اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم

ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﺟﺪ
مدير إدارة الخرائط "السابق"
دار الكـتب والوثائق القومية المصرية

ٔاول دورية عربية ُم ّ
حكمة ربع سنوية متخصصة في الدراسات التاريخية
ٔ
ٔ
تصدر في شكل إلكـتروني ،تاسست غرة جمادى االول  ١٤٢٩هجرية،
ٔ
ٔ
وصدر العدد االول منها في سبتمبر  /ايلول ٢٠٠٨
ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ

ٔأ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﻮردو
استاذ باحث وإطار في اإلدارة التربوية

ٔ
اكاديمية الجهة الشرقية – المملكة المغربية

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل
ٔأ.د .ﻋﺎﺋﺸﺔ ٓ
استاذ الحضارة واالثار القديمة
رئيس قسم التاريخ بكلية البنات
جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية
ٔأ.د .ﺧﻠﻴﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﺮاﻳﺒﺔ

استاذ الجغرافيا التاريخية السياسية

نائب عميد كلية عجلون الجامعية
ٔ
جامعة البلقاء التطبيقية – المملكة االردنية الهاشمية

استاذ التاريخ اإلسالمي

كلية الدراسات اإلنسانية
ٔ
جامعة االزهر – جمهورية مصر العربية
ٔأ.د .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ

استاذ التاريخ الوسيط

ٓ
كلية االداب والعلوم اإلنسانية
جامعة الجياللي ليباس– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ٔأ.د .ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ

استاذ تاريخ العصور الوسطى

ٓ
كلية االداب والعلوم اإلنسانية
جامعة الباحة– المملكة العربية السعودية

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ@

ٔ
@الدورية متخصصة في المواضيع العلمية و اال كاديمية البحتة التـي
تخ ــص ٔاس ــاتذة وط ــالب الجامع ــات الع ــربٔ ،واص ــحاب الدراس ــات
العليا ،والباحثين في الدراسات التاريخية والعلـوم ذات العالقـة،
والمهتمين بالقراءات التاريخية@ @@.
 الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا ،وال
تعب ــر بالض ــرورة ع ــن جه ــة نظ ــر دوري ــة ك ــان التاريخي ــةٔ ،او هيئ ــة
التحرير.

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ@

ّ
ال ّ
ّ
مسؤولية عن الموضوعات التي يـتم
تتحمل دورية كان التاريخية ٔا ّية
ُ
نش ــرها ف ــي الدوري ــة .ويتحم ــل الكـت ــاب بالت ــالي كام ــل المس ــؤولية ع ــن
ّ ٔ
ٔ
الملكيــة ،او حقــوق
كـتابـاتهم التــي تخـالف القــوانين ،او تنتهــك حقـوق
ٓ
ٓ
االخرين ٔاو ٔاي طرف اخر.

ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ @

دوريـة كــان التاريخيــة غيــر مدعومــة مــن ٔايــة جهــة داخليــة ٔاو خارجيــة ٔاو
حــزب ٔاو تيــار سياســي ،إنمــا هــي منبــر علمــي ثقــافي مســتقل يعتمــد علــى
جهــود المخلصــين مــن ٔاصــحاب الفكــر ومحبــي الثقافــة الــذين يؤمنــون
ٔ
باهمية الدراسات التاريخية.

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﱪ:

أ.د .ﺑﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻒ

كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي
خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم

@

ٔ
ارشيف اإلنترنت الرقمي العالمي
منظمة غير ربحية )سان فرانسيسكو(

الجمهورية العربية السورية
ٔ أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ
استاذ الجغرافيا وعميد الشئون العلمية
جامعة بخت الرضا – جمهورية السودان

www.nashiri.net

@
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دار ناشري للنشر اإللكـتروني – الكويت
ٔ
اول دار نشر ومكـتبة إلكـترونية عربية مجانية
ٔ
تاسست يوليو ٢٠٠٣

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

ٔأ.د .ﻧﻬﻠﺔ اﻧﻴﺲ ﻣﺼﻄﻔﻰ

@تدعو كل المهتمين بالمحافظة على تاريخ الوطن العربي إلى إثراء
صفحات الدورية بالموضوعات التاريخية.
ٔ
@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات االساتذة ،والباحثين ،والكـتاب
المتخصصين ،من مقاالت ودراسات وبحوث تاريخية.

www.archive.org

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

א

٢

أ.د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ٔﻳﻮﻧﺲ
كاتب وباحث وقاص وروائي واستاذ جامعي
عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية
الجمهورية العربية السورية
ٔأ.د .ﻧﺎﻇﻢ رﺷﻢ ﻣﻌﺘﻮق اﻹﻣﺎرة

استاذ مساعد التاريخ المعاصر

ﺍﻟﱰﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﺭﻳﺔ @

ك ــان التاريخي ــة مس ــجلة وف ــق النظ ــام الع ــالمي لمعلوم ــات ال ــدوريات،
وحاصلة على الترقيم الدولي المعياري الموحد للدوريات:
ISSN: 2090 – 0449 Online
ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺮﲰﻲ

ٓ
قسم التاريخ – كلية االداب
جامعة البصرة – جمهورية العراق

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ دروﻳﺶ
ٔأ.دٓ .

استاذ االثار اإلسالمية

ٔ
رئيس مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات االثرية
جامعة المنيا – جمهورية مصر العربية
ٔأ.د .ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﻄﺸﺎط
استاذ التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية

ٓ
قسم التاريخ  -كلية االداب
جامعة بنغازي  -ليبيا

ٔأ.د .ﻋﺎرف ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺮﻋﻮي

مدرس التاريخ اإلسالمي

ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ

ٓ
قسم التاريخ  -كلية االداب
جامعة إب  -الجمهورية اليمنية

د .أﻧﻮر ﻣﺤﻤﻮد زﻧﺎﺗﻲ
كلية التربية
جامعة عين شمس  -جمهورية مصر العربية

أﺷﺮف ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺪﻳﺮ

إﺳﺮاء ﻋﺒﺪ رﺑﻪ

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

اﻟﻠﻐﻮي
اﻹﺷﺮاف
اﻟﻔﻨﻲ

ﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕ

توج ـ ـ ــه المراس ـ ـ ــالت واالقتراح ـ ـ ــات والموض ـ ـ ــوعات المطلوب ـ ـ ــة للنش ـ ـ ــر
باس ــم رئ ــيس تحري ــر دوري ــة ك ــان التاريخي ــة عل ــى البري ــد اإللكـترون ــي:
mr.ashraf.salih@gmail.com
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﱰﻧﺖ

ٔ
لمزيد من التواصل بإمكانك مطالعـة الدوريـة واالرشـيف بالكامـل علـى
الموقع اإللكـتروني باإلضافة إلى مزيد من التفاعل  ..نحن بانتظاركم
www.kanhistorique.org
www.historicalkan.co.nr

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪ رﺑﻪ

جميع الحقوق محفوظة© دورية كان التاريخية ٢٠١٢ – ٢٠٠٨
أﺳﻤـﺎء ﺻﻼح

@
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@
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اﻹﺷﺮاف

إﻳﻤﺎن ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ

 يحـ ــق للكاتـ ــب إعـ ــادة نشـ ــر المقـ ــال )البحـ ــث( بصـ ــورة ورقيـ ــة ٔاو
إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.
 يحق للدورية إعادة نشر المقـاالت والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات
غير ربحية دون الرجوع للكاتب.
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

عضو هيئة التدريس
ج ـ ـامع ـة ابن رشـ ـ ـ ـ ــد

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ

ترتبط دورية كان التاريخيـة بعالقـات تعـاون مـع عـدة مؤسسـات عربيـة
ودوليــة بهــدف تعزيــز العمــل العلمــي فــي المجــاالت ذات االختصــاص
المش ــترك ،وتعظ ــيم الفائ ــدة م ــن البح ــوث والدراس ــات الت ــي تنش ــرها
الدوريــة ،وتوســيع حجــم المشــاركة لتشــمل الفائــدة كــل ٔانحــاء الــوطن
العربي.

استاذ التاريخ الحديث والمعاصر

رﺋﻴﺲ

سلس ــلة الم ــؤرخ الص ــغير ،ه ــي سلس ــلة
كـتب علمية تاريخيـة ،تهـدف إلـى تـوفير
المعلوم ــة العلمي ــة ح ــول الموض ــوعات
ٔ
التاريخية التي تهـم البـاحثين ،باسـلوب
ٔاك ــاديمي موث ــق يتواف ــق م ــع متطلب ــات
البحـ ــث العلمـ ــي .وتسـ ــتهدف السلسـ ــلة
الطالب والباحثين إلرشادهم في طريق
البحـ ــث العلم ـ ــي ،واإلعالم ـ ــي ُ
والمعل ـ ــم
والمثقــف العربــي لمســاعدتهم علــى نشــر
الوعي التاريخي.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٣

ﺮ
َﻗﻮَا ِﻋﺪُ اﻟ َﻨ َﺸ َ

ﱠ ر ُ َ ْﱠ
ْ
دو ِ ية كان التا ِريخية
ﱠ

علمية عاملية ُم َحك َمة ربع سنوية

]< <l]ð]†qý]æ<‚Â]çÏÖ]æ<l^‰<^éŠÖ

ُ َ ْ
ترح ــب ﱠد ِوري ــة ك ــان ال ﱠت ِارْيخي ــة بنش ــر البح ــوث الجي ــدة والجدي ــدة املبتك ــرة ــي أي م ــن حق ــول الدراس ــات التاريخي ــة ،أو العل ــوم املس ــاعدة ذات
ْ
العالق ــة ،ويش ــمل ذل ــك ك ــل العل ــوم نظ ـ ًـرا لطبيعة ال ﱠت ـ ِـارْيخ كعل ــم يتن ــاول النشاط ٕالانس ــاني كاف ــة .م ــع مراع ــاة ع ــدم تع ــارض ٔالاعم ــال العلمي ــة
املقدم ــة للنش ــر م ــع العقائ ــد الس ــماوية ،وأال تتخ ــذ أي ــة ص ــفة سياس ــية ،وأال تتع ــارض م ــع ٔالاعـ ـراف ؤالاخ ــالق الحمي ــدة ،وأن تتس ــم بالج ـ ّـدة
ؤالاصالة واملوضوعية ،وتكتب بلغة عربية سليمة ،وأسلوب واضح.







البحوث والدراسات العلمية
 تقب ــل ٔالاعم ــال العلمي ــة املكتوب ــة ب ــاللغت ن العربي ــة وٕالانجل ي ــة
ال ـ لــم يســبق نشــرها أو تقــديمها للنشــر ــي مجلــة إلك ﺮونيــة أو
مطبوعة أخرى.
 تقبــل البحــوث والدراســات املنشــورة مــن قبــل ــي صــورة ورقيــة،
وال تقبــل ٔالاعمــال ال ـ ســبق نشــرها ــي صــورة رقميــة :مــدونات/
منتـ ـ ــديات /مواقـ ـ ــع /مجـ ـ ــالت إلك ﺮونيـ ـ ــة ،ويسـ ـ ــتث مـ ـ ــن ذلـ ـ ــك
املواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.
 يجــب أن يتســم البحــث العلمـ بـ َ
ـالج ْودة ؤالاصــالة ــي موضــوعه
ً
متوافقا مع عنوانه.
ومنهجه وعرضه،

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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سياسات النشر
ْ
ُ َ
ﱠ
ْ
تس ـ ـ ـ ى ﱠد ِوري ـ ـ ــة ك ـ ـ ــان الت ِاريخي ـ ـ ــة إ ـ ـ ــى اس ـ ـ ــتيعاب رواف ـ ـ ــد ك ـ ـ ــل ٔالافك ـ ـ ــار
والثقافـ ــات ذات البعـ ــد التـ ــاري ي ،ويسـ ــعدها أن تسـ ــتقبل مسـ ــاهمات
ُ
أصحاب القلـم مـن ٔالاسـاتذة ٔالاكـاديمي ن والبـاحث ن والك ﱠتـاب املثقفـ ن
ٔالافاض ـ ــل ،ض ـ ــمن أقس ـ ــام الدوري ـ ــة :البح ـ ــوث والدراس ـ ــات ،ع ـ ــروض
الكتب ،عروض ٔالاطاريح الجامعية ،تقارير اللقاءات العلمية.
هيئة التحرير:
ُ
 تعط ــى ٔالاولوي ــة ــي النش ــر للبح ــوث والع ــروض والتق ــارير حس ــب
ٔالاســبقية الزمنيــة للــورود إ ــى هيئــة تحريــر الدوريــة ،وذلــك بعــد
ــا مــن هيئــة التحكــيمً ،
ووفقــا لالعتبــارات العلميــة والفنيــة
إجاز
ال تراها هيئة التحرير.
 تقــوم هيئــة التحريــر بــالقراءة ٔالاوليــة للبحــوث العلميــة املقدمــة
للنشـ ــر بالدوريـ ــة للتأكـ ــد مـ ــن تـ ــوافر مقومـ ــات البحـ ــث العلم ـ ـ ،
وتخض ـ ــع البح ـ ــوث والدراس ـ ــات واملق ـ ــاالت بع ـ ــد ذل ـ ــك للتحك ـ ــيم
العلم واملراجعة اللغوية.
 يكتفــي باإلجــازة مــن قبــل اثنـ ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر لنشــر
مراجعـ ـ ــات الكت ـ ـ ــب ،ؤالاطـ ـ ــاريح الجامعي ـ ـ ــة ،وتقـ ـ ــارير اللق ـ ـ ــاءات
العلمية.
 يح ـ ــق لهيئ ـ ــة التحري ـ ــر إج ـ ـراء التع ـ ــديالت الش ـ ــكلية ع ـ ــى امل ـ ــادة
املقدم ـ ــة للنش ـ ــر ل ـ ــتكن وف ـ ــق املعي ـ ــار ) (IEEEتنس ـ ــيق ال ـ ــنص ـ ــي
عمودين ،مع مراعاة توافق حجم ونوع الخط مع نسخة املقـال
املعياري.
ً
 تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تـراﻩ مناســبا للنشــر مــن الجرائــد
واملج ـ ــالت املطبوع ـ ــة وٕالالك ﺮوني ـ ــة م ـ ــع ع ـ ــدم ٕالاخ ـ ــالل بحق ـ ــوق
الدوريات واملواقع وذكر مصدر املادة املنشورة.
هيئة التحكيم:
 يعتم ــد ق ـرار قب ــول البح ــوث املقدم ــة للنش ــر ع ــى توص ــية هيئ ــة
ً
تحكيمــا س ـ ًـريا
التحريــر واملحكم ـ ن؛ حيــث يــتم تحكــيم البحــوث
بإرسال العمل العلمـ إ ـى املحكمـ ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو
م ـ ــا ي ـ ــدل ع ـ ــى شخص ـ ــيته ،ويرف ـ ــق م ـ ــع العم ـ ــل العلمـ ـ ـ املـ ـ ـراد
تحكيمــه اســتمارة تقــويم تضــم قائمــة باملعــاي ﺮ ال ـ ع ــى ضــو ا
يتم تقويم العمل العلم .
 يس ـ ــتند املحكم ـ ــون ـ ــي ق ـ ـرارا م ـ ــي تحك ـ ــيم البح ـ ــث إ ـ ــى م ـ ــدى
ارتب ـ ــاط البح ـ ــث بحق ـ ــل املعرف ـ ــة ،والقيم ـ ــة العلمي ـ ــة لنتائج ـ ــه،

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه ،ودقة ٔالادبيـات املرتبطـة
بموضــوع البحــث وشــمولها ،باإلضــافة إ ــى ســالمة امل ــاج العلمـ
املسـ ـ ــتخدم ـ ـ ــي الدراسـ ـ ــة ،ومـ ـ ــدى مالءمـ ـ ــة البيانـ ـ ــات والنتـ ـ ــائج
ال ائية لفرضيات البحث ،وسـالمة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن
حيـ ـ ـ ــث صـ ـ ـ ــياغة ٔالافكـ ـ ـ ــار ،ولغـ ـ ـ ــة البحـ ـ ـ ــث ،وجـ ـ ـ ــودة الجـ ـ ـ ــداول
ؤالاشكال والصور ووضوحها.
البح ـ ــوث والدراس ـ ــات ال ـ ـ يق ـ ــﺮح املحكم ـ ــون إج ـ ـراء تع ـ ــديالت
جذري ـ ــة عل ـ ــا تع ـ ــاد إ ـ ــى أص ـ ــحا ا إلجرا ـ ــا ـ ــي موع ـ ــد أقص ـ ــاﻩ
أسبوع ن من تـاريخ إرسـال التعـديالت املق ﺮحـة إ ـى املؤلـف ،أمـا
إذا كانت التعديالت طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا ا.
تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــالزم إلتمــام عمليــة التحكــيم ،مــن
متابعــة إج ـراءات التعــديل ،والتحقــق مــن اســتيفاء التصــويبات
والتع ــديالت املطلوب ــة ،ح ـ التوص ــل إ ــى ق ـرار بش ــأن ك ــل بح ــث
مقدم قبل النشـر ،بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـالزم لـذلك إ ـى
أدنى حد ممكن.
ــي حال ــة ع ــدم مناس ــبة البح ــث للنش ــر ،تق ــوم الدوري ــة بإخط ــار
الباح ــث ب ــذلك .أم ــا بالنس ــبة للبح ــوث املقبول ــة وال ـ اجت ــاز ت
التحك ــيم وف ــق الض ــوابط العلمي ــة املتع ــارف عل ــا ،واس ــتوفت
قواع ـ ــد وش ـ ــروط النش ـ ــر بالدوري ـ ــةُ ،
فيم ـ ــنح ك ـ ــل باح ـ ــث إف ـ ــادة
بقبول بحثه للنشر.
تق ـ ــوم الدوري ـ ــة بالت ـ ــدقيق اللغ ـ ــوي لألبح ـ ــاث املقبول ـ ــة للنش ـ ــر،
وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ـي
الشكل ال ائي املتعارف عليه إلصدارات الدورية.
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 ال ـ ـ ام الكاتـ ــب باألمانـ ــة العلميـ ــة ـ ــي نقـ ــل املعلومـ ــات واقتبـ ــاس
ٔالافكــار وعزوهــا ألصــحا ا ،وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة املتعــارف
عل ا.
 اعتم ــاد ٔالاص ــول العلمي ــة ــي إع ــداد وكتاب ــة البح ــث م ــن توثي ــق
وهـ ـ ــوامش ومصـ ـ ــادر ومراجـ ـ ــع ،مـ ـ ــع الال ـ ـ ـ ام بعالمـ ـ ــات ال ـ ـ ــﺮقيم
املتنوعة.
إرشادات املؤلف ن )الاش ﺮاطات الشكلية واملنهجية(
ّ
ينب ــي أال يزي ــد حج ــم البح ــث ع ــى ثالث ـ ن ) (٣٠ص ــفحة ،م ــع الال ـ ام
بالقواعد املتعارف عل ـا ً
عامليـا بشـكل البحـوث ،بحيـث يكـون املحتـوى
حسـ ـ ــب التسلسـ ـ ــل :ملخـ ـ ــص ،مقدم ـ ـ ـة ،موضـ ـ ــوع البحـ ـ ــث ،خاتمـ ـ ــة،
مالحقٔ) :الاشكال /الجداول( ،الهوامش ،املراجع.
 عنوان البحث:
يجـ ــب أن ال يتجـ ــاوز عنـ ــوان البحـ ــث عشـ ــرين ) (٢٠كلمـ ــة ،وأن
يتناسـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــع مضـ ـ ـ ــمون البحـ ـ ـ ــث ،ويـ ـ ـ ــدل عليـ ـ ـ ــه ،أو يتضـ ـ ـ ــمن
الاستنتاج الرئيﺴ .
نبذة عن املؤلف )املؤلف ن(:
يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ي حدود ) (٥٠كلمـة تبـ ن
آخ ـ ــر درج ـ ــة علمي ـ ــة حص ـ ــل عل ـ ــا ،واس ـ ــم الجامع ـ ــة )القس ـ ــم/
الكلي ـ ـ ــة( ال ـ ـ ـ حص ـ ـ ــل م ـ ـ ــا ع ـ ـ ــى الدرج ـ ـ ــة العلمي ـ ـ ــة والس ـ ـ ــنة.
والوظيفية الحالية ،واملؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة ال ـ يعمـل
ل ـ ــد ا ،واملج ـ ــاالت الرئيس ـ ــة الهتمامات ـ ــه البحثي ـ ــة .م ـ ــع توض ـ ــيح
عنـ ـ ـ ــوان املراسـ ـ ـ ــلة )العنـ ـ ـ ــوان ال ﺮيـ ـ ـ ــدي( ،وأرقـ ـ ـ ــام ) التليفـ ـ ـ ــون-
املوبايل /الجوال -الفاكس(.
 صورة شخصية:
ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث ،كما
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ــي موقــع الدوريــة ع ــى
شبكة ٕالان ﺮنت.
 ملخص البحث:
يج ــب تق ــديم ملخ ــص للبح ــث باللغ ــة العربي ــة ــي ح ــدود )- ٧٥
 (١٠٠كلمة.
البح ـ ــوث والدراس ـ ــات باللغ ـ ــة ٕالانجل ي ـ ــة ،يرف ـ ــق معه ـ ــا ملخ ـ ــص
باللغة العربية ي حدود ) (٢٠٠ - ١٥٠كلمة.
 الكلمات املفتاحية:
الكلم ـ ــات ال ـ ـ تس ـ ــتخدم للفهرس ـ ــة ال تتج ـ ــاوز عش ـ ــرة كلم ـ ــات،
يختارهــا الباحــث بمــا يتواكــب م ــع مض ــمون البحــث ،و ــي حالــة
عدم ذكرهـا ،تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة املقـال
وإدراجــه ــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة
البحث والاس ﺮجاع ع ى شبكة ٕالان ﺮنت.
 مجال البحث:
ٕالاشارة إ ى مجال تخصص البحث املرسل "العام والدقيق".



املقدمة:
تتضـ ـ ــمن املقدمـ ـ ــة بوضـ ـ ــوح دوا ـ ـ ــي إج ـ ـ ـراء البحـ ـ ــث )الهـ ـ ــدف(،
وتسـاؤالت وفرضـيات البحـث ،مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات
العالقة.
موضوع البحث:
يرا ــي أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة
وبأس ـ ــلوب علمـ ـ ـ حي ـ ــادي .وينب ـ ــي أن تك ـ ــون الط ـ ــرق البحثي ـ ــة
واملنهجيـ ـ ــة املسـ ـ ــتخدمة واضـ ـ ــحة ،ومالئمـ ـ ــة لتحقيـ ـ ــق الهـ ـ ــدف،
وتت ـ ــوفر ف ـ ــا الدق ـ ــة العلمي ـ ــة .م ـ ــع مراع ـ ــاة املناقش ـ ــة والتحلي ـ ــل
املوض ـ ــو ي اله ـ ــادف ـ ــي ض ـ ــوء املعلوم ـ ــات املت ـ ــوفرة بعي ـ ـ ًـدا ع ـ ــن
الحشو ) تكرار السرد(.
الجداول ؤالاشكال:
ينب ـ ــي تـ ــرقيم كـ ــل جـ ــدول )شـ ــكل( مـ ــع ذكـ ــر عنـ ــوان يـ ــدل ع ـ ــى
فحــواﻩ ،وٕالاشــارة إليــه ــي مـ ن البحــث ع ــى أن يــدرج ــي املالحــق.
ويمك ـ ــن وض ـ ــع الج ـ ــداول ؤالاش ـ ــكال ـ ــي م ـ ـ ن البح ـ ــث إذا دع ـ ــت
الضرورة إ ى ذلك.
الصور التوضيحية:
ــي حالــة وجــود صــور تــدعم البحــث ،يجــب إرســال الصــور ع ــى
ال ﺮيد ٕالالك ﺮوني ي >ملـف منفصـل< ع ـى هيئـة ) ،(JPEGحيـث
أن وضـ ــع الصـ ــور ـ ــي ملـ ــف الكتابـ ــة ) (Wordيقلـ ــل مـ ــن درجـ ــة
وضوحها )(Resolution
خاتمة )خالصة(:
تحتــوي ع ــى عــرض موضــو ي للنتــائج والتوصــيات الناتجــة عــن
محتــوى البحــث ،ع ــى أن تكــون مــوجزة بشــكل واضــح ،وال تــأتي
مكررة ملا سبق أن تناوله الباحث ي أجزاء سـابقة مـن موضـوع
البحث.
الهوامش:
يجـ ـ ــب إدراج الهـ ـ ــوامش ـ ـ ــي شـ ـ ــكل أرقـ ـ ــام متسلسـ ـ ــلة ـ ـ ــي ايـ ـ ــة
ً
البحــث ،مــع مراعــاة أن يذكــر اســم املصــدر أو املرجــع كــامال عنــد
ٕالاشــارة إليــه ألول مــرة ،فــإذا تكــرر يســتخدم الاس ــم املختصــر،
ً
وع ـ ــى ذل ـ ــك فس ـ ــوف ي ـ ــتم فق ـ ــط إدراج املس ـ ــتخدم فع ـ ــال مـ ـ ــن
املصــادر واملراجــع ــي الهــوامش .يمكــن للباحــث إتبــاع أي أســلوب
ـ ــي توثي ـ ــق الحوا ـ ـ )اله ـ ــوامش( بش ـ ــرط التوحي ـ ــد ـ ــي مجم ـ ــل
الدراسـ ــة ،وبإمك ـ ــان الباح ـ ــث اسـ ــتخدام نم ـ ــط ""APA Style
الش ــائع ــي توثي ــق ٔالابح ــاث العلمي ــة والتطبيقي ــة ) American
 ،(Psychological Associationحيــث ُيشــار إ ــى املرجــع ــي املـ ن
ً
بعــد فقــرة الاقتبــاس مباشــرة وفــق ال ﺮتيــب التــا ي) :اســم عائلــة
املؤلــف ،ســنة النشــر ،رقــم الصــفحة( ،ع ــى أن تــدون ٕالاح ـاالت
املرجعية كاملة ي اية البحث.
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ﺮ
َﻗﻮَا ِﻋﺪُ اﻟ َﻨ َﺸ َ

حقوق املؤلف
 املؤل ــف مس ــئول مس ــئولية كامل ــة عم ــا يقدم ــه للنش ــر بالدوري ــة،
وعن توافر ٔالامانة العلمية به ،سواء ملوضـوعه أو ملحتـواﻩ ولكـل
ما يرد بنصه و ى ٕالاشارة إ ى املراجع ومصادر املعلومات.
 جميــع ٓالاراء ؤالافكــار واملعلومــات الــواردة بالبحــث تع ــﺮ عــن رأى
كات ــا وع ــى مس ــئوليته ه ــو وح ــدﻩ وال تع ــﺮ ع ــن رأى أح ــد غ ــﺮﻩ،
وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية ي ذلك.
ُ
 ترس ــل الدوري ــة لكـ ــل ص ــاحب بحـ ــث أج ـ ـ للنشـ ــر ،نس ــخة مـ ــن
العـ ــدد املنشـ ــور بـ ــه البحـ ــث ،ومسـ ــتلة مـ ــن البحـ ــث ع ـ ــى ال ﺮيـ ــد
ٕالالك ﺮوني.
 يحــق للكاتــب إعــادة نش ــر البحــث بصــورة ورقي ــة ،أو إلك ﺮوني ــة
بع ـ ــد نش ـ ــرﻩ ـ ــي الدوري ـ ــة دون الرج ـ ــوع لهيئ ـ ــة التحري ـ ــر ،ويح ـ ــق
للدوريــة إعــادة نش ــر املقــاالت والبح ــوث بص ــورة ورقيــة لغاي ــات
غ ﺮ ربحية دون الرجوع للكاتب.
ً
 يح ــق للدوري ــة إع ــادة نش ــر البح ــث املقب ــول منفص ــال أو ض ــمن
مجموعـ ــة مـ ــن املسـ ــاهمات العلميـ ــة ٔالاخـ ــرى بلغ ـ ــا ٔالاصـ ــلية أو
م ﺮجمــة إ ــى أيــة لغــة أخــرى ،وذلــك بصــورة إلك ﺮونيــة أو ورقيــة
لغايات غ ﺮ ربحية.
ّ
 ال تـ ــدفع املجل ـ ــة أي ـ ــة مكاف ـ ــآت ماليـ ــة عم ـ ــا تقبل ـ ــه للنش ـ ــر ف ـ ــا،
ً
ويعت ـ ــﺮ م ـ ــا ينش ـ ــر ف ـ ــا إس ـ ـ ً
معنوي ـ ـا م ـ ــن الكات ـ ــب ـ ــي إث ـ ـراء
ـهاما
املحتوى الرقم العربي.

املراسالت
ُ ت َ
رسل الاستفسارات والاق ﺮاحات إ ى ال ﺮيد ٕالالك ﺮوني:
info@kanhistorique.org
ُ ت َ
رسل ٔالاعمال املطلوبة للنشر إ ى رئيس التحـريـر:
mr.ashraf.salih@gmail.com
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ٕالاصدارات والتوزيع
ﱠ ُ َ ْ
ﱠ
ْ
 تصدر د ِورية كان الت ِاريخية أربع مرات ي السنة:
)مارس -يونيو – سبتم ﺮ – ديسم ﺮ(.
 الدوريــة متاحــة للقـراءة والتحميــل ع ــﺮ موقعهــا ٕالالك ﺮونــي ع ــى
شبكة ٕالان ﺮنت.
ُ
َ 
ترسـ ـ ــل ٔالاعـ ـ ــداد الجديـ ـ ــدة إ ـ ـ ــى ك ﱠتـ ـ ــاب الدوريـ ـ ــة ع ـ ـ ــى بريـ ـ ــدهم
ٕالالك ﺮوني الخاص.
 ي ـ ــتم ٕالاع ـ ــالن ع ـ ــن ص ـ ــدور الدوري ـ ــة ع ـ ــﺮ املواق ـ ــع املتخصص ـ ــة،
واملجموعات ال ﺮيدية ،والشبكات الاجتماعية.
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 املراجع:
يجب أن تكون ذات عالقـة فعليـة بموضـوع البحـث ،وتوضـع ـي
ايــة البحــث ،وتتضــمن قائمــة املراجــع ٔالاعمــال ال ـ تــم ٕالاشــارة
إل ا فقط ي الهوامش ،أي يجب أال تحتوي قائمة املراجع ع ى
أي مرج ــع ل ــم ت ــتم ٕالاش ــارة إلي ــه ض ــمن البح ــث .وترت ــب املراج ــع
ً
طبقـ ــا لل ﺮتيـ ــب الهجـ ــائي ،وتصـ ــنف ـ ــي قائمـ ــة واحـ ــدة ـ ــي ايـ ــة
البح ـ ــث مهمـ ـ ــا كـ ـ ــان نوعهـ ـ ــا :كت ـ ــب ،دوريـ ـ ــات ،مجـ ـ ــالت ،وثـ ـ ــائق
رس ــمية… ،ال ــخ ،ويمك ــن للباح ــث إتب ــاع أي أس ــلوب ــي توثي ــق
املراجع واملصادر بشرط التوحيد ي مجمل الدراسة.
عروض الكتب
 تنشر الدورية املراجعات التقييميـة للكتـب "العربيـة ؤالاجنبيـة"
حديث ــة النش ــر .أم ــا مراجع ــات الكت ــب القديم ــة فتك ــون حس ــب
قيمة الكتاب وأهميته.
 يجــب أن يعــالج الكتــاب إح ــدى القضــايا أو املجــاالت التاريخيــة
املتعددة ،ويشتمل ع ى إضافة علمية جديدة.
ً
ملخصــا ً
وافيــا ملحتويــات الكتــاب ،مــع بيــان أهــم
 يعــرض الكاتــب
أوج ــه التم ـ وأوج ــه القص ــور ،وإب ـراز بيان ــات الكت ــاب كامل ــة ــي
أول الع ـ ـ ــرض) :اسـ ـ ـ ــم املؤلـ ـ ـ ــف /املحق ـ ـ ــق /امل ـ ـ ـ ــﺮجم ،الطبعـ ـ ـ ــة،
الناش ـ ـ ـ ــر ،مك ـ ـ ـ ــان النش ـ ـ ـ ــر ،س ـ ـ ـ ــنة النش ـ ـ ـ ــر ،السلس ـ ـ ـ ــلة ،ع ـ ـ ـ ــدد
الصفحات(.
 أال تزيد عدد صفحات العرض عن ) (١٢صفحة.
عروض ٔالاطاريح الجامعية
 تنش ــر الدوري ــة ع ــروض ٔالاط ــاريح الجامعي ــة )رس ــائل ال ــدكتوراﻩ
واملاجس ـ ــت ﺮ( ال ـ ـ ـ تـ ـ ــم إجاز ـ ـ ــا بالفع ـ ــلُ ،ويرا ـ ـ ــى ـ ـ ــي ٔالاطـ ـ ــاريح
)الرس ــائل( موض ــوع الع ــرض أن تك ــون حديث ــة ،وتمث ــل إض ــافة
علمي ــة جدي ــدة ــي أح ــد حق ــول الدراس ــات التاريخي ــة والعل ــوم
ذات العالقة.
 إب ـراز بيان ــات ٔالاطروح ــة كامل ــة ــي أول الع ــرض )اس ــم الباح ــث،
اسم املشرف ،الكلية ،الجامعة ،الدولة ،سنة ٕالاجازة(.
 أن يشــتمل العــرض ع ــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث،
مع ملخص ملشكلة )موضوع( البحث وكيفية تحديدها.
 ملخــص ملــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه وأدواتــه ،وخاتمــة ألهــم
ما توصل إليه الباحث من نتائج.
 أال تزيد عدد صفحات العرض عن ) (١٥صفحة.
تقارير اللقاءات العلمية
 ترح ـ ـ ـ ــب الدوري ـ ـ ـ ــة بنش ـ ـ ـ ــر التق ـ ـ ـ ــارير العلمي ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن الن ـ ـ ـ ــدوات،
وامل ــؤتمرات ،والحلق ــات النقاش ــية )س ــيمنار( الحديث ــة الانعق ــاد
ــي دول ال ــوطن العرب ــي ،وال ـ ـ تتص ــل موض ــوعا ا بالدراس ــات
التاريخي ــة ،باإلض ــافة إ ــى التق ــارير ع ــن امل ــدن واملواق ــع ٔالاثري ــة،
واملشروعات ال ﺮاثية.
 يشـ ـ ـ ﺮط أن يغط ـ ــي التقري ـ ــر فعالي ـ ــات اللق ـ ــاء )ن ـ ــدوة  /م ـ ــؤتمر/
ورش ــة عم ــل /س ــيمنار( مرك ـ ًـزا ع ــى ٔالابح ــاث العلميـ ــة ،وأوراق
العمــل املقدمــة ،ونتائجهــا ،وأهــم التوصــيات ال ـ يتوصــل إل ــا
اللقاء.
 أال تزيد عدد صفحات التقرير عن ) (١٠صفحات.

