة برمز امحد بن 
بلة، الذي وصف خروتشيف سياسته يف نفس اليوم 
باهنا نوذج لسياسة لينني، والذي تلقى ميدالية من 
االحتاد السوفيايت، وهو غري معقول متاما.)35( وفوق 

ذلك، هناك تقارير من السفارة األمريكية باجلزائر الت 
أرسلت نبأ يف ذلك الشهر قبل اإلطاحة بنب بلة من 
قبل بومدين، والذي كان يف ذلك الوقت نائب رئيس 
اجلزائر. استكمل بن بلة زيارته إىل االحتاد السوفيايت 
11- وخالل  الزيارة.  بنتائج  راضيا  أنه كان  ببيان 

17 ماي 1965، التقى بومدين بكبار العسكريني 
تقين عسكري  اتفاق  ، ووقع  السياسيني  من  ورهط 
بني البلدين, وهو ما يعين أن هناك من املسؤولني يف 
االحتاد السوفيايت الذين أدركوا ان اهتمامات بومدين 
املستحيل  ملن  وانه  احلكومة.،  على  السيطرة  كانت 
التأكد من انه كان هنالك مسؤول سامي يف االحتاد 
انقالب  تنفيذ  بومدين يف  بنية  علم  على  السوفيايت 
ومهما كان  وحدها.  أرشيفية  بوثائق  إال   ، باجلزائر 
اعرتف  ما  شخص  هناك  أن  الدالئل  أحد  فإن   ،
بإعداد املؤامرة بدقة من بومدين يف رحلته السياسية 
األوىل خارج إفريقيا منذ توليه السلطة يف 19 جوان 
)36( ومع  السوفيايت.  إهنا زيارة إىل االحتاد   ،1965
ذلك، ويف البداية، فإن االحتاد السوفيايت  مل يعرف 
كيف يتعامل مع الثوري اجلديد. وبعد زيارة بومدين 
قادة  عطف  اكتسب  فإنه  موسكو،  إىل  األوىل 
الكرملني، الذين عربوا عن ثقتهم يف قدرته على قيادة 

اجلزائر. )37(
املتحدة  الواليات  بدأت   ،1964 هناية  ومع 
هتاجم حكومة بن بلة بسبب سياسته املضادة للغرب، 
وطبقا للتقرير السنوي للكوجنرس لعام 1965، فإن 
الواليات املتحدة أضافت بعدا جديدا إىل سياستها 
بلة  بن  واشنطن  اعتربت  إذ  اجلزائري،  النظام  حول 
يف  بلده،  يف  األمريكي  النشاط  توقيف  قرر  كزمي 
السوفيايت  النفوذ  حتت  يصبح  أن  لبلده  مسح  حني 
ميكن  وال  الثالث،  العامل  على  السيطرة  يف  الراغب 
للواليات املتحدة أن تتجاهل العالقة الوطيدة للجزائر 
مع الكتلة السوفياتية، مشكلة عالقات دافئة وفاحتة 
ألبواهبا لكل زعيم شيوعي يرفض يف الغرب، مث أنه 

ال ميكن للواليات املتحدة أن تتجاهل الواقع أنه ليس 
يف  السوفياتية  الكتلة  من  التقنيني  من  العديد  هناك 
اجلزائر، كما أشار إىل ذلك بورتر:«أصبحت مدينة 
أحوال  ويف   ، االمربيالية  عاملية ضد  عاصمة  اجلزائر 
كثرية جبهة احلركات بكل األوصاف .... فاجلزائر 
باألسلحة  الرئيسي  واملمون  إفريقيا  يف  تدمري  قاعدة 

للحركات الثائرة.« )38(
األمريكيني  الدبلوماسيني  املالحظني  أن  كما 
للقوى  املشجعة  اجلزائر  بسياسة  دراية  على  كانوا 
الثورية يف الكونغو واجزاء أخرى من القارة اإلفريقية 
يبدو ذلك  يساعدوهنا بأسلحة سوفياتية ، يف حني 
واضحا وصرحيا أنه ضد الغرب واألهداف األمريكية 
يف الشرق األوسط وإفريقيا ، وتورطها يف الكونغو، 

وفيتنام والقضية الفلسطينية. )39(
باجلزائر  األمريكية  السفارة  فإن  ذلك،  ومع 
عالقاهتا  مبواصلة  بواشنطن  جونسون  إدارة  أوصت 
فرصة  نافذة  هناك  أن  مشرية  اجلزائر،  مع  السياسية 
وهذا  املنطقة،  يف  األمريكي  للنفوذ  مفتوحة  باقية 
الفرصة احملدودة لسياسة اجلزائر املؤثرة. وبرغم  برغم 
قبل  من  القائمة،  الشمولية  االقتصادية  املخططات 
فإن  اجلزائر  يف  آخرون  وأفراد  األمريكية  الشركات 
هذه املخططات مل تنال تقديرا من جمموعات الدنيا 

واإلدارة اجلزائرية.
ومن وجهة نظر السفارة األمريكية باجلزائر، فإن 
الطريقة  وحسب  أسوأ،  سيكون  اجلزائر  يف  الوضع 
اجلزائر ما هي  العالقات مع  فإن مشكلة  األمريكية 
إال حادثة معزولة يف التعاون الكلي للواليات املتحدة 
مع بلدان العامل الثالث، وهذا ما جيعل األمريكيني » 
حنافظ على قدمنا يف الباب باجلزائر ما هو يف الواقع 
إال وسيلة مساعدة لتلطيف الضرر احملدث يف مكان 

آخر.«)40(
العالقات  فإن  اخلارجي،  املظهر  خيص  وفيما 

االقتصادية والعسكرية بني اجلزائر واالحتاد السوفيايت 
توسعت، غري أن اجلزائر الزالت تعتمد اقتصاديا على 
الواليات  وكذا  الغربية  أوروبا  بلدان  خاصة  الغرب، 
ميكن  الذي  األقصى  االعتماد  حد  إن  املتحدة. 
كمساعدة  للجزائر  يقدمه  أن  السوفيايت  لالحتاد 
السنوي  املبلغ  اليتجاوز  وعسكرية كان  اقتصادية 
تقدم  فرنسا  فإن  التغاير،  ويف  دوالر.  مليون   250
بني  مقداره  مبا  للجزائر  مباشرة  اقتصادية  مساعدة 
150 و250 مليون دوالر يف السنة لتوفري القوت 
ضد اجملاعة، وأنه ملن املفيد أيضا اإلشارة أن اجلزائر 
املقاولني  من  دوالر  مليون   100 بدخل  تتمتع 
األمريكيني الذين يستثمرون يف شركة نفط الصحراء 
الغاز  وشركات   Sahara OilCompany
مليون   70 العظمى  بريطانيا  استثمرت  اجلزائري. 
دوالر يف شركات النفط  القائمة، إضافة إىل ذلك، 
االستثمارات  يف  دوالر  مليون   85 الغرب  استثمر 
اجلزائر  متتعت  ذلك،  على  الواسعة، عالوة  األجنبية 
التجارة  من  دوالر  بليون   1 قدره  سنوي  بدخل 
من   85% الغربية  فالسوق   ، املشرتكة  السوق  يف 
ل  ذكر  وال   ،1964 لسنة  للجزائر  الكلي  الدخل 
500.000 جزائري يعتمدون على فرنسا والعاملني 
اجلزائر  خارجية  لوزير  حديث  ويف   )41(. فرنسا  يف 
مع راسك صرح يف بداية 1965: » أن الواليات 
إىل  لكننا حنن يف حاجة  اخلبز،  لنا  قدمت  املتحدة 