قواعد عامة
ُ
 ترسـ ـ ـ ـ ــل كافـ ـ ـ ـ ــة ٔالاعمـ ـ ـ ـ ــال املطلوبـ ـ ـ ـ ــة للنشـ ـ ـ ـ ــر بصـ ـ ـ ـ ــيغة برنـ ـ ـ ـ ــامج
مايكروســوفت وورد  Microsoft Wordوال يلتفــت إ ــى أي صــيغ
أخرى.
 املســاهمون للمــرة ٔالاو ــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
يرس ــلون أعم ــالهم مص ــحوبة بس ـ ﺮهم الذاتي ــة العلمي ــة "أح ــدث
نموذج".
 ترتــب ٔالابحــاث عنــد نشــرها ــي الدوريــة وفــق اعتبــارات فنيــة ال
عالقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٦

من أعالم تلمسان :أبو عبد ﷲ الشريف التلمساني )٧٧١ – ٧١٦هـ١٣٧٠ – ١٣١٦ /م(
قاسمي بختاوي  - -جامعة حسيبة بن بوعلي – الجزائر
العالقات الجزائرية ال ﺮتغالية خالل الف ﺮة العثمانية
د .عبد القادر فكاير  - -جامعة خميس مليانة – الجزائر
العالقات السياسية ب ٔن الدولت ن الزيانية والحفصية
عبد ﷲ طويلب  - -جامعة ابي بكر بلقايد – الجزائر
التواجد املذه ي السودان الغربي ب ن القرن ن الخامس والعاشر للهجرة
نور الدين شعباني  - -المركز الجامعي خميس مليانة– الجزائر
الوضع الدي لنصارى ٔالاندلس ع ى عهد الدولة ٔالاموية )٤٢٢ -١٣٨هـ١٠٣١ -٧٥٦ /م(
محي الدين صفي الدين  - -جامعة معسكر – الجزائر
الحياة الثقافية ي ٔالاندلس خالل القرن ن )٩ – ٧هـ ١٥ – ١٣ /م(
زكري المعة  - -جامعة تلمسان – الجزائر

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺪد

ً
أنموذجا
معالم من الحضارة العربية ٕالاسالمية ي ٔالاندلس :الفنادق
د .خليل خلف الجبوري  - -جامعة تكريت – العراق
َْ َ ُ
الثقافة الشعبية ي ٔالاندلس :رصد واق ي من خالل أعمال ابن َح ﱠيان القرط
دٔ .انور محمود زناتي  - -جامعة عين شمس – مصر
مصطلح الرباط :املفهوم والداللة
د .إكرام شقرون  - -باحثة في تاريخ وحضارة اإلسالم – المغرب
الحياة الثقافية ي املغرب ٔالاوسط من خالل كتابات الرحالة والجغرافي ن املغاربة
مصطفى علوي  - -جامعة بشار – الجزائر
ٔنموذج لظاهرة الغش ي الحرف والصنائع املخزنية ي املغرب خالل النصف ٔالاول من القرن ١٨م
ا.د .محمد اعطيطي  - -باحث في تاريخ المغرب الحديث – المغرب
املؤسسات التعليمية ي املغرب ٔالاوسط :خالل القرن ن الثامن الهجري /الرابع عشر امليالدي
ّعباس قويدر  - -جامعة الجياللي اليابس – الجزائر
ٔاستحضار الرموز فوق الطبيعية إ ى ٔالارض ي املشرق العربي القديم
ا.د .بشار محمد خليف  - -خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم – سوريا

ر تمودة :ال ر ذو ٔالاسماء الخمسة
ٔا.د .مصطفى غطيس  - -جامعة عبد الملك السعدي – المغرب
أساليب ٕالامام عبد الحميد بن باديس ي مواجهة سياسة ٕالادماج
فاطمة الزهراء سيدهم  - -جامعة معسكر– الجزائر
ٔعرض كتـ ـ ـ ـ ـاب :أضواء جديدة ع ى دور املهالبة السياﺳ والثقا ي ي جرجان
ا.د .إبراهيم عبد المنعم سالمة  - -جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان
ؤالاندلس :إسهام ي دراسة انعكاسات ثقافة الكتاب ع ى املجتمع
عرض أطروحة :الكتاب باملغرب
ٔ
دٔ .احمد الصديقي  - -دكـتوراه في تاريخ المغرب واالندلس – المغرب
حضورها وانحسارها ،تأث ﺮها وتأثرها
العربية ٕالاسالمية:
ٔ
ملف العدد :العمارة ٔ
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كلمة ) (Folkتع الشعب أو الناس ،وكلمة ) (Loreتع املعرفة أو الحكمة ،فتكون
ال ﺮجمة الحرفية لكلمة ) (Folkloreتع "حكمة الناس أو املعرفة الشعبية" .وقد ولد
مجال علم الفولكلور ) (Folkloristicsفي أوربا في القرن التاسع عشر باالرتباط مع
ظهور النزعة القومية ،وقد ركز علماء الفولكلور األوائل دراسا م على الفالح ن غير
المتعلمين في المقام األول دف تتبع ٔالاصول البعيدة للعادات والعقائد العتيقة .ومع
مرور الوقت تيقظ العالم إ ى ٔالاهمية العظيمة لهذا املوروث الاجتما ي الذي ال يقل أهمية
ُ
عن اللقى ٔالاثرية املادية )كالتماثيل ،ؤالابنية( فلذلك اتجه العلماء إ ى حفظه وحمايته من
الضياع باعتبارﻩ يضم بقايا آثار ماض آخذ في التال .

ينصب اهتمامها ع ى الفولكلور بوصفه علم اللغة ؤالادب ؤالاجناس والتاريخ ...إلخ .ويتناول
كل علم من هذﻩ العلوم دراسة الفولكلور من وجهة نظرﻩ ،فعلم اللغة يتناول الكلمة ي
الفولكلور ،وتاريخ اللغة ال ت ﺮاءى فيه ،وعالق ا باللهجاتّ .أما ٔالادب فيدرس السمات
العامة للفولكلور والفرق بينه وب ن ٔالادب ،وعلم املوسيقا يدرس العناصر املوسيقية
واملسرحية ي الفولكلور ،وعلم ٔالاجناس يتعرض لدور الفولكلور وآثارﻩ ي حياة الشعوب
وارتباطه بالطقوس والتقاليد ،وعلم التاريخ يبحث ي الو ي الشع لتفهم ٔالاحداث
التاريخية ال يعكسها الفلكلور بصفته ذاكرة ّ
وهوية لألجيال.
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إن دراسات الفولكلور ھي مجال معرفي متعدد ٔالابعاد ،يتكون من الشق الشفا ي :الفنون
القولية ،أو ٔالادب الشع )الشعر الشع  ،والحكاية ،واملثل ،واللغز ،والنادرة ،ؤالاحجية،
والس ﺮ ،واملدائح ،واملوسيقى وأغاني العمل ،ؤالاعياد واملناسبات الاجتماعية ،والرقص
والحركات التعب ﺮية ،والطقوس واملعتقدات )السحر ،والتعاويذ ،والجان ،والرموز الرقمية،
ؤالالوان ،ودالالت الجسم ٕالانساني ،والعادات والتقاليد )املتعلقة بدورة الحياة :الوالدة،
والزواج ،والوفاة( ،واملعارف )كالطب الشع ( ،والتصورات حول )الجمادات ،والنباتات،
والحيوانات( .أما الشق املادي :املنتجات املادية املحسوسة كالثياب املطرزة والح ي )الزي
الشع ( وأدوات :املوسيقى ،والطبخ ،والحصاد ،ؤالابنية واملساكن ،والحرف الشعبية،
ومجمل مستعمالت الحياة الشعبية بشق ا الرو ي واملادي.
ً
ارتباطا ً
وثيقا ،بطقوسه وعاداته وتقاليدﻩ،
يتضح ٓالان؛ أن الفولكلور يرتبط بحياة الشعب
ً
وع ى صفحته تنعكس خصائص مختلف املراحل التاريخية ،لذلك نشاهد علوما أخرى
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املراجع
 عمـ ــرو عبـ ــد العزي ـ ـز من ـ ــﺮ ،مص ـ ــر
والنيل :ب ن التاريخ والفولكلـور-.
القـ ــاهرة :الهيئ ـ ــة العام ـ ــة لقص ـ ــور
الثقافة) .٢٠٠٩ ،مقدمة املؤلف(
 قاســم عبــدﻩ قاســم ،ب ـ ن الت ــاريخ
والفولكل ـ ـ ـ ـ ـ ــور -.الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة :عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
للدراسات والبحوث.١٩٩٨ ،
 موسـ ـ ـ ـ ـ ــوعة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاث الشـ ـ ـ ـ ـ ــع
العرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي /تحريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الج ـ ـ ـ ـ ـ ــوهري -.الق ـ ـ ـ ـ ـ ــاهرة :الهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العامـ ــة لقصـ ــور الثقافـ ــة.٢٠١٢ ،
)م ــج ،١عل ــم الفولكل ــور :املف ــاهيم
والنظريات واملناهج(
 نادي ـ ـ ـ ـ ـ ــة يعق ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،الفولكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
)املـ ـ ــأثورات الشـ ـ ــعبية(/ترجمـ ـ ــة:
م ـ إب ـراهيم -.مت ــاح ع ــﺮ ص ــفحة
د .س ـ ـ ـ ـ ـ ــعاد جوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــف )جامع ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كاليفورني ـ ـ ــا( بت ـ ـ ــاريخ  ٢٣نـ ـ ـ ــوفم ﺮ
 ،٢٠١٢ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط:
)(http://sjoseph.ucdavis.edu

ومع ذلك فإن الدراسات التاريخية ظلت ف ﺮة طويلة تخاصم املوروثات الشعبية ،وت ﺮفع عن
الاستعانة ا .وبسبب غطرسة املؤرخ ن ،الذين تصوروا أن الوثيقة املكتوبة ي عماد
البحث والدراسة التاريخية ،ظلت املوروثات الشعبية ،بكل أشكالها وأنماطها ،بمنأى عن
ً
الد اسات التا يخية ً
زمنا طويال .بيد أن التطورات ال أملت بمجال الدراسات التاريخية
ر
ر
دفعت باملؤرخ ن إ ى الاع ﺮاف امل ايد بما طال السكوت عنه ي املوروث الشع الذي يقدم
لنا رؤية جمعية للحقيقة التاريخية ،فالتاريخ ي شكله الكالسيكي برجوازي ال عة ،إذ يؤرخ
ً
دائما لحياة امللوك والعظماء والفاتح ن ؤالاحداث الهامة .أما الفولكلور فهو سجل لتاريخ
املجتمعات الشعبية )تاريخ الشعوب( العريضة ،كما تمثله أحداث العامة ٔالاقل جهارة،
وهو بما يحويه من مأثورات شعبية معينة ،يشكل نواميس اجتماعية تع ﺮ عن عالقة
إنسانية مع البيئة واملجتمع ويؤكد ا ذاته ،وشخصية ٔالامة ال ينتم إل ا .لذا برزت
أهمية اعتماد املؤرخ ع ى املوروث الشع بجانب مصادرﻩ التقليدية ،الستيعاب الظاهرة
التاريخية ورسم صورة كلية لها.
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أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﻮردو
أستاذ تاريخ ٕالاسالم والحضارة
املركز ال ﺮبوي الجهوي
وجدة – اململكة املغربية

عبد العزيز غوردو ،من تاريخ الفكر السياﺳ عند املسلم ن :الفارابي
من خالل كتابيه "آراء أهل املدينة الفاضلة" و"السياسة املدنية"-.
دورية كان التاريخية -.العدد الثامن عشر؛ ديسم ﺮ .٢٠١٢
ص .١٨ –٩
www.kanhistorique.org
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ﻣﻘﺪﻣﺔ

»الفكر السياﺳ عند الفارابي من خالل كتابيه «...هو العنوان
الذي يمكن اق ﺮاحه ،ي هذﻩ املقدمة ،ليع ﺮ عن صيغة العنوان
ٔالاص ي بطريقة مباشرة ،وشارحة له ،بما أن الحديث يجري هنا عن
نموذج من نماذج الفكر السياﺳ عند املسلم ن ،وليس كل هذا
الفكر؛ وبحيث يمكن أن يسمح لنا هذا الاق ﺮاح بفتح زاوية أخرى
لقراءة املوضوع ،وفهم ٕالاطار النظري الذي صاغ فيه الفارابي فكرﻩ
السياﺳ  ،ويسمح لنا ،بالتا ي ،بموقعة املفهوم ن املركزي ن ي فكر
املعلم الثاني )أي الن والفيلسوف( ضمن هذﻩ املنظومة الفكرية،
أي ضمن ٕالاضافات ٔالاخرى املقاربة ملوضوع السياسة واملندرجة
ضمن فكرﻩ.
والحديث عن الفكر السياﺳ لدى هذا الفيلسوف يستلزم
ابتداء تحديد الشروط التاريخية ال أفرزته ،أي إبراز املؤثرات
السياسية والفكرية والثقافية ...ال ساهمت ي تشكيل شخصية
الفارابي من جهة ،ونحتت الحياة الواقعية ال عاش ف ا من جهة
ثانية .أما فكرﻩ السياﺳ فيستد ي استحضار مقدمات هذا الفكر
عند علماء الكالم ،ثم ٕالاضافات ال أدخلها الفارابي ع ى هذا
ً
واحدا من أعمدته ،إن لم يكن أهمها؛ وإذ
الفكر ،باعتبارﻩ
نستحضر هذﻩ ٕالاضافات نستحضر باالستتباع مسألة النبوة
والحكمة ،ي عالق ا باملدينة الفاضلة ،لنتساءل ي أفق ذلك :ملاذا
اشتغل الفارابي ع ى مسألة النبوة والحكمة؟ هل كان ذلك استجابة
لقناعة دينية تروم الدفاع عن النقل باعتماد العقل كما فعل
علماء الكالم من قبل؟ أم كان يتوسل حال للمعضلة السياسة ،بما
يقي املدينة ← الدولة )أو ربما الخالفة( مخاطر التمزق والانكسار،
ويصل بالتا ي إ ى رسم حدود فاصلة ب ن ما ينفع الناس وب ن ما
يضرهم ي حيا م العملية؟
إن لغة الفارابي الفلسفية املكثفة ،ومنظومته الفكرية املعقدة،
عرضا أو ً
ً
غرضا ،كلها
وعدم حسمه ي بعض القضايا ال أثارها،
أمور تضاعف من صعوبة البحث ،عن نظرية صافية ي السياسة،
بسبب كو ا ظلت مر نة باألسئلة الدينية؛ بل لعل محاولة الفارابي
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تتناول هذﻩ الدراسة الفكر السياﺳ عند "املعلم الثاني"
الفارابي )٣٣٩ - ٢٦٠هـ٩٥٠ - ٨٧٤ /م( من خالل كتابيه" :آراء أهل
املدينة الفاضلة" ،و"السياسة املدينة" ،وذلك من خالل مبحث ن
رئيس ن همأ :الاول ،الشروط الذاتية واملوضوعية املؤسسة لفكر
الفارابي ،فقد تأسس الفكر السياﺳ للفارابي ،ع ى شروط ذاتية
ارتبطت به وباملحيط الثقا ي الذي أثر فيه مباشرة )مطلب أول(؛
وع ى شروط موضوعية سياسية وفكرية – سياسية ،دفعته لتأمل
ّ
واقعه والتفكر فيه ،بغية اق ﺮاح فكر يغنيه أو يتجاوزﻩ )مطلب ثان(.
أما املبحث الثاني ،املدينة الفاضلة :ب ن الحكمة والنبوة ،فسيعرض
املدنية الفاضلة ومضادا ا ،ثم مسألة العالقة ب ن الحكمة والنبوة،
واملفاضلة بي ما.
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صياغة أجوبة توفيقية ب ن العقل والنقل ،أو الشريعة والحكمة -
ً
عموما  -هو ما قيد
كما هو شأن علم الكالم والفلسفة ٕالاسالمية
فكرﻩ بالضبط لطرح نظرية واضحة ي الشأن السياﺳ الصرف أو
الخالص.
لذلك فإننا حاولنا ،جهد ٕالامكان ،توظيف ما وفرﻩ لنا كتاباﻩ
املؤثثان للموضوع )آراء أهل املدينة الفاضلة؛ السياسة املدنية(،
وبعض الكتابات املوازية إلنتاجه الفكري ،للخروج برؤية تقريبية
تشتق فكرﻩ السياﺳ من فكرﻩ الدي  ،علما بأننا نزعم ي هذا
املقام بأن فكر الفارابي حمال معان ،مما جعل ،ويجعل ،قراءته
دائما منفتحة ع ى أك ﺮ من تأويل ،وهذا كله ال يزيد البحث ،ي فكرﻩ
و ي الفكر السياﺳ ٕالاسالمي عموما ،إال إثراء وتنوعا ،ع ى املستوين
الكم والنو ي؛ خاصة عندما تحضر قناعة دفينة بأن "الكلمة
ٔالاخ ﺮة" ي املوضوع ما تزال بعيدة املنال .ولت يل هذﻩ املعطيات
اق ﺮحنا صياغ ا ع ﺮ تصميم تألف من مبحث ن ،تناسلت م ما
مطالب وفروع ،أو ح فقرات إن اقت الحال.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﺸﺮوط اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﺎراﺑﻲ

تأسس الفكر السياﺳ للفارابي ،ع ى شروط ذاتية ارتبطت به
وباملحيط الثقا ي الذي أثر فيه مباشرة )مطلب أول(؛ وع ى شروط
موضوعية سياسية وفكرية – سياسية ،دفعته لتأمل واقعه
ّ
والتفكر فيه ،بغية اق ﺮاح فكر يغنيه أو يتجاوزﻩ )مطلب ثان(.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻇﺮوف اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
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ً
تجري الرواية بأن الفارابي عاش ز ً
ً
حصورا ،رغم
متقشفا
اهدا
ً
مكتفيا عن قناعة منه بالقليل ،لذلك
ٕالاغراءات ال أحاطت به،
لم يخلف ً
متاعا ً
ماديا ُيذكر ،لكن مخلفاته العلمية والفكرية كانت
غزيرة جدا (٤):فهل كان لحياته الصوفية انعكاس ع ى إنتاجه
الفكري ،خاصة ي قضية الفيض والتما ي مع املوجود ٔالاول؟ أبدع
)(٥
الفارابي ي مجال الفلسفة والفكر والسياسة والطب واملوسيقى
والشعر واللغات ح إن بعض الروايات تح أنه أتقن سبع ن
لغة!؟ وخلف ً
كتبا عديدة لم يصل إلينا م ا ،مع ٔالاسف ،إال حوا ي
أربع ن؛) (٦من بي ا كتابا" :السياسة املدنية" املعروف ً
أيضا بـ"مبادئ
املوجودات"؛ وكتاب "آراء أهل املدينة الفاضلة" ،اللذان يشكالن
أرضية هذا املوضوع.
الفرع الثاني :حركة تداول ٔالافكار الجديدة
امتصت الفتوحات ي صدر ٕالاسالم والعصر ٔالاموي الجزء
ٔالاك ﺮ من نشاط العرب واملسلم ن ،لكن بعد أن هدأت عمليات
الفتح الك ﺮى انصرف الخلفاء والوالة إ ى تنظيم النشاط الفكري
والثقا ي ،وهو نشاط بدأ مبكرا لكنه لم يأخذ مالمحه العريضة إال
زمن العباسي ن متكئا ع ى أساس نٕ :الاسالم ً
دينا والعربية لغة؛
ٔالاول رسم مضمون الثقافة والثاني حدد وعاءها الحاضن ،أي
التعريب.
والواقع أن عملية التعريب ال جرت كانت كب ﺮة وشاملة،
ويمكن تقسيمها إ ى مرحلت ن الحد الفاصل بي ما هو زمن
املأمون (٧)،أما مكا ا فغ ﺮ محدد ) ي جنديسابور وحران
وٕالاسكندرية وغ ﺮها (...وإن لعب بيت الحكمة الدور ٔالابرز ف ا ،وهو
بيت الحكمة -عبارة عن مكتبة أنشئت نوا ا ٔالاو ى زمن املنصورواتسعت زمن الرشيد وأصبحت ي عهد املأمون أعظم مركز ثقا ي
ي الدولة العربية ،حيث تخصصت ف ا قاعات لل ﺮجمة يقوم عل ا
م ﺮجمون يتقاضون جرايا م من الدولة .ومن أشهر امل ﺮجم ن ي
التاريخ ٕالاسالمي – إ ى غاية الفارابي – ابن املقفع الفارﺳ ،
وجرجيس بن بختيشوع ،ويوحنا بن ماسويه ،والحجاج بن مطر،
وآل حن ن بن إسحاق ،وآل ثابت بن قرة وقسط بن لوقا )وهؤالء
جميعا من السريان() (٨وآل نوبخت من الفرس...
أما الكتب ال ترجمت فكث ﺮة ،منا م ا ي املجاالت املقاربة
للسياسة" :تاريخ ملوك الفرس" و"التاج ي س ﺮة أنو شروان" اللذان
ترجمهما ابن املقفع )ت ١٤٢ .هـ( عن ال ﺮاث الفارﺳ  ،وهو ً
أيضا َمن
ترجم "كليلة ودمنة" عن ال ﺮاث الهندي )مرو ًرا بالفارسية(؛ أما
يوحنا بن البطريق )ت .ب ن ١٨٢هـ و١٩٠هـ؟() (٩فقد ترجم ً
عددا من
كتب ٕالاغريق منا م ا ع ى وجه الخصوص كتاب "سر ٔالاسرار"
املعروف ً
أيضا بـ"السياسة والفراسة ي تدب ﺮ الرئاسة" ألرسطو،
)(١٠
والذي أثر مباشرة ي الفارابي ،من خالل مبحثه الخاص باملدينة،
ع ﺮ مقولة العقل الفعال؛ كما أثر فيه كتاب "الجمهورية" ألفالطون
والذي ترجمه حن ن بن إسحاق )ت٢٦٠ .هـ( (١١)،من خالل البحث
عن السعادة عن طريق الفضيلة والحكمة ،لبناء املدينة الفاضلة،
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يتناول الفرع ٔالاول ،من هذا املطلب ،نبذة موجزة عن س ﺮة
الفارابي ،بينما يعالج الفرع الثاني تأث ﺮ ال ﺮجمة ي فكرﻩ السياﺳ ،
من خالل حركة تبادل ٔالافكار.
الفرع ٔالاول :س ﺮة ذاتية
محمد الفارابي امللقب بأبي نصر  -رغم أن املشهور أنه لم ي وج
ولم يخلف عقبا  -كما يلقب باملعلم الثاني ،بعد املعلم
ٔالاول/أرسطو ،نظرا ألنه أك ﺮ شارح لفكرﻩ ،وكذا بسبب مكانته
املتم ة ي مجال الفلسفة (١).أما الفارابي فنسبة إ ى مسقط رأسه
مدينة فاراب ،أو باراب ،من بالد تركستان (٢)،فهو إذن تركي ٔالاصل،
والراجح أنه ولد سنة  ٢٥٩هـ ٨٧٣ – ٨٧٢/م ،وتو ي سنة ٣٣٩
)(٣
هـ ٩٥١ – ٩٥٠/م.
درس ي بداية حياته ،بمدينته فاراب ،مختلف أصناف العلوم
وٓالاداب والفلسفة والفنون ،وأتقن عدة لغات م ا ال ﺮكية والعربية
والفارسية واليونانية ...قبل أن يلتحق سنة ٣١٠هـ بالعراق ليعمق
معارفه ي الطب )ع ى يد يوحنا بن حيالن املسي ي( واملنطق )ع ى
يد أبي بشر م بن يونس املسي ي أيضا( والعلوم اللسانية )ع ى يد
ابن سراج( ،مما يسمح لنا بالتساؤل حول املؤثرات املسيحية ي
فكرﻩ ً
الحقا؟ و ي سنة  ٣٣٠هـ رحل مرة أخرى إ ى بالد الشام،
وبالذات إ ى بالط سيف الدولة الحمداني ،بحلب ،فمكث ا ثمان
سنوات ،قبل أن يرحل إ ى مصر سنة  ٣٣٨هـ ،وم ا يعود إ ى بالد
الشام ،حيث تو ي ودفن بدمشق سنة  ٣٣٩هـ.
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كما تأثر الفارابي باملقوالت اليونانية ال أدخلها الكندي )ت.
٢٥٦هـ( ،وحاول من خاللها التوفيق ب ن الفلسفة والشريعة ،بقوله
إن النبوة والفلسفة طريقتان مختلفتان للوصول إ ى الحقيقة،
ومعروف أن الكندي) (١٢نفسه اشتغل م ً
ﺮجما ي بيت الحكمة زمن
املأمون ،لكنه لم يش ر بنظرية ي السياسة بقدر ما اش ر ي الطب
ً
عموما.
واملوسيقى والفلسفة
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻔﺎراﺑﻲ ﻓﻲ زﻣﻨﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻔﻜﺮ – ﺳﻴﺎﺳﻲ

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

املناوئة ،دون أن يسلم من ذلك ح ٕالامارات ال جسدت من
الناحية النظرية عقيدة واحدة )انقسام الشيعة وصراعهم فيما
بي م؛ انقسام الخوارج وصراعهم ً
أيضا فيما بي م الخ(...؛ وهذﻩ
الدعاية السياسية امل ﺮرة للشرعية ،ي ال تكفلت كتب السياسة
ً
عموما ،بت يلها إ ى
الشرعية وٓالاداب السلطانية ،والفكر السياﺳ
أرض الواقع ،من خالل املناظرات والسجاالت املباشرة ،ي املساجد
واملدارس ؤالاسواق ،وما احتفظت به املدونات ً
أيضا؛ وقد أح
الدكتور نصر محمد عارف أزيد من  ٣٠٠كتاب ،ب ن مطبوع
ومخطوط ،ي السياسة الشرعية )أو الفكر السياﺳ كما عرفه
املسلمون( (١٧)،طبع م ا أزيد من  ١٠٠كتاب؛ علما بأن الرقم قد
ً )(١٨
يكون أك ﺮ ،وأن احتمال ضياع قسم م ا يبقى واردا.
الفرع الثاني:
مقدمات الفكر السياﺳ عند املسلم ن إ ى غاية م يء
الفارابي
عندما كان الفارابي بصدد تأليف كتابه "آراء أهل املدينة
الفاضلة" )٣٣١هـ٣٣٧ -هـ( كانت حركة تداول ٔالافكار الجديدة ي
ظل الخالفة ٕالاسالمية قد اكتملت حلقا ا منذ مدة طويلة،
وأصبحت بالتا ي أمهات الكتب ٕالاغريقية والهندية والفارسية
والرومانية ...قد وجدت طريقها إ ى اللغة العربية ،ناشرة أفكارها
)الجدل واملنطق والفلسفة والعلوم والحركات الغنوصية والشعوبية
والروح املسيحية (...ب ن من تداولها من مثقفي الف ﺮة وعوامها ،من
املسلم ن ،الذين استفادوا من أساليب البحث الجديدة للدفاع عن
ٕالايمان وإظهارﻩ" ،فتكونت نظرية علم الكالم ابتداء من القرآن
ً
عقالنيا
وقراءته املقننة ،والتفس ﺮ ،والحديث ...ليصبح هذا العلم
مع املع لة .وقد استخدم هذا العلم للدفاع عن ٕالاسالم بنفس
الوسائل املستخدمة ي اليونان ،وال كانت تم بالبحث ي العقائد
)(١٩
وتربط ب ن ٕالايمان ومتطلبات البحث."...
ً
عمليا إذن ،كان كل ء قد جرى ع ى أرض الواقع ،قبل مولد
الفارابي بزمن ،سواء ع ﺮ الوقائع ؤالاحداث التاريخية ،أو ع ﺮ
املطارحات العقدية والفكرية ال تجد جذورها ً
دائما ي الدين،
ً
ً
بحيث يستحيل أن نجد طائفة أو فرقة أو ً
سياسيا إال
كالميا أو
تيارا
وخرج من مظلة العقيدة والشرع ،أي الدين (٢٠).لكن ليس الدين ي
عالقته بما هو فوق بشري ،أي الو ي والنبوة ،وإنما الدين الذي
ً
أريد له أن يكون
سياسيا؛ وذلك بالبحث ي أصل مشكلة ٕالاسالم
ٔالاو ى ال لم تزدد مع مرور ٔالايام إال تفاقما ،و ي مشكلة
الخالفةٕ/الامامة .وهذا يع أن ننظر إ ى الفكر السياﺳ ٕالاسالمي
ع ى أنه تراث ممتد من ال ﺮاكم والتواصل ،املستند إ ى "النقل"
)(٢١
)القرآن والسنة( و"الوجود" )التاريخ والواقع(.
ففي القرون الثالثة ٔالاو ى ال تلت الهجرة ،أي زمن الفارابي
وما قبله ،كان قد تم تقعيد كل ء ذا الخصوص ،فمالمح الفكر
السياﺳ ٕالاسالمي كانت قد تشكلت فعال ،بعد أن كانت الفرق
ً
طبعا .وهكذا سيظهر التياران
والتيارات قد سبق ا ي التشكل
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عاش الفارابي ي زمن انعطفت فيه الدولة نحو الضعف
وتفسخت فيه الخالفة ،وهذا ما سيعالجه الفرع ٔالاول ،وكان الزمن
السياﺳ ي الواقع يعكس ما وصل إليه علم الكالم من تجاذبات
حول نظرية الخالفةٕ/الامامة ،والسياسة عموما )فرع ثان(.
الفرع ٔالاول:
منعطف القرن  ٤هـ ١٠/م وبداية تفسخ الخالفة الواحدة
بعد حوا ي قرن ونصف من نشأته راح الحكم العباﺳ ي ﺮنح
ليغوص ي طور طويل من الاضمحالل السياﺳ  :إذ مباشرة بعد
وفاة املتوكل ) ٢٤٧هـ٨٦١/م(" ،املدافع الشرس عن السنية") (١٣تو ى
الخالفة املعتمد ،وكان شقيقه املوفق هو الحاكم الفع ي ،ثم تو ى
بعدﻩ املعتضد )٢٧٩هـ٨٩٢/م –  ٢٨٩هـ٩٠٢/م( ،الذي تم ت ف ﺮة
حكمه بك ﺮة استعمال العنف وسفك الدماء؛ أما ٔالاسماء ال
تعاقبت بعد ذلك ع ى املشهد السياﺳ العباﺳ فكانت أقل بريقا،
رغم مهارة بعضها من الناحية السياسية )القاهر ٣٢٠هـ٩٣٢/م –
٣٢٢هـ٩٣٤/م؛ والرا ٣٢٢هـ٩٣٤/م – ٣٢٩هـ٩٤٠/م(؛ واملتابعة
املجهرية للوقائع تب ن "أن هؤالء الخلفاء الخالسي ن ،أبناء ٔالاجنبيات
والجواري ،قد جاؤوا إ ى الحياة صدفة عن طريق عواطف ٔالامراء...
)(١٤
وجاؤوا إ ى الحكم عن طريق املؤامرات."...
ي الواقع كان كل ء يجري كما لو أنه يعصف بالخالفة
ً
حاضرا ي
الواحدة/املوحدة لكل ٔالامة ،فالحاكم العباﺳ الذي ظل
ً
الوجدان الجم ي كزعيم لألمة ً
وذهنيا ،ووارث لخالفة النبوة،
زمنيا
ً
عمليا ،مناطق شاسعة :فاألمويون الذين
كانت قد انفلتت عنه،
سقطوا ي الشرق أعادوا بناء دول م ي ٔالاندلس ،وبا ي بالد املغرب
ٕالاسالمي كانت تتقاسمها إمارات ٔالادارسة واملدراري ن وب رستم
ؤالاغالبة وب قرة ...أما الزيديون فأقاموا دول م ي ط ﺮستان،
جنوب بحر قزوين ...وهذا الوضع سينتﻬ بتفج ﺮ الخالفة ٕالاسالمية
منتصف القرن الرابع الهجري إ ى ثالث خالفات )بغداد؛ القاهرة؛
قرطبة(.
)(١٥
فزمن الفارابي إذن كان املمهد القريب ،ع ﺮ "ٕالامارات املنفية"
هنا وهناك) (١٦لتفج ﺮ الخالفة ،حيث لن تستقيم بعد ذلك أبداً
خالفة واحدة لكل العالم ٕالاسالمي كما كان ٔالامر زمن الخالفة
الراشدة وأمويي الشرق؛ بل سيتأكد الصراع الدموي العنيف،
واملهلك ،لهذﻩ ٕالامارات فيما بي ا ،وال كانت تستند كلها إلقامة
شرعي ا ع ى أساس دي  ،ع ﺮ الدعاية والدعاية املضادة الهادفة إ ى
إبراز أحقية كل إمارة ي الحكم ،وباملقابل فساد دعوى ٕالامارات
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الكب ﺮان ٔالاوالن :أهل السنة والجماعة ي مقابل الشيعةٔ ،الاول
أرجع مسألة الخالفة إ ى أمور الدنيا ،واعت ﺮها من الفروع ،أما
الثاني فردها إ ى أمور العقيدة ً
نافيا أن تكون من ٔالامور ال يجري
ف ا التفويض لألمة ،أل ا ركن من أركان الدين ،وال يجوز لن
إغفاله؛) (٢٢وعن هذين التيارين الكب ﺮين انبجست تيارات أخرى
كث ﺮة عدت املصادر م ا أك ﺮ من  ٧٠فرقة؛) (٢٣وبما أن موضوعنا
ليس البحث ي الاختالفات العقدية بل السياسية ،رغم أن
املسألت ن تتداخالن ي أغلب ٔالاحيان ،فإننا س ﺮكز ع ى أهم
ٕالاضافات ي مجال الفكر السياﺳ لدى أهم هذﻩ الفرق ،مركزين
ي بحثنا ع ى نظرية الخالفة عند املتكلم ن:
 الخوارج :كانوا ي ٔالاصل أتباعا لع ي بن أبي طالب إال أ م
انشقوا عليه بسبب قضية التحكيم )٣٦هـ(ّ ،
فكفروﻩ بسبب
ذلك ،كما كفروا معاوية؛ ويرى فان فلوتن بأ م يمثلون
الديمقراطية ٕالاسالمية ،ي توجهها الجمهوري ،إذ كانوا يرون
أن الخالفة حق لكل مسلم ما دام كفؤا ،ال فرق ي ذلك ب ن
قر وغ ﺮ قر  ،وأنه إذا اخت ﺮ فال يصح له أن يعزل ع ا،
وإذا جار استحلوا عزله أو قتله (٢٤).إال أن هذا القول تناقضه
املتابعة التاريخية لإلمارت الخارجية نفسها )نموذج الرستمي ن
واملدراري ن ي بالد املغرب( ،وقد انقسموا إ ى فرق عديدة م ا:
ٔالازارقة والنجدية وٕالاباضية والصفرية.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ :ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ
واﻟﻨﺒﻮة

يستد ي الحديث عن املدنية الفاضلة الحديث عن مضادا ا
ً
أيضا ،وهذا ما سيعرضه املطلب ٔالاول ،ي ح ن سيعرض املطلب
الثاني ملسألة العالقة ب ن الحكمة والنبوة ،واملفاضلة بي ما.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ وﻣﻀﺎداﺗﻬﺎ

للمدينة الفاضلة ورئيسها مواصفات وشروط )الفرع ٔالاول(؛
كما للمدن املضادة ورؤسا ا مواصفات وشروط أيضا )الفرع
الثاني(.
الفرع ٔالاول :القول ي املدينة الفاضلة ورئيسها
تجد نظرية الفيض عند الفارابي تطبيقا ا العملية ي الحياة
الاجتماعية  -السياسية مباشرة ،وهو ينطلق  -ي هذا املستوى من
التحليل  -من مقولة يونانية قديمة مفادها "أن ٕالانسان حيوان
اجتما ي بطبعه" (٢٩)،وأن الاجتماع كله يؤول ي القصد إ ى
الاجتماع املدني" ،والجماعة املدنية ي جزء لألمة ؤالامة تنقسم
مدنا ...وقرى (٣٠)،"...مع ما يمكن استحضارﻩ هنا ملا تحمله كلمة
املدينة  Polisمن داللة ي الفكر السياﺳ اليوناني ،أي باعتبارها
رديفا للدولة ،من ب ن م ﺮادفات أخرى غ ﺮها.
إن الطبيعة قد تكفلت بتوف ﺮ حاجيات ٕالانسان وكمالياته ،لكن
هناك ما ال يستطيع ٕالانسان أن يدركه إال بواسطة العقل الفعال،
الذي يستطيع ،وحدﻩ ،أن يمنح لإلنسان "قوة ومبدأ به يس ى أو به
يقدر ...وذلك املبدأ هو العلوم ٔالاول واملعقوالت ٔالاول"...؛) (٣١لكن
ذلك ال يتحقق إال إذا تحققت ٕالارادة ال تنشد السعادة ،وهذﻩ
السعادة ال تتحقق إال من داخل نظرية الفيض نفسها ،أي أن الفكر
السياﺳ للفارابي هو محض صدى ،أو ارتداد لنظرية الفيض .من
هنا فإن املقصد الحقيقي للمدينة الفاضلة هو البحث عن سعادة
ٔالانفس بتأملها الحقائق ٔالازلية ي العقل الفعال؛ فﻬ سعادة عقلية
صرف (٣٢)،أي تلك ال تتوحد ف ا إرادة مجتمع ٔالافاضل ع ى
هدف واحد هو البحث عن السعادة الحقيقية .إ ا ،أي السعادة،
مرتبطة – حسب تصور الفارابي  -ب ﺮكيبة النفس ٕالانسانية ،و ي
تتحقق عندما تسيطر النفس العاقلة )وفضيل ا الحكمة( ع ى كل
من النفس الغضبية )وفضيل ا الشجاعة( والنفس الشهوانية
)وفضيل ا العفة( ،فيصل ٕالانسان إ ى السعادة؛ لكنه يحتاج لبلوغ
ذلك إ ى قائد يدله سبيل الحق ،و ديه إليه ،وهذا القائد هو
الرئيس.
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 املع لة (٢٧):فرقة أنشأها واصل بن عطاء الغزال )ت١٣١ .هـ(
ألسباب دينية )خالفه مع أستاذﻩ الحسن البصري( قبل أن
تدخل مع ﺮك السجال السياﺳ  .و ي ترى أن ٔالامة تختار
ً
ً
خليف ا من ملة ٕالاسالم )ليس شرطا أن يكون
قرشيا( من أهل
العدالة وٕالايمان )فﻬ تلتقي هنا مع آراء الزيدية ،من الشيعة،
وآراء جميع الخوارج ،باستثناء النجدات/الذين يرون بعدم
وجوب ٕالامامة(؛ ويتأكد لقاؤها مع الشيعة ،خاصة الزيدية،
ي كث ﺮ من ٔالامور ح أشكلت الفرقتان ع ى املؤرخ ن )زيد بن
ع ي تلميذ لواصل بن عطاء ،الذي رباﻩ محمد بن الحنفية(؛

كالقول بعقيدة ٕالامامة واملهدي املنتظر وتقديم ع ي ،إ ى درجة
أن مصادرهم تجعله ي الطبقة ٔالاو ى من املع لة ،كما أ م
بايعوا محمد النفس الزكية )أواخر عهد ٔالاموي ن؛ ووقفوا إ ى
جانب العلوي ن ضد العباسي ن( (٢٨).وجب التنويه ،أخ ًﺮا ،إ ى
أن الدولة ٕالادريسية باملغرب ،من ب ن الدول ال أشكلت
عقيد ا ع ى املؤرخ ن ،إذ يحوم حولها شك فيما إذا كانت
شيعية أم سنية أم مع لية؟
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 الشيعة :ظهرت مالمح التشيع آلل البيت أثناء الصراع الذي
دار ي سقيفة ب ساعدة )١١هـ( ،حيث رأى بعض الصحابة
)م م أبو سفيان وطلحة والعباس وخالد بن سعيد بن
العاص (...أن عليا أحق بالخالفة من أبي بكر (٢٥)،لكن تأجل
بروز التشيع كتيار سياﺳ إ ى غاية املرحلة الثانية من خالفة
عثمان ،وبالذات مع ابن سبأ الذي استقر بمصر وبدأ بنشر
تعاليم التشيع ٔالاو ى )مبدأ الرجعة( ،أما املحطة الحاسمة ي
تاريخ التشيع فﻬ وقعة كربالء )٦١هـ( ال وحدت الوجدان
الشي ي ووجهته صراحة نحو آل البيت ،الذين سينقسمون
الحقا إ ى علوي ن وعباسي ن )خالل النصف الثاني من ق ٢.هـ(؛
وهم يرون بأن ٕالامامة ركن من أركان الدين ،ويجب أن تتوارث
داخل ذرية ع ي وفاطمة .ومن فرقهم :السبئية والكسائية
)(٢٦
والزيدية والرافضة...
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ُ
ترك واستعبد كما تستعمل ال يمة .ومن كان م م ال ينتفع به أو
كان ضارا ُعمل به ما ُيعمل بسائر الحيوانات الضارة (٤٠)".فهذﻩ مدن
جاهلية/ضالة/فاسقة ...تكون ف ا الرئاسة إما بقصد التمكن أو
اليسار أو التمتع باللذات الخ ...و ي بالتا ي بعيدة عن بلوغ السعادة
الحقيقية؛) (٤١والرئيس الفاضل عند أهلها "هو الذي يقتدر ع ى
جودة الروية وحسن الاختيار فيما ينيلهم شهوا م وأهواءهم ع ى
اختالف تفن ا ...وأما الفاضل ،الذي هو بالحقيقة فاضل ،وهو
الذي إذا رأسهم قدر أفعالهم وسددها نحو السعادة فهم ال
ُيرئسونه .وإذا اتفق أن رأسهم فهو بعد إما مخلوع وإما مقتول وإما
)(٤٢
مضطرب الرئاسة منازع ف ا".
وجب التنويه أخ ًﺮا؛ أنه ملا كانت الفلسفة الفيضية ،حسب
الفارابي ،ي وحدها الفلسفة الحقيقية ،فقد تقرر بالتا ي أنه لن
ينال السعادة إال من أدرك هذﻩ الفلسفة وعمل بمقتضيا ا .أما آراء
أهل املدن الجاهلة فﻬ بعيدة كل البعد عن هذﻩ الفلسفة ،لذلك
فقد فسد استداللهم ع ى العدل املف إ ى صالح الحكم ،فأصبح
ً
قائما عندهم ع ى قهر القوي للضعيف واستعبادﻩ ،وتقسيم الغنائم
)(٤٣
حسب مراتب املنتصرين.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤﻜﻤﺔ/اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻨﺒﻮة ﻋﻨﺪ
اﻟﻔﺎراﺑﻲ
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تحتل مسألة الحكمة والنبوة مكانة مركزية ي فكر الفارابي
السياﺳ  ،وقد ردهما إ ى مع ن واحد رغم اختالف سبلهما )الفرع
ٔالاول( ،مما يسمح باق ﺮاح سؤال املفاضلة بي ما ،بناء ع ى آرائه من
جهة) ،الفرع ثاني( ،ويسمح من جهة ثانية باق ﺮاح تقويم إجما ي
للفكر السياﺳ عند املعلم الثاني )فرع ثالث(.
الفرع ٔالاول :م ل واحد وسبيالن مختلفان
إن من يصل مرتبة الاتصال بالعقل الفعال ،وتتج ى أمامه
الحقائق ي أبﻬ صورها ،هو أحد اثن ن :إما أن يكون ً
نبيا فيدركها
ً
عن طريق املخيلة ،وإما أن يكون
حكيما فيدركها بواسطة العقل.
ُ
أما املجال الذي تطلب فيه فهو مجال السياسة ؤالاخالق ،ألن
املقصد هو الخ ﺮ املطلق أو السعادة .تق ﺮن النبوة  -ي منظومة
الفارابي الفكرية  -باملخيلة ،واملخيلة وسط ب ن الحواس والعقل،
و ي تابعة للحواس وتمد العقل بالشهوة ،تتحرر أثناء النوم وتحاكي
املحسوسات واملعقوالت ؤالامزجة ...لك ا "تحاكي أيضا املعارف
الصادرة عن العقل الفعال ...إما ي حالة النوم وإما ي حالة
اليقظة ،ولكن هذﻩ الحالة ٔالاخ ﺮة نادرة ،وال تحدث إال عند القليل
من ذوي املخيلة القوية ...ال لد ا من القوة ما يجعلها متحررة ي
حال اليقظة والنوم ،وحينئذ تعكس ٓالاراء ال يشرقها العقل
الفعال ،وهذا ضرب من النبوة ،وهو أسم ما تبلغ إليه املخيلة
)(٤٤
البشرية".
فهناك املوجود ٔالاول/ﷲ ،ومنه يتقبل العقل الفعال الحقائق،
ويليه العقل املستفاد ،ثم العقل املنفعل ،فاملخيلة ،ال تلعب
وظائف متعددة كتمثل ما نرغب فيه أو ما نخاف منه ،أو التنبؤ
باألحداث ،أو املحاكاة) ...(٤٥لهذا يمكن أن نفهم كيف أن الن هو
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نحن إذن ي قلب التفك ﺮ السياﺳ للفارابي ،بما أننا نبحث عن
جوهر تحقق الرياسة ،أو الحكم ،وأهدافه ،وشرعيته .فالهدف
يتجسد ي تحقيق خ ﺮ املجتمع ،والخ ﺮ املطلق هو تحقيق سعاد م،
أما الشرعية فمستمدة من الاتصال بالعقل الفعال ،وذلك ال
يتحقق إال لن أو حكيم ،أل ما ٔالاجدر بالرياسة ،ومكان ما ي
املجتمع بمثابة القلب من الجسد ،وال ينب ي أن يعلو فوقهما رئيس
آخر ،أل ما مستغنيان عن ذلك (٣٣).إن الرئيس الذي تتحقق فيه
مواصفات ذاتية تجعله ينجح ي الاتصال بالعقل ٔالاول عن طريق
العقل الفعال ،والانتقال بالتا ي من الحالة الهيوالنية إ ى الحالة
ٕالالهية (٣٤)،تكون قد تحققت فيه تبعا لذلك صفات تجعل منه
القادر ع ى حكم املدينة الفاضلة وتدب ﺮ شؤو ا (٣٥).لنصل ي ال اية
إ ى املعادلة ال يعرضها الفارابي ع ى الفكر السياﺳ  ،وال
تتلخص ي أنه إذا اكتمل كل ما ذكرناﻩ )من مجتمع ٔالافاضل الذي
يبحث عن السعادة الحقيقية بقيادة ٔالانبياء أو الحكماء( فإننا
نكون إذاك ،وإذاك فقط ،أمام املدينة الفاضلة ،أما ما يضادها من
مدن فإن أهلها يطلبون أشياء مضادة ،وبوسائل مضادة ً
أيضا،
فتكون نتائج ذلك مضادة ً
قطعا.
الفرع الثاني :مضادات املدينة الفاضلة
تضاد املدينة الفاضلة مدن غ ﺮ فاضلة ،أجملها الفارابي ي
أر ة أقسام كب ﺮة ،و ي:
ً
أوال :املدينة الجاهلة ال لم يعرف أهلها السعادة الحقيقية،
واعتقدوا أن غاية الحياة ي سالمة البدن،واليسار،والتمتع
ً
مكرما
باللذات ،والانقياد إ ى الشهوات ،وأن يكون ٕالانسان
ً
معظما.
ً
ثانيا :املدينة الفاسقة ال عرف أهلها السعادة وﷲ ،ولكن جاءت
أفعالهم أفعال أهل املدن الجاهلة.
ً
ثالثا :املدينة املبدلة و ي ال كانت آراء أهلها آراء املدينة الفاضلة
ولكن تبدلت فيما بعد وأصبحت آراء فاسدة.
ر ً
ابعا :املدينة الضالة و ي ال يعتقد أهلها آراء فاسدة ي ﷲ
والعقل الفعال،ويكون رئيسها ممن أوهم أنه يو ى إليه ،وهو ليس
)(٣٦
كذلك.
وعن هذﻩ النماذج الك ﺮى تتفرع تفريعات أخرى عديدة )كمدينة
النذالة ،ومدينة الخسة وغ ﺮها من املدن (٣٧)(...و ي كلها مدن
جاهلية تقوم ع ى اللذة والشهوة وقلة الكرامة والغلب بدا ي
الشهرة ،حيث يكون امللك بالحسب أو اليسار فقط ،وحيث يعتمد
امللك ي تحصيل املال ع ى الخراج أو الغزو ،وال يتورع عن تنصيب
ولدﻩ من بعدﻩ) "...(٣٨ثم يختص هو بأشياء دون غ ﺮﻩ مما له اء
)(٣٩
وزينة وفخامة وجاللة ...وشارة ثم احتجاب عن الناس".
ً
إضافة لذلك هناك من يسم م الفارابي بالنوابت و"م ل م ف ا
م لة الشيلم ي الحنطة أو الشوك فيما ب ن الزرع ...ثم ال يميون
بالطبع من الناس ...وبعضهم مثل ال ائم ...وهؤالء ينب ي أن يجروا
مجرى ال ائم :فمن كان م م إنسيا وانتفع به ي ء من املدن
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أم هدى الدين؟ سؤال يف بنا إ ى سؤال آخر ،لم يحسم فيه
الفارابي أيضا ،وإن كان مثار نزاع شديد ب ن من تناولوا فكرﻩ
بالدراسة ،هو سؤال ٔالافضلية :الن أم الفيلسوف؟
سؤال نر ئ ٕالاجابة عنه إ ى الفرع املوا ي ،لكن قبل ذلك علينا
أن ننبه إ ى أن الرجل ن معا )الن والفيلسوف( مؤهالن ،من دون
غ ﺮهما من الناس ،لرئاسة املدينة الفاضلة ،ألنه "ليس كل إنسان
ُيفطر ُم َع ّدا لقبول املعقوالت ٔالاول ،ألن أشخاص ٕالانسان تحدث
بالطبع ع ى قوى متفاضلة (٥٢)،"...وبالتا ي يحتاجون بالضرورة إ ى
ّ
عمن يرشدﻩ ،وهذا "الرئيس ٔالاول ...هو
معلم أو مرشد ،يستغ
)(٥٣
ُ
ﱠ
امللك عند القدماء" ،والناس الذين "يدبرون برئاسة هذا الرئيس
هم الفاضلون ؤالاخيار والسعداء .فإن كانوا أمة فتلك ي ٔالامة
الفاضلة .وإن كانوا أناسا مجتمع ن ي مسكن واحد كان ذلك
املسكن الذي يجمع جميع من تحت هذﻩ الرئاسة هو املدينة
الفاضلة (٥٤)".لكن قد يحصل أن يكونوا متفرق ن برئاسات أخر
لك م يظلوا أناسا أفاضل؛ فإذا اجتمع هؤالء "امللوك ي وقت واحد
جماعة إما ي مدينة واحدة أو أمة واحدة أو ي أمم كث ﺮة فإن
جماع م جميعا تكون كملك واحد التفاق هممهم وأغراضهم ...وإذا
توالوا ٔالازمان واحدا بعد آخر ،فإن نفوسهم تكون كنفس واحدة،
ويكون الثاني ع ى س ﺮة ٔالاول والغابر ع ى س ﺮة املا  (٥٥)"...وقد
يجوز ألحدهم أن يغ ﺮ شريعة شرعها ،كما يجوز ملن يلحقه أن يغ ﺮ
شريعة سلفه إذا رأى ٔالاصلح ي التغي ﺮ ...فهل هذا التصور الفكر-
سياﺳ ناتج عن تأمل نظري ،أم هو مجرد ت ﺮير ملا آل إليه وضع
الخالفة زمن الفارابي؟
الفرع الثاني :سؤال ٔالافضلية ب ن الن والحكيم
اختلف قراء نظرية املعرفة ،وم ا السياسية ،عند الفارابي ب ن
مدع أن الفارابي يفضل النبوة وفريق آخر يرى أفضلية الفلسفة؛
وال يرجع سبب هذا الاخالف إ ى مجرد ضرب من التأمل الفكري
النظري ،بل الغاية منه السيطرة ع ى الساحة الفكرية وبالتا ي
السيطرة ع ى سلطة التشريع ،ومعلوم بأن السيطرة ع ى التشريع
ي أساس كل سلطة؛ لكننا نعلم بأن هذﻩ السلطة ي الفهم
ٕالاسالمي ،النظري ع ى ٔالاقل ،تقع فوق ما هو بشري :حيث إن ﷲ
هو املشرع ٔالاول ،ؤالاوحد ،ع ﺮ الو ي/القرآن؛ وأن شريعته يمكن
أن تفسر ي حاالت ع ﺮ السنة ،و ي حاالت أخرى باإلجماع ،و ي
حاالت رابعة من خالل الاج اد ،مرورا بالقياس.
إن هذا الجهاز املفاهيم النظري ال يأخذ منه الفارابي إال ما
يستقيم مع نظريته؛ وما يستقيم معها هنا يقع خارج مجال الفقه
)الذي يمكنه أن يج د ،وبالتا ي يشرع ،حسب ما نقرأ عادة ي كتب
ال ﺮاث( ،ألنه بكل بساطة يندرج إما ضمن مجال النبوة أو مجال
الحكمة ،فمن م ما يفضل صاحبه :الن أم الفيلسوف؟ الواقع أن
سؤال ٔالافضلية هذا أقدم من فكر الفارابي نفسه ،إذا علمنا بأن
الكندي أيضا أثارﻩ واشتغل عليه ،كما أنه تواصل بعد الفارابي
ً
الحقا .وإذا كان ابن رشد ،ع ى غرار
ليشتغل عليه ابن رشد
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بش ﺮ ونذير ،يضرب ٔالامثال ويروي القصص ويتنبأ بما قد يقع من
أحداث ،ويستعمل لغة رمزية مكثفة عصية ع ى غ ﺮﻩ من الناس؛
فإذا كان ذلك كذلك فهمنا ملاذا ال يحصل هذا ألي إنسان ،بل
فقط ملن كانت مخيلته قوية ،مما يع أن النبوة ال تفسر
باالصطفاء ،بل بكون الن صاحب مخيلة قوية تمكنه من الاتصال
بالعقل الفعال الذي يفيض عنه الو ي ،والو ي ذا املع يكمل
الشطر الثاني من ٕالانسان/الن  ،أي به تنعقد ،وتكتمل النبوة ،لكن
فقط لإلنسان الذي توافرت فيه الشروط املطكورة أعالﻩ ،والنتيجة
ً
أن النبوة – حسب الفارابي  -ليست ً
أمرا خارقا ما دامت تفسر
بالعقل.
يتلقى الن إذن حقائقه عن طريق الو ي ،وهو يرتبط بالعقل
ٔالاول ع ﺮ وسيط هو العقل الفعال "الذي ينب ي أن يقال بأنه الروح
ٔالام ن وروح القدس ،ويسم بأشباﻩ هذين من ٔالاسماء ،ورتبته
تسم امللكوت وأشباﻩ ذلك من ٔالاسماء (٤٦)،"...يقول الفارابي ،قبل
ّ
أن يستدرك" :لكن رتبته تحوز ً
أيضا ما تخلص من الحيوان الناطق
وفاز بالسعادة (٤٧)"...وهذا العقل مفارق لإلنسان ،موجود ي فلك
القمر ،وهو الذي ي ء عقل ٕالانسان ،الذي ينجح ي الاتصال
به ،٤٨وهذا ضرب من ٕالاشراق.
و ي املقابل ال يدرك الفيلسوف الحقائق بواسطة الخيال وإنما
بواسطة العقل ،ع ﺮ الاتصال بالعقل الفعال ،ف ﺮتسم لديه
الحقائق املجردة عن طريق ال ﺮاه ن املوصلة إ ى اليق ن" (٤٩)،فعندما
تحصل هذﻩ املعقوالت لإلنسان يحدث له بالطبع تأمل ،وروية،
وذكر ،وتشوق إ ى الاستنباط ،ونزوع إ ى بعض ما عقله أوال ،وشوق
إليه وإ ى بعض ما يستنبطه ،أو كراهته ،وال وع إ ى ما أدركه
بالجملة هو ٕالارادة .فإن كان ذلك ال وع عن إحساس أو تخيل،
سم باالسم العام وهو ٕالارادة؛ وإن كان ذلك عن روية أو عن نطق
)(٥٠
ي الجملة ،سم الاختيار."...
هكذا قارن الفارابي ب ن حقائق النبوة وحقائق
الحكمة/الفلسفة ،وب ن أ ا من مصدر واحد هو العقل الفعال،
فبالعقل الفعال "تص ﺮ ٔالاشياء ال ي معقولة بالقوة معقولة
بالفعل .وبه يص ﺮ ٕالانسان الذي هو عقل بالقوة عقال بالفعل...
ويص ﺮ إلهيا بعد أن كان هيوالنيا"؛) (٥١لكن طرق تحصيل الحقائق
مختلفة ،وطبيع ا مختلفة أيضا ،فالحقيقة الفلسفية عادة ما
توسوم بالتجريد ،وتقوم ع ى ال ﺮهان والحجة ،أما الحقيقة النبوية
فتعمتد لغة رمزية ،تحاكي ما يفيض عل ا من العقل الفعال ،فإذا
أضفنا إ ى هذا ما يمكن أن ينشأ ع ﺮ مقارنة العقل والخيال،
أوالنبوة واملنام ...اق ﺮبنا من فهم ،ورصد ،انعكاس كل ذلك ع ى
الوظيفة السياسية ال ينشغل ا ،ويؤد ا ،الن والفيلسوف.
إن املساواة النظرية ب ن الدين والفلسفة تجعلنا نخلص إ ى
سؤال مفص ي برأس ن ،لم يحسم ف ما الفارابي ،أو باألحرى لم يكن
جوابه قطعيا ف ما ،عند الت يل العم ي ملا هو نظري لتطبيقه ع ى
"املدينة" :فهل تعت ﺮ املدينة فاضلة إذا سارت ع ى هدى الفلسفة،
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من الصورة أرفع شأنا من املادة ،وعلمنا أن القوة املتخيلة عندﻩ ي
مادة للعقل ،جاز القول باالستتباع برفعة الفلسفة ع ى النبوة.
إن رفعة الحكمة متأتية من رفعة خطا ا ألن القياس الذي
تعتمدﻩ هو أفضل أنواع القياس ،بما هو قياس برهاني يقود إ ى
اليق ن ،أما الجدل فمب ع ى الزيف ؤالاغاليط ،تماما كأقوايل
السفسطة والشعر والخطابة ...إ ا مجرد أقاويل مضللة.
الفرع الثالث:
الفارابي فيلسوف مجدد أم مجرد م ﺮر للوضع القائم؟
يتنسل عن سؤال ٔالافضلية ،املثار ي الفرع السابق ،سؤال
يخرج من صلبه لكنه يتجاوز إصدار حكم قيمة ع ى الن والحكيم،
إ ى تقويم الفكر الذي أنتج هذﻩ املفاضلة نفسه ،أي فكر الفارابي؛
لنخلص إ ى السؤال :هل الفارابي فيلسوف عقالني مجدد أم مجرد
موفق وم ﺮر للوضع القائم ،أي ملا انتﻬ إليه الحكم املستند إ ى
الشريعة←الخالفة؟ ال بد من ٕالاقرار ابتداء بأن فكر الفارابي حمال
معان ،ولذلك فإنه من املغامرة الكب ﺮة الخروج برأي واضح حوله؛
فالقران الذي عقدﻩ ب ن النبوة والفلسفة يحيل ع ى ٔالاهمية الكب ﺮة
ال يموضعها للحكمة ي ذهنه وتأويله ،ومن ثم مكانة
الحكيم/الفيلسوف وأهليته إلدارة شؤون "مدينته الفاضلة".
غ ﺮ أننا و ي الوقت الذي نلحظ فيه ما للعقل من مكانة مركزية
ي فكرﻩ املعر ي ،ومن ضمنه السياﺳ  ،نلحظ ً
أيضا بأنه يظل
ً
مؤطرا بمصدر إلﻬ  .ذلك أن العقل باعتبارﻩ املرشد للحق والدال
ٔالاول عليه ،ال بد أن يكون من مصدر إلﻬ  ،فهو يلتقي مع الو ي ي
هذﻩ النقطة ولذلك ال تعارض جوهري بي ما (٦١)،ألن الو ي ال يعدو
أنه من ﺊ عن الحقيقة ودال عل ا ً
أيضا؛ فالن والحكيم كالهما
يدرك الحقيقة ،وكالهما له الحق ي رئاسة املدينة الفاضلة ،لكن
وفق "دعائم مو ى ا من عل .وهنا يس ﺮشد الفارابي بنظرية
أفالطون الخاصة بالفيلسوف امللك ،ويضيف إل ا نظرية الن
امللك .لقد قال أفالطون إن الفيلسوف يتأمل "املثل" ويس ﺮشد ا
ي تكوين املدينة الفاضلة وإدار ا ،وقال الفارابي إن الفيلسوف
يتأمل هو أيضا هذﻩ الحقائق ٔالازلية ي العقل الفعال املوجود ي
)(٦٢
فلك القمر ،كما وأن الن يو ى إليه ا من نفس املصدر."...
لكن من جهة أخرى؛ نرى كيف أن الفارابي حاول أن يعقلن
النبوة نفسها ،فكل عقل ناطق/إنسان ،توافرت فيه شروط
التواصل مع العقل الفعال إال وتحقق له ذلك ،وهذا يو ي بأن
ً
مستفادا
ٕالانسان ،بما هو عقل بالقوة يمكن أن يصبح عقال
بالفعل ،أي مو ى إليه/ن  ،وهنا يكمن الجوهر ٕالانساني ي النبوة،
بما ي فعل سياﺳ وليس فعال دينيا فقط؛ أي أن الفارابي صاحب
فلسفة سياسية تستد ي النبوة ،الستنطاق قضايا سياسية وثيقة
ُ
الارتباط ا ،و ي تلك ال ما كان لها أن تطرح للبحث إال ي محيط
ّ
حضاري مشبع بحضور املقدس ٕالاسالمي ،الذي عرف تشكله ي
عالقة وطيدة بشخصية الن  ،عليه السالم ،بالذات .و ي هذا
السياق يمكن استحضار ما جرى زمن الردة من ادعاءات متكررة
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الكندي ،قد جزم بأفضلية الن ع ى الفيلسوف ي ردﻩ ع ى الغزا ي،
ي املسألة العشرين ،فقال" :إن كل ن حكيم وليس كل حكيم
ً
نبيا" (٥٦)،فإن الفارابي كان أك ﺮ مواربة -من خالل املساواة
النظرية) (٥٧ال أقامها ب ن الن والحكيم ي رئاسة املدينة
الفاضلة -مما فتح أمام شراحه تعدد القراءات ،وبالتا ي تعدد
التأويالت ،حسب مرجعية كل قراءة.
الرأي ٔالاول :الن أرفع من الفيلسوف :قد سبق القول بأن
ً
صحيحا ً
طبعا ،بل إن بعض
النبوة تتضمن الحكمة ،والعكس ليس
ٔالانبياء قد وصفوا بالحكماء ي القرآن الكريم وم م سليمان
ْ َ ََ ُ
َ ً َ ً
ً ََ ُْ َ
الحك َمة فق ْد أو ِت َي خ ْ ﺮا ك ِث ﺮا"
الحكيم؛ و ي القرآن أيضا" :ومن يؤت ِ
البقرة٢٦٩/؛ كما يحتج أصحاب هذا الرأي بأن الن أرفع درجة من
الفيلسوف ألن الن زاد ع ى الفيلسوف بإدراك الغيبيات ،وهو ما ال
يتحقق للفيلسوف ،ولذلك فالفيلسوف هو وريث الن لحظة
غيابه ،وأجدر بإدارة املدينة الفاضلة من بعدﻩ ،ألنه القادر ع ى
تحصيل العلم ٕالالﻬ ع ﺮ العقل والتدبر .إن املعلم الثاني ،حسب
هذا التأويل ،ال يمكن أن نخرجه عن ٕالاطار العام للفلسفة
ٕالاسالمية املوفقة ب ن العقل والنقل ،بل هو نفسه اشتغل
بالتصوف ومارسه ،ومعروف بأن التصوف ال يستند ي براهينه ع ى
ٔالادلة املنطقية والحجاج العق ي ،بل يستند للتدليل ع ى فكرﻩ
بالذوق ،املستند هو نفسه ع ى املخيلة ،فبات إذن – ي هذﻩ
النقطة  -أقرب إ ى النبوة منه إ ى الحكمة؛ فاملتصوفة يدركون
الحقيقة ويتماهون مع املوجود ٔالاول وفق ذوقهم وليس عقلهم ،و ي
هذا تسليم بأن بعض الحقائق ال يمكن إد اكها بالعقل ً
أبدا ،وهذا
ر
دليل ع ى عجز العقل واحتالله مرتبة أدنى من مرتبة النبوة ،بل
والتصوف ً
أيضا ،وكالهما كما أشرنا إ ى ذلك من قبل يتكئ ع ى
)(٥٨
املخيلة.
الرأي الثاني :رفعة الحكمة ع ى النبوة :يستطيع الفيلسوف
وحدﻩ ،بفضل املنطق والتأمل العق ي ،أن يرتقي ح املصدر ٔالاول
للحقائق ،أي العقل الفعال ،ويدركها جلية واضحة .ثم إنه ال يأخذ
بظاهر الو ي ،ألن هذا املع الظاهر يخفي املع الحقيقي ،وع ى
العقل أن يكشف عن الحقيقة خلف ٔالالفاظ والصور ،وعليه فال
بد أن تكون مرتبة الحكيم أسم من مرتبة الن  (٥٩).ذلك أن
الفضائل ال يكتس ا ٕالانسان من معرفته للشريعة تقليدية يع ﺮ ا
الظن ،أما الفضائل ال يحصلها من معرفته للفلسفة فﻬ برهانيه
يقينية ،وع ى هذا ٔالاساس فإن الن محتاج إ ى تتميم ما يأتي به
من جهة الحكيم ،أما الحكيم فهو غ عنه .واستنتاج ذلك مب
ع ى منظومة الفارابي ً
دائما ،فهو يقول" :وأما القوة الناطقة ،فال
رواضع وال خدم لها من نوعها ي سائر ٔالاعضاء ،بل إنما رئاس ا ع ى
سائر القوى املتخيلة؛ والرئيسة من كل جنس فيه رئيس ومرؤوس.
فﻬ رئيسة القوة املتخيلة ،ورئيسة القوة الحاسة ...ورئيسة القوة
الغاذية"؛) (٦٠فإذا أضفنا لهذا أن الفارابي  -تماما كأرسطو  -يجعل
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للنبوة؛ لقد "جرى ي كل املصادر وصف هؤالء ٔالانبياء الزائف ن
كأنواع من الكهنة ،لهم شياطي م الخاصة م ،ينطقون بكالم
مسجع ،ويمارسون السلطة الروحية والسلطة الزمنية ،لكن
كزعماء مضحك ن إ ى حد ما ...فهل يتعلق ٔالامر بمحاكاة محض
للن محمد أم يتعلق بتعب ﺮ أعمق عن حقيقة مجتمعية وحضارية؟
ً
مصطنعا ملحمد ،تكر ًارا آليا
هل كان طليحة ومسيلمة صدى
ً
ألستاذيته وسلطانه العقائدي ،أم كان ٔالامر متعلقا بإفراز مجتمع
قب ي ال يمكنه بلوغ السلطة املنظمة إال من خالل الحركة
النبوية؟") (٦٣وهل كان املعلم الثاني ع ى و ى بأن الفلسفة يمك ا أن
وأن عملية ّ
تقدم حال ملشكلة السلطة السياسيةّ ،
تعقل الو ي يجب
أن تتجه مباشرة إ ى ٔالاساس الذي يقوم عليه الدين ٕالاسالمي ع ى
وجه التحديد وهو النبوة ،وبالتا ي يضعنا أمام ّ
تعقل الحياة
السياسية؟
ً
لكن ي هذا املستوى أيضا يفجأنا التساؤل/املالحظة :ألم يكن
الفارابي قد تجاوز مرحلة الدفاع عن النبوة الحقيقية ،املفضية
للرئاسة (٦٤)،إ ى شرعنة فكرة ٕالامامة/الخالفة وأدلج ا ،باعتبار أن
الو ي قد انقطع؟ فإذا جاز التسليم بأن الناس الذين ُي ﱠ
دبرون
برئاسة الن هم الفاضلون ؤالاخيار والسعداء ...أي "ٔالامة
الفاضلة" (٦٥)،عندما يحيا الن أو الحكيم ب ن ظهران م ،فكيف
ً
جميعا ،م امن ن أو
يمكن التسليم بأنه قد يكون الرؤساء املتعددين
)(٦٦
متعاقب ن ،ع ى الدرجة نفسها من الحكمة أو النبوة؟ بل قد
يجوز ألحدهم أن يغ ﺮ شريعة شرعها ،كما يجوز ملن يلحقه أن يغ ﺮ
شريعة سلفه إذا رأى ٔالاصلح ي التغي ﺮ!؟) (٦٧فهنا يتحول الفارابي
إ ى مجرد م ﺮر للخالفة ولطريقة انتقالها ،أو توار ا ،بل وح
ضمنيا بإمكانية انقسامهاً ،
ً
تماما كما جرى ع ى أرض
الاع ﺮاف
الواقع الذي أفرز فكرﻩ السياﺳ  ،حيث ظهرت إمارات وممالك
متعددة عاش الفارابي ي بالط بعضها ولم ينكر شرعي ا.
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تتجاوز ما هو دي إ ى ما هو سياﺳ  ،وبما أن زمن النبوة قد انقطع
فال بد من إيجاد خلف للن  ،وهو الحكيم ،بصيغة املفرد أو الجمع.
إن املساواة الظاهرية ب ن النبوة والفلسفة تنقطع لصالح
النبوة ،رغم ما يبدو من تعليالت قد تحسب لصالح املنهج الفلسفي
ي تحصيل الحقيقة ،ما دام أن كل ء يبتدئ بالدين وينتﻬ إليه،
فالفارابي قد انضبط ملا انتﻬ إليه واقعه التاري ي ،ويتأكد هذا
القول عندما نعلم بأنه ال م طريق التصوف م ً
اجا لحياته
الخاصة؛ لكن رغم ذلك تضل أهمية فكرﻩ وأصالته مستمدة من
ً
أوال ،ومن انتباهه للفعل السياﺳ داخل النبوة ً
ثانيا،
أنسنة النبوة
لرسم معالم ملا ينفع الناس أو يضرهم ي تجار م السياسية ،وأن
ذلك ال يمكن أن يتحقق إال باملرور ع ﺮ تحليل واقعهم وأحوال
معاشهم ،أو ما سيسميه صاحب املقدمة ً
الحقا بالعمران البشري.
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ً
ً
مستمدا أصوله
مندغما بالدين،
يبدو الفكر السياﺳ للفارابي
وامتداداته منه ،فاملدينة الفاضلة واحدة ،وما عداها من مدن إن
ي إال ي ضاللة وجهالة وفسق ...فهذﻩ املدينة/الفاضلة ي ال
تبحث عن السعادة الحقيقية ال ال يمكن تحصيلها إال ع ﺮ
الحقائق املتأتية من العقل ٔالاول ،أي ﷲ ،كما أنه ال يمكن أن
يرأسها إال ن أو فيلسوف ،فهما وحدهما قادران ع ى طلب
السعادة داخل مجتمع ٔالافاضل ،وإن كانت طريقة اتصالهما بالعقل
الفعال مختلفة ،لك ا تظل مر نة بالدين ي ً
أيضا.
لم يقصر الفارابي رئاسة مدينته الفاضلة ع ى الحكيم ،كما
ً
محاصرا بإرث تاري ي جسدته
فعل أفالطون من قبل ،ألنه كان
الدولة ٕالاسالمية كما تم تخطيط مالمحها العريضة منذ عصر
النبوة ،وكما تعاقبت إ ى حدود عصرﻩ؛ فلم يستطع بالتا ي إال أن
يشرك الن ي تدب ﺮ الشأن العام ،وبالتا ي فإن حدود سلطة الن
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) (٢٠جعيط ،هشام :الفتنة – جدلية الدين والسياسة ي ٕالاسالم املبكر،
ترجمة خليل أحمد خليل ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،ب ﺮوت ،ط،٤ .
 ،٢٠٠٠ص ٦٥ .وما بعدها.
) (٢١عارف نصر ،مرجع سابق ،ص.٧٣ .
) (٢٢أبو غدة ،عبد الستار :مراجعات ي الفقه السياﺳ ٕالاسالمي ،بحث مقدم
للدورة السادسة عشرة للمجلس ٔالاوربي لإلفتاء والبحوث – إسطنبول،
يوليوز  ،٢٠٠٦ص.٧ – ٥ .
) (٢٣يمكن الرجوع إ ى :ابن حزم ،ع ي بن أحمد :الفصل ي امللل ؤالاهواء
والنحل ،و امشه :امللل والنحل ،للشهرستاني ،ي  ٥أجزاء ،دار املعرفة،
ب ﺮوت١٩٧٥ ،؛ والبغدادي ،عبد القاهر :الفرق ب ن الفرق وبيان الفرقة
الناجية م م ،دار ٓالافاق الجديدة ،ب ﺮوت.١٩٧٣ ،
) (٢٤حسن ،إبراهيم حسن :تاريخ ٕالاسالم السياﺳ والدي والثقا ي
والاجتما ي ،مكتبة ال ضة املصرية ،القاهرة ،ج ،١ .ط ،١٩٦٤ ،٧ .ص.
٣٧٦؛ وص.٣٨٨ .
) (٢٥هشام جعيط ،مرجع سابق ،ص.٣٧ .
) (٢٦حسن إبراهيم حسن ،مرجع سابق ،ج ،١ .ص ٣٩٤ .وما بعدها.
ً
) (٢٧من املؤسف أن يتم التعامل ،مثال ،مع الجاحظ ع ى أنه مجرد أديب فقط،
ً
أيضا ،وقد تب فكر الاع ال ودافع عنه،
ي ح ن نعلم بأنه مفكر سياﺳ
وله عشرة كتب ي مجال السياسة ،ما ب ن مخطوط ومطبوع .انظر :عارف
نصر ،مرجع سابق ،ص.٦٩ .
) (٢٨املرجع نفسه ،ص.٤٢٦ – ٤١٨ .
) (٢٩الفارابي ،أبو نصر :السياسة املدنية ،تحقيق فوزي م ﺮي نجار ،املطبعة
الكاثوليكية ،ب ﺮوت ،١٩٦٤ ،ص.٦٩ .
) (٣٠السياسة املدنية ،ص.٧٠ .
) (٣١نفسه ،ص.٧١ .
) (٣٢الفارابي :آراء أهل املدينة الفاضلة ،تقديم وتعليق ألب ﺮ نصري نادر ،طبعة
دار املشرق ،ب ﺮوت ،توزيع املكتبة الشرقية ،ب ﺮوت ،ط ،١٩٨٦ ،٢ .ص.
.٢٩
) (٣٣آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص.٢٧ .
) (٣٤وا ي ،املدينة الفاضلة ،ص.٥٦ – ٥٥ .
) (٣٥عدد هذﻩ الصفات اثنتا عشر صفة ،م ا ما هو جسدي وم ا ما هو عق ي.
انظر :آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص.٢٨ .
) (٣٦انظر بخصوص هذﻩ املدن ٔالاربعة :آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص– ٢٨ .
 .٢٩والسياسة املدنية ،ص.٨٧ .
) (٣٧السياسة املدنية ،ص.٨٨ .
) (٣٨املصدر نفسه ،ص .نفسها.
) (٣٩نفسه ،ص.٩٣ .
) (٤٠نفسه ،ص.٨٩ – ٨٨ .
) (٤١وا ي :املدينة الفاضلة ،ص.٨٩ – ٧٨.
) (٤٢السياسة املدنية ،ص.١٠١ .
) (٤٣آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص.٣٠ – ٢٩ .
) (٤٤آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص.٢٧ .
) (٤٥نفسه ،ص.٥٨ – ٥٥ .
) (٤٦الفارابي ،السياسة املدنية ،ص.٣٢ .
) (٤٧املصدر نفسه والصفحة.
) (٤٨آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص.١٠٤ – ١٠٣ .
) (٤٩نفسه ،ص.١٠٣ .
) (٥٠آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص.١٠٥ .
) (٥١السياسة املدنية ،ص.٣٦ .
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) (١وا ي ،عبد الواحد :املدينة الفاضلة ،ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،
القاهرة ،د .ت ،ص.٥ .
) (٢نفسه ،ص.٦ .
) (٣نفسه ،ص.٧ .
) (٤نفسه ،ص.١٢ – ٨ .
) (٥يقال بأنه هو الذي اخ ﺮع آلة القانون.
) (٦وا ي ،مرجع سابق ،ص.١٧ – ١٣ .
) (٧تم ت املرحلة ٔالاو ى ب ﺮجمة ٕالانتاج الهندي والفارﺳ  ،أما الثانية فتوجهت
بالخصوص إ ى ٕالانتاج ٕالاغريقي.
) (٨وقد توارثوا مهنة ال ﺮجمة ي أسرهم.
) (٩عاش يوحنا ي كنف الخليفة العباﺳ جعفر املتوكل بن املعتصم )ت٢٤٧ .
هـ( وهو الخليفة الذي سمع ذا الكتاب وطلب من يوحنا جلبه وترجمته
إ ى العربية .انظر :أرسطو ،طاليس :سر ٔالاسرار ،تقديم سامي سلمان
ٔالاعور ،دار العلوم العربية ،ب ﺮوت ،١٩٩٥ ،ص.٧ .
) (١٠النقاطي ،حاتم :مفهوم املدينة ي كتاب السياسة ألرسطو ،دار الحوار
للنشر والتوزيع ،الالذقية ،١٩٩٥ ،ص.١٢ .
ً
) (١١عينه املأمون مسئوال عن بيت الحكمة وديوان ال ﺮجمة.
) (١٢وقد سبق الفارابي ي قوله بالعقل الفعال )كناية عن الذكاء( والعقل
املنفعل.
) (١٣ميكيل ،أندريٕ :الاسالم وحضارته ،ترجمة زينب عبد العزيز ،منشورات
املكتبة العصرية ،صيدا – ب ﺮوت ،دون تاريخ ،ص.١٣٢ .
) (١٤أندريه ميكيل ،ص.١٣٢ .
) (١٥التعب ﺮ هنا لألستاذ القب ي ،محمد :الدولة والوالية واملجال ي املغرب
الوسيط – عالئق وتفاعل ،توبقال ،الدار البيضاء ،١٩٩٧ ،ص.٧٢ .
) (١٦هذا التمزق وصل بالخالفة ٕالاسالمية ،خالل هذﻩ الف ﺮة ،إ ى درجة أن أحد
حوا ي  ٢٧إمارة بالجهات الغربية لبالد املغرب وحدها،
الباحث ن أح
انطالقا من مصدر واحد هو اليعقوبي .انظر العلوي ،هاشم :مجتمع
ح منتصف القرن الرابع الهجري ،مطبعة فضالة،
املغرب ٔالاق
املحمدية ،١٩٩٥ ،ص.٢١٧ .
) (١٧الحظ أن ع ي عبد الرازق كان قد ب أطروحته ي الخالفة ع ى إشكالية
شح املصادر العربية ال كتبت ي هذا الصنف؛ يقول" :من املالحظ الب ن
ي تاريخ الحركة العلمية عند املسلم ن أن حظ العلوم السياسية ف م كان
بالنسبة إ ى غ ﺮها أسوأ حظ ،وأن وجودها بي م كان أضعف وجود ،فلسنا
نعرف لهم مؤلفا ي السياسة وال م ﺮجما ،وال نعرف لهم بحثا ي ء من
ً
أنظمة الحكم وال أصول السياسة ،اللهم إال قليال ال يقام له وزن إزاء
حرك م العلمية ي غ ﺮ السياسة من الفنون ".يراجع :عبد الرازق ،ع ي:
ٕالاسالم وأصول الحكم ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،٢٠٠٦ ،
ص .٣٠ .ومعروف بأن عبد الرازق لم يرجع إال إ ى مصدرين يتصالن بالفكر
السياﺳ عند املسلم ن هما :مقدمة ابن خلدون ،والعقد الفريد البن عبد
ربه.
) (١٨عارف ،نصر محمد :ي مصادر ال ﺮاث السياﺳ ٕالاسالمي ،منشورات املعهد
العالم للفكر ٕالاسالمي ،ه ﺮندن – ف ﺮجينيا ،الواليات املتحدة ٔالامريكية،
١٩٩٤م ،ص .٥٩ .حيث حدد العدد ي  ٣٠٧مصدرا ي علم السياسة كما
ً
فعالً ،
وعلما بأن الباحث يقر بأنه لم
عرفه العرب ،م ا  ١٠٥تمت طباعته
يتمكن من مراجعة سوى  %٥من فهارس املخطوطات املوجودة ي العالم.
) (١٩أندريه ميكيل ،مرجع سابق ،ص.٣٠٨ – ٣٠٥ .