العمل.« )42(
األمريكية إىل حد  اجلزائرية –  العالقات  تأثرت 
كبري بفعل حرب فيتنام، إذ أصبح الوضع يف فيتنام 
ضد  األمريكي  الثأر  اخذ  يف  وقساوة   سوء  أكثر 
الفيت كونغ، كلما زادت اجلزائر من دعمها للثوار 
يكن،  األمريكي.ومهما  اجليش  ضد  الفيتناميني 
لكن  فيتنام،  مع  تضامن  أسبوع  أعلنت  اجلزائر  فإن 
عمليا، فإن املنظمات احلكومية مل تعط اهتماما كبريا 

للوضعية يف فيتنام. )43(
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بداية  يف  باجلزائر  اخلاصة  القضايا  أن  وبرغم 
والوضعية  الداخلي  السياسي  النضال  هي   1966
االقتصادية وعالقات اجلزائر مع فرنسا، والعامل العريب 

وإفريقيا.)44( 
اتفقت  الفيتنامية  املسألة  فإن  السبب،  وهلذا 
واهنا  تتفق،  مل  أو  املتحدة  والواليات  اجلزائر  عليها 
القضايا  إىل  املؤدية  التنمية  عالقات  على  ركزت 
االقتصادية والتقنية، ورمبا القضايا السياسية كذلك.
مصطلحات  اعتنق  فإنه  التفهم،  هذا  وبرغم   )45(

25- أيام  اجلزائر  غرب  يف  دورته  خالل  ومفاهيم 
27 ماي 1966 مثل« االشرتاكية العربية« و«الثورة 

العسكرية املوحدة«. )46(
عالوة على ذلك، أنه يف 6 جوان 1966، كان 
هناك لقاء بني بومدين ومساعد كاتب الدولة للواليات 
املتحدة Joseph Palmerالذي وصل يف زيارة 
إىل ملغرب، وكان من احلاضرين وزير خارجية اجلزائر 
 (John D.Jerengan باجلزائر  أمريكا  وسفري 
الذي اعتمد من سنة 65 إىل 67، وكان قبلها سفري 
يف بغداد . وهو من مواليد 1911 ومات 1980( 
إىل  حيا  أو  والسفري  بومدين  بني  املوايل  اللقاء  ويف 
Palmer أن اجلزائر قد قدمت طلبا ملعونة اقتصادية 
على  يرد كعادته  مل  والذي   ، الدويل  املصرف  من 
االشرتاكي.  الطريق  اختارت  الت  البلدان  مساعدة 
واستمرت احملادثات حول االقتصاد وقامت الشركات 
ان  غري  اجلزائر،  يف  لالستثمار  مبحاوالت  األمريكية 
هذه الشركات قابلتها صعوبات مجة  من الشركات 
إىل  تطرقا  كما  اجلزائرية،  للحكومة  التابعة  الوطنية 
املشاكل اجلزائرية مع جارهتا يف املغرب وبقية إفريقيا. 
وقد خلص بومدين احملادثات بإعالن باملر أن السفري 
Jerengan  أخربين أن جرياننا متخوفون ، وجوايب 
أن« اجلزائر ال تطالب بشيء وعليه فإن جرياننا ال 
مربر هلم من القلق. فهذا النظام ال يريد سوى حل 
مشاكل اجلزائر الداخلية وال مصلحة لنا يف غرز أنوفنا 

يف شؤون بلدان أخرى« )47(
مجعهما  الذي  اللقاء  عن  برأي  الطرفان  خرجا 
ولو  بينهما،  الرأي  يف  اختالف  هناك  أن  بتفهم 
العالقات حول مبادرة جزائرية،  على اتساع صعوبة 
عندما  وذلك  ذلك،  بعد  وباختصار  باديا  وأضحى 
مراكزها  بغلق  األمريكية  السفارة  من  اجلزائر  طلبت 
الثقافية يف املدن الكربى للبالد. أراد بومدين أن يضع 
االجتماعية  الطبقات  على  األمريكي  للنفوذ  حدا 

العليا من طبقة املواطنني الربجوازية.
أوت 1966،  أنه يف 19  ذلك،  على  عالوة 
طلبت اجلزائر من الواليات املتحدة أن تغلق مركزها 
الثقايف يف قسنطينة قبل حلول غرة سبتمرب من تلك 
السنة. احتج السفري األمريكي لدى بوتفليقة وبدون 
الثقايف  املركز  أسابيع عرف  جدوى، مت غلقه، وبعد 
املراكز  املصري، ومعظم نشاطات هذه  بوهران نفس 
هي تعليم اللغة اإلجنليزية )لقد كنت أذهب باستمرار 
حرق  يف  وشاركت   ، بالعاصمة  الثقايف  املركز  إىل 
املكتبة وذلك بتحريض من احلركة الطالبية، واذكر ان 
إحدى اجلرائد نشرت يل صورة يف الصفحة األوىل من 
اجلريدة ، ولو حصل هذا اليوم ملا فعلته؟؟(باإلضافة 

إىل نشاطات اجتماعية لصاحل السكان احملليني.)48(
بعض  حتقق  أن  املتحدة  الواليات  حاولت 
العالقات  تأهيل  إلعادة  االستثنائية  اإلجراءات 
اجلزائرية- األمريكية الباردة بعد أن أدركت أن اجلزائر 
مل تكن تسعى إىل أي مساعدة عسكرية غربية وبرغم 
أنه يف هناية 1966، رفضت واشنطن أن تقدم هلم 
مساعدة عسكرية ، وعلى أي حال، فإن احلكومة 
ترتيب  إلعادة  إجراءات  عدة  يف  شرعت  األمريكية 