دراﺳﺎت
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) (٥٢السياسة املدنية ،ص.٧٤ .
ً
وأساسا
) (٥٣نفسه ،ص .٧٩ – ٧٨ .واملقصود بالقدماء هنا حكماء ٕالاغريق،
ٌ
رئيس هو ﷲ،
أفالطون وأرسطو .ويضع الفاراب ّي الرئيس ،مثلما للوجود
ٌ
ٌ
صفات :م ا أنه تام ٔالاعضاء،
رئيس هو القلب .وهذا الرئيس له
ولإلنسان
والتصور
والحفظ ،ذكي فطن ،حسن العبارة ي تبليغ معانيه،
جيد الفهم
محب للصدق كارﻩ للكذب ،محب للكرامة مستخف بأعراض الدنيا ،قوي
مقداما مج ً
ً
ً
اهدا ببدنه ،جيد التخيل ،ويتوجه هذﻩ
جسورا
العزيمة
الصفات جميعا بالحكمة والتعقل.
) (٥٤نفسه ،ص.٨٠ .
) (٥٥نفسه ،الصفحة نفسها.
ً
ً
وتأسيسا
انتصارا للروح العلمية
) (٥٦الجابري ،محمد عابد :افت ال افت –
ألخالقيات الحوار ،سلسلة ال ﺮاث العربي الفلسفي – مؤلفات ابن رشد
 ،٣مركز دراسات الوحدة العربية ،ب ﺮوت ،١٩٩٨ ،ص.٥٥٦ .
) (٥٧فهو يرى بأن الن والفيلسوف ً
معا يحصل لهما تحقق العقل
املنفعل/املستفاد ،بعد إشراق العقل الفعالٔ :الاول عن طريق املخيلة
والو ي ،والثاني نتيجة التعقل؛ فهما ي "أكمل مراتب ٕالانسانية و ي أع ى
درجات السعادة" .آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص.١٢٥ .
) (٥٨الفارابي ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص.٢٧ .
) (٥٩من مقدمة محقق :آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص.٢١ .
) (٦٠آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص.٨٩ .
) (٦١وربما لهذا السبب سيذهب ٔالاستاذ الجابري ،ي تحليله البن رشد ً
الحقا،
بأن الحكماء الذين كانوا يدركون زمن نبوة كانوا يعتنقو ا؛ ألن الحكماء
هم العلماء ،وهم ورثة ٔالانبياء .انظر :الجابري ،مرجع سابق ،ص.٥٥٦ .
) (٦٢آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص ،٢٢ .من مقدمة املحقق.
) (٦٣هشام جعيط ،مرجع سابق ،ص.٤٠ – ٣٩ .
) (٦٤ألنه قد يحصل للمخيلة أن ترمح بصاح ا وبدل أن تصل به إ ى النبوة
تصل به إ ى الجنون .انظر :آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص.١١٦ .
) (٦٥السياسة املدنية ،ص .٨٠ .ويحيلنا مضمون ٔالامة الفاضلة" هنا مباشرة
ع ى ٓالاية" :كنتم خ ﺮ أمة أخرجت للناس"
) (٦٦يقول الفارابي" :لكن قد يحصل أن يكونوا متفرق ن برئاسات أخر ،لك م
يظلوا أناسا أفاضل؛ فإذا اجتمع هؤالء امللوك ...فإن جماع م جميعا
تكون كملك واحد التفاق هممهم وأغراضهم وإرادا م وس ﺮهم .وإذا توالوا
ٔالازمان واحدا بعد آخر ،فإن نفوسهم تكون كنفس واحدة ،ويكون الثاني
ع ى س ﺮة ٔالاول والغابر ع ى س ﺮة املا ) "...السياسة املدنية ،ص.(٨٠ .
) (٦٧نفسه ،ص .نفسها.

ISSN: 2090 – 0449

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٨

قاسمي بختاوئ ،ابو عبد ﷲ الشريف...

ﻣﻘﺎﻻت
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الشلف  -الجمهورية الجزائرية

قاسم بختاوي ،من أعالم تلمسان :أبو عبد ﷲ الشريف التلمساني
)٧٧١ – ٧١٦هـ١٣٧٠ – ١٣١٦ /م( -.دورية كان التاريخية -.العدد
الثامن عشر؛ ديسم ﺮ  .٢٠١٢ص .٢٣ – ١٩
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ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ٢٠١٢ – ٢٠٠٨

ﻣﻘﺪﻣﺔ

الشريف التلمساني :هو محمد بن أحمد بن ع ي الشريف
ٕالادريﺴ العلوي التلمساني ،اش ر بالعلوي نسبة إ ى قرية العلوين
ّ
من أعمال تلمسان (١).كما عرف بأبي عبد الله الشريف (٢).وقد كان
ينعت بألقاب مختلفة كاإلمام أو الشيخ أو صاحب املفتاح أو شارح
ّ
الجمل للخون ي (٣).وجد نسبه بخط ولدﻩ "أبي محمد عبد الله
ّ
ً
الشريف" ،متسلسال ع ى النحو التا ي" :أبو عبد الله محمد بن
أحمد بن ع ي بن ي ي بن ع ي بن محمد بن القاسم بن محمود بن
ّ
ّ
ميمون بن ع ي بن عبد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن
ّ
حسن بن الحسن بن ع ي بن أبي طالب ر الله عنه" (٤).لكن ابن
مريم يش ﺮ إ ى وجود خالف كب ﺮ ي هذا النسب (٥).لقد اختلف
املؤرخون وامل ﺮجمون حول تاريخ ميالدﻩ .حيث يقول بعضهم أنه
ولد سنة ٧١٦هـ ١٣١٦ /م ،وهو ما ذهب إليه أبو زكريا السراج ) ت
٨٠٥هـ ( وأبو العباس املسي ي )ت ٨٣٠هـ( .ي ح ن يرى آخرون أن
مولدﻩ كان عام ٧١٠هـ ١٣١٠ /م ،وهذا هو ٔالارجح لقول ابن خلدون
ّ
)(٦
وهو أحد تالمذته" :وأخ ﺮني رحمه الله أن مولدﻩ سنة عشر".
أﺳﺮﺗﻪ

ينتسب الشريف التلمساني إ ى أسرة علم وشرف وصالح
وحسن تدين .يقول املؤرخ محمد بن الحسن الحجوي )ت١٣٦٧هـ /
)(٧
١٩٥٦م( ي ذلك" :بي م بيت عليم ،غصت تراجمهم بالتآليف".
ً
ويضيف الحفناوي قائال" :وبيته مجتمع العلماء والصلحاء" (٨).فقد
ً
كان أبوﻩ أبـو العباس أحمد شيخا فق ً ا جليل القدر (٩).كما كان
خاله عبد الكريم من أهل العفة والصالحً ،
محبا للعلم والعلماء،
ً
حريصا ع ى مجالس العلم (١٠).أما حياته الزوجية ،فال نعرف ع ا
إال القليل ،حيث تقتصر املصادر ع ى التلميح فقط ،إذ أ ا تش ﺮ إ ى
زواجه من بنت السلطان أبي حمو موﺳ الزياني (١١).ويبدو أ ا
زوجته الثانية ،ألن زواجه م ا كان سنة ٧٥٦هـ ١٣٥٥ /م ،ي ح ن
ّ
يش ﺮ صاحب بغية الرواد أن ميالد ابنه "أبي محمد عبد الله
)(١٢
الشريف" كان سنة ٧٤٨هـ ١٣٤٧ /م.
للشريف التلمساني ولدانٔ :الاول؛ أبو محمد ) ٧٩٢ – ٧٤٨هـ /
١٣٨٩ – ١٣٤٧م( :تو ى بدورﻩ التدريس ي حياة أبيه ،ثم خلفه بعد
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:

ً
نظرا ملا تم به املغرب ٔالاوسط ي العهد الزياني من رعاية للعلم
واهتمام بالعلماء ،برز خالل هذﻩ الف ﺮة عدد كب ﺮ من العلماء الذين
ً
شرقا ً
وغربا .فأصبحت تلمسان
تبحروا ي علوم ش  ،وذاع صي م
وغ ﺮها من حواضر املغرب ٔالاوسط قبلة لطالب العلم والعلماء ع ى
حد سواء ،حيث توافد عل ا الطلبة من كل حدب وصوب ،لي لوا
مما جادت به قرائح العلماء .ومن أشهر العلماء الذين كرسوا
حيا م للتدريس وبث العلم ،أبو عبد ﷲ الشريف التلمساني .فمن
يكون الشريف التلمساني؟ وما ي العلوم ال نبغ ف ا؟ وكيف كانت
مكانته ب ن معاصريه؟ وما الذي م مس ﺮته العلمية؟ وفيم تمثلت
أهم منجزاته الفكرية؟
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ﻣﻠﺨﺺ
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١٩

قاسمي بختاوئ ،ابو عبد ﷲ الشريف...

ﻣﻘﺎﻻت

)(١٣

موته باملدرسة اليعقوبية .من تالمذته ابن مرزوق الحفيد.
الثاني؛ أبو ي ي عبد الرحمن )٨٢٦ – ٧٥٧هـ ١٤٢٢ – ١٣٥٦ /م(:
درس ع ى أبيه ،ثم ع ى أخيه بعد وفاة أبيه .كما أخذ عن سعيد
العقباني .جلس لإلقراء ً
خلفا ألخيه ملا مرض .من تالمذته ابن
مرزوق الحفيد وابن زاغو (١٤).وقد يكون ابن زوجته الثانية كونه
ولد سنة بعد زواج أبيه م ا.
ﻧﺸﺄﺗﻪ

ّ
ترعرع أبو عبد الله الشريف وسط أسرة عربية أصيلة وشريفة،
ونال حظه من ال ﺮبية والتعليم ي سن مبكرة .نشأ ي مناخ علم
مالئم ،م ته اهتمام أمراء ب زيان بالعلم ،إذ أنشأوا املدارس
واملكتبات وساعدوا الطلبة ع ى تحمل أعباء الدراسة ،وكان لذلك
كله أثر ي بعث الحركة التعليمية ي املغرب ٔالاوسط حيث أقبل
الطلبة ع ى اقتناء العلوم املختلفة .ومن هؤالء الشريف التلمساني
)(١٥
الذي أحب العلم واج د ي طلبه.
أﺧﻼﻗﻪ

ﻋﻠﻮﻣﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ

بصالحه وتقواﻩ وغزارة علمه ،ع ﺮ الشريف التلمساني عن واقع
الحركة الفكرية املزدهرة باملغرب ٔالاوسط آنذاك .وبذلك اكتسب
ثقة حكام وعلماء عصرﻩ ،فأثنوا عليه ونوهوا بأخالقه وعلمه
وأشادوا بفضائله .وإلظهار جالل قدرﻩ وسمو م لته ،نورد بعض
الشهادات ال أد ى ا أهل عصرﻩ:
 قال السلطان أبو عنان املري بعد أن انتﻬ الشريف التلمساني
من التفس ﺮ ي مجلس حضرﻩ كافة علماء املغرب" :إني ألرى
العلم يخرج من منابت شعرﻩ" (٢٢).وذلك تعب ﺮ عن إعجابه
بسعة علمه.
ّ
 قال السلطان أبو حمو موﺳ الثاني ألبي محمد عبد الله
الشريف )ابن الشريف التلمساني( متأس ًـفا ملوت والدﻩ " :ما
مات من خلفك ،وإنما مات أبوك ي ،ألني كنت أبا ي به
)(٢٣
امللوك".
)(٢٤
ً
ً
عظيما ويخاطبه بسيدي.
 كان السلطان أبو سعيد يحبه حبا







قال الشيخ املحدث القا أبو ع ي بن هدية "كل فقيه قرأ ي
ّ
زماننا هذا أخذ ما قدر له من العلم ووقف ،إال أبا عبد الله
ّ
)(٢٥
الحس فإن اج ادﻩ يزيد ،والله أعلم حيث ينتﻬ أمرﻩ".
ّ
قال شيخه أبو عبد الله ٓالاب ي ":هو أوفر من قرأ ع ي عقال
وأك ﺮهم تحصيال" .وكان إذا أشكلت مسألة ع ى طلبته ،يقول
ّ
)(٢٦
لهم ٓالاب ي" :انتظروا أبا عبد الله الشريف".
قال فيه عبد الرحمن بن خلدون" :صاحبنا العالم الفذ ،فارس
)(٢٧
املعقول واملنقول ،وصاحب الفروع ؤالاصول".
وصفه ي ي بن خلدون بقوله" :شيخنا الفقيه العالم ٔالاعرف ...
أحد رجال الكمال ً
علما ودينا ،ال يعزب عن عمله فن عق ي وال
)(٢٨
نق ي إال وقد أحاط به".

 قال ي شأنه ابن عرفة ملا بلغه نبأ وفاته" :لقد ماتت بموته
)(٢٩
العلوم العقلية".
ً
ً
ً
ً
 قال فيه التنﺴ ":كان واحد عصرﻩ دينا وعلما ،نقال وعقال،
ً )(٣٠
انتفع الناس به ً
حيا ،وبتصانيفه ميتا".
 قال عنه الونشريﺴ ":كان آخر ٔالائمة املج دين ،نسيج وحدﻩ،
فريد عصرﻩ ي كل طريقة ،ان ت إليه إمامة املالكية ي املغرب،
ً
شرقا ً
وغربا ،فهو علم علما ا ،ورافع
وضربت إليه آباط ٕالابل
لوا ا ،فحييت به السنة ،وماتت به البدعة ،وأظهر من العلم ما
)(٣١
أ ر به العقول".
ّ
 أحجم الفقيه الحافظ القا أبو عبد الله املطغري عن تقديم
درس ي التفس ﺮ ي مجلس علماء السلطان أبي عنان املري ،
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ً
متخصصا ي علم واحد ،بل تعددت
لم يكن الشريف التلمساني
ً
علومه وتنوعت .فقد برز ي علم التفس ﺮ ،حيث كان عاملا بقراءاته
ورواياته وفنون علومه من بيان وأحكام ،إذ انكب ع ى تفس ﺮ القرآن
ً
خمسا وعشرين سنة بحضور السالط ن والعلماء والطلبة.
الكريم
ً
وهو العالم الوحيد الذي ختم تفس ﺮ القرآن كله درسا ي املغرب
ٔالاوسط حسب البش ﺮ ٕالابراهيم  (١٧).كما برع ي علم الحديث ،متنه
وسندﻩ ،صحيحه وسقيمه ،غريبه وفقهه (١٨).وألف ً
كتابا ي القضاء
والقدر ،حقق فيه مقدار الحق بأحسن تعب ﺮ عن تلك العلوم
الغامضة (١٩).كان الشريف التلمساني فق ً ا مج ًدا ي ٔالاصول
والفروع ،واسع املعرفة باألحكام ووجوﻩ الاستنباط .كما كان خب ًﺮا ي
ً
ً )(٢٠
ملما بآدا ا وقواعدها ً
العلوم العربيةً ،
نحوا وصرفا وبالغة وبيانا.
أما ي التاريخ ،فكان واسع ٕالاحاطة بأخبار الناس ومذاه م وأيام

ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﺑﻴﻦ أﻫﻞ ﻋﺼﺮه
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تش ﺮ الكث ﺮ من املصادر إ ى أن الشريف التلمساني كان ي درجة
عالية من التواضع وحسن الخلق ،حيث يقول عنه ابن مريم ":كان
من أجمل الناس وجها وأهي م ،وأنوار الشرف ي وجهه باهرة،
ً
وقورا ً
مهيبا ،ذا نفس كريمة وهمة نز ة ،رفيع امللبس بال تصنع،
ً
سري الهمة بال تك ﺮً ،
حليما متوسطا فـي أمورﻩ ،قوي النفس يسرد
ً
القول ي أخالقه ً
مؤيدا بطهارة ،ثقة عدال ثبتا ،سلم له ٔالاكابر بال
ً
مشفقا ع ى الناس
منازع ،أصدق الناس لهجة ،وأحفظهم مروءة،
رحيما م ،يتلطف ي هداي م ،ال يألوا ً
ً
جهدا ي إعان م والرفق م
وحسن اللقاء ومواسا م ونصح العام ،كريم النفس ،طويل اليد،
رحب الراحة ،يعطي رفيع الكساء الرقيق ونفقات عديدة ،ذا كرم
واسع وكنف ل ن وبشاشة وصفاء قلب" .كما كان جميل العشرة
ً
ً
منصفا ،يوسع ي نفقة أهله ويصل رحمه ويكرم ضيفه .وعرف
بساما
)(١٦
ً
أيضا بتمسكه بالسنة واتباع السلف وتشديدﻩ ع ى أهل البدع.

ً
العرب وس ﺮها وحرو ا ،عارفا بس ﺮ ٔالاعالم من الفقهاء والصالح ن.
وقد تبحر ي الكث ﺮ من العلوم العقلية كاملنطق والحساب والفرائض
)(٢١
والتنجيم والهندسة والتشريح والفالحة وغ ﺮها.

א
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٢٠

قاسمي بختاوئ ،ابو عبد ﷲ الشريف...

ّ
وعلل ذلك بقوله" :ال يمكن ي أن أقرئ بحضرة أبي عبد الله
)(٣٢
الشريف ،ألنه أعلم م ".
هذﻩ بعض الشهادات ال ع ﺮت بحق عن مكانة هذا العالم الفذ،
ّ
الذي ساهم بقدر كب ﺮ ي تنوير العقول بما أتاﻩ الله من تفوق ي
املنقول واملعقول.
ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﻠﻢ

بعد أن ارتوى الشريف التلمساني من منابع علمية مختلفة،
وتف ن ي علوم ش  ،عاد إ ى تلمسان وانتصب للتدريس وٕالارشاد،
فأح السنة وأمات البدعة ،وذاع صيته ب ن ٔالامصـار ،فتوافد
ً
ً
موزعا
وتأليفا .وظل مشتغال بالعلم،
النـاس عليـه ،وانتفعوا به قراءة
ارﻩ ب ن التدريس واملطالعة والتالوة ،وليله ب ن النوم والنظر
)(٤٦
ً
متأسيا بعظماء ٔالامة ٕالاسالمية ي الدأب والجد
والصالة،
واملثابرة للوصول إ ى قمة املجد العلم  .وبعد استيالء أبي عنان
املري ع ى تلمسان سنة ٧٥٣هـ ١٣٥٢ /م ،اختار الشريف ملجلسه
العلم مع من اختارﻩ من املشيخة ،وذهب به إ ى فاس حيث زاد
ً
تألقا وشهرة ،إال أنه كرﻩ الاغ ﺮاب ولم يخف تذمرﻩ من ذلك؛ ٔالامر
الذي عرضه لالعتقال .أطلق سراحه سنة ٧٥٦هـ ١٣٥٥ /م ،وأعيد
إ ى مجلس أبي عنان إ ى أن تو ي هذا ٔالاخ ﺮ سنة ٧٥٩هـ١٣٥٨ /م.
وبعد أن استعاد أبو حمو موﺳ الثاني عـرش تلمسـان ،استد ى
الشريف وزوجه ابنته ،ثم ب له املدرسة ال عرفت باليعقوبية
سنة ٧٦٣هـ ١٣٦١ /م .وبقي يدرس ا إ ى غاية وفاته سنة ٧٧١هـ /
ّ
١٣٧٠م (٤٧).ومن الذين أخذوا عنه :ابنه أبو محمد عبد الله )ت
٧٩٢هـ١٣٨٩ /م( (٤٨)،وٕالامام أبو إسحاق الشاط )ت ٧٩٠هـ/
١٣٨٧م( (٤٩)،وإبراهيم املصمودي )ت ٨٠٤هـ١٤٠١ /م( ،وعبد
الرحمن بن خلدون )ت ٨٠٨هـ١٤٠٦ /م( (٥٠)،وي ي بن خلدون )ت
٧٨٠هـ١٣٨٣/م( (٥١)،وابن زمرك )ت ٧٩٥هـ ١٣٩٢/م( (٥٢)،وابن
السكاك )ت ٨١٨هـ١٤١٧ /م( (٥٣)،وابن قنفذ القسنطي )ت
)(٥٤
٨١٠هـ١٤٠٧ /م(.
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
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ع ى الرغم من العلوم الكث ﺮة ال تبحر ونبغ ف ا الشريف
التلمساني ،وع ى الرغم ً
أيضا مما بذله ي حقل التعليم وتخريجه
لفطاحل العلماء ،إال أنه لم يخلف مؤلفات كث ﺮة .ويبدو أن ذلك
كان إما ً
تأثرا منه بشيخه ٓالاب ي الذي عارض انتشار املدارس وك ﺮة
التآليف بقوله ":إنما أفسد العلم ك ﺮة التآليف" (٥٥)،وإما لك ﺮة
انشغاله بالتحصيل والتدريس ،حيث يذكر أنه ابتدأ التدريس وهو
ابن أحد عشر ً
عاما (٥٦).ويؤكد ابنه أبو محمد ك ﺮة انشغال أبيه
بتحصيل العلم وتعليمه بقوله ...":بقي ي بعض ٔالازمنة ستة أشهر
ً
ً
صبحا وهم نائمون ،ويأتي ليال وهم
لم ير ف ا أوالدﻩ ،يقوم
نائمون" (٥٧).وفيما ي ي أشهر التآليف ال خلفها:
 مفتاح الوصول إ ى بناء الفروع ع ى ٔالاصول.
 شرح ع ى جمل الخون ي ي علم املنطق.
 كتاب ي القضاء والقدر.

 كتاب ي املعارضات أو املعاطات.
 رسائل تضمنت أجوبة عن أسئلة دقيقة ي مختلف العلوم
خاصة املسائل الفقهية ؤالاصولية ال أظهر ف ا درجة علمية
)(٥٨
عالية ي الاج اد.
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بدأ الشريف التلمساني تحصيله العلم من مسقط رأسه
تلمسان ي سن مبكرة ،فأخذ عن علما ا قبل أن ينتقل إ ى فاس ،ثم
إ ى تونس .فقد رعاﻩ خاله عبد الكريم ،حيث كان يصطحبه إ ى
مجالس العلم ،فظهرت نجابته ومواهبه الفكرية منذ الصغر .كان
اهتمامه ي البداية بقراءة القرآن ع ى يد شيخه أبي زيد بن
ّ
يعقوب (٣٣).ثم أخذ علوم العربية ؤالادب عن القا أبي عبد الله
محمد بن منصور بن هدية القر )ت ٧٣٦هـ١٣٣٥ /م( (٣٤).واستفاد
ي علوم الفقه ؤالاصول والجدل من ٕالامام أبي موﺳ عمران بن
موسـى املشـدا ي البجـائـي )ت ٧٤٥هـ ١٣٤٤ /م( (٣٥).وانتفع ي الحديث
والفقه من املحدث أبي محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم املجا
التلمساني )ت٧٤١هـ ١٣٤٠ /م( (٣٦).وتفقه ي ٔالاصول والكالم ع ى يد
اب ٕالامام ،أبي زيد عبد الرحمن)ت ٧٤٣هـ ١٣٤٢ /م( وأخيه أبي
موﺳ عيﺴ )ت ٧٤٩هـ١٣٤٨ /م( (٣٧).واستقى العلوم العقلية ٔالاو ى
ّ
من الفقيه أبي عبد الله محمد بن ي ي بن ع ي النجار)ت
)(٣٨
٧٤٩هـ١٣٤٨/م(.
ً
وبعد أن أجاد فنونا كث ﺮة ي سن مبكرة ،وجد ي نفسه رغبة ي
املزيد من طلب العلم ،فبدأ رحلته العلمية باتجاﻩ مدينة فاس ،حيث
درس املدونة ع ى الشيخ أبي فارس عبد املؤمن بن موﺳ الجاناتي )ت
٧٤٦هـ ١٣٤٥ /م( (٣٩).كما انتفع هناك بشيخ العلوم العقلية ٓالاب ي
)ت ٧٥٧هـ ١٣٥٦ /م( (٤٠)،حيث يؤكد ابن خلدون ذلك بقوله..." :ثم
الزم شيخنا ٓالاب ي ،وتضلع من معارفه واستبحر ،وتفجرت ينابيع
العلوم من مداركه" (٤١).ومن العلوم العقلية ال أخذها من ٓالاب ي:
املنطق والحساب والفرائض والتنجيم والهندسة والتشريح والفالحة،
إذ تمكن بعدها من شرح جمل الخون ي .و ي سنة ٧٤٠هـ ١٣٣٩ /م،
ّ
ارتحل إ ى تونس واستفاد من قا الجماعة أبي عبد الله محمد بن
عبد السالم بن يونس الهواري )ت ٧٤٩هـ ١٣٤٨ /م( (٤٢)،وأفادﻩ ي
نفس الوقت بما كان يحمله من علوم  ،كالفق ــه والعربية والتصوف
والحساب والهندسة والفرائض .يقول ابن خلدون ي ذلك" :وكان ابن
عبد السالم يص ي إليه  ...ح زعموا أنه كان يخلو به ي بيته ،فيقرأ
عليه فصل التصوف من كتاب ٕالاشارات البن سينا ...ومن تالخيص
أرسطو البن رشد  ...ومن الحساب  (٤٣)."...وممن لق م أيضا بتونس،
ّ
الشيخ أبا عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغم )ت٨٠٣هـ /
١٤٠٠م( (٤٤)،الذي تعجب منه وازداد عندﻩ ً
قدرا ،ملا وجدﻩ فيه من
نباهة ورغبة جامحة ي طلب العلم والتبحر فيه ،حيث قال له:
)(٤٥
"غايتك ي العلم ال تدرك".

ﻣﻘﺎﻻت
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وﻓﺎﺗﻪ

ّ
ظل أبو عبد الله الشريف ي مهنة التعليم والتدريس وٕالاقراء
والوعظ وٕالارشاد ،باملدرسة اليعقوبية ي تلمسان ح وافاﻩ أجله
ليلة ٔالاحد  ٠٤ذي الحجة ٧٧١هـ ٢٩ /جوان ١٣٧٠م ودفن ذﻩ
)(٥٩
ً
مدرسا ي مكانه.
املدرسة .وبعد وفاته ع ن ابنه أبو محمد
ﺧﺎﺗﻤﺔ

لقد كان الشريف التلمساني من نوابغ عصرﻩ ،إذ تم ب ﺮوزﻩ ي
علوم ش كالتفس ﺮ ،والحديث ،ؤالادب ،والتاريخ ،والحساب،
والفرائض ،والهندسة ،والتنجيم ،والفالحة وغ ﺮها .وشهد له
معاصروﻩ أمثال شيخه إبراهيم ٓالاب ي وعبد الرحمن بن خلدون،
بالصالح والتقوى والتمكن .ولعل ما يعزز ذلك ما خلفه من تراث
فكري رغم انشغاله بمهنة التدريس.