الثقة.
عرضت الواليات املتحدة على اجلزائر أن توافق 
األمريال  وحدد  السادس،  األسطول  زيارة  على 
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 16-17 أو   10-11 ليومي  املضروب  امليقات 
ديسمرب 1966، وأرسل طائرة لنقل كبار الضيوف 
اجلزائريني  يف طائرة األسطول، ومل يكن هناك أدىن 
انطالق  قوة  ستعطي  الزيارة  هذه  مثل  أن  شك 
للبحرية اجلزائرية ورمبا تشجع أفضل العالقات البحرية 
مع الواليات املتحدة . مل حتقق الزيارة املوالية رفض 
كيس من اجلزائريني، أن اجلزائريني كانوا حتت الضغط 

السوفيايت. )49(
◄ الوضع في الشرق األوسط

والية  قالل  أكمل   ،1966 أكتوبر   10 يف 
املولود   ، بن حيي  الصديق  مبحمد  واستبدل  منصبه 
يف  عضو  الذي كان   ،1932 جانفي   30 يف 
ج.ت.و.، إىل أندونيسيا يف 1956-55، وعضو 
يف جملس الدفاع للجزائر ، كما شارك يف وفد اجلزائر 
حملادثات اسالم مع فرنسا من 1960 إىل 1962. 
وبعد االستقالل، عني سفري لدى االحتاد السوفيايت 
بداية 1967،  ويف  إىل 1966.)50(  من 1963 
التقى السفري األمريكي أحممد يزيد، املعارض لنب بلة 
والحظ السفري يف حديثهما أن العالقات اجلزائرية- 
أصبحت  إذ  الغليان.  نقطت  بلغت  قد  األمريكية 
دعت  والت  عدائية،  جد  اجلزائرية  االعالم  وسائل 
كما  اجلزائر،  يف  األمريكية  عنف ضداألهداف  إىل 
ويف  فيتنام،  يف  وتدخلها  املتحدة  الواليات  شجبت 
السوفياتية  والكتلة  الشيوعية  متدح  الوقت،  نفس 
تصحيح  بوتفليقة  من  األمريكي  السفري  طالب   .
التقارير املضللة يف اإلعالم اجلزائري. )51(غري أنه مل 
يشر هلذه القضية. )52( وهلذا أشار السفري يف تقريره 
 21 املستلم يف  للخارجية  الدولة  السنوي إىل كتابة 
األمريكية  اجلزائرية-  العالقات  إىل   ،1967 أفريل 
املاضية، وال  السنة  تتحسن على مدار  أهنا مل  على 
العاجل،  القريب  يف  ستتحسن  أهنا  األفق  يف  يبدو 
أضف إىل ذلك، أن رجال األعمال األمريكيني يف 
اجلزائر يواجهون صعوبات وال يبدو أهنم يفلحون يف 

تدبري أمورهم. )53(
بعد حرب 6 أيام بني إسرائيل وجرياهنا دعمت 
املتحدة سياسة إسرائيل، وصعدت اجلزائر  الواليات 
 6 حرب  خالل  واشنطن  مع  الرمسية  عالقاهتا  يف 
جزان 1967. وبعد أربعة أيام األخرية غادر السفري 
إىل  السفارة  اجلزائر، وقلص عدد موظفي  األمريكي 
 ،1967 ديسمرب  من  وابتداء  أشخاص،  مخسة 
العمل  يف  أخرى  مرة  املتحدة  الواليات  شرعت 
داخل السفارة السويسرية كفرع من مكتب املصاحل 
األمريكية وعلى مستوى منخفض جدا، اعتمادا على 
فقط،  والثقايف  االقتصادي  بالقطاعني  يتصل  اتفاق 
كان   ،1969 نوفمرب  إىل   1967 سبتمرب  ومن 
الواليات  مبكتب  Lewis Hoffackerمكلفا 
اجلزائر، ومن  األمريكية يف  باملصاحل  املتحدة اخلاص 
ديسمرب 1969 إىل إعادة فتح السفارة األمريكية يف 
 William البعثة  مكتب  ترأس  جويلية 1974، 
كانت   ،1967 هناية  ومع   L. Eagleton,Jr
هناك حمادثات على مستوى كتابة الدولة للخارجية 
الالتينية،  وأمريكا  األدىن  الشرق  دائرة  رئيس  بني 
وممثل الواليات املتحدة يف السفارة السويسرية. ودار 
احلديث حول العالقات اجلزائرية- األمريكية بالنظر 
يرونه،  كما  وإسرائيل،  العريب  العامل  بني  النزاع  إىل 
الدبلوماسية  العالقات  قطعوا  العريب  والعامل  فاجلزائر 
مع الواليات املتحدة، متهمني الواليات املتحدة بدعم 
إسرائيل ومساعدهتا عسكريا. بينما حتاول الواليات 
املتحدة يف نفس الوقت أن تطبع عالقاهتا مع العامل 
احلريب  اجملهود  بتقدمي  فتعهدت  اجلزائر  أما  العريب 
للعامل العريب ضد إسرائيل، وفضال عن ذلك، اقتنعت 
اجلزائر أن احلل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إجياد 
يتساوى كل  يهودية واحدة حبيث  فلسطينية-  دولة 
من الفلسطينيني واليهود حبقوق متساوية . حاولت 
اجلزائر أن ان تقنع العامل العريب للقيام حبرب تؤدي 
بانتصار  يتعلق  وفيما  إسرائيل ومساندوها.  قهر  إىل 
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قد  العريب  والعامل  اجلزائر  أن  اجلزائر  أعلنت  إسرائيل 
العسكري  التعاون  خيص  فيما  األقل،  على  حاوال 
تعزيزات  أرسلت  اجلزائر  فإن  واجلزائر،  مصر  بني 
يعاملون  املصريون  الضباط  فكان  السويس  قناة  إىل 
اجلزائريون  الضباط  تعامل  جنودهم كعبيد، يف حني 
مع جنودهم كبشر، وعليه فإن اجلنود اجلزائريني لن 
املصريني.  الضباط  قيادة  ظل  العمل يف  قط  يوافقوا 

)55(

 - اجلزائرية  العالقات  حتسنت  أن  حيصل  مل 
األمريكية بني 1969-68 إال يف عام 1974، مل 
تسعى اجلزائر إلعادة عالقاهتا مع الواليات املتحدة 
أثناء تلقي نظام بومدين املساعدة األمريكية املكونة 
من الطعام واملساعدة اإلنسانية ، وبرغم، أن واشنطن 
الزالت تعلق بعض األمهية للجزائر، لسببني رئيسيني، 
أوهلما أن أي تنمية يف اجلزائر هلا تأثري مباشر على 
الواليات  عليها  حتافظ  الت  املغرب  بلدان  كامل 
واسع.  نطاق  على  دبلوماسية  بعالقات  املتحدة 
من مصاحلها يف  العديد  أجزاء  من  ثانيهما، كجزء 
أمهية  تعلق  املتحدة  الواليات  فإن  األوسط،  الشرق 
كربى للجزائر وإىل داللة النفوذ السوفيايت واملساعدة 

الت تزداد ارتفاعا يف العامل العريب. )56(
الدبلوماسيني  املالحظني  تعليق  حسب  وهذا 
اجلزائر  يف  تعمل  املتحدة  الواليات  أن  إلسرائيل:« 
هبدف توازن التوغل السوفيايت والرغبة يف منع وضع 
جيعل االحتاد السوفيايت حيتل الوضع لوحده يف هذا 
البلد اهلام، ويقدر األمريكيون أن الفرنسيني يشاركون 
يف هذه الرغبة ما داموا واقفني وهلم مقدرة على ذلك. 

)57(

◄الخالصة
للسياسة  الضمنية  الطريقة  البحث  هذا  يصف 

اخلارجية األمريكية جتاه اجلزائر ويدرس كيف تأثرت 
العريب-  بالنزاع  األمريكية  اجلزائرية-  العالقات 
تفوق  مراحل  على  األوسط  الشرق  يف  اإلسرائيلي 

ثالث فرتات كربى.
متتد الفرتة األوىل من بداية النزاع بني فرنسا واجلزائر 
يف نوفمرب 1954، وإىل هناية حرب قناة السويس، 
وخالل   ،1956 نوفمرب  أكتوبر-  يف  سيناء  ومحلة 
هذه الفرتة، تبنت إدارة آيزهناور الطريقة الفرنسية حنو 
اجلزائر، إذ أقنعت فرنسا حلفاءها الغربيني أن النزاع 
نزاعهم  وأن  بكامله،  للغرب  هتديد  هو  اجلزائر  مع 
جيب اعتباره كجزء من احلرب الباردة ، فحرب القناة 
وضعت حدا آلمال الفرنسيني أن حلفاءها يف الغرب 
، الواليات املتحدة، واململكة املتحدة عليهما الوقوف 
إىل جانب فرنسا ضد أي هتديد لسيادهتا اإلقليمية.

ويف الفرتة الثانية، من نوفمرب 1956 إىل جانفي 
املستنقع   من  آيزهناور  إدارة  انسحبت   ،1961
للكفاح  النزاع  تراجع  وبدأت  اجلزائري  الفرنسي- 
بني املستعمرين واملستعمر ولو أهنا مل تصمت رمسيا 
إطالقا، وكما سبقت اإلشارة  فإن التغيري جاء بكل 
ما يف الكلمة من معىن . كان ذلك يف عام 1960 
يف احلملة الرئاسية  أن كينيدي  انتقد بصوت عال 
األعمال الفرنسية يف اجلزائر ، وأثناء وصوله السلطة 
يف جانفي 1961، زاد الضغط املتعلق على الضغط 
الفرنسي يف اجلزائر  واصبح يصرح به كينيدي عالنية.
ساهم تدويل النزاع اجلزائري- الفرنسي إىل حد 
القرار  الوضعية احلاليةوإىل  كبري يف تبصر فرنسا إىل 
لنفسها  خلقته  الذي  املأزق  من  خبروجها  اخلاص 

والذي كان الطريق الوحيد لالنسحاب من اجلزائر.
مع   ،1962 جويلية  يف  الثالثة  الفرتة  وتبدأ 
ستة  حرب  هناية  إىل  واستمرت  اجلزائر،  استقالل 
الرمسية  االتصاالت  فإن   ، املدة  هذه  وخالل  أيام. 
يوميا،  املتحدة واجلزائر  كانت جتري  الواليات  بني 

ومع   ، اجلزائر  يف  أمريكي  قنصل  بتعيني  وابتدأت 
ذلك، ظلت العالقات فاترة، ومركزة باخلصوص على 
الغاز يف  نتاج نفط  املسائل االقتصادية مبا يف ذلك 
الدولة املستقلة حديثا. وبرغم ذلك، بقيت العالقات 
الدبلوماسية بني البلدين ألهنا كانت مهمة لكالمها. 
ألهنا  اجلزائر  مع  املتحدة  الواليات  تعاملت  وعليه 
الليربالية وروح  لتوغل  البداية راس جسر  اعتربهتا يف 
دون  حتول  حت   ، الوسطى  إفريقيا  إىل  الدميقراطية 
توسع املصلحة السوفياتية يف البلدان املغربية وإفريقيا 
اجلزائر  الباردة. حافظت  امتداد احلرب  خاصة على 
منها  حماولة  يف  واشنطن  مع  الودية  عالقاهتا  على 
اتبعت يف  أهنا  بسبب  الطويلة  السياسية  العزلة  لرفع 

سياستها الداخلية والدولية النظام االشرتاكي.
انضمت اجلزائر املستقلة رمسيا إىل اجلامعة العربية 
يف 1962، الجنذاهبا لعبد الناصر ، الرئيس املصري، 
اجلزائر  فإن  هلذا   ، السياسية  يولوجيته  إيد  وإىل 
يتعلق  ما  يف كل  إسرائيل  حادا ضد  موقفا  أخذت 
بالنزاع العريب- اإلسرائيلي، وهو ما أثر مباشرة على 
الرأمسالية  العالقات اجلزائرية – األمريكية ، متحدية 
املقام  يف  ممثليها  ضد  عدائيا  موقفا  آخذة  الغربية 
األول، الواليات املتحدة، ويف امليدان العاملي الدويل 
وكذا إسرائيل، احلليف األمريكي، ويف اجملال اإلقليمي  

للشرق األوسط والبلدان املغربية.
أن  برغم  أنه  إليها  املتوصل  اخلالصات  توحي 
دبلوماسية  عالقات  هلما  واجلزائر  املتحدة  الواليات 
من بداية الستينات، إىل أن ذلك عائد إىل مصاحل 
فإن  الستينات  هناية  وخالل  التوايل.  على  البلدين 
املشاركة الكربى للبلدين يف النزاع العريب – اإلسرائيلي 
مظاهر  من  مظهرا  )الذي كان  األوسط  الشرق  يف 
اجلزائر  بني  للعالقات  حدا  وضع   ) الباردة  احلرب 

والواليات املتحدة.
رمسية  دبلوماسية  عالقات  وجود  من  وبالرغم 

بينهما ، فإهنما قلصا هذه العالقات إىل أدىن متطلبات 
إذ  أيام يف جوان 1967،  بعد حرب ستة  مباشرة 
أعلنت اجلزائر عن قطع عالقاهتا الدبلوماسية الرمسية 
واملايل  العسكري  الدعم  إرسال  بسبب  البلدين  بني 
تصرفت  فوق،  فما  السنة  تلك  ومن  إلسرائيل. 