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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ً
ً
وغربا ،دار
) (١عبد الرحمن بن خلدون ،التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا
الكتاب اللبناني ،ب ﺮوت ،١٩٧٩ ،ص .٦٤
) (٢ابن مريم ،البستان ي ذكر ٔالاولياء والعلماء ي تلمسان ،تحقيق محمد بن
أبي شنب ،نشر عبد الرحمن طالب ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر،
 ،١٩٨١ص  – .١٦٤الونشريﺴ  ،املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى
علماء إفريقية ؤالاندلس واملغرب ،تحقيق محمد ح ي ،دار الغرب
ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،١٩٨١ ،ج ،٢ص  – .٢٢٤التنبك  ،نيل الاب اج بتطريز
الديباج ،ج ،٢مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،٢٠٠٣ ،ص .٨٧
) (٣ابن قنفذ القسنطي  ،الوفيات ،تحقيق عادل نو ض ،مؤسسة نو ض
الثقافية للتأليف وال ﺮجمة والنشر ،ب ﺮوت ،١٩٨٢ ،ص .٣٦٨
) (٤التنبك  ،املصدر السابق ،ص .٨٧
) (٥ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .١٦٤
) (٦عبد الرحمن بن خلدون ،املصدر السابق ،ص .٦٤
) (٧الشريف التلمساني ،مفتاح الوصول إ ى بتاء الفروع ع ى ٔالاصول ،دراسة
وتحقيق محمد فركوس ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر ،الجزائر ،ط،١
 ،١٩٩٨ص .٥٦ – ٥٥
) (٨الحفناوي ،تعريف الخلف برجال السلف ،ج ،١تقديم محمد رؤوف
القاسم  ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،الجزائر  ،١٩٩١ص .١١٦
) (٩الشريف التلمساني ،املصدر السابق ،ص .٥٦
ي
) (١٠ابن مريم ،املصدر السابق ،ص  – .١٦٧الحفناو  ،املرجع السابق ،ج ،١ص
.١١٣
) (١١التنﺴ  ،نظم الدر والعقيان ي بيان شرف ب زيان ،تحقيق وتعليق
محمود بوعياد ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،١٩٨٥ ،ص – .١٧٩
عبد الرحمن بن خلدون ،املصدر السابق ،ص .٦٤
) (١٢ي ي بن خلدون ،بغية الرواد ي ذكر امللوك من ب عبد الواد ،ج،١
تحقيق وتقديم عبد الحميد حاجيات ،املكتبة الوطنية للنشر والتوزيع،
الجزائر ،١٩٨٠ ،ص .١٢١ – ١٢٠
) (١٣نفسه ،ج ،١ص  – .١٢١ – ١٢٠ابن مريم ،املصدر السابق ،ص – ١١٧
 – .١٢٠التنبك  ،املصدر السابق ،ج ،١ص .٢٤١
) (١٤محمد بن محمد مخلوف ،شجرة النور الزكية ي طبقات املالكية ،دار
الكتاب العربي ،ب ﺮوت ،د.ت ،ص .٢٥١
) (١٥الشريف التلمساني ،املصدر السابق ،ص .٦١ - ٦٠
) (١٦ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .١٧٠ - ١٦٩
) (١٧البش ﺮ ٕالابراهيمي :هو الشيخ محمد البش ﺮ ٕالابراهيم  ،ولد سنة ١٨٨٩
بضوا ي مدينة سطيف الجزائرية .كان من كبار ٔالادباء والعلماء ي عصرﻩ.
بدأ نشاطه ٕالاصال ي رفقة ثلة من أعالم الجزائر أمثال الشيخ عبد الحميد
بن باديس الذي ترأس جمعية العلماء املسلم ن الجزائري ن بعد تأسيسها
سنة  ،١٩٣١ليخلفه ع ى رأسها بعد وفاته سنة ُ .١٩٤١ينظر :الشيخ أبو
عمران ،معجم مشاه ﺮ املغاربة ،منشورات دحلب ،الجزائر .٢٠٠٧ ،ص ١٢
– .١٦
) (١٨الشريف التلمساني ،املصدر السابق ،ص .٦٧
) (١٩التنبك  ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .٩٤
) (٢٠الشريف التلمساني ،املصدر السابق ،ص .٦٨
) (٢١ابن مريم ،املصدر السابق ،ص  – .١٧٥الحفناوي ،املصدر السابق ،ج ،١ص
 – .١١٧التنبك  ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.٩٤
) (٢٢ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .١٧١
) (٢٣التنبك  ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .٩٩
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ّ
) (٤٤أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونﺴ  ،من كبار أئمة
زمانه ،له عدة تآليف م ا :مختصرﻩ ي الفقه والفرائض وكتاب الحدود
الفقهيةُ .ينظر :ابن قنفذ القسنطي  ،الوفيات ،تحقيق عادل نو ض،
مؤسسة نو ض الثقافية للتأليف وال ﺮجمة والنشر ،ب ﺮوت ،١٩٨٢ ،ص ٨٨
–  – .٨٩الونشريﺴ  ،وفيات الونشريﺴ  ،تحقيق محمد ح ي ،دار الغرب
للتأليف وال ﺮجمة والنشر ،الرباط ،١٩٧٦ ،ص .١٣٤
) (٤٥الحفناوي ،املرجع السابق ،ج ،١ص  – .١١٦التنبك  ،املصدر السابق ،ج،٢
ص  – .٩٣ابن مريم ،املصدر السابق ،ص.١٧٠
) (٤٦ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .١٧٤
) (٤٧التنبك  ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .٨٩
) (٤٨نفسه ،ج ،١ص  – .٢٤١ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .١٢٠ -١١٧
) (٤٩أبو إسحاق إبراهيم بن موﺳ الغرناطي املعروف بالشاط  :العالمة،
املؤلف ،املحققٔ ،الاصو ي ،املفسر ،املحدث .أخذ عن أبي القاسم الشريف
ّ
السب وأبي عبد الله الشريف التلمساني وغ ﺮهم .تو ي سنة ٧٩٠هـ/
١٣٨٧مُ .ينظر :محمد بن محمد مخلوف ،املصدر السابق ،ص – .٢٣١
التنبك  ،املصدر السابق ،ج ،١ص .٤٠ – ٣٣
) (٥٠أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون اشبي ي ٔالاصل :تونﺴ املولد ،ولد سنة
٧٣٢هـ ١٣٣١ /م .درس ع ى والدﻩ وع ى ثلة من العلماء الكبار أمثال ٓالاب ي
والشريف التلمساني .من مؤلفاته :املقدمة ،كتاب الع ﺮ ،التعريف بابن
خلدون ورحلته شرقا وغربا .تو ي سنة ٨٠٨هـ١٤٠٦ /مُ .ينظر :عبد الرحمن
بن خلدون ،املقدمة ،الع ﺮ ،ج ،٧التعريف بابن خلدون– .محمد بن محمد
مخلوف ،املصدر السابق ،ص  -.٢٢٨ – ٢٢٧التنبك  ،املصدر السابق،
ج ،١ص . ٢٧٥ – ٢٧٣
) (٥١أبو زكريا ي ي بن خلدون :ولد بتونس سنة ٧٣٤هـ١٤٣٣ /م .من أهم
مؤلفاته :بغية الرواد ي ذكر امللوك من ب عبد الوادُ .ينظر :ي ي بن
خلدون ،املصدر السابق ،ج ،١ص  – .٤٤ – ٧محمد بن محمد مخلوف،
املصدر السابق ،ص .٢٢٨
ّ
) (٥٢أبو عبد الله محمد بن يوسف بن زمرك :أديب وشاعر وكاتب مشهور.
درس العلوم العقلية بفاس ع ى يد الشريف التلمساني .تو ي سنة ٧٩٥هـ/
١٣٩٢مُ .ينظر :لسان الدين بن الخطيبٕ ،الاحاطة ي أخبار غرناطة،
تحقيق وتقديم محمد بن عبد ﷲ عنان ،دار املعارف ،مصر ،دت ،ج،٢
ص .٤٨ -١٧
) (٥٣أبو ي ي محمد بن أبي غالب املعروف بابن السكاك املكتاﺳ ٕ :الامام
الفقيه املفسر ،قا الجماعة بفاس .أخذ عن الشريف التلمساني وابن
عباد وٓالاب ي .تو ي سنة ٨١٨هـ١٤١٧ /مُ .ينظر :محمد بن محمد مخلوف،
املصدر السابق ،ص.٢٥١
) (٥٤أبو العباس أحمد بن حسن بن ع ي بن الخطيب بن قنفذ القسنطي :
أخذ العلم عن والدﻩ وجدﻩ ألمه ،ثم رحل إ ى املغرب ٔالاق وحظي بلقاء
كبار العلماء كالشريف التلمساني وابن عرفة التونﺴ  .وبعد عودته تو ى
القضاء والخطابة وٕالافتاء ،كما اشتغل بالتدريس والتأليف إ ى أن تو ي
سنة ٨١٠هـ١٤٠٧ /مُ .ينظر :ابن قنفذ ،الوفيات ،املصدر السابق ،ص – ٦
.١٧
) (٥٥ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .٢١٦
) (٥٦الحفناوي ،املرجع السابق ،ج ،١ص .١١٤
) (٥٧ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .١٧٥
) (٥٨ي ي بوعزيز ،املرجع السابق ،ص .١٤٨
) (٥٩نفسه ،ص .١٤٨
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) (٢٤نفسه ،ج ،٢ص .٩٨
) (٢٥ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .١٧١
) (٢٦التنبك  ،املصدر السابق ،ج ،٢ص  – .٩٣ابن مريم ،املصدر السابق ،ص
.١٧٠
) (٢٧عبد الرحمن بن خلدون ،املصدر السابق ،ص  – .٦٢الونشريﺴ  ،املصدر
السابق ،ج ،١٢ص .٢٤١
) (٢٨ي ي بن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،١ص .١٢٠
) (٢٩التنبك  ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .٩٣
) (٣٠التنﺴ  ،املصدر السابق ،ص .١٧٩
) (٣١الحفناوي ،املرجع السابق ،ج ،١ص  – .١١٣ابن مريم ،املصدر السابق ،ص
.١٦٧
) (٣٢ي ي بوعزيز ،مدينة تلمسان عاصمة املغرب ٔالاوسط  ،ط ، ٢دار الغرب
للنشر والتوزيع ،وهران ،٢٠٠٣ ،ص .١٤٧
) (٣٣أبي زيد بن يعقوب :هو أبو زيد عبد الرحمن بن يعقوب بن ع ي الص ا ي،
من ب عال الناس بن حماد  -صاحب القلعة .-حاز ع ى مقام أبيه ي
القراءاتُ .ينظر :ي ي بن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،١ص  – .١١٩املقري،
نفح الطيب من غصن ٔالاندلس الرطيب ،ج ،٧تحقيق إحسان عباس ،دار
صادر ،ب ﺮوت ،١٩٦٨ ،ص.٢٤١
ي
) (٣٤ابن مريم ،املصدر السابق ،ص  – .٢٥٥املقر  ،املصدر السابق ،ج ،٧ص
.١٥٩ -١٥٨
) (٣٥أبي موﺳ عمران بن موسـى املشدا ي البجائي :هو أبو موﺳ عمران بن
موﺳ بن يوسف املشدا ي ،حافظ للحديث ،نحوي ،منطقي ،أصو ي .من
كبار فقهاء املالكيةُ .ينظر :عادل نو ض ،معجم أعالم الجزائر من صدر
ٕالاسالم ح العصر الحاضر ،ط ،٢مؤسسة نو ض الثقافية للتأليف
وال ﺮجمة والنشر ،ب ﺮوت ،١٩٨٣ ،ص .٣٠١ – ٣٠٠
) (٣٦أبي محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم املجا التلمساني :املجا هو
أحد كبار املقرئ ن ،محدث ،فقيه وأصو ي .كان خطيب الجامع الجديد
بتلمسانُ .عرف بالبكاءُ .ينظر :ابن مريم ،املصدر السابق ،ص – .١٢١
املقري ،املصدر السابق ،ج ،٥ص .٢٣٠
) (٣٧ي ي بن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،١ص  – .١٣٠ابن مريم ،املصدر
السابق ،ص .١٢٧ -١٢٣
ّ
) (٣٨أبو عبد الله محمد بن ي ي بن ع ي النجار :مراك ٔالاصل ،ولد ونشأ
بتلمسان .نبغ ي العلوم العقلية والتعاليمّ .
درس بتلمســان ،والتحق ببالط
أبي الحسن املري أيام احتالله للمغرب ٔالاوسط .تو ي بالطاعون سنة
ّ
٧٤٩هـ١٣٤٨ /م .من تالمذته :أبو عبد الله الشـريف ،واملقري الجدُ .ينظر:
ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .١٥٤ – ١٥٣
) (٣٩أبي فارس عبد املؤمن بن موﺳ الجاناتي :هو أبو فارس عبد املؤمن بن
محمد الجاناتي الفاﺳ ٕ ،الامام الفقيه ،العالم الشيخ الصالح ،أعلم الناس
باملدونة ،أخذ عن أبي الحسن الصغ ﺮ وجلس مجلسه .تو ي سنة ٧٤٦هـ.
ُينظر :محمد بن محمد مخلوف ،املصدر السابق ،ص .٢٢٠
) (٤٠أحمد القا املكناﺳ  ،جذوة الاقتباس ي ذكر من حل من ٔالاعالم مدينة
فاس ،ج ،١دار املنصور للطباعة والوراقة ،الرباط  ،١٩٧٣ص .٣٠٥ - ٣٠٤
) (٤١عبد الرحمن بن خلدون ،املصدر السابق ،ص .٦٢
ّ
) (٤٢أبو عبد الله محمد بن عبد السالم الهواري التونﺴ  :قا الجماعة
بتونس ،الشيخ الفقيه الحافظ املتبحر ي العلوم العقلية والنقلية ،املحقق
املؤلف املدقق ،من تالمذته ابن عرفة .تو ى التدريس والفتوى ثم القضاء
سنة ٧٣٤هـ .تو ي بالطاعون سنة ٧٤٩هـُ .ينظر :محمد بن محمد مخلوف،
املصدر السابق ،ص .٢١٠
) (٤٣عبد الرحمن بن خلدون ،املصدر السابق ،ص .٦٣ – ٦٢

ﻣﻘﺎﻻت
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٢٣

دراﺳﺎت

عبد القادر فكاير ،العالقات الجزائرية...
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د .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﻜﺎﻳﺮ
أستاذ محاضر التاريخ الحديث واملعاصر
قسم العلوم ٕالانسانية
جامعة خميس مليانة – الجمهورية الجزائرية

عبد القادر فكاير ،العالقات الجزائرية ال ﺮتغالية خالل الف ﺮة
العثمانية -.دورية كان التاريخية -.العدد الثامن عشر؛ ديسم ﺮ
 .٢٠١٢ص .٣٠ – ٢٤
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ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ٢٠١٢ – ٢٠٠٨

ﻣﻘﺪﻣـﺔ

كان للجزائر بحكم موقعها الجغرا ي املطل ع ى البحر املتوسط
عالقات مع مختلف الدول ٔالاوربية الكب ﺮة م ا والصغ ﺮة خالل
الف ﺮة العثمانية ،ومن بي ا ال ﺮتغال ال كانت من أوائل الدول
ٔالاوربية ال حققت وحد ا القومية ،وتطلعت إ ى الاستعمار مع
بداية العصر الحديث .وقد تم ت هذﻩ العالقات ي بداي ا
بمحاوالت التوسع ال ﺮتغا ي ع ى ٔالارا الجزائرية ي القرن الخامس
عشر وبداية القرن السادس عشر .لكن تراجع ال ﺮتغال الاستعماري
بسبب املنافسة ٔالاوربية لها ،وخضوعها لبعض الوقت للنفوذ
ٕالاسباني ،قد جعل احتكاك الجزائر مع هذا البلد يقل ،وكان
لقرارات مؤتمر توردسيالس ي أواخر القرن الخامس عشر ً
دورا ي
هذا التباعد .غ ﺮ أن الاشتباكات ب ن بحارة البلدين ظل ً
قائما
ً
وخاصة ي أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر.
وقد سعت ال ﺮتغال إ ى إبرام معاهدة مع الجزائر من أجل إ اء حالة
التوتر السائدة ي البحر ،وقد توجت هذﻩ املسا ي بإبرام معاهدة
سنة .١٨١٣
ﻇﻬﻮر دوﻟﺔ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮي اﻷول

تعد ال ﺮتغال من أوائل الدول ٔالاوربية ال حققت وحد ا
القومية مع بداية العصر الحديث ،فإثر اعتالء عرش ال ﺮتغال أسرة
أف  ،بتو ي امللك يوحنا ٔالاول) (١سنة  ،١٣٨٥تمكنت هذﻩ الدولة من
تأم ن استقاللها بعد انتصارها ع ى القوات ٕالاسبانية ،وعقد تحالف
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:

تبحث هذﻩ الدراسة ي طبيعة العالقات ب ن الجزائر وال ﺮتغال
خالل الف ﺮة العثمانية ،وكانت هذﻩ العالقات تحكمها جملة من
املعطيات ،م ا القرب الجغرا ي للجزائر من ال ﺮتغال ،والظهور املبكر
لدولة ال ﺮتغال ي تحقيق وحد ا القومية ،وهذا ما جعلها من أوائل
الدول ٔالاوربية ال سعت أن تحصل ع ى موقع لها ي الجزائر ي
بداية العصر الحديث ،و ي املرﺳ الكب ﺮ ع ى الخصوص ،بعدما
سبق لها وأن احتلت مدينة سبتة ي املغرب ٔالاق سنة .١٤١٥
غ ﺮ أن فشلها ي تحقيق هدفها ودخولها ي صراع مع جار ا أسبانيا
حول بسط النفوذ ع ى املنطقة املغربية ،جعلها ي بعض ٔالاحيان
تساند أسبانيا ي بعض حرو ا ضد الجزائر ،وذلك يتج ى ع ى
الخصوص ي حملة شارلكان ) (١٥٥٨ – ١٥٠٠ع ى الجزائر سنة
 .١٥٤١وأهم ما م العالقات ب ن البلدين هو حالة العداء املستمر
ً
تقريبا ،وهذا يتج ى ي املواجهات البحرية ب ن
خالل ثالثة قرون
سفن البلدين ي البحر املتوسط ،وكذلك ي املحيط ٔالاطلﺴ  .وكان
الريس حميدو أشهر البحارة الجزائري ن الذين كانت لهم مواجهات
مع ال ﺮتغالي ن .ومع لجوء أغلب الدول ٔالاوربية إ ى عقد معاهدات
سلم مع الجزائر ي أواخر القرن الثامن عشر ،اضطرت ال ﺮتغال ي
ٔالاخرى إ ى التخ ي عن سياسة العداء ضد الجزائر ،والبحث عن
عقد هدنة مع الجزائر ،وتم ذلك ي سنة  ١٧٨٥بوساطة بريطانية،
ثم توجت بإبرام معاهدة سنة  ١٨١٣ال أدخلت البلدين ي حالة
سلم.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻫﺮان واﻟﻤﺮﺳﻰ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻮردﺳﻴﻴﺎس ١٤٩٤

حاول ال ﺮتغاليون مرة أخرى احتالل املرﺳ الكب ﺮ ،غ ﺮ أ م لم
يتمكنوا من الفوز ا .لقد تطلعت الدولتان ٔالايب ﺮيتان نحو ٔالارا
ٕالافريقية املطلة ع ى البحر املتوسط ،منذ بروزهما كدولتان
قوميتان ي أوربا ،تس ى كل م ما إ ى تحقيق ٔالامجاد القومية .ومن
ً
تحقيق هذا املس ى ،امتدت أنظارهما إ ى هذﻩ الجهات ،وخاصة
نحو مدينة وهران ال كانوا يعت ﺮو ا ً
وكرا للمحارة املسلم ن
املهاجرين إل ا من ٔالاندلس (١١).ففي سنة  ١٥٠٠طلب البابا اسكندر
السادس (١٢)،والبنادقة من دولة ال ﺮتغال تقديم مساعدات إثر
نجاح العثماني ن ي استعادة منطقة املورة (١٣)،ال كانت تحت
احتالل جمهورية البندقية .ل ملك ال ﺮتغال النداء ،حيث أمر
بإعداد أسطول يتألف من ثالث ن سفينة مجهزة بمختلف املعدات
ؤالاسلحة ،وقوات عسكرية تتكون من ثالثة آالف مقاتل .وع ن ع ى
رأس قيـادته الـدون خـوان دي مين يس ،Don Juan de Menezes
ُ
ابن كونت مقاطعة بيانا ) (١٤).(Vianaكلفت هذﻩ القوات باحتالل
املرﺳ الكب ﺮ ،و ي ي طريقها إ ى شرق البحر املتوسط ،ع ى أن
)(١٥
ي ﺮكوا ا حامية معت ﺮة تتو ى احتالل الساحل.
أقلعت الحامية من ميناء بلم) (١٦يوم  ١٥جوان )يونيو( ،١٥٠١
وتمكنت من الوصول إ ى مدينة وهران دون أن تع ﺮضها صعوبات،
غ ﺮ أن هبوب الرياح الغربية قد أج ﺮت السفن ع ى الرسو داخل
الخليج ملدة ثالثة أيام .استطاع السكان خاللها اكتشاف ٔالامر الذي
أصبح دد مدين م ،فأعلنوا حالة الاستنفار ،واستقدموا من
وهران ثالثمائة فارس ،وعدد من املشاة من أجل التصدي لهذا
العدوان .و ي يوم  ٢٦جويلية )يوليو( ،تغلغلت القوات ال ﺮتغالية
داخل ميناء املرﺳ الكب ﺮ ،حيث شرع قائد الحملة ع ى التو ي
إنزال جنودﻩ إ ى ال ﺮ ،دون أن يلجأ أهل املدينة إ ى مقاوم م،
ومنعهم من ٕالانزال منتظرين الوقت املناسب لبدء الهجوم .تقدمت
بعد ذلك القوات ال ﺮتغالية نحو أسوار القلعة ،وأخذوا ي إعداد
الساللم لتسلق ٔالاسوار واقتحامها .استغل سكان املدينة ومن جاء
ملساعد م من رجال وهران واملناطق ٔالاخرى انشغال الغزاة باقتحام
القلعة ،وبدأوا بالهجوم ،كما خرج أفراد الحامية الذين كانوا داخل
القلعة ي الوقت نفسه ،والبالغ عددهم نحو أربعمائة فارس،
والعديد من املشاة .فوجد الغزاة أنفسهم محاصرين من مختلف
الجهات ،وبدأت املعركة ب ن الطرف ن ،كانت الغلبة ف ا لصالح
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َ
ذكر بعض املؤرخ ن ٔالاوربيون أن ال ﺮتغالي ن قد احتلوا املرﺳ
الكب ﺮ ي  ١٤أوت )أغسطس(  (٨)،١٤١٥وذلك ي عهد امللك ال ﺮتغا ي
يوحنا ٔالاول ،ولك ا ظلت هذﻩ القاعدة تتعرض ً
دوما للهجمات ال
كانت تش ا القوات الزيانية ،ورغم ك ﺮة أفراد الحامية ال ﺮتغالية
املكلفة بالدفاع عن املستعمرة ،فقد تمكن الزيانيون من اس ﺮجاعها
)(٩
سنة  .١٤٣٧و ي سنة  ١٤٧١شن امللك ال ﺮتغا ي ألفونس الخامس
ً
ً
جديدا ع ى املنطقة ،وكانت مدينة وهران ي املس دفة هذﻩ
هجوما

ﻓﺸﻞ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻓﻲ اﺣﺘﻼل اﻟﻤﺮﺳﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺳﻨﺔ ١٥٠١

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

مع انكل ﺮا (٢).وكان التجار وصيادو السمك ال ﺮتغاليون قد أبحروا
ً
بعيدا عن موط م ي املحيط ٔالاطلﺴ قبل القرن الخامس عشر
امليالدي .وهذا ما أدى بدولة ال ﺮتغال أن تقوم بسلسلة من
املغامرات ان ت بكشف العديد من مناطق جديدة ،وقد ساعد ع ى
هذا النجاح وفرة أدوات املالحة والسفن املتطورة والاهتمام بعلم
الجغرافيا .وبرز اسم ه ﺮي املالح ابن امللك يوحنا ٔالاول ،كشخصية
قيادية ي بروز ال ﺮتغال ،إذ أسهمت دراساته ي خ ﺮات ال ﺮتغالي ن
البحرية ،وكان يشجع ويدعم كث ًﺮا من الاكتشافات .وقد شارك ي
عدة حروب ضد بالد املغرب ،فقد نجح ي احتالل مدينة سبتة،
)(٣
غ ﺮ أنه فشل ي احتالل مدينة طنجة.
وصل البحارة ال ﺮتغاليون إ ى جزر ماديرا سنة ١٤١٩م وٓالازور
سنة ١٤٣١م .وعند وفاة ه ﺮي املالح سنة ١٤٦٠م ،كان ال ﺮتغاليون
قد اكتشفوا الساحل ٕالافريقي الغربي وتوغلوا إ ى الجنوب حيث
وصلوا إ ى ما يسم اليوم س ﺮاليون .قام ال ﺮتغاليون بفتح وتنص ﺮ
شواطئ إفريقيا الغربية م م وامتدوا ع ى طول الشاطئ الغربي
ً
ً
تجاريا يحرسه
مركزا
ووصلوا إ ى مصب ر السنغال ،وأسسوا به
حصن ي جزيرة أراغون بالقرب من الرأس ٔالابيض ومنه أخذوا
يتاجرون بالذهب والرقيق ،واستطاعوا ي سنة  ١٤٥٥أن يحصلوا
ع ى امتياز بابوي يخول لهم الانتقال إ ى هذﻩ ٔالاصقاع واملتاجرة
ف ا (٤).و ي سنة  ،١٤٨١أسس ال ﺮتغاليون ي خليج غينيا قصر
املينا (٥).وكانوا ي هذا املوقع البحري يش ﺮون الذهب من السكان
املحلي ن ،الذين كانوا يجمعونه من ٔالا ار املجاورة له .وتوالت إثر
ذلك الحمالت والرحالت والاكتشافات ،إ ى أن تم التوصل إ ى
)(٦
اكتشاف الطريق نحو الهنـد والعالم الجديد.
و ــي نف ــس الوق ــت كان ــت أس ــبانيا تسـ ـ ى م ــن جان ــا أن تص ــل إ ــى
الهند عن طريـق الاتجـاﻩ نحـو الغـرب ،وسـرعان مـا نشـب الصـراع بـ ن
البلــدين ،إذ كانــت كــل دولــة تس ـ ى إ ــى تــأم ن ٔالارا ـ ال ـ اكتشــف ا
ً
أساسـ ـ ــا
واحتل ـ ـ ــا ،فتوسـ ـ ــط البابـ ـ ــا اسـ ـ ــكندر السـ ـ ــادس ،الـ ـ ــذي كـ ـ ــان
ملعاهـ ــدة تورديسـ ــالس ) (Tordessillasسـ ــنة  ١٤٩٤ال ـ ـ قضـ ــت بـ ــأن
تســتو ي ال ﺮتغــال ع ــى كــل املكتشــف شــر ي خــط وهم ـ يرســم بطــول
ً
املحــيط ٔالاطلﺴـ ع ــى بعــد  ٣٧٠مــيال غربــي جــزر الـرأس ٔالاخضــر )يقــع
ٓالان ع ــى °٤٦وً °٣٧
غربــا( (٧)،ــي حـ ن يكــون إلســبانيا كــل مــا يقــع غربــي
هذا الخط.

ً
املرة ،لكن ف ﺮة الاحتالل لم تدم طويال ،إذ تعرضت املدينة لحصار
ُمحكم ملدة ستة سنوات من طرف الجزائري ن ،مما أج ﺮ القوات
الغازية ع ى الانسحاب من وهران سنة  (١٠).١٤٧٧غ ﺮ أ ا ومنذ
إبرامها التفاقية مع أسبانيا ي ثورتيدياس سنة  ،١٤٩٤حول
تقسيم مناطق النفوذ ،حاولت أن يكون لها نصيب من النفوذ ي
البحر املتوسط ،وهو ما سعت من أجله ،من خالل محاول ا احتالل
املرﺳ الكب ﺮ.
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)(١٧

املسلم ن ،حيث تمكنوا من القضاء ع ى ألف جندي برتغا ي،
وأسر عدد كب ﺮ م م .بينما تمكن عدد آخر من الفرار إ ى مراك م
)(١٨
بصورة فوضوية.
لم يعت ﺮ ال ﺮتغاليون باإلخفاق الذي أصا م ،ي محاوال م
ً
الحتالل املرﺳ الكب ﺮ ،فلم يعودوا مباشرة إ ى بالدهم بل واصلوا
ً
مقررا -ي اتجاﻩ شر ي املتوسط ،ع ى أمل محو
طريقهم -كما كان
آثار هزيمة املرﺳ الكب ﺮ ،والحصول ع ى انتصار هناك يعيد لهم
الاعتبار .هكذا ،كانت رغبة امللك ع ى ما يبدو ،غ ﺮ أن تلك ٔالامنية
لم تتحقق ،ولم تجد العزائم لوحدها ي هذﻩ ٔالامور ،لتحقيق
ٔالاماني ،حيث لم ِتؤخذ بع ن الاعتبار ،الحالة النفسية امل ارة ال
كان عل ا الجنود ،إثر هزيم م وفقدا م ً
عددا كب ًﺮا من رفقا م.
فلم يتمكنوا من مناصرة الجنود البنادقة ،والوقوف ي وجه
العثماني ن الذين استطاعوا خالل هذﻩ الف ﺮة من فتح مناطق
عديدة كانت تحتلها جمهورية البـندقية ٕالايطالية ،وتتمثل ي
داملاسيا ،وليبانت ،ودورازو ) (١٩)(Durazzoي بحر ٔالادرياتيك ،وكل
منطقة املورة ،باإلضافة إ ى جزر أخرى ي ٔالارخبيل (٢٠).وع ى الرغم
من إرسال امللك الفرنﺴ  ،بعض سفنه الحربية لتدعيم القوات
النصرانية ،إال أن القوات العثمانية صمدت ي وجه ذلك التحالف،
وكاد العثمانيون أن يفتحوا مناطق أخرى كانت تابعة للبندقية ،غ ﺮ
أن ٔالاحوال الداخلية للسلطان العثماني بايزيد الثاني )-١٤٨١
)(٢٢
 (٢١)(١٥١٢أج ﺮته ع ى إبرام صلح مع املجر ي سنة .١٥٠٣
لقد سعد سكان وهران واملرﺳ الكب ﺮ بانتصارهم ع ى
ال ﺮتغالي ن والدفاع عن سواحلهم ،ضد اعتداءات املسيحي ن،
ً
لك م لم ينعموا طويال بتلك السعادة ،يسلموا من أخطار أعدا م،
ً
مؤشرا العتداءات إسبانية ،تعرضوا
لقد كان عدوان ال ﺮتغالي ن،
لها بعد سنـوات ،كانت أك ﺮ خطورة.
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻟﻸﺳﺒﺎن ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
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باستثناء هذﻩ املشاركات للقوات ال ﺮتغالية ي تدعيم ٔالاسبان ي
فرض سيطر ا ع ى السواحل ٕالافريقية املتوسطية ،فإن املعارك
البحرية ب ن الجزائري ن وال ﺮتغالي ن كانت تجري ع ى الخصوص ي
النوا ي القريبة من مضيق جبل طارق أو ي ٔالاطراف الشرقية
للمحيط ٔالاطلﺴ املحاذية الساحل ٔالاوربي ٕالافـريقي .وكانت تلك
املجا ات قليلة الوقوع خالل القرن السابع عشر والثلث ن ٔالاول ن
ً
تصعيدا خط ًﺮا خالل الثلث
من القرن الثامن عشر .لك ا عرفت
ٔالاخ ﺮ من القرن الثامن عشر ،والعقد ٔالاول من القرن التاسع
ً
عشر ،وخاصة بعد إبرام املعاهدة الجزائرية ٔالاسبانية سنة .١٧٨٦
وال شك؛ أن ذلك يعود بالدرجة ٔالاو ى إ ى رفض ال ﺮتغال دفع
الضرائب .فقد تمكن البحارة الجزائريون من غنم ستة عشر سفينة
برتغالية وأسر  ١١٨أس ﺮ ،باإلضافة إ ى كميات معت ﺮة من السلع.
ومن أجل الوقوف ي وجه هذﻩ الضربات املتتالية ال يتعرض
لها سكان غرب ٔالاندلس ،أقدمت الحكومة ال ﺮتغالية ع ى تشكيل
أسطول لحماية املناطق الساحلية الحساسة من هجمات البحار
الجزائري ن .وسعت من جهة أخرى إ ى التوصل إلبرام هدنة مع
الجزائر عن طريق وساطة مغربية ،لكن هذا املس ى فشل .و ي سنة
 ١٧٩٣نجحت الوساطة ال ﺮيطانية ي عقد هدنة ب ن الجزائر
ً
وال ﺮتغال ،لك ا لم تدم طويال .فقد تجددت املواجهات البحرية ب ن
ً
ً
ابتداء من سنة  ،١٧٩٦وخاصة املواجهات العنيفة ال
الطرف ن
حدثت خالل سنوات  ،١٨٠٣ ،١٨٠٢ ،١٧٩٩وظلت هذﻩ الحروب
مستمرة إ ى غاية سنة  ،١٨١٠حيث كان الريس حميدو قائد أغلب
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ورث ال ﺮتغال نفس الحساسيات ٔالاسبانية ضد الجزائر،
ً
وبلدان املغرب كلها ،وكان طرفا ي معاهدة توردسياس مع أسبانيا
بمباركة البابوية ضد البلدان املغربية وم ا الجزائر .ولذا نجدﻩ ً
دوما
ي تيار املد الصلي ضد الجزائر .ومن هنا ك ﺮة مبادراته ي حبك
املناورات واملؤامرات ضد الجزائر ،ومساعيه لخلق تكتالت حربية
ضدها .فإ ى جانب أعمال العدوان ضد املرﺳ الكب ﺮ ووهران ،كان
لهذا البلد بعض النشاط الحربي تمثل ي تعزيز ٔالاسطول ٔالاسباني
ي حمالته ال كان يقوم ا ع ى السواحل ٕالافريقية املطلة ع ى
البحر املتوسط ،نذكر م ا الحملة ع ى تونس سنة  ١٥٣٥حيث
أرسلت ً
سفنا حربية بلغ عددها سبعة وعشرون سفينة تحمل ألفي
رجل ،تحت قيادة سالدانا ) (٢٣).(A.de Saldanhaوكان ضمن
ً
عددا من ٔالامراء والنبالء ٔالاوربي ن من بي م ابن ملك
الجيش
)(24
ال ﺮتغال الدون لويس ).(Don Luis

و ي سنة  ١٥٥٦ضرب حسن قورصو مدينة وهران املحتلة من
طرف ٔالاسبان ،عندئذ أبدت ال ﺮتغال رغب ا ي نجدة ٔالاسبان،
فأمرت سف ا إ ى الالتحاق بالسفن ٔالاسبانية املوجودة ي مالقة
واملتوجهة إ ى وهران .وبينما كانت القوات الجزائرية قاب قوس ن أو
أدنى من تحقيق النصر وتحرير وهران ،جاء إ ى حسن قورصو رسول
من ِقبل علج ع ي ،يحمل ً
أمرا من السلطان سليمان ،بأن يرسل كل
السفن بما ي ذلك السفن الجزائرية لتدعيم ٔالاسطول العثماني ي
مواجهته ألسطول ندري دوريا ،الذي كان قد خرب أرخبيل وسواحل
ً
مضطرا
املورة ،وأصبح دد البوسفور .فوجد حسن قورصو نفسه
إ ى رفع الحصار ،فأبحرت كل السفن نحو اسطنبول ،بينما رجع هو
وقواته نحو مدينة الجزائر ًبرا (٢٥).و ي سنة  ١٧٨٥سعت ال ﺮتغال
إلقناع الدول ال كانت ي حالة حرب ضد الجزائر بضرورة تشكيل
حلف بي ا ضد دول املغرب كلها ،و ي الدرجة ٔالاو ى ضد الجزائر.
وكانت ال ﺮتغال ضد التحالف الذي جمعها مع بريطانيا وأسبانيا
بقصد فرض ع ى داي الجزائر عقد معاهدة سلم دائمة معه،
حسبما صرح به وزير خارجية ال ﺮتغال سوزا ي لشبونة للقنصل
ٔالامريكي يوم  ١٢أكتوبر .١٧٩٢

א
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هذﻩ العمليات .وقد أبرمت ي هذﻩ السنة هدنة بوساطة بريطانية،
)(٢٦
ثم أتبعت بمعاهدة سنة .١٨١٣
اﻟﺮﻳﺲ ﺣﻤﻴﺪو ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴﻦ

ُعقدت ب ن الجزائر وال ﺮتغال أربع معاهدات:
) (١معاهدة هدنة سنة  ١٧٨٥ب ن الداي محمد عثمان ،وامللكة
ماريا ٔالاو ى ،بوساطة بريطانية.
) (٢معاهدة هدنة ي سبتم ﺮ  ١٧٩٣ب ن الداي حسن ،وامللكة ماريا
ٔالاو ى.
) (٣معاهدة سلم ي  ٢٨سبتم ﺮ  ١٧٩٥ب ن الداي حسن ،وامللكة
ماريا ٔالاو ى.
) (٤معاهدة سلم يوم  ١٤جويلية  ١٨١٣ب ن الداي الحاج ع ي،
)(٣٦
وامللكة ماريا ٔالاو ى.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

و ي يوم ٔالاربعاء  ١٩مارس  ١٨٠٦أحتجز الريس حميدو ً
سفنا
برتغالية وهمبورجية ،ويقدر املحصول بمبلغ  ١١٩ ، ٥٩٤ف٢٠ .
ً
سنتيما (٣٢).و ي السنة التالية ) (١٨٠٧تمكن الريس حميدو من
الحصول ع ى غنيمة برتغالية ،باعها ي املغرب ،بمبلغ قدرﻩ ، ٧٨٧

اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
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نسوق ي هذا العنوان أهم املواجهات ال قادها البحار
الجزائري ضد ال ﺮتغال واملعروف بالريس حميدو (٢٧)،الذي تجمع
مصادر التاريخ وم ا املصادر الغربية بأنه من أعظم الذين عرفهم
تاريخ البحرية ي العالم .ففي سنة  ١٧٩٩قاد الريس ابن تابلك
إحدى السفن من نوع الشبك ،تمكن من احتجاز سفينة حربية
برتغالية ،وأسر تسعة وسبعون كانوا ع ى ظهرها ،باإلضافة إ ى
غنيمة قدرت بـ  ٣٨٥و ٢٩ف ،جاء م إ ى مدينة الجزائر يوم
الجمعة املوافق  ٣٠أوت )أغسطس(  (٢٨).١٧٩٩وتمكن الريس
حميدو ي  ٢٨مايو  ١٨٠٢أن يقود إ ى مدينة الجزائر حراقة برتغالية
كانت تحمل ع ى ظهرها مائ واثنان وثمانون أس ًﺮا إ ى جانب أربعة
ً )(٢٩
وأربع ن مدفعا.
و ي نفس السنة التقى الريس حميدو بحراقة برتغالية ،ولكي
يسهل عليه الاستيالء عل ا لجأ إ ى مغالطة من كان ع ى ظهرها من
الرجال ،وذلك برفع العلم ٕالانجل ي .وملا اطمأن ال ﺮتغاليون،
سمحوا لحراقة الريس حميدو بالدخول إ ى مياههم .وملا انكشف
ٔالامر ،لم يتمكن ال ﺮتغالية من تجنب الوقوع ي الاشتباك مع
الحراقة الجزائرية .حيث أسرع البحارة الجزائريون بالقفز إ ى
السفينة ال ﺮتغالية ،وبعد مدة قص ﺮة من القتال ،تمكنوا من
تحقيق النصر والقضاء ع ى مقاومة يائسة ،تغلبت عل ا عناصر
)(٣٠
املباغتة وانتشار الفو ي أوساط ال ﺮتغالي ن.
و ي سنة  ١٨٠٣تمكن الريس حميدو ع ى ٔالاسرى ال ﺮتغالي ن
وفيما ي ي ذكر ألسما م:
 جاكينوا جزيف باراي ديمادو )نائب قابودان برتغا ي(.
 دومينغو لويس تيودور )ضابط برتغا ي(.
 مانويل دوماتوس )ضابط برتغا ي(.
 بوياريان جويفو فانتو )قسيس برتغا ي(.
 جاكينو آنطونيو داكيوتو )طبيب أسباني(.
 جيون بانيستا )ربان برتغا ي(.
 مانويل لويس ف ﺮيرا )ربان برتغا ي(.
 جاكبنو جوزيفو ف ﺮيرا )ربان برتغا ي(.
 جوزيفو جوان )ضابط برتغا ي(.
 جوزيفو دوس سرتوا آربت و )رئيس املرشح ن(.
 جوزيفو مانو )ضابط(.
)(٣١
 آنطونيو السيو )ضابط(.

 ١١ف  ٦٠ .سنتيما (٣٣).و ي شهر أكتوبر من سنة  ،١٨٠٨احتجز
الريس حميدو سفينت ن برتغاليت ن مشحونت ن بالقمح والفحم،
وتحمالن ع ى مت ا أربعة وسبع ن رجل ،ويقدر املحصول بمبلغ
)(٣٤
٤٨٥،٢٠ف .و ٢٠سنتيما.
و ي سنة  ،١٨٠٩أسند الحاج ع ي باشا قيادة أسطول يتألف
من أربعة سفن ،والسماح له بالذهاب إ ى املحيط ٔالاطلﺴ  .وكان
ً
ٔالاسطول مشكال من القطـع التالية :حراقة مزودة بأربعة وأربع ن
ً
مدفعا ،و ي سفينة القيادة ال يرك ا الريس حميدو .والحراقة
ً
مدفعا آخر يقودها الريس أحمد
ال ﺮتغالية عل ا أربعة وأربع ن
ً
الزم ﺮ ي ،وقارب يحمل ع ى ظهرﻩ عشرين مدفعا يقودﻩ مصطفى
املالطي .وملا وصل الريس حميدو إ ى مضيق جبل طارق ،تسلل إ ى
ً
املحيط ي جنح الظالم مستغال الرياح الشرقية ال دفعته إ ى
املحيط .وأبدى ٔالاسطول الجزائري قدرته ع ى ٕالابحار ي هذا
املسطح املائي الكب ﺮ ،واملناورات الحربية فيه ،حيث استطاع أن
ً
يحتجز ثالثة سفن برتغالية ،كان أحدها ً
مشحونا
قادما من كوبا
بالتبغ.
أرسل إ ى مدينة الجزائر سفينت ن ،وأبقى الثالثة معه .وبعد
قضاء مدة ي املحيط عزم الريس حميدو ع ى العودة ،وملا وصل
أسطوله إ ى مضيق جبل طارق ظهرت أمامه أربعة برتغالية سفن
كب ﺮة ،م ا ثالث حراقات ،تع ﺮض طريقه .عندئذ سارع الريس
حميدو إ ى اتخاذ ٕالاجراءات الالزمة للوقاية من خطر ٔالاعداء ،حيث
أعطى ٔالاوامر الق ﺮاب سفنه من بعضها ،ورفع ٔالاشرعة ،وتوجيه
الصواري ي اتجاﻩ الرياح .وأخذت سفنه تتقدم ببطء نحو سفن
ٔالاعداء .وخالل هذﻩ الحركة أمر رجاله بقوله" :إذا هاجمت
السفينة ،يجب أن نرد عل ا ج ً
ـميعا" .وملا كادت الحراقات الجزائرية
أن تلتقي بالسفينة ال ﺮتغالية انحرفت هذﻩ ٔالاخ ﺮة ،وبدلت اتجاهها.
وقد ذكر أحد الشهود" :أن الجماه ﺮ ال كانت ترقب املشهد من
بعيد قد صفقت بحماس لتلك املناورة البطولية الرائعة" .وبعد أن
تحقق أن ال ﺮتغالي ن ال ينوون اع ﺮاض طريقه ،واصل الريس
حميدو س ﺮﻩ ،دون أن يغ ﺮ اتجاهه ،إ ى أن ابتعد ً
كليا عن أعدائه،
)(٣٥
ثم التحق بالجزائر.
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ﺧﺎﺗﻤﺔ

إن ما يمكن استخالصه من هذﻩ الدراسة الخاصة بالعالقات
الجزائرية ال ﺮتغالية ،هو أ ا عالقات تم ت بمرحلت ن أساسيت ن؛
مرحلة العداء والتوتر ،ال ابتدأت منذ أواخر القرن الخامس عشر
واستمرت إ ى غاية أواخر القرن الثامن عشر ،و ي ف ﺮة طويلة إذا ما
قورنت بف ﺮة السلم والصداقة ،ال جمعت ما ب ن البلدين ،وال
دامت من أواخر القرن الثامن عشر إ ى غاية الاحتالل الفرنﺴ
للجزائر سنة  .١٨٣٠وكانت تتحكم ي كل ف ﺮة ظروف ومعطيات
أدت بالبلدين إ ى معايشة هذﻩ العالقات بنوع ا ،ولعل من أهم
تلك الظروف طبيعة التنافس ب ن القوى املسيحية ٔالاوربية مع
القوى ٕالاسالمية ي نطاق البحر املتوسط ،وال تم ت بعدم
الاستقرار ي العالقات ال لم تستمر ع ى نمط واحد.
إن ما دعا ال ﺮتغال إ ى التخ ي عن سياسة العداء تجاﻩ الجزائر،
هو لجوء أغلب الدول ٔالاوربية إ ى عقد معاهدات سلم مع الجزائر
ي أواخر القرن الثامن عشر ،فاضطرت ي ٔالاخرى اللجوء إ ى حالة
السلم مع الجزائر ،وبوساطة بريطانية أبرمت معاهدة هدنة ي سنة
 ،١٧٨٥و ي ال اية دخل البلدان ي حالة سلم إثر إبرام معاهدة
سنة .١٨١٣
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و ي بداية القرن التاسع عشر ظلت ال ﺮتغال تناضل من أجل
وجودها القومي بعد غزو الفرنسي ن لهذﻩ اململكة خالل سنة
 ،١٨٠٨مما أج ﺮ ملكها ع ى الفرار إ ى ريوديجان ﺮو .وقد نتج ذلك
جزءا ً
ً
هاما من أراض ا ،فاضطر ملكها إ ى طلب
الغزو احتالل
التدخل مـن بريطانيا ،فسارعت هذﻩ ٔالاخ ﺮة إ ى تلبية النداء من
أجل حماية مصالحها ي جبل طارق ،والعمل ع ى نجدة حليف ا
ال ﺮتغال ،وتعزز التحالف ب ن البلدين مما أدى إبرام معاهدة تجارة
وصداقة بي ما سنة  (٣٧).١٨١٠وكانت من جهة أخرى تس ى
بريطانيا لربط عالقا ا مع إيالة الجزائر ،حيث عملت كل ما ي
وسعها من أجل أن تحظى باملعاملة ال كانت تعامل ا فرنسا من
طرف الجزائر ي أوقات السلم والحرب .وكانت تس ى من جهة أخرى
ي نية غ ﺮ معلنة ،إ ى إفساد التقارب الفرنﺴ الجزائري ،وتعطيل
الاقتصاد الفرنﺴ  .فقد استطاعت أن تتحصل ي سنة  ١٨٠٦ع ى
املؤسسات التجارية ،وذلك باستغاللها بطريقة غ ﺮ مباشرة ،ت ﺮك
)(٣٨
الحرية ف ا لجميع التجار ماعدا الفرنسي ن.
وأمام توتر العالقات ب ن الجزائر وال ﺮتغال ،ال م ا الكث ﺮ من
املعارك الحربية ب ن بحارة البلدين خالل العقد ٔالاول من القرن
التاسع ،حيث تمكن البحارة الجزائريون ي كث ﺮ من ٔالاحيان التأث ﺮ
ع ى تجار ا ،وغنم العديد من وحدات ٔالاسطول ال ﺮتغا ي ،وأسر
العديد من الرجال .وإزاء هذﻩ ٔالاحداث ،صممت بريطانيا ع ى
استعمال مكان ا ي الجزائر لصالح حليف ا ال ﺮتغال للعمل ع ى
ً
مؤقتا من مضايقات خصومها .ففي شهر مايو
تحريرها ع ى ٔالاقل
من نفس السنة ) (١٨١٠سافر سكرت ﺮ املفوضية ال ﺮيطانية ي
ً
قاصدا الجزائر حيث أجرى مفاوضات مع السلطات
لشبونة
الجزائرية لعقد هدنة ،أو بعبارة أدق وضع املواد ٔالاو ى ملعاهدة
الصلح ب ن البلدين (٣٩).و ي  ٦جويلية من السنة املذكورة توصل
الطرفان إ ى عقد اتفاقية هدنة ب ن البلدين ملدة سنت ن تضمنت
ثمانية مواد ،تضمنت قضيت ن أساسيت ن هما:
ٔالاو ى؛ مسألة افتداء ٔالاسرى م م ٔالاسرى الجزائري ن املوجودين
ي ال ﺮتغال ،ؤالاسرى ال ﺮتغالي ن املوجودين ي الجزائر .فقد أورد
شالر أن نصوص هذﻩ الهدنة تق بأن تدفع ال ﺮتغال إ ى الجزائر
ً
مضافا إليه مبلغ  ٣٣٧٠٠٠دوالر فدية لألسرى
مبلغ  ٦٩٠٠٠٠دوالر،
ً )(٤٠
ال ﺮتغالي ن املحتجزين ي الجزائر والذين كان عددهم  ٦١٥أس ﺮا.
الثانية؛ وتتعلق بنشاط التجار ال ﺮتغالي ن ي الجزائر ،حيث جاء ف ا
ً
ً
حسنا ي كل
أن يستقبل التجار ال ﺮتغالي ن وبواخرهم استقباال
أنحاء الجزائر ،وأن يعاملوا مثلما كانت تعامل الجزائر تجار ٔالامم
ٔالاخرى ،و ي املقابل يتلقى الجزائريون نفس املعاملة ي املمتلكات
)(٤١
ال ﺮتغالية.
وكانت بريطانيا قد تعهدت بأن تستمر ع ى استخدام نفوذها ي
الجزائر للحصول ع ى عقد معاهدة ائية للصلح .و ي غضون
السنة التالية دفعت السلطات ال ﺮتغالية الفدية ،وأطلق سراح
ٔالاسرى ال ﺮتغالي ن املحتجزين ي الجزائر .و ي سنة  ١٨١٣عقدت

ب ن البلدين معاهدة صلح ائية بواسطة السيد أ .كورت الوزير
ال ﺮيطاني املفوض لدى دول املغرب ،وقد احتوت هذﻩ املعاهدة ع ى
ً
ستة عشر مادة (٤٢)،دفعت ال ﺮتغال بموج ا إ ى الجزائر مبلغا
ً
إضافيا قدرﻩ نصف مليون دوالر .كما تعهدت بأن تدفع ضريبة
سنوية قدرها  ٢٤٠٠٠دوالر ،باإلضافة إ ى الهدايا القنصلية
التقليدية ،وهدايا ف ﺮة كل سنت ن .وعقب عقد هذﻩ املعاهدةُ ،ع ن
ً
قنصال لل ﺮتغال ً
أيضا ،وهو يتقا من
قنصل إنجل ﺮا ي الجزائر
أجلها املرتب واملنح العادية.
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اﻟﻤﻼﺣﻖ

الصفحت ن )(٣) ،(٢
من معاهدة سلم وصداقة ب ن الجزائر وال ﺮتغال سنة ١٨١٣

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

)ُ (١يد ى يوحنا ٔالاول الكب ﺮ ،ولد ي مدينة لشبونة سنة  ،١٣٥٧ابن بطرس
ٔالاول العادل ،تو ي ي سنة .١٤٣٣

(2) Auguste Bouchot, Histoire du Portugal et de ses colonies,
librairie de L.Hachette et Cie., Paris , 1854, pp.63 -70.

) (٣عبد الحميد البطريق وعبد العزيز نوار ،التاريخ ٔالاوربي الحديث من عصر
ال ضة إ ى مؤتمر فيينا ،دار ال ضة العربية ،ب ﺮوت ،بدون تاريخ ،ص .٤٨

(4) G.B Depping, Histoire du commerce entre Levant et
l'Europe, t.II, Imprimerie Royale, Paris, 1830, P. 260.
) (٥أصبح هذا ال ﺮج فيما بعد نواة لنشأة مدينة سان جورج )(Saint-Georges

(6) Edouard Septenville, Découvertes et conquêtes Portugal
dans les deux mondes, E. Dentu, Editeur, Paris, 1863, P.44.
(7) Bouopda Pière Kamé, Les handicaps coloniaux de l'Afrique
noire, L'Harmattan, Paris, 2010.

) (٨بينما ذكر املؤرخ عبد الرحمن الجال ي أ ا احتلت مرت ن من طرف ال ﺮتغال،
كانت ٔالاو ى ي سنة  ،١٤٧٤استمر وجودهم ا ملدة خمسة سنوات .أما
الثانية فقد امتدت ب ن ) .(١٤٨٧ -١٤٨٣أنظر :الجيال ي ،ع.١٩٩
)ُ (٩يك باإلفريقي ولد ي مدينة سين ﺮا سنة  ،١٤٣٢تو ى امللك ي سنة ،١٤٣٨
وظل فيه إ ى غاية سنة  ،١٤٨١حارب ي إفريقيا و ي قشتالة ،و ي ف ﺮة
حكمه وصل ال ﺮتغاليون إ ى غينيا.

(10) Henri-Leon Fey, Histoire d’Oran avant,pendant et après
la domination espagnole, Typographie Adolphe Perrier,
editeur, Oran, 1858, P.53.
(11) Jean Cazenave, Oran cité Bèrbère, ‘‘ B.S.G.O.’’, t.45, 1925, P.
147.

) (١٢اسمه ٔالاص ي رودريغو بورجيا ،ولد ي مدينة خاتيبا ي أسبانيا سنة ،١٤٣١
تو ى البابوية ب ن ).(١٥٠٣-١٤٩٢
) (١٣وهو الاسم الذي تعرف به منطقة البيلوبون ي اليونان ً
حاليا من عهد ف ﺮة
العصور الوسطى إ ى القرن التاسع عشر.
) (١٤تقع ي شمال غرب ال ﺮتغال.
(15) Walsin Esterhazy, De la domination turque dans
l’ancienne régence d'Alger, Paris, 1840, P.114.

Montanez, Diego Suarez, Mers-el-Kebir: Traduit par A.
Berbrugger, Revue Africaine, Tome neuvième, 1865, Office des
publications Universitaire, Alger, pp.262-262.

) (١٨بينما ذكر كازيناف أن ال ﺮتغالي ن تراجعوا بفعل مطاردة املسلم ن لهم نحو
مراك م دون أن يتخلف م م أحد ،ولم يشر إ ى أي قتيل برتغا ي .أنظر:
Cazenave , Op. cit., p.148.

) (١٩الاسم ٕالايطا ي ملدينة دوريس )(Durres

ي ألبانيا.

(20) Montanez, Op.cit., p. 261.

(23) Ernest Mercier, Histoire de l’Afrique septentrional, t.3,
Ernest Leroux, Paris, 1888, p. 37.
(24) Belhachemi, Jean Luis: Barberousses corsaires et rois
d’Alger, Fayard, Paris, 1984, p.305.
(25) Didier, L.: Histoire d’Oran t.5, : Imprimerie L. Petit. Oran
,1929, p.34.
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) (٢١حيث تعرض لعصيان من قبل أبنائه ي ٔالاناضول شغله عن الاستمرار ي
الحرب.
) (٢٢محمد فريد بك ،تاريخ الدولة العلية العثمانية ،تحقيق إحسـان حقي،
ط ،٢.دار النفائس ،ب ﺮوت ،١٩٨٣ ،ص.١٨٥
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) (١٦يقع إ ى الغرب من لشبونة ع ى بعد ستة كيلوم ﺮات ،كان ً
مكانا النطالق
الكث ﺮ من املكتشف ن ال ﺮتغالي ن إ ى مختلف أرجاء العالم ،من أشهرهم
فاسكو دي غاما.
) (١٧حسب تقدير مونتانيس ،الذي ذكر أن بعض العرب املسن ن من جبل غ ا
) (Guizaبضوا ي املرﺳ الكب ﺮ ،رووا له :أن املسلم ن قتلوا أك ﺮ من ألف
مسي ي ،وأضاف أن أحد العرب الطاعن ن ي السن قد أظهر له قطعة رمح
حديدية برتغالية ،تعود إ ى حادثة اندحارهم هناك .أنظر:
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) (٢٦عبد الحميد زوزو ،هدنة  ١٨١٠ومعاهدة سنة  ١٨١٣ب ن الجزائر
وال ﺮتغال ،مجلة التاريخ ،املركز الوط للدراسات التاريخية ،الجزائر،
العدد  ،١٩٨١ ،١١ص .٢٤ - ٢٣
) (٢٧اسمه الحقيقي هو محمد بن ع ي إلياس املدعو حميدو ،ولد ي قصبة
مدينة الجزائر سنة  ،١٧٧٣ينحدر من عائلة تنتم أصولها إ ى مدينة يسر
الواقعة إ ى الشرق من مدينة الجزائر ع ى بعد  ٦٠كلم .استشهد ي سنة
 ١٨١٥بحرية مع ال ﺮتغالي ن.

(28) Devoulx, Albert: Le Rais Hamidou, Typographie Adolphe
Jordan, Alger, 1859, pp. 97 - 98.
(29) Ibid., pp. 86 - 87.
(30) Ibid., pp., 90.
(31) Ibid., p. 90.
(32) Ibid., p.106.
(33) Ibid., p. 107.
(34) Ibid., p.108.

) (٣٥أحمد الشريف الزهار ،مذكرات أحمد الشريف الزهار ،الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ص .١٠٦٠
) (٣٦مولود قاسم ،شخصية الجزائر الدولية وهيب ا العامية قبل سنة ،١٨٣٠
ج ،١.ط ،٢.دار البعث ،قسنطينة ،١٩٨٥ :ص .٩٣ - ٩١
) (٣٧زوزو ،مقال سابق ،ص.٢٥
) (٣٨دوفال ،ألب ﺮ :الريس حميدو ،تعريب الدكتور محمد العربي الزب ﺮي:
 ،ENAPالجزائر ،١٩٧٢ ،ص .٤٠
) (٣٩شالر ،وليم :مذكرات وليم شالر قنصل أمريكا ي الجزائر )- ١٨١٦
 ،(١٨٢٤تعريب وتعليق وتقديم ،إسماعيل العربي ،الشركة الوطنية للنشر
والتوزيع ،الجزائر ،١٩٨٢،ص .١٣٦
) (٤٠نفسه ،ص .١٣٦
) (٤١أنظر :نص املعاهدة ي زوزو ،مقال سابق ،ص.٤١ - ٣٣
) (٤٢أنظر :النص الكامل لهذﻩ املعاهدة ي زوزو ،مقال سابق ،ص .٤١-٣٣

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ISSN: 2090 – 0449

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٣٠

ﻣﻘﺎﻻت

عبد ﷲ طويلب ،العالقات السياسية...

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
]< <íé‰^éŠÖ]<l^ÎøÃÖ

راية الحفصيون

راية الزيانيون

< <íé’Ë£]æ<íéÞ^èˆÖ]<°jÖæ‚Ö]<°e

<<

قسم التاريخ وعلم ٓالاثار
كلية العلوم ٕالانسانية والاجتماعية
جامعة أبي بكر بلقايد  -الجمهورية الجزائرية

عبد ﷲ طويلب ،العالقات السياسية ب ن الدولت ن الزيانية
والحفصية -.دورية كان التاريخية -.العدد الثامن عشر؛ ديسم ﺮ
 .٢٠١٢ص .٣٤ – ٣١
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ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ٢٠١٢ – ٢٠٠٨

ﻣﻘﺪﻣﺔ

إن الدارس لتاريخ املغرب ٕالاسالمي البد له من ٕالاملام بجميع
الجوانب املتعلقة ذا القطر من العالم ٕالاسالمي ي العصر
الوسيط ،فالدراسة التاريخية يجب أن تشمل جميع الجوانب
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ح يمكننا تحليل وتفس ﺮ
ٔالاحداث التاريخية وفق منظور علم وأكاديم بحت ،ومنه فإن
دراسة تاريخ الدولت ن الزيانية والحفصية ال يتم وال يكتمل دون
التطرق إ ى العالقات ال كانت بي ما .لذلك سنحاول من خالل
هذا املقال البحث ي موضوع العالقات السياسية ب ن الدولة
الزيانية والحفصية ً
مركزا ع ى الجوانب التالية:
 -١طبيعة العالقات السياسية.
 -٢العوامل املتحكمة ي العالقات.
 -٣الصراع السياﺳ ب ن الدولت ن.
 -٤نتائج وآثار ذلك الصراع.
يتمحور املوضوع حول ٕالاشكالية التالية :ما مدى تأث ﺮ العالقات
السياسية الزيانية الحفصية ع ى الجوانب ٔالاخرى ي الدولت ن
)الاقتصادية والثقافية( ؟ ولإلجابة عن هذﻩ ٕالاشكالية اتبعت
الخطوات التالية:
 طبيعة العالقات السياسية بالتطرق إ ى العوامل ال
ساهمت ي تطور العالقات بي ما وم ا قبل ظهور
الدولت ن عقب سقوط الدولة املوحدية.
 التبعية الزيانية للحفصي ن ي عهد السلطان الزياني
يغمراسن بن زيان ،وابنه عثمان ٔالاول.
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:

يتطرق هذا املقال إ ى موضوع العالقات السياسة ب ن الدولت ن
الزيانية والحفصية ،هات ن الدولت ن املتجاورت ن ،اللت ن قامتا بعد
سقوط الدولة املوحدية ي املغرب ٕالاسالمي سنة ١٢٦٩م ،فقد
ً
توترا واضطر ًابا طوال مدة
عرفت العالقات السياسية بي ما
وجودهما ،كما يتناول هذا البحث العوامل ال ساعدت ي سوء أو
حسن تلك العالقات ،إضافة إ ى الغوص ي طبيعة ٔالاحداث
التاريخية ال عرف ا الدولت ن من خالل دراسة الصراعات بي ما
وال أدت إ ى سيطرة الدولة الحفصية ع ى الدولة الزيانية ي عدة
مرات ،لكن طول هذا الصراع لم يمنع الزياني ن من محاولة فك
قيود السيطرة الحفصية إ ى أن تم لهم ذلك ي عهد أبي تاشف ن.
ومن خالل دراسة املوضوع برزت نتائج عديدة م ا أن وقوع الدولة
الزيانية ي موقع الوسط ب ن الحفصي ن ي الشرق واملريني ن ي
الغرب جعلها محط أطماع الدولت ن ،حيث خضعت مرات كث ﺮة
السيطرة املرينية ،لكن هذا كله لم يؤثر ع ى الجانب الثقا ي والعلم
ي املغرب ٕالاسالمي ،حيث كان العلماء وطلبة العلم يتنقلون بكل
حرية ب ن هذﻩ ٔالاقطارً ،
نظرا لالهتمام الكب ﺮ الذي كان يوليه هؤالء
العلماء للعلم وأهله .
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 محاوالت تخلص ب عبد الواد من السيطرة الحفصية
مستغل ن الف ﺮات ال عرفت ف ا الدولة الحفصية
اضطرابات داخلية.

 استقالل الدولة الزيانية عن ب حفص والذي تم بعد
محاوالت زيانية عديدة للقضاء ع ى التبعية للحفصي ن
حيث تم لهم ذلك ي أبي تاشف ن.
لدراسة هذا املوضوع اعتمدت ع ى مجموعة من املصادر أهمها:
كتاب الع ﺮ لعبد الرحمن بن خلدون خاصة الجزء السادس
والسابع ،فهو مصدر أساﺳ ألنه عايش هذﻩ ٔالاحداث وكان يشتغل
ي بالط الحكم ي الدولت ن .كتاب نظم الدر والعقيان للحافظ أبي
عبد ﷲ التنﺴ  ،هو من أهم مصادر تاريخ ب زيان خاصة الجانب
املتعلق بنسب امللوك وشخصي م العلمية والحربية ،إذ يعطينا
صورة واضحة عن سياسة ملوك الدولة الزيانية .باإلضافة إ ى
مصادر ومراجع أخرى ال تقل أهمية عن السالفة الذكر .وقد
اعتمدت ي دراسة املوضوع ع ى املنهج التاري ي ،إضافة إ ى مناهج
أخرى مثل املنهج التخليل من خالل تخليل ٔالاحداث التاريخية،
واملنهج ٕالاستنتا ي بالوصول إ ى النتائج امل ﺮتبة عن هذﻩ الروابط
ب ن الدولت ن.
) (١ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰﻳﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻔﺼﻴﺔ

) (٢اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺼﻴﻴﻦ
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يبدأ الوالء الزياني للحفصي ن من الاتفاق الشه ﺮ الذي تم ب ن
والدة يغمراسن "سوط النساء" وأبي زكريا (٤)،واغتنمت الوالدة
يومئذ الفرصة وقدمت للسلطان اق ﺮ ً
احا يتضمن طلب العفو عن
يغمراسن والسماح له بالعودة إ ى رئاسة قومه من ب عبد الواد
تحت طاعة الخليفة ،فقبل أبو زكريا ذلك كله بشروط تمت بي ما
وعاد يغمراسن إ ى تلمسان (٦)،ورغم ذلك لم يكن أبو زكريا يثق ي
يغمراسن فأثناء عودته إ ى تونس أسس إمارات من ب توج ن
ومغراوة ونصب ع ى رأسها أمراء بمراسيم سلطانية وأغدق عل م
ً
حاجزا بينه وب ن خصومه
من ٔالاموال ما غمرهم به وجعلهم
دعما و ً
)(٧
ومنافسيه ،حيث كانوا ً
سندا للدولة الحفصية.
يوم الجمعة  ١٢جمادى الثانية
رغم وفاة أبي زكريا الحف
سنة ٦٤٧هـ١٢٤٩ /م فإن الزياني ن بقوا متمسك ن بوال م
للحفصي ن ،فكانوا يرسلون أبناءهم وكبار رجال الدولة لتأكيد ذلك،
كما استمر والء ٕالامارات ال أوجدها الحفصيون ي املغرب
اضطر إ ى تجه حملة ضد
ٔالاوسط ،غ ﺮ أن املستنصر الحف
مدينة مليانة إعادة إخضاعها للنفوذ الحف سنة ٦٥٩هـ١٢٦٠/
م ،لكن لم يلبث الزيانيون أن استولوا عل ا سنة  ٦٦٨هـ١٢٦٩/م
)(٨
ثم خرجت مدينة الجزائر ع ى الحفصي ن سنة  ٦٦٤هـ١٢٦٥ /م.
استغل بنو زيان الظروف ال طرأت ع ى الدولة الحفصية خاصة
بعد الحملة ال ش ا امللك الفرنﺴ لويس التاسع ع ى تونس
)(٩
وحاولوا توسيع نفوذهم ي املغرب ٔالاوسط.
بعد وفاة يغمراسن خلفه ابنه عثمان )٧٠٣ -٦٨١هـ-١٨٣/
ً
١٣٠٣م() (١٠الذي اتبع سياسة سلمية مع املريني ن عمال بوصية أبيه
رغم عالقة املصاهرة ال كانت ب ن امللك الزياني وأبي إسحاق
سنة
إبراهيم الحف  .وبعد وفاة أحمد بن أبي عمارة الحف
٦٢٣هـ١٢٨٤ /م ارتحل أبو زكريا ي ي خفية إ ى بجاية استو ى عل ا
ي نفس السنة فانقسمت الدولة الحفصية إ ى قسم ن  :القسم
الشر ي عاصمته تونس والقسم الغربي عاصمته بجاية ،وحاول أبو
زكريا الاستيالء ع ى تونس وقابس لكنه فشل ي السيطرة عل ما
مثلما فشل ي الدخول إ ى مسراتة شرق طرابلس ع ى الرغم من
التأييد الذي لقيه من قبائل املنطقة ،و ي ظل هذﻩ الظروف و ي
غياب أبي زكريا الحف حاصر الزيانيون مدينة بجاية سنة ٦٨٦
)(١١
هـ ١٢٨٧/م وجددوا بيع م أبي حفص عمر بتونس.
ومما يالحظ ع ى نشاط الزياني ن ي القسم الغربي من الدولة
الحفصية هو ي الحقيقة عمل بالوصية) (١٢ال تركها يغمراسن بن
زيان لولدﻩ عثمان ،وهذا ما تيقن له محمد بن أبي زكريا ي ي بن
املستنصر املشهور بأبي عصيدة الذي سارع بعد توليه الحكم إ ى
إعادة بسط النفوذ الحف ع ى القسم الغربي وأيد الحصار الذي
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تم ت العالقات ب ن الدولت ن بالصراع إذ سعت كل دولة إ ى
الاستحواذ ع ى أك ﺮ قسم من الدولة املوحدية وتوسيعه إ ى حدود
تأمن م ا خطر جار ا (١)،وتأثرت العالقات ب ن الدولت ن بعوامل
خارجية وباألحداث ال عرف ا بالد املغرب ،إضافة إ ى ٔالاوضاع
الداخلية املتغ ﺮة داخل كل دولة (٢).فقد س ى أبو زكريا الحف إ ى
ً
الاستيالء ع ى الدولة الزيانية ،خاصة بعدما تمكن يغمراسن من
توطيد العالقات مع الدولة املوحدية ،إذ تبادل معهم السفارات
وتلقى الهدايا من الخليفة الرشيد املوحدي ،هذا زيادة ع ى الدور
الذي لعبه شيوخ قبائل املغرب ٔالاوسط ،حيث اتصلوا بأبي زكريا
)(٣
الحف وحرضوﻩ ع ى التحرك نحو تلمسان.
حملته
وهذا ما تم بالفعل ،فقد شن أبو زكريا الحف
ً
العسكرية ع ى تلمسان انطالقا من العاصمة تونس سنة 639
هـ١٢٤١/م) (٤فوصلها ي أواخر شهر محرم سنة  ٦٤٠هـ١٢٤٢/م.
وتمكن من قهر الجيش الزياني الذي تصدى له أمام املدينة ثم
دخلها ،أما يغمراسن بن زيان فقد أفلت من الحفصي ن ولجأ إ ى
الجبال املجاورة لتلمسان مع عائلته ومجموعة من أنصارﻩ .و ي
َ
شيوخ القبائل الزناتية ي
طريق عودته نصب أبو زكريا الحف
املغرب ٔالاوسط )مغراوة وتوج ن( ع ى أوطا م ،بشرط أن تكون
تبعي م املباشرة للحفصي ن ,و ذا العمل يكون أبو زكريا قد وضع
ً
ً
بشريا يفصله عن الخطر املوحدي ي مراكش ،وأخضع
حاجزا
الزياني ن للحفصي ن إ ى أن عزم الخليفة املوحدي أبو الحسن

السعيد ع ى التمركز نحو إفريقية للقضاء ع ى الدولة الحفصية ي
)(٤
اية ٦٤٥هـ١٢٤٧/م.
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ضربه املرينيون ع ى تلمسان سنة  ٦٩٦هـ١٢٩٨/م فاستغل
الزيانيون هذا املوقف وأعلنوا إ اء وال م للحفصي ن.
) (٣ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ

تواصلت الحمالت الزيانية ع ى الدولة الحفصية ي سنة ٧٢٦
هـ١٣٢٥ /م ،و ي سنة  ٧٢٨هـ١٣٢٧/م تمكنت الجيوش الزيانية من
محاصرة قسنطينة والوصول ح بونة) (٢١دون أي رد فعل حف
ح أن أبا تاشف ن الزياني انتقل بنفسه سنة ٧٢٩هـ١٣٢٨/م إ ى

تخضع العالقات ب ن الدول ي أي عصر من العصور إ ى عدة
عوامل ،ومن ب ن هذﻩ العوامل الاستقرار السياﺳ ؤالام  ،فإذا
كانت السياسة غ ﺮ واضحة ؤالاحوال ٔالامنية غ ﺮ مستقرة ،كأن
تكون الدولة تعيش ً
حربا أهلية نتيجة حكام ضعاف أو مستبدين،
فإن عالقات هذﻩ الدولة مع الدول ٔالاخرى تكون متأثرة ذﻩ
العوامل .لقد تم ت العالقات الزيانية الحفصية طوال القرن ن
السابع والثامن الهجري بالصراعات والاضطرابات وعدم الاستقرار،
وذلك لعدة أسباب لعل أهمها ضعف الحكام الزياني ن تارة ،وشدة
الحمالت املرينية ع ى تلمسان تارة أخرى .إن موقع تلمسان ي
الوسط ب ن الدولت ن املرينية والحفصية كان له تأث ﺮ كب ﺮ ع ى
العالقات الخارجية للدولة الزيانية مع الدول املجاورة ،إال أن ذلك
ً
ازدهارا
لم يؤثر ع ى الحركة الثقافية ي الدولة الزيانية وال عرفت
ً
ونموا كب ﺮين ،كما أ ا لم تؤثر ع ى التبادل الثقا ي والحضاري
للدولة الزيانية مع الدول املجاورة لها.
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) (٤اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ ﺑﻨﻲ ﺣﻔﺺ

ﺧﺎﺗﻤﺔ
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حاول الزيانيون إ اء وال م لب حفص وساعد م ي ذلك
الظروف العامة ال م ت املغرب ٕالاسالمي مثل انشغال املريني ن
بمشاكلهم الداخلية عقب رفع الحصار بصفة كاملة عن تلمسان
سنة ٧٣٢هـ١٣٣١ /م وانشغال الحفصي ن بخالفا م والاضطرابات
ال كانت ي أطراف دول م ،حيث تمكن أبو حمو موﺳ الزياني
) ٧١٨-٧٠٧هـ١٣١٨-١٣٠٨/م() (١٣من الاستيالء ع ى مدين دلس
والجزائر سنة  ٧١٢هـ١٣١٢/م ،ي ح ن فشل أبو ي ي زكريا اللحياني
حاكم تونس من استعادة بجاية سنة  ٧١١هـ١٣١١/م ،مما دفع
حاكم املنطقة الغربية من الدولة
بأبي ي ي أبو بكر الحف
الحفصية إ ى توجيه السعيد بن يخلف رسوال إ ى أبو حمو موﺳ
)(١٤
الزياني لتوطيد العالقات بي ما ضد اللحياني.
ي كل مرة كان الزيانيون يحاولون بسط نفوذهم ع ى القسم
الغربي من الدولة الحفصية ح تكتمل سيطر م ع ى املغرب
ٔالاوسط ،واستمرت هذﻩ الحمالت ح استيالء املريني ن ع ى
تلمسان بعد حصارها سنة ٧٣٧هـ١٣٣٧/م ،و ي كل مرة كانت
تفشل عدة عوامل م ا :ضعف وسائل الحصار وانعدام النظام
)(١٦
والتدريب ي الجيش الزياني (١٥).و ي عهد أبي تاشف ن الزياني
استأنفت الحمالت الزيانية ع ى الجزء الغربي من الدولة الحفصية،
وقد شجعه ع ى ذلك لجوء بعض شيوخ القبائل إ ى تلمسان
مصطحب ن معهم عبد الواحد بن محمد اللحياني الحف حاكم
مدينة املهدية) (١٧املنفصل عن السلطة ي تونس.
ً
وضع أبو تاشف ن تحت تصرف هؤالء الشيوخ جيشا بقيادة
موﺳ بن ع ي الكردي ،التقى بالجيش الحف الذي كان يقودﻩ
برغيس قرب مرماجنة) (١٨سنة
أبو ي ي أبو بكر الحف
٧٢٤هـ١٣٢٣/م ،وأسفرت املعركة عن ا زام الجيش الزياني وفرار
قائدها إ ى تلمسان ،وهكذا فشلت الحملة ي الاستيالء ع ى مدينة
بجاية (١٩).لم يتقبل أبو تاشف ن هذﻩ الهزيمة ،فجهز مرة أخرى حملة
بعدما وفد عليه شيوخ من قبائل سليم) (٢٠يستنجدون به ضد
الحفصي ن وأوكل مهمة قيادة الحملة إ ى موﺳ بن ع ي الكردي،
جمع أبو تاشف ن كلمة وفد إفريقية ع ى بيعة إبراهيم بن عبد
ارحمن الحف  ،وتمكن الجيش الزياني هذﻩ املرة من تحقيق
الانتصار بالقرب من مدينة قسنطينة وتمكن إبراهيم بن عبد
الرحمن الحف من دخول تونس بمساعدة قبائل سليم واستو ى
ع ا سنة ٧٢٥هـ١٣٢٧ /م.

نوا ي بجاية ملعاينة الحصار املضروب عل ا عن قرب (٢٢).لقد مكنت
هذﻩ الحمالت املتعددة الجيش الزياني وألول مرة من دخول مدينة
تونس سنة ٧٣٠هـ١٣٢٩/م وسلمت مقاليد الحكم البن أبي عمران
ي شهر رجب من
لكن سرعان ما استعادها السلطان الحف
نفس السنة ،ولوضع حد ملثل هذﻩ الحمالت استنجد السلطان
بأبي سعيد السلطان املري فعقد الطرفان اتفاقية
الحف
)(٢٣
مواجهة الزياني ن.
أ ت هذﻩ الاتفاقية متاعب الدولة الحفصية ،مما جعل
سالطي ا يتفرغون إلعادة ٔالامور إ ى مـجراها الطبي ي وذلك بتأديب
القبائل ال تعاونت مع الزياني ن وضمها إ ى نفوذ الدولة الحفصية،
و ي املقابل اختفت الحمالت الزيانية نتيجة السيطرة املرينية ع ى
عاصم م تلمسان )٧٤٩ - ٧٣٧هـ١٣٤٨-١٣٣٦ /م( ،واغتنم
الحفصيون هذﻩ الظروف لتثبيت أركان دول م وتقوي ا ،لكن
سرعان ما انقسمت الدولة الحفصية ما ب ن ١٣٥٦ - ١٣٥٣م،
وانشغل الزيانيون بإصالح أمور بالدهم الداخلية فأدت هذﻩ
التغ ﺮات إ ى ظهور مواقف سياسية جديدة ،إذ عقد أبو إسحاق
وأبو حمو موﺳ الزياني معاهدة سالم (٢٤).وتوج
إبراهيم الحف
هذا التقارب بزيارة قام ا ٔالام ﺮ أبو عبد ﷲ الحف إ ى تلمسان
ي الثامن من جمادى الثانية سنة ٧٦٤هـ١٣٦٢/م .وقد استغل أبو
عبد ﷲ الحف ) (٢٥مصاهرته مع الزياني ن للتصدي البن عمه أبي
العباس ،وانتﻬ الصراع بي ما باستيالء هذا ٔالاخ ﺮ ع ى بجاية
وتمكن من توحيد البالد .والحق أنه لم تتغ ﺮ سياسة الزياني ن اتجاﻩ
الحفصي ن هذﻩ السياسة ال وضع أسسها يغمراسن بن زيان وسار
)(٢٦
عل ا خلفاؤﻩ من بعدﻩ.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٣٣

عبد ﷲ طويلب ،العالقات السياسية...