بسياسية متشددة ضد الغرب، وأمريكا وإسرائيل.
استنزاف  حرب  أيام،  ستة  حرب  أن  وبرغم 
يوم  وحرب   )1970 أوت   –  1968 )جوان 
اليهود.املرتجم(  التكفريYom- Kipper)عند 
يف أكتوبر 1973، أدى إىل نزعبني البلدان العربية، 
إسرائيل،  بدولة  االعرتاف  يف  واألردن  مصر،  مثل 
وأصبحت اجلزائر متشددة ورافضة االعرتاف بوجود 
إسرائيل، وأصرت على وجوب دولة فلسطينية بدال 
من ذلك، وعالوة على ذلك، فإن اجلزائر مل تساند 
واتفقا   Camp David دافيد  حمادثات كامب 
السالم بني مصر وإسرائيل، حت استعادت العالقات 
اجلزائر  بني  السفريين  مستوى  على  الدبلوماسية 

والواليات املتحدة يف 1974.
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عرض أطروحة دكتوراه :
إستراتيجية الّثورة الجزائرية في الّتصدي للمصالح 

اإلدارية المتخصصة
1955م - 1962م

                                                                                      
إعداد    أ. أمير يوسف 

المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة - الجزائر

   
احلديث واملعاصر،  التاريخ  الدكتوراه يف  لنيل شهادة  أطروحة جامعية  العنوان موضوع  شّكل هذا 
.نوقشت األطروحة  ببوزريعة  العليا لألساتذة  باملدرسة  دائمة  استاذة  بية جناة ، وهي  األستاذة  أعّدهتا 
باملدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة بتاريخ 27 أفريل 2015م  حتت إشراف الدّكتور سعيدي مزيان ، 
ونالت درجة مشّرف جّدا . أرادت الباحثة من خالهلا إماطة اللثام عن جانب مهم من تاريخ اجلزائر 
املعاصر،وخباصة تاريخ الثورة التحريرية اجلزائرية ، وإعادة بناء الواقع التارخيي انطالقا من املصادر األساسية 
الّثورة  اللبنة الرئيسية هلذة الدراسة، حيث ال تزال مسألة كتابة تاريخ  الت متثل فيها الوثائق االرشيفية 
الّتحريريّة اجلزائريّة حباجة إىل مزيد من البحث والّتمحيص والتقّصي عن احلقائق، قصد رصدها يف إطارها 

الّزميّن واملكايّن، والقيام باالستنباطات العلمية للوصول إىل مقاربة تارخيية موضوعية .
هتدف هذه الّدراسة إىل تشريح االستعمار الفرنسي و الكشف عن أساليبه وأشكاله، من خالل 
بتارخينا من طرف  الّت حلقت  التزييف واملغالطات  الثورة اجلزائرية، وفضح  التعاطي مع  اسرتاتيجيته يف 
الكتاب الفرنيسيني وأعواهنم من خالل موضوع اسرتاتيجية الثورة اجلزائرية يف التصدي للمصاحل اإلدارية 
.)Sections Administratives Spécialisées(   املتخصصة ما بني 1955م إىل 1962م

 
 

◄  أهمية موضوع الدراسة

حتويله  مّت  التحريريّة  الّثورة  أرشيف  أغلب  إّن    
إىل فرنسا من ِقبل الّسلطات االستعماريّة، حبّجة أّن 
هذا األرشيف كّله ملك للّدولة الفرنسية، ومن هذا 
األساس جاء الّسبق والتنوع من ِقبل األقالم الفرنسّية 
إىل  إضافة  التحريرية،  الثورة  تاريخ  وكتابة  تدوين  يف 

الوقوف على خلفية بعض األحداث املهّمة ورّد فعل 
السلطات االستعمارية من الثورة التحريرية .

يف  مناهج  عدة  على  الباحثة  اعتمدت  وقد 
الّدراسة، وذلك راجع إىل طبيعة الّدراسة ومجلة املاّدة 
الّتوثيقية املتوفرة، فاملنهج الّتارخيّي الوصفي من أجل 
برؤية  ودراستها  وسردها،  الّتارخيّية  األحداث  تتّبع 
علمّية بعيدة عن الّتأويل والّسرد املّخل بطبيعة الوقائع 

الّتارخيّية.
كما أّن املنهج الّتحليلّي الّنقدّي املنتهج يف   
التارخيّي واألهلّية  الوعي  بإبراز درجة  الّدراسة مسح  
املؤرّخ،  الباحث  هبا  يتحّلى  أن  جيب  الت  العلمّية، 
واستجالء  األحداث  حتليل  هو  كّله  األمر  ِفقوام 
أبعادها وتفكيك خباياها، خاّصة وأّن املسألة تتعّلق 

بسياسة استعماريّة شاملة هّدامة. 
◄ فصول األطروحة

ومخسة  متهيد  مقّدمة،  على  الّدراسة  اشتملت 
املالحق  إىل  باإلضافة  وخامتة،  رئيسية،  فصول 
من  والّت  البحث،  متّمتات  من  تعّد  الّت  الوظيفّية 
وتعزيز  األفكار   بعض  توضيِح  من  تزيَد  أن  شأهنا 

الطّروحات الت جاءت هبا الّدراسة.
جاء الفصل الّتمهيدّي بعنوان "الّشأن األهلي   
1830م1954-م)"،   الفرنسية(  اإلدارة  لدى 
تناولت فيه إشكاليتني: االوىل حول الّسياسة األهلّية 
يف العهد العسكرّي من1830م إىل1870م، ودور 
االستعمارية.  السياسة  جتسيد  يف  العربّية  املكاتب 
أّما اإلشكالية الثّانية فكانت حول الّسياسة األهلّية 
الفرنسـّي،  املديّن  احلكم  نظام  عهد  على  الفرنسّية 
باجلزائر وهذا خالل الفرتة املمتّدة ما بني 1871م و 

1954م.
ومهاّم  "نشأة  بعنوان  فجاء  األّول  الفصل  أّما 
املصاحل اإلداريّة املتخّصصة )SAS("، تناول ظروف 
اندالع الّثورة الّتحريريّة، مثّ سياسة الّنظام االستعمارّي 

يف  الفرنسية  الّتارخيية  املدرسة  نزعة  تكريس  حماولة 
احتواء التاريخ الوطين و توجيه كتابته. 

ولألسف فإنّنا ال نكاد جند دراسات تارخيية وطنية 
مهتمة باالستعمار من خالل تشريح مفصل آللياته 
وأساليبه وآثاره، وما هو موجود منها انطلقت نظرة 
وسجل  مستجدة  أحداث  أنّه  على  للتاريخ  أغلبها 
للتاريخ جعلت تاريخ  النظرة الضيقة  بطوالت، هذه 
أن  دون  احلقيقي  حمتواه  من  فارغا  الشعوب  بعض 

حيقق حاجات املتطلع ملعرفة جتارب ومعاناة الشعوب 
يف أبسط مظاهرها وأدق تفاصيلها.

صّعدت  الثورة،  حققتها  الت  النجاحات  وأمام 
فرنسا من أساليبها لقمعها يف إطار املواجهة الّشاملة، 
من  ُوضعت  الت  الفرنسّية  الّتنظيمات  ضمن  ومن 
أجل ذلك، إنشاء جهاز إداري خطري أمسته "املصاحل 
الفرتة  يف  وذلك   )S.A.S( املتخّصصة"  اإلداريّة 
املمتدة ما بني 1955م 1962-م، بداية بسياسة 
احلاكم العام جاك سوستيل  وهناية باسرتاتيجية رئيس 
الثورة  قمع  يف  ديغول  اجلنرال  اخلامسة  اجلمهورية 

اجلزائرية .
احلّساسة  املصاحل  بني  من  اجلهاز  هذا  ويعترب 
وذلك  التحريريّة،  الّثورة  ضد  واحد  آن  يف  واخلطرية 
الّثورة  بني  حاجز  خلق  على  عمله  يف  العتماده 
احلرب  العملي  والّتجسيد  الّشعب،  و  الّتحريريّة 
الّسيكولوجّية الت تعترب من أفتك األسلحة  الّنفسّية 
الت ميكن أن َتقضي على الّثورة الّتحريرية، باإلضافة 
إىل عدة آليات أخرى، كالّتعليم، واإلعانات الّصحّية 
فكان   . االجتماعية  اخلدمات  من  ومجلة  املزعومة، 
ِلزاما على قادة الثورة مواجهة عمل هذه املصاحل، و 
فتح جبهة أخرى يف صراعها مع اإلدارة االستعمارية 

باملوازاة مع املواجهة العسكريّة.
اعتمدت  الّدراسة  هذه  أّن  إىل  االشارة  وجيب 
الوثائق   وتأيت  األساسية،  الوثائق  على  بشكل كبري 
البحار  ما وراء  ارشيف  احملفوظة على مستوى مركز 
 )Aix en Provence( "بأكس أون بروفانس"
الوثائق  و   ،F80 وسلسلة    Kسلسلة مبرسيليا 
األرشيف  مركز  مستوى  على  املوجودة  األرشيفية 
الوطين ببئر خادم، و أرشيف والية اجلزائر يف مقّدمة 
اعتمدت  الت  الوثائق  اهم  من  تعد  وهي  املصادر، 
توضيح  يف  كبري  بشكل  أفادت  الّدراسة،  عليها 
األوضاع الّداخلية للجزائر قبل وأثناء الثورة، ومن مثّ 
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األّولّية يف مواجهة الّثورة الّتحريريّة، الت انبثقت من 
سوستال"،  "جاك  العاّم  احلاكم  إسرتاتيجّية  خالهلا 
الّسياسّية  نظام  إحياء  إعادة  هو  مّيزها  ما  أهّم 
الفرنسّية القدمي، املتمّثل يف املكاتب العربّية حتت اسم 
ُمغاير، وهو املصاحل اإلداريّة املتخّصصة، وهذا بغرض 

استمالة الّشعب اجلزائرّي ليتخّلى عن ثورته.
اإلداريّة  املهاّم  فيه  استعرض  الثّاين  الفصل  أما 
للمصاحل  الّتحريريّة   الّثورة  عن  وعزهلا  والعسكريّة 
اإلداريّة املتخّصصة من ناحيتني، من خالل كّل ما 
اىل  والتطرق  املصاحل،  هلذه  اإلدارّي  باجلانب  يتعّلق 

املهاّم العسكريّة وعالقتها بالّثورة الّتحريريّة.
ليتناول املهاّم االقتصاديّة  الثّالث،  وجاء الفصل 
اإلدارية  للمصاحل  الّسيكولوجّية  و  واالجتماعّية 
الرابع  الفصلني  خّصص  حني  يف  املتخّصصة. 
مواجهة  يف  الثورة  اسرتاتيجية  لدراسة  واخلامس 
بعنوان  الرابع  الفصل  فكان  االستعمارية،  اإلدارة 
اإلدارية  املصاحل  مواجهة  يف  التحريرية  الثورة   "
املتخصصة)SAS(عسكريا و سياسيا"، درست من 
خالله  التنظيم االداري الذي استحدته الثورة لرصد 
وتتبع كل حركات املصاحل االدارية املتخصصة، وكذا 
خمططات  وإفشال  رصد  يف  السياسي  احملافظ  دور 
هذه املصاحل اإلدارية، باإلضافة إىل دراسة هيكلة فئة 
الشباب، وكيفية توعية وتعبئة املرأة اجلزائرية يف العمل 

الثوري. 
للثورة  املواجهة  أساليب  إىل  تطرقت  كما 
ذلك  يف  اقتصرت  العسكري،   اجملال  يف  التحريرية 
العاملة  العناصر  على  القضاء  أساليب  دراسة  على 
والقومية(،  )احلركى  املتخصصة  اإلدارية  باملصاحل  
وكذا دراسة اجلوسسة املضادة للثورة التحريرية داخل 

املصاحل اإلدارية املتخصصة.
أساليب  لدراسة  فخّصص  اخلامس  الفصل  أّما 
الّثورة الّتحريرية يف مواجهة املصاحل اإلدارية املتخصصة 

)SAS( اجتماعيا و اقتصاديا وإعالميا. 

◄ أهّم نتائج الّدراسة:

خلصت الّدراسة إىل أّن اندالع الّثورة الّتحريريّة 
اجلزائريّة، دفع الّسلطات االستعماريّة الفرنسّية للبحث 
عن أسلوب سياسّي يرافق األسلوب العسكري  مبا 
ورقة  إخراج  وهو  للجزائر،  اجلديد  الوضع  فرضه 
عزل  وحماولة  املسّلح  العمل  ملواجهة  )اإلصالحات( 
احلكومات  تبّنت  حيث  املهد،  يف  الّثورة  وخنق 
الفرنسية املتعاقبة سياسة )اإلصالحات( ما من شأنه 

أن يشغل اجلزائريني عن الّثورة.
جمموعة  يف  املتمثّلة  املخّططات،  هذه  رغم كّل 
ديغول  و  سوستيال  كمشروعي  املشاريع،  من 
أجل  من  فرنسا  استخدمتها  الّت  )اإلصالحيني(، 
إطفاء فتيل الّثورة وإمخاد نارها، باإلضافة إىل األسالك 
الشائكة املكهربة، إالّ أهّنا فشلت وهذا جرّاء احلملة 