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

) (٢٤لم تورد املصادر نص الاتفاق الذي أبرمه الزيانيون مع أبي إسحاق إبراهيم
الحف بل اقتصرت ع ى القول بأنه اتفاق سالم .ي ي بن خلدون ،املصدر
السابق ،ج ،١ص.٢٦
) (٢٥هو صهر أبي حمو موﺳ الزياني ومنافس أبي العباس الحف ع ى الحكم.
عبد الرحمان بن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،٦ص .٨٥٥ - ٨٥٤
) (٢٦عبد الرحمان بن خلدون ،املصدر نفسه ،ج ،٦ص .٧٦٠
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) (١عبد الرحمان بن خلدون ،كتاب الع ﺮ وديوان املبتدأ والخ ﺮ ي تاريخ العرب
والعجم وال ﺮبر ومن عاصرهم من ذوي السلطان ٔالاك ﺮ ،ج ،٧مطبعة بوالق
املصرية ،القاهرة  ١٢٨٤هـ ،ص .١٧٦ - ١٧٥
) (٢عبد الرحمان بن خلدون ،املصدر نفسه ،ج ،٧ص .١٦
) (٣أشار ابن خلدون لبعض شيوخ القبائل مثل عبد القوي أم ﺮ قبيلة توج ن
الزناتية وبعض أوالد منديل بن عبد الرحمان أمراء قبيلة مغراوة .عبد
الرحمان بن خلدون ،املصدر نفسه ،ج ،٦ص.٦٠٨ - ٦٠٧
) (٤ابن عذارى املراك  ،البيان املغرب ي أخبار ٔالاندلس واملغرب ،ج ،٣دار
الثقافة ،ب ﺮوت  ،١٩٦٧ص .٣٦١
) (٥ابن عذارى املراك  ،املصدر نفسه ،ج ،٣ص .٣٦١ - ٣٦٠
) (٦عبد الرحمان بن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،٦ص .٦٠٧
) (٧التنﺴ  ،نظم الدر والعقيان ي بيان شرف ب زيان ،تحقيق محمود بوعياد،
املكتبة الوطنية ،الجزائر  ،١٩٨٥ص .١١٨
) (٨عبد الرحمان الجيال ي ،تاريخ الجزائر العام ،ج ،٢دار الثقافة ،ب ﺮوت ،١٩٨٠
ص .٥٠
) (٩عبد الرحمان بن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،٦ص .١٦٤
) (١٠عبد الرحمن بن خلدون ،املصدر نفسه ،ج ،٦ص .٦٦٩
) (١١أبو سعيد عثمان :تو ى الحكم سنة ٦٨١هـ١٢٨٣/م ،واش ر بتحركاته شرق
اململكة إلخضاع القبائل الثائرة عليه .التنﺴ  ،املصدر السابق ،ص  .١٢٩عبد
الرحمان بن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،٧ص .٦٧١
) (١٢تحالف أبو حفص عمر الحف مع الزياني ن وحاول استثمار غارا م ع ى
خصمه أبي زكريا حاكم بجاية .ي ي بن خلدون ،بغية الرواد ي ذكر
أرا
امللوك من ب عبد الواد ،تحقيق عبد الحميد حاجيات ،ج ،١املكتبة
الوطنية ،الجزائر  ،١٩٨٠ص .٢٠٩
) (١٣ي الوصية ال تركها يغمراسن بن زيان البنه عثمان يوصيه ف ا بالجنوح
إ ى السلم مع الدولة املرينية وتوسيع رقعة دولته ع ى حساب الدولة
الحفصية ،وانفرد ابن خلدون بإيراد نص الوصية .عبد الرحمن بن خلدون،
املصدر السابق ،ج ،٧ص .١٩٦ - ١٨٩
) (١٤أبو حمو موﺳ بن عثمان :أقام عماد امللك بعدما أشرف ع ى الهالك وقارع
الثوار ،واقتحم ٔالانجاد ؤالاغوار .التنﺴ  ،املصدر السابق ،ص .١٣٢
) (١٥عبد الرحمن بن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،٦ص .٧٤٥ - ٧٤٤
) (١٦التنﺴ  ،املصدر السابق ،ص  .١٤٣ي ي بن خلدون ،املصدر السابق ،ج،١
ص .٢١٢
) (١٧عبد الرحمان بن تاشف ن :تو ى الحكم من سنة )٧١٨هـ١٣١٨ -م( إ ى سنة
)٧٣٧هـ١٣٣٧-م( .ي ي بن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،١ص .١٣٩
) (١٨املهدية :مدينة ي ساحل إفريقية الشرقية ،أمر ببنا ا أبو عبيد ﷲ بموضع
ً
يسم جمة وتبعد عن الق ﺮوان بست ن ميال ويحيط ا البحر من ثالث
جهات .الحم ﺮي ،الروض املعطار ي خ ﺮ ٔالاقطار ،تحقيق إحسان عباس،
ط ،١مكتبة لبنان ،ب ﺮوت  ،١٩٧٤ص .٥٦٢
) (١٩مرماجنة :مدينة داخلية بإفريقية تقع ب ن بونة وقسنطينة .عبد الرحمان
بن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،٦ص .٧٦٢
) (٢٠عبد الرحمان بن خلدون ،املصدر نفسه ،ج ،٦ص .٧٦٤ - ٧٦٣
) (٢١بونة ،مدينة بإفريقيا تقع ع ى البحر إ ى الشرق من تونس وتعرف كذلك
بمدينة العناب .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،١دار إحياء ال ﺮاث
العربي ،ب ﺮوت  ،١٩٧٩ص .٥١٢
) (٢٢ي ي بن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،١ص .٢١٨
) (٢٣تمت هذﻩ الاتفاقية خالل سنة ٧٣٠هـ١٣٢٩/م .عبد الرحمان بن خلدون،
املصدر السابق ،ج ،٦ص .٧٧٨ – ٧٧٦

ﻣﻘﺎﻻت
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ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ
أستاذ التاريخ ٕالافريقي
املركز الجام ي – خميس مليانة
الجمهورية الجزائرية

نور الدين شعباني ،التواجد املذه ي السودان الغربي ب ن القرن ن
الخامس والعاشر للهجرة -.دورية كان التاريخية -.العدد الثامن عشر؛
ديسم ﺮ  .٢٠١٢ص .٤٢ – ٣٥
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ﻣﻘﺪﻣﺔ

رغم أن التاريخ ٕالاسالمي للسودان الغربي قد ارتبط باملذهب
ّ
الس املالكي ،حيث مثل هذا املذهب املسلك ٕالاسالمي الذي رافق
انتشار ٕالاسالم ي الغرب ٕالافريقي بعد إتمام فتح املغرب ،وقامت
عليه كل الحركات ٕالاسالمية ٕالاصالحية ي العصور الحديثة
واملعاصرة ،مثل حركة الشيخ عثمان دان فوديو ،والحاج عمر تال
ي بالد التكرور ،وحركة ساموري توري ي بالد املندينغ (١)،إال أنه
لم يكن هو املذهب الوحيد الذي عرفه السودانيون ،فكما انتقل
ٕالاسالم ومعه الثقافة العربية ٕالاسالمية إ ى ما وراء الصحراء،
انتقلت إليه التيارات املذهبية السائدة ي املشرق ٕالاسالمي بعد أن
أصبح السودان الغربي جزء من العالم ٕالاسالمي .لكن املصادر
التاريخية وح الدراسات ٔالاكاديمية الحديثة املختصة بتاريخ هذﻩ
املنطقة ال تشعرنا بوجود مذاهب أخرى ي بالد السودان الغربي غ ﺮ
املذهب الس املالكي ،رغم دورها الدي والعلم والاقتصادي الذي
ال يمكن تجاوزﻩ .لهذا حاولت هذﻩ الدراسة توضيح دور تواجد
املذاهب ٕالاسالمية ي السودان الغربي ،لكن دون إخفاء دور املذهب
الس املالكي مع تحليل أسباب وعوامل تفوقه وانتشارﻩ ع ى
املذاهب ٔالاخرى.
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:

رغم أن ٕالاسالم ي السودان الغربي ارتبط باملذهب الس  ،إال
أن املذاهب ٕالاسالمية ٔالاخرى تواجدت ي املنطقة بدرجات مختلفة
ي مختلف مراحل تاريخ السودان ،فاملذهب الخار ي كان أول
مذهب تعرف عليه السودانيون الغربيون عن طريق التجار والفقهاء
ٕالاباضية الذين كانوا يجوبون الصحراء الك ﺮى بقوافلهم باتجاﻩ بالد
السودان ي تجارة غ ﺮ منقطعة وبالتا ي أوصلوا رسالة ٕالاسالم إ ى
كبار التجار ؤالامراء وملوك السودان الذين اتبعوا دي م واقتدوا م
ملا رأوا م م حسن املعاملة وأمانة وصدق .وتزامن التواجد الخار ي
ي بالد السودان الغربي مع ف ﺮة ازدهار ٕالامارات الخارجية ي
سجلملسة وت رت ي املغرب ٔالاوسط .وظلت بعض آلثار هذا املذهب
خالل ف ﺮة زيارة ابن بطوطة ملا ي ي القرن الثمن للهجرة.
كما يمكن أن يكون السودان الغربي قد عرف انتقال املذهب
الواص ي املع ي عن طريق أولئك التجار الذين كانت القوافل
التجارية العابرة للسودان تعج م .أما بخصوص املذهب الشي ي
فأنه وجد طريقه إ ى ممالك السودان الغربي عن طريق املسالك
التجارية ال ربطها الفاطميون الاسماعلية خالل القرن التاسع
للهجرة مع املراكز التجارية السودانية ال كانت تزود هذﻩ الدولة
بالذهب ،باإلضافة إ ى وجود بعض املراسالت ب ن الخلفاء
الفاطمي ن وبعض ملوك السودان قبل أن يتعرض املذهب الشي ي
إ ى تراجع كب ﺮ وال يكاد يظهر له أثر بعد ذلك أمام املذهب الس
املالكي .ويبقى املذهب الس املالكي أهم مذهب تمكن من فرض
نفسه ببالد السودان بفضل دور املرابط ن من جهة ،وبفضل دور
ملوك السودان الغربي الذين عملوا ع ى نشر هذا املذهب ي بالدهم
وجلبوا علماء املالكية من القاهرة والق ﺮوان وفاس وتلمسان.
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أوﻻً :اﻟﺨﻮارج ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻟﻐﺮﺑﻲ

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

مخلد بن كيداد أو أبا بزيد )امللقب بصاحب الحمار( زعيم الثورة
الخاجية ضد الفاطمي ن ،كان أبوﻩ ي ﺮدد ع ى التجارة إ ى بالد
السودان ،إذ اش ﺮى أمة )جارية( من مدينة تادمكة تسم سبيكة،
وملا حملت منه ولدت له أبا يزيد الذي كان ً
أعرجا و ي لسانه شامة،
فأخذﻩ أبوﻩ إ ى مدينة كوكو)جاو( ،وقدمه إ ى أحد زعما ا الديني ن
ّ
)عرافا( حيث تنبأ له هذا ٔالاخ ﺮ بأع ى املراتب وامللك (١٠).وهو ما يب ن
بأنه ح الخوارج الصفرية كانت لهم جالية هناك ،ثم توسعت
تجارة الصحراء بقيام الدولة الرستمية ٕالاباضية ي ت رت سنة
١٦٣هـ ،فقد أشرفت هذﻩ الدولة ع ى املنطقة الصحراوية ما ب ن
سجلماسة )جنوب املغرب ٔالاق ( وزويلة ال دخلت ضمن دائرة
)(١١
نفوذها.
وخالل منتصف القرن الثالث للهجرة /التاسع للميالد قامت
هناك مدينة مهمة ي جنوب الصحراء شمال شرق منح ر
النيجر ،وال عرفت حركة تجارية نشيطة بي ا وب ن ت رت وورقلة،
و ي مدينة تادمكة ال أصبح يؤمها التجار من شمال إفريقيا،
وتحولت فيما بعد إ ى محطة هامة ألصحاب املذاهب خالل
ً
جهودهم الدعوية ي السودان الغربي (١٢)،خاصة وأن معظم املدن
ال تشرف ع ى املداخل الصحراوية إ ى بالد السودان سيطرت
عل ا الجماعات الخارجية .فقد كانت درعة ي يد الخوارج
الصفرية (١٣)،وكان أهل زويلة كلهم إباضية حسب اليعقوبي (١٤).كما
)(١٥
وجد بالسوس ودرعة بعض الشراة الخوارج.
وكان شيوخ الاباضية الرستمي ن يتوافدون ع ى بالد السودان ي
تجارة متصلة حسبما تفيدنا به مصادرهم ،فيذكر ابن الصغ ﺮ بأن
ٕالامام أفلح ملا كان صغ ًﺮا عزم ع ى السفر إ ى جاو بغرض التجارة
لكن أباﻩ منعه من ذلك كعقاب له ع ى فشله ي ٕالاجابة ع ى سؤال
فقﻬ يتعلق بالربا (١٦).وذكر الشما ي ي كتاب الس ﺮ أن أحد شيوخ
وعلماء الاباضية يد ى أبا صالح كان يسافر إ ى غانة بغرض التجارة،
ً
وأن شيخا آخر يد ى أبا موﺳ هارون بن أبي عمران استقر ي
)(١٨
مدينة غيارو) (١٧املشهورة بالذهب إ ى غاية وفاته.
وقد ساهم هذا التوافد املبكر والنو ي لجماعات الخوارج
الاباضية بالسودان الغربي ي اعتناق الكث ﺮ من مسلم السودان
ٔالاوائل ملذه م ،فلما زار ابن بطوطة إم ﺮاطورية ما ي خالل ف ﺮة
حكم منسا سليمان وجد ا قرية صغ ﺮة يسك ا تجار السودان
يسمون ونجراتة )أو الونغارا( (١٩)،ويسكن معهم جماعة من
البيضان يتمذهبون بمذهب الاباضية من الخوارج ،ويسمون
صغنغو (٢٠).وربما انتقل هذا املذهب إ ى املناطق الجنوبية للسودان
ً
الغربي وخاصة إ ى منطقة الغابات أي كان التجار الونغارا السوننكي
والديوال املالنكي ينشرون ٕالاسالم وسط سكان الغابات إ ى جانب
)(٢١
تجارة نواة الكوال.
ً
يظهر إذن بأن تأث ﺮ التجار الاباضي ن كان واضحا ي اعتناق أهل
ً
مقتصرا ع ى
السودان املذهب الابا  ،لكننا نرى بأن تأث ﺮهم كان
ً
حكرا ع ى عدد
الف ﺮات ٔالاو ى لدخول ٕالاسالم إ ى املنطقة ،وكان
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رغم أن املذهب الخار ي كان مشر ي النشأة والظهور ،إال أن
ً
ً
انتصارا إال خارج بيئ م املشرقية ،إذ
انتشارا وال
الخوارج لم يحققوا
ّ
أن دورهم ٔالابرز ي التاريخ كان ببالد املغرب ٕالاسالمي ،أين أثروا ي
أحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ القرن الثاني إ ى
)(٢
غاية القرن الرابع للهجرة /من القرن الثامن إ ى العاشر للميالد.
حيث استطاع الصفرية منذ بداية القرن الثاني للهجرة أن يلهبوا
املغرب ضد الوالة ٔالاموي ن ي ثورة كانت بداية النتصارات خارجية
ستكلل بقيام دول مستقلة عن السلطة املركزية ي الشام (٣).وقد
استقطبت هذﻩ الحركات الخارجية العنصر السوداني ٕالافريقي منذ
)(٤
الوهلة ٔالاو ى لظهورها عن طريق أبي القاسم سمكو بن واسول
الذي نقل تعاليم الصفرية إ ى جماعات السودان القاطن ن جنوبي
ً
الصحراء مستغال تواجدﻩ بتافاللت )أو سجلماسة( ال تعد محطة
ً
أتباعا مخلص ن فاعتنقوا
للقوافل العابرة للصحراء ،فوجد ف م
مذهبه ،ح كان أول أئمة دولته الصفرية بسجلماسة سنة
ً
١٤٠هـ٧٥٧/م ،رجال من السودان وهو عيﺴ بن يزيد ٔالاسود الذي
)(٥
والﻩ أمرهم قبل أن ينكروا عليه.
ويبدو أن السودان قد وجدوا ي أفكار الخوارج ومباد م
ً
ً
متنفسا لهم من النظرة العنصرية ال كانت تالحقهم ،وخاصة
مبادئ املساواة والديمقراطية ال ال تجعل ٕالامامة والحكم ً
حكرا
ع ى العنصر ٔالابيض من القرشي ن كما كان ع ى عهد ب أمية،
لذلك كان إقبال العنصر ٔالاسود كب ًﺮا ع ى اعتناق املذهب ن الابا
والصفري .وكان لقيام دول ب مدرار الصفرية ي سجلماسة سنة
١٤٠هجرية ،والرستمية بت رت سنة ١٦٢هجرية٧٧٩/م)ً (٦
دورا كب ًﺮا
ي احتكاك السودان أك ﺮ ذا املذهب بسبب املوقع الجغرا ي لكل
من سجلماسة عاصمة املدراري ن )بنو واسول( ،وت رت عاصمة
الرستمي ن ،والذي جعل م ما محطت ن هامت ن لطرق القوافل
التجارية الرابطة ب ن شمال الصحراء الك ﺮى وجنو ا (٧)،بحيث
نشطت تجار ما مع السودان الغربي ،وكانت هذﻩ التجارة املتصلة
قد حملت معها ٕالاسالم والتعاليم الخارجية إ ى ما وراء الصحراء.
فكان التجار القادم ن من ت رت إ ى جانب أعمالهم التجارية
يقومون بالدعوة إ ي ٕالاسالم ،وقد ارتبطت التجارة مع انتشار
ٕالاسالم ي غرب إفريقيا حيث أصبح من العس ﺮ معها وضع حد
فاصل ب ن الدور الذي قام به التجار من جهة وب ن دور العلماء
ودعاة ٕالاسالم من جهة أخرى ،ويتضح ذلك من تتبع س ﺮ ٕالاباضية
الذين كانوا يمارسون التجارة يمارسون التجارة ع ى نطاق واسع مع
غرب إفريقيا منذ القرن الثاني للهجرة (٨).وقد أدى استقرار ٕالاباضية
ع ى أطراف الصحراء ي واحات فزان وجبل نفوسه وغدامس
وواحات الجزائر منذ القرن الثاني للهجرة إ ي ارتباطهم القوي بتجارة
الصحراء ،وعزز ذلك الارتباط اعتناق مجموعات من قبيل هوارة
وزناتة للمذهب الابا  ،وتخصص كث ﺮ م م بالتجارة ع ﺮ الصحراء
فوصلوا إ ى بالد كوكو)جاو( (٩)،حيث تذكر املصادر التاريخية أن
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الاباضية دون سواها .وكان تأث ﺮهم يشمل جوانب العبادات من
شهادت ن وصالة وزكاة وحج ،دون الجوانب املذهبية ال تخص
رأ م ي ٕالامامة ،أو نظر م ملن هم ع ى غ ﺮ مل م من املسلم ن،
وهذا بسبب عدم معرفة السودان باإلسالم من جهة ،بحيث لم
يكونوا قد استوعبوا بعمق ٔالاركان الخمسة لإلسالم وال يحسنون
اللغة العربية كتابة وقراءة ،فما بالك باستيعاب ٔالانساق املذهبية
املعقدة كتلك ال يعتنقها الخوارج ،ومن جهة أخرى طبيعة نشاط
أولئك الدعاة الذين كانوا ي ٔالاصل ً
تجارا كان همهم ٔالاول الحصول
ع ى ٔالاموال الكافية عن طريق التجارة ملواصلة الحرب ضد
ً
وخصوصا الشيعة ،وبالتا ي لم تكن للمسائل املذهبية
خصومهم
أولوية ي دعو م.
ً
ومن العوامل ال تبدو أ ا ساهمت أيضا ي عدم انتشار
املذهب الخار ي ع ى نطاق واسع ي بالد السودان واندثارﻩ فيما
بعد ،هو لجوء دعا م إ ى اعتماد أسلوب التقية والكتمان ي عملهم
بسبب ا زامهم أمام حركة أبو عبيد ﷲ الدا ي الفاطم  ،ثم فشل
ثورات كل من أبي يزيد مخلد بن كيداد )صاحب الحمار( سنة
)(٢٨
٣٣٦هـ ،وأبي خزر يع ى بن زلتاف سنة ٣٥٨هـ.
وباإلضافة إ ى دورهم الدي ي نشر ٕالاسالم ،فقد ساهم
الخوارج بجانب كب ﺮ ي الجانب الاقتصادي بحكم ممارس م للتجارة
الصحراوية الرابطة ب ن مدن املغرب ٕالاسالمي وبالد السودان،
ً
خاصة بعدما تحالف الخوارج الاباضية ي ت رت والصفرية ي
سجلماسة ع ى احتكار التجارة مع السودان إ ى درجة أصبح ف ا من
الصعب التفرقة ب ن الاباضية والصفرية (٢٩).كما وجد عدد كب ﺮ من
تجار جبل نفوسة الخوارج ي املراكز التجارية السودانية كأودغست
رغم معارض م لعبد الرحمان بن رستم و ابنه عبد الوهاب من
)(٣٠
بعدﻩ.
لقد تم ت ت رت منذ تأسيسها ي أواخر القرن الثاني للهجرة
بتجار ا مع بالد السودان ،كما جلب الرستميون تجار مصر
ً
ازدهارا كب ًﺮا ح أصبحت تسم
وافريقية إ ى عاصم م ،ال عرفت
بالبصرة الصغ ﺮة (٣١)،باإلضافة إ ى سجلماسة ال عاصر ا وال
كان أئم ا من ب مدرار يوسعون نفوذهم ح بلغوا السوس
تلعب نفس الدور التجاري ،وبالتا ي شكلت الدولتان
ٔالاق
الخارجيتان )ال جمعت بي ما صالت عائلية( إم ﺮاطورية تجارية
)(٣٢
تسيطر ع ى جميع الطرق التجارية القادمة من الجنوب.
واستمرت سيطرة الخوارج ع ى التجارة الصحراوية إ ى غاية القرن
الثالث للهجرة أين بلغت أوجها ،لكن بعد ظهور الدولة الفاطمية ي
أواخر القرن الثالث للهجرة )٢٩٦هـ٩٠٩/م( بدأت مرحلة الا يار
ً
للخوارج ،وبالتا ي فقدت دورها التجاري خاصة بعدما تحول أهل
)(٣٣
ت رت وسجلماسة إ ى املذهب الس .
بعد ا يار دول الخوارج ي املغرب ٕالاسالمي وأطراف الصحراء
تحت ضربات أبي عبيد ﷲ الشي ي ،وتفرق أهل تاهارت وسجلماسة
ي واحات الصحراء ،ثم ان اج الزيري ن نفس البطش ضد الخوارج
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محدود من السودان ،وهم طبقة التجار بالدرجة ٔالاو ى بحكم
احتكاكهم الدائم م ،بينما لم يبق ي عهد ابن بطوطة )القرن
الثامن للهجرة( إال بعض البيضان )ذوو البشرة البيضاء( الذين
يكونوا من أحفاد أولئك التجار الاباضيون الذين استوطنوا بالد
السودان خالل القرن ن ٔالاول والثاني للهجرة .بينما لم تشر املصادر
إ ى وجود املذهب الخار ي خالل الف ﺮات املتأخرة من تاريخ السودان
ً
الغربي ،وخاصة بعد ظهور مملكة ما ي ال عمل ملوكها من عائلة
ً
عاليا ي سماء السودان
كيتا ع ى رفع راية املذهب املالكي الس
الغربي ،واندثرت أمامهم بقية املذاهب ٔالاخرى ،باستثناء ما شهدته
إم ﺮاطورية سنغاي من أعمال قام ا ملكها س ع ي )أو بر ع ي(،
من قتل للعلماء والصالح ن وسفك لدماء املسلم ن واستباحة
دماهم وس نسا م ،والذي وصفه عبد الرحمان السعدي
بالخار ي (٢٢).ولكننا ال نعلم إن كان السعدي يقصد بكالمه اعتناق
ً
امللك س ع ي للمذهب الخار ي فعال ،أم أنه مجرد تشبيه
)(٢٣
بتصرفات الخوارج املتطرف ن كاألزارقة والنجدات وغ ﺮها.
ً
مهما جداً
وخاصة الاباضية م م ً
ورغم ذلك يبقى دور الخوارج
ي التاريخ الاقتصادي والدي ملمالك السودان الغربي ،فبفضلهم
عرف أهل السودان ٕالاسالم ،وعن طريقهم كانت موجة اعتناق
ٕالاسالم ٔالاو ى ي صفوف السودان ،فقد أورد لنا البكري قصة ملك
ملل )ما ي( وهو املسلماني) (٢٤الذي أسلم ع ى يد أحد الفقهاء
املقيم ن عندﻩ ،والذي نرجح أن يكون من املشايخ الاباضية ،ألننا
نجد ي املصادر ٕالاباضية رواية مشا ة لرواية البكري لك م
ينسبون أحدا ا ألحد أئم م وهو ع ي بن يخلف ،إال أ م يقولون
بأ ا حدثت مع ملك غانة وليس مع ملك ما ي (٢٥).وهذا يعود ربما إ ى
كون ما ي كانت مملكة صغ ﺮة تابعة خالل الف ﺮة ال جرت ف ا
ٔالاحداث إ ى إم ﺮاطورية غانة ،ولم تكن قد تأسست ٕالام ﺮاطورية
بعد (٢٦).كما أن مملكة غانة كانت مشهورة لد م بحكم العالقات
التجارية والدبلوماسية ال كانت تربطها م.
يذكر ابن الصغ ﺮ أن ٕالامام الرستم أفلح بن عبد الوهاب أوفد
ً
سف ًﺮا إ ى ملك السودان يد ى محمد بن عرفة حامال معه
هدية (٢٧)،ورغم أن ابن الصغ ﺮ لم يذكر اسم امللك السوداني لكن
ف ﺮة حكم ٕالامام أفلح بن عبد الوهاب ) ١٨٠و ٢٢٠هجرية ٧٩٦ /
و ٨٤٤ميالدية( توافق ف ﺮة وجود إم ﺮاطورية غانة كأعظم دولة ي
السودان الغربي ،بينما لم تكن قد ظهرت بعد مملكة ما ي ،وهو ما
يجعلنا نميل إ ى القول بأن امللك الذي زارﻩ ٕالامام الرستم ع ي بن
يخلف هو ملك ما ي وليس ملك غانة كما تذهب إليه املصادر
الاباضية.
ولقد برز فقهاء الاباضية ي ميدان الدعوة بفضل سلوكهم
الحضاري الذي أدهش التجار السوداني ن وملوكهم ،فقد كانت
أخالقهم الطيبة وحسن معاشر م وصدقهم وأمان م ،تمثل أفضل
دعاية لإلسالم وللمذهب الابا الذي يمثلونه ،وهو ربما السبب
ً
مقتصرا ع ى مناطق تواجد التجار
الذي جعل هذا املذهب يبقى
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ي املغرب ٔالاوسط ،قامت هناك ثورتان خارجيتان بقيادة كل من
مخلد بن كيداد ،وأبي خزر بن زلتاف خالل القرن الرابع للهجرة/
العاشر للميالد لك ما منيتا بالفشل (٣٤).لذلك لجأ الاباضيون ي
الواحات الصحراوية إ ى العمل السري ،أو ما ُيعرف بدور الكتمان
الذي استعملوا فيه التقية كأسلوب لعملهم (٣٥).ويبدو أن النكسة
ال أصابت املذهب الخار ي ي شمال الصحراء قد انعكس سلبا
ع ى نشاطه ي بالد السودان ،حيث لم يعد دور التجار وال الدعاة
ً
مسموعا خالل القرن الخامس للهجرة /الحادي عشر
الخوارج
امليالدي ،باإلضافة إ ى نشاط حركة املرابط ن السنية ال سيطرت
ع ى الصحراء وح منطقة ري السنغال والنيجر ،فإن الجاليات
الخارجية املتمركزة ي املراكز التجارية الك ﺮى لم تعد تملك ذلك
الدعم الذي كانت تتلقاﻩ من حكومات ت رت وسجلماسة قبل ذلك.
لكننا إذا أردنا أن نكون أك ﺮ واقعية فإنه ال يجب علينا أن ننكر
وجود بقايا الجاليات الاباضية ي السودان الغربي إ ى غاية القرن
الثامن للهجرة /الرابع عشر للميالد ،حيث يذكر الرحالة املغربي ابن
بطوطة بأنه وجد بمملكة ما ي ي قرية زاغزي ال كان يسك ا التجار
السوننكي من الونغارا ،جماعة من البيضان )أي من الجالية
ال ﺮبرية( يتمذهبون باملذهب ٕالابا ويعرفون بصغنغو (٣٦).ورغم
ي
أننا لم نصادف أي مصدر آخر تكلم عن وجود املذهب الابا
مملكة ما ي باستثناء ابن بطوطة ،إال أن املؤرخ املغربي عبد
الرحمان السعدي ذكر بأن ملك سنغاي وسن ع ي )أو بر ع ي( الذي
اعت ى عرش مملكة سنغاي سنة  ٨٦٩هجرية كان خر ي
املذهب (٣٧)،وهو ما يؤكد بأن تأث ﺮ الخوارج ي بالد السودان بقي
ً
محدودا ً
ً
جدا.
متواصال ح أثناء ف ﺮة الكتمان لكنه كان
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ

ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻟﻐﺮﺑﻲ

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

لقد حكم الفاطميون )وهم شيعة إسماعيلية( املغرب مدة
نصف قرن ،حيث استطاعوا أثناء ف ﺮة حكمهم املغربية أن يربطوا
عالقات تجارية وغ ﺮها مع بالد السودان الغربي وملوكها ،حيث
استفاد الفاطميون كث ًﺮا من تجارة السودان ال ساهمت قوافلها
ي إثراء خزين ا إذ بلغت جباية الضرائب ع ى تجارة القوافل ٓالاتية
ً )(٤٥
من السودان خالل القرن الرابع للهجرة أربعمائة دينار سنويا.
كما أن املعز لدين ﷲ الفاطم ملا عزم ع ى توجيه حملته إ ى مصر
ً
رصد أموالا كان مجموعها حوا ي أربعة وعشرين مليون دينار كان قد
جل ا من بالد السودان (٤٦).كما وردت ي بعض املصادر السودانية
أن أحد ملوك الكانم بالسودان ٔالاوسط يسم حوا )حكم ب ن ٤٥٧
و ٤٦٠هـ ١٠٦٤ /و ١٠٦٧م( قد تلقى رسالة مباركة من طرف
)(٤٧
الخليفة الفاطم بالقاهرة والذي قد يكون املستنصر.
الفاطميون إذن كانت لهم اتصاالت وعالقات قوية مع بالد
ً
السودان فيما وراء الصحراء ،وهو ما يجدر به أن ي ﺮك ً
مذهبيا
أثرا
ي تلك ٔالارا  ،وقد ذكر البكري )كتب مؤلفه خالل القرن
الخامس للهجرة( بأنه ي بالد السودان وجدت قرية ع ى ضفاف ر
السنغال تسم بوغرات يسك ا قبيلة من بربر ص اجة ،وقد أخ ﺮﻩ
الفقيه أبو محمد عبد امللك أنه رأى ي بوغرات هذﻩ ً
طائرا يشبه
الخطاف يفهم من صوته كل سامع ً
إفهاما ال يشوبه لبس كلمة )قتل
)(٤٨
الحس ن( يكرر هذﻩ الكلمة تكر ًارا ثم يقول )بكربالء( مرة واحدة.
فهذﻩ الرواية ال نقلها املؤرخ ٔالاندلﺴ عن أهل بوغرات وفقها ا
إنما تدل ع ى وجود التأث ﺮ الشي ي ي بالد السودان خالل القرن
الخامس للهجرة ،لكن ذلك كان بعد رحيل الفاطمي ن إ ى مصر،
وباستثناء هذﻩ ٕالاشارة ال زودنا ا صاحب كتاب املغرب ،فإننا لم
نجد ي املصادر ٔالاخرى املعاصرة له أو ال جاءت بعدﻩ ما يش ﺮ إ ى
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إن ال ء ٔالاكيد هو أن الطريق الذي سلكته املعتقدات
الاباضية والخارجية سلكته معتقدات ومذاهب أخرى ،حيث تكون
الواصلية (٣٨)،قد عرفت الطريق املؤدية إ ى السودان الغربي منذ
وقت مبكر ،حيث ظهرت الواصلية بجبل نفوسة ع ى أيدي بعض
بربر زناته ي ف ﺮة حكم ٕالامام الرستم عبد الوهاب بن عبد
الرحمان بن رستم واستغلوا فرصة اف ﺮاق الاباضية) (٣٩بعد وفاة
عبد الرحمان بن رستم وثاروا ضد ت رت وأنكروا إمامة عبد
الوهاب هم ً
أيضا ،فبعث إل م من يناظرهم ثم حار م (٤٠).كما ذكر
ابن حوقل خالل القرن الرابع للهجرة /العاشر امليالدي بأنه يوجد ي
كث ﺮ من ال ﺮانس املقيم ن ي السوس وأغمات وفاس وإ ى غاية
سجلماسة ً
أناسا متدين ن ورأى ي بعضهم بالعلم والاع ال ،حيث
)(٤١
لقي بنوا ي زناته ً
نفرا من أصحاب واصل بن عطاء.
وبذلك يمكن القول؛ أنه ي وسط التجار الاباضية والسنة
الذين كانوا يجوبون الصحراء بغرض التجارة والدعوة وجد بي م
دعاة وعلماء من الواصلية ،خاصة بعدما تحالف معهم الاباضية
والصفرية ي التجارة الصحراوية املؤدية إ ى بالد السودان وذلك من
أجل التصدي للتجار السني ن (٤٢).وبدون شك يكون التجار املع لة