الواسعة للّتوعية وتعبئة اجلماهري الّشعبّية.
اجملاالت  خمتلف  يف  اجلزائريّة  العبقريّة  تفّوقت    
احليويّة خاّصة يف جمال الّدعاية املضاّدة، إىل جانب 
اإلداريّة  املصاحل  عليها  رّكزت  الت  احليويّة  املرفقات 
كالّتعليم  اجلزائرّي  الّشعب  الستمالة  املتخّصصة، 
عملت  ذلك  عمل،كّل  مناصب  وخلق  والّصحة 
ثغراته، من خالل  الّتحريريّة على سّد  الّثورة  مصاحل 
خمتّصة  مصاحل  كوضع  اجتماعية،  مشاريع  إجناز 
مهّمتها تنظيم الّتموين، إىل جانب خلق مراكز شبه 
صحّية للّشعب،  و حّت مشكلة الّتمدرس متّكنت 

الّثورة من إجياد حّل هلا إىل حدٍّ ما.
    أثبتت الّدراسة أّن املصاحل اإلداريّة املتخصصة 
هي من أقوى الّدعائم االستعماريّة، ضمن الّسياسة 
االستعماريّة أو املشروع االستعمارّي الفرنسّي بشكل 
أوسع، حيث خدمت مساعي إخضاع اجلزائر أرضا 

إلضفاء  وقوانني،  مراسيم  بعّدة  واستعانت  وشعبا، 
الّشرعّية  وتربير كّل خمططاهتا االقتصادية والّسياسية 

والّدينية والثقافية واالجتماعية.
 كانت أّول عقبة وقفت أمامها هي كيفية إخضاع 
الّشعب اجلزائرّي واستمالته لصاحلها فقامت بإنشاء ما 
كان يسّمى باملكاتب العربّية بغرض القضاء على أّي 
مقاومة ضّدها، وبعد مئة وواحد وعشرين سنة قامت 
ذات اإلدارة بتجديد هذا الّنظام، ولكن هذه املرّة حتت 
 ،)SAS(اسم مغاير وهو املصاحل اإلدارية املتخصصة
لفصل الّشعب عن الّثورة الّتحريريّة و وأدها، هذا ما 
مل يتأّت هلا حسب ما جاء يف فصول هذه الدراسة، 
وخري دليل على ذلك نّص إتفاقّية إيفيان، الّذي جاء 
فيه اعرتاف اإلدارة الفرنسّية ودولتها مبنح االستقالل 
الّتاّم والكامل للجزائر يف اخلامس جويلية 1962م، 

بعد سبعة سنوات ونصف من الكفاح.  
  وبنظرة عامة جند أّن القناعة األكيدة للّشعب 
اجلزائري وقادة الّثورة بعدل واستحقاق القضّية الوطنّية، 
االستعماريّة  للّسياسة  هنائّي  بفشل  نسّلم  جيعلنا 
الفرنسّية باجلزائر سيما بعد إلتحام الّشعب اجلزائرّي 
بالّثورة الّتحريريّة رجااًل ونساًء أطفااًل وشيوخاً، والذي 
الّتصّدي  يف  غايتها  حّققت  الّثورة  أّن  على  يدّل 

ملشاريع االستعمار الفرنسّي.

الغالف الخارجي ألطروحة الدكتراه
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عرض أطروحة دكتوراه :

إسهام المرأة في الحياة العلمية بالمشرق اإلسالمي خالل 
القرنيين 6 - 7 هـ / 13-14 م : 

                                                                                      
إعداد    أ. أمير يوسف 

المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة - الجزائر

    
 

الطالبة  أعدته  الذي  البحث  موضوع  تناول 
فراج وسيلة الدور الذي أدته املرأة يف احلياة العلمية 
وبداية  العباسي  العصر  أواخر  اإلسالمي  باملشرق 

عصر املماليك  .
تطرقت إىل دور املرأة يف أقطار املشرق اإلسالمي 
وما أدته من نشاط علمي ومواقف سياسية واجتماعية 
والفقيهات  احملدثات  منهن  نبغت  حيث   ، وفكرية 
والعراق   مصر  من  يف كل  واملقرءات    والشاعرات 
بالدراسة  وتناولت   ، وفارس  الشام   وبالد  واجلزيرة 
يف  املتبعة  واملناهج  فيها  درست  الت  العلمية  املراكز 
اشكالية  مبجتمعهاأما  تأثريها  مدى  وما  التدريس 
البحث متثلت يف: كيف وأين تعلمت املرأة باملشرق 
أم  النساء  التعلم متاحا لكل  االسالمي ؟ هل كان 
كان مقتصرا على طائفة دون أخرى ؟ يف ما متثل 
؟وهل  االسالمي  باملشرق  للمرأة  العلمي  النشاط 
املرأة  أثرت  ؟ كيف  للعلم  طلبا  تسافر  املرأة  كانت 
هلا  هل كان  ؟  اإلسالمي  املشرق  يف  اجملتمع  على 
انتاجا علميا ؟ من هن النساء العاملات اللوايت ظهرن 

يف املشرق اإلسالمي؟.
وقد قسمت األطروحة إىل أربع فصول ومقدمة 

وخامتة ومالحق
السياسية  األوضاع  األول  الفصل  يف  تناولت 

وقد توصلت من خالل هذا البحث :  
التعلم هن  احلظ يف  الاليت كان هلن  النساء  أن 
الاليت انتمني إىل أسر علمية او سياسية فكن يرتددن 
األربطة واخلوانق ومنازل  اجلوامع و  العلم يف  لطلب 
العلماء ، وكان االهتمام الغالب يف طلب العلم على 
علم احلديث .أما املناهج التعليمية فتمثلت يف الشرح 
والسماع واإلمالء واملناقشة والعرض مث احلصول على 
إجازة ، وقد سامهت املرأة يف نشر العلم وتشجيعه 
العلمية ، حيث بنت حوايل  بناء املراكز  من خالل 
63 مركزا علميا منها 28 مدرسة و23 رباط ، وقد 
لوحظ أن النساء مل تدرس ومل تدرس باملدارس رغم 
اسهامها ببنائها ، حيث كانت خاصة بالرجال فقط 

مما يدل أن حرية املرأة كانت حمدودة .
احلديث  تدريس  يف  كبري  دور  للنساء  وكان 
و  البغداديات  منها  اسالمية  أقطار  اىل  وانتسنب 
الدمشقيات و املصريات واملقدسيات و املكيات و 
البعلبكيات و األصباهنيات كان هلن جهود عظيمة 
الرحال  يشدون  الرجال  وكان  احلديث  تدريس  يف 

لالستفادة منهن .
ومن بني نشاطها التدريس وتنظيم جمالس علمية 
حيث   ، احلديث  علم  خاصة  حلقات   شكل  يف 
معظمهن  عاملة    540 العاملات  النساء  عدد  بلغ 
والباقي  عاملة  ب488  احلديث  علم  يف  ختصصن 

اهتممن بالفقه  وعلوم القرآن والشعر واألدب .
بنت  الوزراء  ست  العاملات  النساء  أشهر  ومـن 
بنت  وعائشة  717هـ/1317م  سنة  توفيت  منجا 
ابراهيم بن صديق توفيت 741هـ/1340م وزينب 
وفاطمة  سنة 739هـ/1339م  توفيت  بنت كمال 
بنت عباس البغدادية توفيت 713هـ/1313م وكرمية 
بنت حبقبق توفيت 641هـ/1243م وغريهن وقد 
الذين حتصلوا  خترج على يدهن الكثري من الطالب 
على اجازات  منهن وأصبحوا بدورهم علماء ، أمثال 

خالل  اإلسالمي  باملشرق  والعلمية  والعسكرية 
النصف الثاين من القرن 6هـ/12م ، أما الفصل الثاين 
فدرست فيه  تعليم املرأة يف املشرق اإلسالمي خالل 
القرن 7-8هـ  حيث تعلمت مبنازل العلماء أشهرها 
بيت الفخر بن البخاري وبيت احلافظ مشس الدين 
الدمياطي  الدين  شرف  وبيت  الشام  ببالد  الذهيب 
مبصر كما تعلمت باجلوامع كاجلامع االموي  بدمشق 
وجامع األزهر مبصر واحلرم املكي واملدين  كما درست 
باألربطة والزوايا ، أما النظام الدراسي فكانت املرأة 
تتعلم بداية يف الكتاتيب القراءة واحلساب مث تنتقل 
تعلم  املراكز  هذه  وكانت  واألربطة  باجلوامع  للتعلم 
مث  القرآن   وعلوم  احلديث  علم  و  اللغة  و  النحو 
اجازهتن  تثبت  شهادة  وهي  اجازة  على  تتحصل 

للتعليم وبلوغهن درجة التدريس.
احلركة  مظاهر  فيه  تناولت  الثالث  الفصل  أما 
قامت  حيث  اإلسالمي  باملشرق  النسوية  العلمية 
ونشره  العلم  باملشرق جبهود كبرية يف خدمة  النساء 
 63 بنت حوايل  العلمية حيث  املراكز  ببناء  وذلك 
مركزا علميا خاصة املدارس منها 28 مدرسة و23 
رباط كما سامهت ببناء اجلوامع ومن أمثلة املدارس 
الت بنتها، املدرسة احلجازية بنتها سارة بنت الناصر 
حممد بن قالوون سنة 761هـ مبصر واملدرسة الناصرية 

بنتها أيضا مبصر طغاي زوجة السلطان امللك الناصر 
السابقيةباليمنبنتها  واملدرسة  749هـ  سنة  قالوون 
مرمي بنت العفيف زوجة السلطان امللك املظفر سنة 

713هـ.
املرأة  تأثري  مظاهر  عن  فكان  الرابع  الفصل  أما 
و  االجتماعية  و  االقتصادية  و  السياسية  احلياة  يف 
من  الكثري  هناك  السياسية  احلياة  عن  أما  الفكرية 
و  الدولة  موقف سياسي كتوجيه  منهن  بدر  النساء 
تعيني الوالة ورد املظامل نذكر منهن ملكة مصر شجرة 
فعند وفاة زوجها سنة  أيوب  الدين  الذر زوجة جنم 
647هـ تولت ترتيب أمور الدولة وإدارة شؤون اجليش 
بنت  خاتون  وغازية  الصليبية  احلروب  يف  وسامهت 
امللك الكامل دبرت امللك لولدها املنصور بعد  وفاة 
شعبان  األشرف  السلطان  أم  بركة  وخوند   . زوجها 
تويف  سنة774هـ كان ال يصدر أمر من أمور الدولة 

إال مبشاركتها و مراجعتها .
أما عن احلياة االقتصادية و االجتماعية قدمت 
وخاصة  العلمية  املراكز  لبناء  أمواال خصصت  املرأة 
أمواال  خصصت  النساء كما  إيواء  ومراكز  املدارس 

ملساعدة النساء الفقراء و األرامل و األيتام .
خرجت  فقد  العلمية  احلياة  يف  تأثريها  عن  اما 
و  علماء  ذلك  بعد  أصبحوا  طالب  املشرق  نساء 
حفاظ مشاهري أمثال لسان الدين بن خطيب و العز 
الدين  وصالح  الدمشقي  صاحب  وابن  مجاعة  بن 

الصفدي ويوسف املزي وغريهم .
أما عن إنتاجها العلمي فقد بلغ عدد مصنفات 

النساء 39 مصنفا منها كتاب شرح األزهار
بنت  لدمهاء  جملدات  األخيار4  األئمة  فقه  يف 
اجلواب  الكالم وكتاب  اجلوهر يف علم  حيي وكتاب 
املرتضى  بنت  لصفية  التجويز  على صاحب  الوجيز 
وختمت  وغريها  771هـ   سنة  توفيت  احلسينية 

الفصل بذكر أشر عاملات املشرق.
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الصفدي والذهيب وابن حجر وابن كثري وغريهم .
االجتماعية  احلياة  بدعم  املرأة  شاركت   كما 
الرجل  جانب  إىل  احلكم  يف  وشاركت  واالقتصادية 
احلروب  يف  دور  هلا  وكان  الدولة  شؤون  ودبرت 
النساء كان  التأليف عند  الصليبية ، وقد لوحظ ان 
قليل ومعظم ما عثر عبارة عن مشيخات أما الكتب 
السياسية  الظروف  الت ذكرت فهي مفقودة بسبب 

الت مر هبا املشرق اإلسالمي  .
ومما يؤاخذ على هذا العصر احلد من دور املرأة 
ومنعها من الدراسة باملدارس النظامية رغم اسهامها 
ونشر كتبها  نسخ  على  احلرص  عدم  مع  بنائها  يف 
لذا فإن أهم اسهامات املرأة فهو نقلها للعلم خاصة 
علم احلديث فلهن الفضل الكبري يف تعلمه و تعليمه 
ونشره كما أهنا مارست التعليم وأصدرت اإلجازات 

الت هي مبثابة الشهادة العلمية باملفهوم احلايل .
هتمل  مل  املرأة  فإن  اإلسهامات  هذه  مع كل   
على  وشجعتهم  أوالدها  فربت  األوىل كأم  وظيفتها 
طلب العلم ونشره اىل جانب طالهبا الذين استفادوا 
منها  فاملرأة حقيقة نصف اجملتمع فعلى الباحثني أن 
العصر  خالل  العلمية  احلياة  يف  املرأة  بدور  يهتموا 

اإلسالمي ويربزون أمهيته يف خدمة العلم .

الغالف الخارجي ألطروحة الدكتراه
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