قد حملوا معهم بعض معتقدات الاع ال إ ى بالد السودان ،لكن
يبدو أ م لم يتمكنوا من نشر مذه م ي أوساط السوداني ن وذلك
لعدة اعتبارات ي:
 أن الف ﺮة ال تواجد ف ا املع لة ي أطراف الصحراء و ياملراكز التجارية املؤدية للسودان ،و ي ب ن القرن ن الثاني والرابع
للهجرة لم يكن ٕالاسالم قد انتشر بعد ي بالد السودان الغربي،
إذ أن أول ملك من ملوك ما ي أسلم وهو برمندانة )املسلماني(
كان خالل القرن الخامس للهجرة ،وملك التكرور وارديابي لم
)(٤٣
يسلم إال ي سنة ي ٤٣٢هـ١٠٤٠/م.
 أن سيطرة املرابط ن ع ى الصحراء الك ﺮى وتجار ا خالل القرنالخامس للهجرة تزامن مع سيطر ا السياسية ع ى املنطقة عن
طريق ثور م املالكية السنية ال لم ت ﺮك املجال ألي دعوة
أخرى تنافسها ،فالحركة املرابطية انطلقت من الصحراء وأغلب
ً
ميدانا له (٤٤)،لذلك لم يكن ممكن
نشاطها كانت الصحراء
لدعاة املع لة أن ينافسوا هذا السيل الجارف.
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املد الشي ي ي بالد السودان إ ى غاية العصور الحديثة ،وذلك ع ى
يد جماعة من الباكستاني ن والهنود الذين يعت ﺮون الجالية
)(٤٩
الشيعية الوحيدة ف ا.
ويمكن أن نحصر سبب فشل انتشار املذهب الشي ي ي بالد
السودان الغربي ي املعارضة ال شكلها الخوارج ي املغرب ٕالاسالمي
ضد الشيعة وال مثلت حركة مخلد بن كيداد ،والذين لم يكتفوا
بمقاومة املذهب الشي ي هناك فقط بل حالت دون انتشارﻩ باتجاﻩ
الجنوب ،حيث ملا أج ﺮ الخوارج الصفرية ع ى الفرار نحو الصحراء
بفعل ضربات الفاطمي ن اتخذوا غدامس وفزان وسدراته مال ئ
آمنة لهم ومستقلة عن نفوذ الفاطمي ن مما مك م من ربط عالقات
وثيقة مع دول جنوب الصحراء ،وشكلوا معاقل خارجية امتدت ع ى
طول الحواف الشمالية للصحراء ،أصبحت بمثابة ً
ً
منيعا ي
سدا
وجه املد الشي ي نحو السودان الغربي .وبالتا ي يكون الخوارج قد
عوضوا هزيم م ع ى أيدي الفاطمي ن باملغرب ٕالاسالمي خالل القرن
الرابع للهجرة بحضورهم املكثف والقوي ي الصحراء الغربية
والسودان الغربي إ ى ح ن انتشار املذهب الس املالكي منذ القرن
الخامس.
راﺑﻌًﺎ :اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ وﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮدان اﻟﻐﺮﺑﻲ
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جلب معهم كتب الفقه املالكي ،فلقد جلب ملك ما ي الشه ﺮ منسا
موﺳ عند عودته من الحج الفقهاء والكتب ع ى مذهب ٕالامام
مالك (٥٨).وملا حج أخوﻩ من بعدﻩ امللك منسا سليمان سنة  ٧٥١هـ/
١٣٥١م ،قرر استغالل فرصة تواجدﻩ بمصر لشراء عدد من الكتب
ً
لتدعيم مكتبات ٕالام ﺮاطورية ،وخاصة تلك املوجودة بمدينة تمبكتو
وذلك لتعويض ما خربه وحرقه املوﺳ ) (٥٩خالل هجومهم عل ا،
)(٦٠
فكانت الكتب ال جل ا تضم كتب املذهب املالكي.
وقد ساهم التبادل الثقا ي الذي حدث ب ن بلدان دول السودان
الغربي ودول املشرق ٕالاسالمي ً
دورا ً
مهما ي نشر املالكية فيما وراء
الصحراء ،حيث حرص ملوك ما ي وسنغاي ع ى نقل ٕالاسالم
الصحيح إ ى بالدهم ونشرﻩ ب ن شعو م ،وذلك من خالل إرسال
الطلبة ٔالافارقة إ ى جامعات الحجاز ،القاهرة ،فاس ،وتلمسان من
أجل تعميق معارفهم الدينية .ويمكن أن نذكر م م الشيخ العالم
أبو محمد يوسف بن عبد ﷲ التكروري الذي درس ي ٔالازهر بمصر
وبقي يلقن ما تعلمه إ ى غاية وفاته ،لهذا قام املصريون بمكافأته
ع ى مجهوداته ي التعليم ببناء قبة قرب ضريحه ومسجد سم
بمسجد التكروري (٦١).ويمكن أن نذكر ً
أيضا الشيخ ابن صبيح بن
عبد ﷲ التكروري الكلوتاتي ،رشيد عبد ﷲ التكروري ،عبد امللك
بن ع ي الكانم  ،وغ ﺮهم (٦٢).وبدون شك؛ فإن هؤالء العلماء يكون
قد تلقوا علمهم الشر ي وفق املذهب املالكي بما أن تلك الجامعات
تعد مراكز علمية سنية ،وشيوخها الذين لوا م م العلوم الشرعية
كانوا سني ن ومالك املذهب.
ً
وعموما فإن املذهب الس املالكي أصبح هو املذهب الرسم
للدولة املالية ،ومعتنقيه يدعون "توري" بلغة املالنكي (٦٣)،فخالل
وصول منسا موﺳ إ ى القاهرة أثناء رحلته إ ى الحج سنة
٧٢٤هـ١٣٢٤/م ،أرسل السلطان امللك الناصر محمد بن قالوون
املهمندار ي طلبه ،وطلب منه السجود وتقبيل ٔالارض رفض منسا
موﺳ ذلك وقال لل ﺮجمان الذي كان يكلمه" :أنا مالكي املذهب ،وال
اسجد لغ ﺮ ﷲ" (٦٤).ونش ﺮ إ ى أنه رغم تردد منسا موﺳ ع ى مصر،
والعالقات ال كانت تربطه بعلما ا وملوكها ،إال أنه لم يتأثر
باملذهب الشاف ي الذي كان مذهب املماليك بمصر ،وهو ما يفسر
بمدى تأث ﺮ العلماء والفقهاء املغاربة ي الثقافة الدينية ملا ي ،ومدى
تمسك ملوك ما ي باملذهب املالكي ،باإلضافة إ ى محاولة إظهار
استقاللهم عن مصر ،بينما لم تتكلم املصادر عن أي أثر للمذهب
الشي ي ي مملكة ما ي.
ً
ولقد كان تأث ﺮ املذهب املالكي واضحا ي الحياة اليومية لسكان
السودان الغربي ،فقد كان شيوخ وقضاة مملكة ما ي أمثال القا
الحاج جد القا عبد الرحمان بن أبي بكر بن الحاج الذي تو ى
الفقيه محمد
القضاء بتنبكتو ي أواخر مملكة ما ي ،والقا
ً
قاضيا بتنبكتو أيام الحاج أسقيا
الكابري ،والقا عمر الذي كان
ملك سنغاي ،وكذا القا أبو عبد ﷲ أند غمحمد بن الفقيه
املختار النحوي بن أند غمحمد إمام مسجد سنكري ،وغ ﺮهم كلهم
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رغم أن الخوارج كانوا أول من عرف أهل السودان الغربي
باإلسالم) ،(٥٠ورغم أن دعا م هم من رفعوا راية ٕالاسالم ٔالاو ى ب ن
طبقة التجار و الحكام ي ممالك إفريقيا الغربية ،إال أن املذهب
الس هو الذي ساد ي آخر املطاف ،فقد أكد ابن خلدون هذا ٔالامر
بقوله" :وأما مالك رحمه ﷲ فاختص بمذهبه أهل املغرب ؤالاندلس
ّ
ّ
)(٥١
وإن كان يوجد ي غ ﺮهم ،إال أ م لم يقلدوا غ ﺮﻩ إال ي القليل".
ويبدو أن انتشار املذهب املالكي وتفوقه ع ى بقية املذاهب ٔالاخرى ي
السودان الغربي قد تأثر كث ًﺮا بالحركة املرابطية ال ظهرت خالل
القرن الخامس للهجرة /الحادي عشر امليالدي (٥٢).ذلك أن عبد ﷲ
بن ياس ن الذي نشر الدعوة املرابطية ي الصحراء الغربية وبالد
ً
السودان الغربي كان ً
مالكيا ،فهو تلميذ الشيخ وجاج بن زللو
سنيا
اللمطي الص ا ي الذي تخرج من جامعة الق ﺮوان عاصمة املذهب
الس املالكي ي املغرب ٕالاسالمي (٥٣).وقد تم عبد ﷲ بن ياس ن
بالتشدد ي الدين وعدم التسامح مع املخالف ن أو امل اون ن مع
فروض الشريعة (٥٤)،وقد استندت أحكام مذهبه إ ى الشريعة
)(٥٥
ٕالاسالمية املأخوذة عن ٕالامام مالك بن انس.
أما العامل ٓالاخر الذي ساهم ي انتشار املذهب املالكي ي
إفريقيا الغربية فهو رحالت الحج ال كان يقوم ا مسلمو السودان
إ ى أرض الحجاز (٥٦)،ذلك ألن املجتمع السوداني خاص م وعام م
يعت ﺮون أن كل ما جاء من مدينة الرسول ،من أمور دينية
وفقهية هو الحق املطلق الذي ال يأتيه الباطل من ب ن يديه وال من
خلفه ،ولذا تعلقوا باملذهب املالكي وتشبثوا به ولم يبغوا عنه
ً
بديال (٥٧).لذلك وجدنا إقبال ملوك ما ي ممن حجوا إ ى مكة ع ى

دراﺳﺎت
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ع ى مذهب ٕالامام مالك ويحكمون بفقهه (٦٥).كما ظهر التأث ﺮ املالكي
ي عبادات أهل السودان الغربي ي الصالة ،كاإلسبال بعد تكب ﺮة
)(٦٦
ٕالاحرام ،والنوافل مثل تحية املسجد وغ ﺮها.
ﺧﺎﺗﻤﺔ

الجدير بالذكر؛ أنه رغم انتصار املذهب الس املالكي ي
السودان الغربي ،فإن تواجد املذاهب ٕالاسالمية ٔالاخرى ي هذﻩ
املنطقة كان ي وقت مبكر ،وهو ما يب ن الارتباط العميق ب ن بالد
السودان الغربي وبقية العالم ٕالاسالمي الذي أصبح جزء منه،
فكانت الحياة املذهبية ي املشرق واملغرب ٕالاسالمي ن تلقي بظاللها
ع ى بالد ما وراء الصحراء ،فكانت املذاهب ٕالاسالمية تجوب
الصحراء مع التجار والفقهاء كما جابت سلع املشرق واملغرب
أسواق تنبكتو ،جاو ،أودغست ،تادمكة ،ج وغ ﺮها من أسواق
السودان ،مثلما انتقل التصوف واللغة العربية وغ ﺮها من مظاهر
الحياة الدينية والثقافية والعلمية ٕالاسالمية.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

In site: http:// www .omano. net /forum/showthread-PHP.
Consulté le: 22-01-2009

) (٩ابن خلدون )عبد الرحمان( :كتاب الع ﺮ .مراجعة :سهيل زكار ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع١٤٢١ ،هـ٢٠٠٠/م ،املجلد السادس ،ص .١٨٥
) (١٠أبو عبيد ﷲ محمد الص ا ي :أخبار ملوك ب عبيد وس ﺮ م .تحقيق:
جلول أحمد البدوي ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،١٩٨٤،ص.٦
) (١١أحمد الياس :املرجع السابق.

) (١٣أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني )املعروف بابن الفقيه( :مختصر كتاب
البلدان .طبعة ليدن١٣٠٢ ،هـ ،ص .٨٠
) (١٤أبو أحمد بن يعقوب )املعروف باليعقوبي( :كتاب البلدان .طبعة ليدن،
 ،١٨٩٢ص.٣٦٥
) (١٥ابن حوقل :صورة ٔالارض .دار الكتاب الاسالمي ،القاهرة ،دون تاريخ،
ص.٩٩
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(12) Bovill(E D) ;The golden trade of the moors. 2nd edition,
Oxford, London, 1970, p32.
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) (١حول الحركات ٕالاسالمية الحديثة واملعاصرة ي السودان الغربي ،أنظر :ذه
)الهام محمد ع ي( ،جهاد املمالك ٕالاسالمية ي غرب إفريقيا ضد الاستعمار
الفرنﺴ ) ١٨٥٠ـ ١٩١٣م( .دار املريخ للنشر ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية .١٩٨٨ ،ص من  ٤١وما يل ا.
) (٢محمود إسماعيل عبد الرازق :الخوارج ي بالد املغرب ٕالاسالمي ح
منتصف القرن الرابع الهجري .نشر وتوزيع دار الثقافة ،الدار البيضاء،
املغرب ،طبعة ثانية ،١٩٨٥ ،ص.٥
) (٣حول ثورات الخوارج ي املغرب ٕالاسالمي أنظر :لقبال )موﺳ ( :املغرب
ٕالاسالمي :من بناء معسكر القرن ح ان اء ثورات الخوارج .الشركة
الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،طبعة ثانية ،١٩٨١ ،ص  ١٤٥وما يل ا.
) (٤يقول ابن عذارى) :كان أبوالقاسم سمغون )سمكو( بن واسول املكناﺳ
صاحب ماشية كث ﺮة ينتجع موضع سجلماسة وي ﺮدد إل ا ،وكان براحا يجتمع
الناس فيه من قبائل ال ﺮبر املجاورين له يتسوقون فيه ،فاجتمع قوم من
الصفرية ع ى أبي القاسم وسكنوا هناك ي خيمات ،ثم شرعوا ي البناء ي
حدود ٔالاربع ن ومائة )١٤٠هجرية( .ابن عذارى املراك  :البيان املغرب ي
أخبارٔ ......الاندلس واملغرب .تقديم وتحقيق دوزي) (Dozyطبع بمطابع
جامعة ليد ) ،١٩٥١،(Lydeالجزء ٔالاول ،ص .١٥٢
) (٥البكري )أبو عبيد ﷲ بن عبد العزيز( :املغرب ي ذكر بالد افريقية واملغرب.
مكتبة أمريكا والشرق ،اندريه م ونوف ،باريس ،١٩٦٣ ،ص.١٤٩
) (٦لإلشارة فإن الدرجي يذكر تاريخ ن لقيام دولة الرستمية وهما ١٦٠
و١٦٢هجرية  ٧٧٧/و٧٧٩م .حيث يقول" :جدث غ ﺮ واحد من أصحابنا أن
عبد الرحمان بن رستم و ي بت رت ع ى رأس ست ن ومائة ،وذكر بعضهم أنه
و ي سنة اثنت ن وست ن ومائة ،وﷲ أعلم أي التاريخ ن أصح" .الدرجي )أبو
العباس أحمد بن سعيد( :كتاب طبقات املشايخ باملغرب .تحقيق :إبراهيم
طالي ،مطبعة البعث ،الجزائر ،دون تاريخ ،جزء ،١ص .٢٣
) (٧لقد كانت ت رت تربط ب ن مدن املغرب ٔالاوسط ببالد السودان الغربي ،بينما
كانت سجلماسة تمثل بوابة السودان الغربي بالنسبة للقوافل القادمة من
الشمال .حول طرق القوافل التجارية ودورها .أنظر :الشيخ أم ن عوض ﷲ:
تجارة القوافل ب ن املغرب والسودان الغربي وأثرها الحضارية ح اية
اية
القرن١٦م ,ضمن كتاب :تجارة القوافل ودورها الحضاري ح
القرن١٩م .الصادر عن معهد البحوث والدراسات العربية ،بغداد،١٩٨٤ ،
ص.٧٧
) (٨أحمد الياس :دور فقهاء ٕالاباضية ي إسالم مملكة ما ي .كلية ٓالاداب،
جامعة الخرطوم
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) (١٦ابن الصغ ﺮ :تاريخ ٔالائمة الرستمي ن .تحقيق :محمد ناصر وإبراهيم بحاز،
دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،١٩٨٦ ،ص.٨٢
) (١٧يقول البكري بأن أفضل الذهب ي بالد غانة ما كان بمدينة غيارو ،وتبعد
عن مدينة امللك )أي غانة( بمس ﺮة ثمانية عشر ً
يوما ي بالد معمورة
بقبائل السودان ...،وف ا من املسلم ن كث ﺮ) .البكري املصدر السابق،
ص .(١٧٧ ،١٧٦
ً
) (١٨نقال عن:

Mauny (Raymond): Recueil des sources Arabes concernant
l’Afrique occidentale du13ème au16ème siècle.Traduit par:
Joseph Cuoq, Paris, 1975, p173.

) (١٩يعد الونغارا من العناصر السوننكية ال لعبت ً
دورا ي ام ﺮاطورية غانة،
وبعد سقوطها اندمجوا ي ام ﺮاطورية ما ي ،وقد تم وا بنشاطهم التجاري
ً
وخاصة تجارة الذهب املسحوق الت ﺮ ،ومع احتكاكهم بالتجار املسلم ن
ً
اعتنقوا ٕالاسالم وأصبحوا من الدعاة الكبار لإلسالم ،وخاصة ي منطقة
الغابات الجنوبية .سولومانا كون  :مذكرة تاريخ ماندن القديم والحديث:

In Revue électronique (Copyright): Edité par: N’ko Institute, N°C,
Année1999 - 2000, P6,et 7. In site electronique:
http ://www.kanjamadi.com.consulté le: 04-01-2008.

وقد م هم املؤرخ السوداني محمود كعت عن املالنكي )مؤسسوا مملكة ما ي(
فقال" :إن املالنكي هو الجندي ونكر من يتاجر ويس ى من أفق إ ى أفق".

Mahmoud (Kati): Tarikh fettach el.Traduit par Hodas, et
Delafosse, paris, 1913, p65.

) (٢٠ابن بطوطة :الرحلة ،دار صادر ،ب ﺮوت١٣١٢ ،هـ١٩٩٢/م.

(21) Trimingham (Spencer): Islam in west Africa. Oxford
university press, 1962,
P31.

) (٢٧أخبار ٔالائمة الرستمي ن ،ص.٨١

(47) Cuq(Joseph):Histoire dede l’islamisation de l’Afrique de
l’ouest des origines à la fin de du 16ème siècle. Librairie
orientaliste Paul Gauthner, Paris, 1984. p237.

) (٤٨البكري :املصدر السابق ،ص.١٨١
) (٤٩الدكتور أحمد ٔالازمي) ،أستاذ التاريخ بجامعة فاس( :أسباب انتشار
املذهب املالكي ي الصحراء وما وراءها من بالد إفريقيا .مقال نشر ي
املوقع الالك ﺮوني:
http://www.malikiya.ma/medias/docs/Asbab_intichar_maliki
_sahara.doc
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Cissé (Youssouf Tata): WAKAMISSOKO. La grande geste du
Mali, des origines à la fondation de l’empire: Editions:
Karthala, Paris, 2007, p239.

) (٢٨حول ثورات الخوارج ضد الدولة الفاطمية انظر :أبو عبيد ﷲ محمد
الص ا ي :أخبار ملوك ب عبيد وس ﺮ م ،ص  ٣٠وما بعدها ـ ابن
عذارى .البيان املغرب ،ج ،٢ص ٢١٤و ما بعدها ـ الشما ي :كتاب الس ﺮ.
) (٢٩عز الدين عمرو موﺳ  :دراسات إسالمية غرب افريقية .دار الغرب
ٕالاسالمي ،طبعة ثانية١٣٢٤ ،هـ٢٠٠٣ /م ،ص.٥٦
) (٣٠البكري :املصدر السابق ،ص .١٥٨
) (٣١عز الدين عمرو موﺳ  :املرجع السابق ،ص .٥٥
) (٣٢موريس لومبارٕ :الاسالم ي مجدﻩ ٔالاول )القرن  ٨ـ ١١م ٢/ـ ٥هـ( .ترجمة
وتعليق :إسماعيل العربي ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،١٩٧٩ ،ص.٩١
) (٣٣ابن حوقل :املصدر السابق ،ص.٩٣
) (٣٤أبو عبيد ﷲ محمد الص ا ي :املصدر السابق.
) (٣٥عز الدين عمر موﺳ  :دراسات إسالمية غرب افريقية .دار الغرب
ٕالاسالمي ،الطبعة الثانية ،ب ﺮوت١٤٢٤ ،هـ ،٢٠٠٣/ص.٥٩
) (٣٦تحفة النظار وغرائب ٔالامصار وعجائب ٔالاسفار) .املعروف بالرحلة( .دار
صادر ،ب ﺮوت لبنان١٩٩٢ ،م ،ص .٦٨٠
) (٣٧السعدي )عبد الرحمان( :تاريخ السودان .طبعة هوداس ،باريس،١٩٦٤،
ص .٧٠
) (٣٨ينتسب الواصلية أو املع لة إ ى أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال ،وهو
تلميذ للحسن البصري ،وأهم ما جاء به هو نفي بعض الصفات عن ﷲ
مثل العلم والقدرة وٕالارادة والحياة ،كما اش ر بقضية امل لة ب ن م لت ن
مطلقا وال هو كافر ً
ً
مطلقا .الشهرستاني
أي أن صاحب الكب ﺮة ال هو مؤمن
)أبو الفتح محمد بن عبد الكريم( :امللل١٤٠٢ ،هـ١٩٨٢/تحقيق :محمد
سيد كيالني ،دار املعرفة ،ب ﺮوت ،لبنان١٤٠٢ ،هـ١٩٨٢/م ،الجزء ٔالاول،
ص.٤٨
ل
) (٣٩بعد وفاة عبد الرحمان بن رستم اختلف الناس من بعدﻩ حو من يخلفه
ي ٕالامامة ،فانقسم الاباضية إ ى قسم ن ،قسم يتبع عبد الوهاب بن عبد
الرحمان ويدعو إ ى مبايعته ً
خلفا ألبيه ،وقسم أنكر بيعة عبد الوهاب،
ويقودهم عيﺴ بن فندين ولقبوا بالنكارية إلنكارهم بيعة عبد الوهاب،
ودخل الفريقان ي صراع عرف ي تاريخ الاباضية باالف ﺮاق الابا ٔالاول.
) (٤٠الدرجي )أبو العباس أحمد بن سعيد( :الطبقات ،ج ،١ص من  ٣٢إ ى
.٣٥
) (٤١ابن حوقل :صورة ٔالارض .دار الكتاب ٕالاسالمي ،القاهرة ،دون تاريخ،
ص.٩٩
) (٤٢عز الدين عمر موﺳ  :املرجع السابق ،ص .٥٥
) (٤٣البكري )أبو عبيد ﷲ بن عبد العزيز(:املصدر السابق ،ص .١٧٢
) (٤٤عز الدين عمر موﺳ  :املرجع السابق ،ص .٦٠
) (٤٥لومبار )موريس(ٕ :الاسالم ي مجدﻩ ٔالاول .ترجمة وتعليق :إسماعيل العربي،
الطبعة ٔالاو ى ،الجزائر ،١٩٧٩ ،ص.٣٣٥
) (٤٦لقبال )موﺳ ( :دور كتامة ي تاريخ الخالفة الفاطمية ،منذ تأسيسها إ ى
منتصف القرن الخامس للهجرة /الحادي عشر امليالدي .الشركة
الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر.١٩٧٩،٤٧٤ ،
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) (٢٢السعدي )عبد الرحمان( :تاريخ السودان .تحقيق ونشر هوداس ،املكتبة
ٔالامريكية والشرقية ،ادريون م ونوف ،بريس ،١٩٨١ ،ص .٧٠
) (٢٣اش ر الخوارج من ٔالازارقة والنجدات بتكف ﺮ أصحاب الكبائر َومن ليس ع ى
مل م من املسلم ن ح وإن كانوا من العلماء فاستباحوا دمهم ،كما
كفروا القعدة عن القتال ،وأباحوا قتل أطفال ونساء من خالفوهم،
وأباحوا نساءهم وأموالهم .ـ حول فرق الخوارج املتطرفة أنظر:
الشهرستاني )أبو الفتح محمد بن عبد الكريم( :امللل والنحل .تحقيق:
محمد سيد كيالني ،دار املعرفة ،ب ﺮوت ،لبنان١٤٠٢ ،هـ١٩٨٦/م،
صفحات من  ١١٨وما بعدها.
) (٢٤نجدﻩ عند ابن خلدون باسم برمندانة وبرمندار )كتاب الع ﺮ :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،ب ﺮوت ،لبنان ،٢٠٠٠ ،الجزء ،٦ص ٢٦٦
والجزء  ،٥ص  ،(٤٩٦وعند املقريزي نجدﻩ باسم برمندلنة وسرمندانة
)الذهب املسبوك ي ذكر من حجمن الخلفاء وامللوك .تحقيق :جمال
الدين الشيال ،مكتبة الثقافة الدينية ،بور سعيد ،مصر١٤٢٠ ،
هـ٢٠٠٠/م ،ص .(١٤٠
) (٢٥الدرجي )أبو العباس أحمد بن سعيد( :طبقات املشايخ ،ص.١٣٧
) (٢٦لإلشارة فإن مملكة ما ي مرت بمرحلة كانت ف ا مجرد مملكة صغ ﺮة تابعة
إلم ﺮاطورية غانة ،قبل تقوم إم ﺮاطورية ما ي املستقلة ع ى أنقاض
إم ﺮاطورية غانة ال أصبحت مملكة تابعة ملا ي ،ولكن ذلك لم يحدث إال
ي عهد امللك سوندياتا كيتا ،سنة ١٣٥٥م ،بعد قضائه ع ى مملكة
الصوصو ي معركة ك ﺮينا .فيما يخص نشأة ام ﺮاطورية ما ي و دور
سوندياتا أنظر:

دراﺳﺎت
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نور الدين شعباني ،التواجد المذهبي...

) (٦٤الشكري )أحمد(ٕ :الاسالم واملجتمع السوداني :إم ﺮاطورية ما ي )- ١٢٣٠
١٤٣٠م( .املجمع الثقا ي ،أبو ظ ٕ ،الامارات العربية املتحدة١٩٩٩ ،م
١٤٢٠/هـ ،ص .٢٢٩
) (٦٥السعدي )عبد الرحمان( :تاريخ السودان .طبعة هوداس ،باريس.١٩٦٤ ،
ص .٢٩، ٢٨ ، ٢٧
)ٔ (٦٦الازمي )أحمد( :أستاذ التاريخ بجامعة فاس .أسباب انتشار املذهب املالكي
ي الصحراء وما وراءها من بالد إفريقيا .ي موقع الك ﺮوني:
)(cu-ghardaia-etud.ahlamontada.net/t899-topic
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) (٥٠يمكن القول أن الجهود ال بذلها عقبة بن نافع الفهري ،لم يقدر لها
النجاح ،كما أن غزوات عبد الرحمن بن حبيب وعبيد ﷲ بن الحبحاب
ألطراف بالد السودان لم تتمخض عن ء سوى الحصول ع ى الغنائم.
أنظر :ابن عبد الحكم :فتوح مصر واملغرب .تحقيق :عبد املنعم عامر.
شركة ٔالامل للطباعة والنشر ،القاهرة١٩٩٩ ،م ،الجزء ٔالاول ،ص .٢٦٣
) (٥١ابن خلدون )عبد الرحمان( :املقدمة .دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت ،لبنان،
١٤١٣هـ١٩٩٣/من ص.٤٦٣
) (٥٢بدأت الحركة املرابطية مع دخول عبد ﷲ بن ياس ن إ ى جنوب املغرب
ٔالاق
سنة ٤٣٠هـ ١٠٣٨/م  .انظر السالوي )الناصري( :الاستقصا
)الجزء الثاني الخاص بالدولت ن املرابطية
ألخبار دول املغرب ٔالاق
واملوحدية( .تحقيق وتعليق :جعفر ومحمد الناصري ،دار الكتابن الدار
البيضاء١٩٥٤ ،م ،ص.١٠٠
ن
)  (٥٣وجاج بن زللو اللمطي ويسميه ابن خلدو محمد وكاك )الع ﺮ :الجزء ،٦
ص ،(١٨٢وهو من أهل السوس ٔالاق  ،رحل إ ى الق ﺮوان وتتلمذ ع ى يد
أبي عمران الفاﺳ  ،ثم عاد إ ى السوس مرة أخرى ،وأسس مدرسة ي
مدينة نفيس سماها دار املرابط ن) .أنظر :السالوي :الاستقصا ،ج،١
ص  .٩٩البكري :املصدر السابق ،ص.(١٦٥
) (٥٤البكري :املصدر نفسه ،ص.١٦٥
) (٥٥سعدون )عباس نصر ﷲ( :دولة املرابط ن ي املغرب ؤالاندلس .دار ال ضة
العربية ،ب ﺮوت١٤٠٥ ،هـ١٩٨٥/م ،ص.٢٩
) (٥٦ابن خلدون :املقدمة .ص  .٤٦٣سعدون عباس نصر ﷲ :دولة املرابط ن
ي املغرب ؤالاندلس .دار ال ضة العربية ،ب ﺮوت١٤٠٥ ،هـ١٩٨٥/م،
ص.٢٩
) (٥٧عبد الرحمان ميكا :املذهب املالكي وعوامل انتشارﻩ ي غرب إفريقيا.
الالك ﺮوني:
املوقع
ي
نشر
مقال
.www.islam4africa.net/index.php/manarate/index/13/3
اطلع عليه يوم.٢٠١١/١٠/٢١:
ي صناعة ٕالانشا .الجزء
) (٥٨القلقشندي )أبو العباس أحمد( :صبح ٔالاع
الخامس ،املطبعة ٔالام ﺮية ي القاهرة١٣٣٣ ،هـ١٩١٥ /م .ص.٢٨١
) (٥٩و ي مملكة املوﺳ )أو املو ( :تعد هذﻩ اململكة من ممالك منعطف
النيجر ومنطقة الفولتا كانت موجودة ،وتتمتع بقوة خالل منتصف القرن
السابع للهجرة ١٣/للميالد ،وخالل عهد حكم منسا مغا الذي خلف
امللك منسا موﺳ قدم ملك املو بجيش عظيم ،وقام بغزو مدينة
تمبكتو ال كانت ي حظ ﺮة املالي ن ،فخاف أهلها وتركوها هارب ن ،فدخلها
املوشي ن وأحرقوها وخربوها ،وقتلوا من قتلوا و بوا ما ف ا من أموال.
أنظر :السعدي :تاريخ السودان ،ص.٩

دراﺳﺎت

Kati(Mahmoud): Tarikh el fettach. Traduit par: O. Hodas et
Maurice Delafosse. Paris, 1913. p33.

) (٦٠العمري )ابن فضل ﷲ شهاب الدين( :مسالك ٔالابصار ي ممالك ٔالامصار.
تحقيق :عزة أحمد عباس ،الطبعة ٔالاو ى ،أبو ظ  ،املجمع
الثقا ي٢٠٠٢،م ،السفر الرابع ،ص.١٠٧
(61) Yattara el Mouloud :(Professeur a l’université de Bamako):
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L’islam et les voies de sa diffusion au Mali du 8éme au
16éme siècle. In site
(62) Loc. Cit

) (٦٣املقريزي )تقي الدين احمد بن ع ي( :الذهب املسبوك ي ذكر من حج من
الخلفاء وامللوك .تحقيق :جمال الدين الشيال ،الطبعة ٔالاو ى ،مكتبة
الثقافة الدينية ،بور سعيد ،مصر١٤٢٠ ،هـ ٢٠٠٠/م ،ص.١٤٢
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ﻣﻘﺎﻻت

محي الدين صفي الدين ،الوضع الديني...
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ﻣﻠﺨﺺ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ
أستاذ مساعد تاريخ وحضارة ٔالاندلس
جامعة معسكر
الجمهورية الجزائرية

م ي الدين صفي الدين ،الوضع الدي لنصارى ٔالاندلس ع ى عهد
الدولة ٔالاموية )٤٢٢ -١٣٨هـ١٠٣١ -٧٥٦ /م( -.دورية كان التاريخية-.
العدد الثامن عشر؛ ديسم ﺮ  .٢٠١٢ص .٤٦ – ٤٣
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:

عندما فتح املسلمون ٔالاندلس سنة ٩٢هـ٧١١ /م وجدوا
الغالبية العظم من سكا ا يدينون بالديانة املسيحية ع ى املذهب
الكاثوليكي ،الذي رسمه امللك القوطي ريكاريد ٔالاول )( Recared 1
) ٥٨٦ـ ٦٠١م( ،بدل املذهب ٔالاريوس) (١الذي كان القوط يعتمدونه
قبل ذلك .ورغم هذا ٕالاصالح الدي الذي أحدثه هذا امللك
ً
مذهبيا ،إال أن
القوطي ،والذي نتج عنه توحيد شبه جزيرة إيب ﺮيا
القوط ،الذين كانوا يمثلون أقلية عددية ي املجتمع ٕالايب ﺮي ،ظلوا
جاثم ن ع ى املقدرات البشرية واملادية لشبه الجزيرة ،ي ح ن بقي
غالبية السكان ٔالاصلي ن من الروم محروم ن من هذﻩ الخ ﺮات
ومج ﺮين ع ى دفع ضرائب باهظة ألسيادهم القوط ،ولذلك ظلوا
ينتظرون ساعة الخالص من هذﻩ الوضعية املزرية .فهل استفاد
نصارى شبه جزيرة إيب ﺮيا من الفتح ٕالاسالمي؟ وفيما تجلت هذﻩ
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س ى املسلمون ،منذ أن وطئت أقدامهم شبه جزيرة إيب ﺮيا ،إ ى
التقرب من أهلها .ف وجوا نساءها ،رغم رغبة بعضهن ي البقاء
ع ى نصراني ن ،مثل إيخيلونا  ،Egilonaأرملة لذريق )(Rodrigo
قائد القوط وملك إسبانيا ،املهزوم أمام طارق بن زياد ،وال
تزوجها عبد العزيز بن موﺳ بن نص ﺮ الوا ي ٔالاول لألندلس )من ذي
الحجة ٩٥هـ إ ى رجب ٩٧هـ ٧١٤ /ـ ٧١٦م( .وبعد ان اء مرحلة الوالة
ال دامت اثنت ن وأربع ن سنة ،تأسست الدولة ٔالاموية سنة
١٣٨هـ٧٥٥ /م ع ى يد عبد الرحمن الداخل ،وظلت قائمة إ ى غاية
٤٢٢هـ١٠٣١ /م ،و ي كنفها تمتع نصارى ٔالاندلس بحقوق وامتيازات
لم يحصلوا عل ا زمن سيطرة القوط ع ى إسبانيا .من ذلك أن
املسلم ن سمحوا لهم بالحفاظ ع ى ممتلكا م الدينية كالكنائس
وممتلكا ا ،ؤالاديرة وغ ﺮها ،وع ى ممتلكا م الخاصة مثل ٔالاموال
والعقارات املختلفة )املساكن ،املحالت التجاريةٔ ،الارا
الزراعية.(...،
من الناحية الدينية ،منحت السلطة ٕالاسالمية ي ٔالاندلس
للمسيحي ن امتيازات م ا قرع النواقيس ،ومرور املواكب ي شوارع
املدن أثناء الاحتفاالت الدينية حامل ن الصليب ،وبناء كنائس
جديدة ،مرخصة بذلك ما لم يسمح ا لشرع ٕالاسالمي ،إضافة إ ى
السماح لهم باستعمال اللغة العربية ي ال ﺮانيم الكنسية ،وعدم
تدخلها ي ٔالامور التنظيمية الداخلية للكنيسة .ومن الناحية
الثقافية ،ساهم الوجود ٕالاسالمي ي ٔالاندلس ي تحرير الكنيسة
ٔالاندلسية من تبعي ا لكنيسة روما ،كما تحرر املسيحيون من
ضغط رجال الدين عل م ،بفضل الحماية ال ضمن ا لهم السلطة
ٕالاسالمية ،فأصبح بإمكان املسي ي أن ينتقد الكنيسة وتصرفات
رجال الدين ،ونتج عن ذلك ظهور مجموعة من املذاهب الدينية
املسيحية ي ٔالاندلس .واملالحظ أن؛ املسيحي ن ي ٔالاندلس تمتعوا،
ي ظل الدولة ٔالاموية ،بأوضاع لم يحظ بمثلها نظراؤهم ي مناطق
أخرى من العالم ٕالاسالمي آنذاك.
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الاستفادة؟ هذا ما سنحاول ٕالاجابة عنه من خالل هذا العرض
البسيط ،لتوضيح الوضع الحقيقي لنصارى ٔالاندلس ي ظل الحكم
ً
وتحديدا ي عهد الدولة ٔالاموية ،وكذا تصحيح الصورة
ٕالاسالمي،
ال رسمها بعض املؤرخ ن املتأخرين املتعصب ن من ٔالاسبان
وغ ﺮهم ،عن هذا الوضع.
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻨﺼﺎرى اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ

حظي أهل الذمة عامة والنصارى خاصة بمكانة جيدة ي
املجتمع ٔالاندلﺴ املسلم ويعود ذلك حسب رأيي إ ى أسباب أذكر
م ا:
 تعاليم الدين ٕالاسالمي ال تج ﺮ املسلم ن ع ى معاملة أهل
الذمة معاملة حسنة ،وٓالايات الدالة ع ى ذلك عديدة م ا
َ َ َ ْ َ ﱠ ُ ْ َ ََ ُ َ ْ ََ َ ﱠ َ ْ ُ ْ ُ
اع ِدلوا ُه َو
قوله تعا ى" :وال يج ِرمنكم شنئان قو ٍم ع ى أال تع ِدلوا
لس ْلم َف ْ
اج َنحْ
َأ ْق َر ُب ِل ﱠلت ْق َوى") ،(٢ويقول عز وجل"َ :وإ ْن َج َن ُحوا ِل ﱠ
ِ
ِ
َ
َ ََ َ ﱠ ََ
ُْ
ﷲ" (٣)،وقوله تعا ى"َ :وِإ ْن أ َح ٌد ِم َن املش ِر ِك َن
ل َها وتوك ْل ع ى ِ
َ َ
ْ
ْ َ َ َ ََ ُ َ ﱠ َ ْ َ َ ََ
ﷲ ث ﱠم أ ْب ِل ْغ ُه َمأ َم َن ُه") (٤ويقول
استج َارك فأ ِج ْرﻩ ح يس َمع كالم ِ
َ َ ْ ُ َٰ ٰ ُ ُ
َ َْ ُ
وك ْم ي ّ
ً
ُ َ
الد ِين
الذين لم يقـ◌ ِتل
ِ ِ
تعا ى أيضا" :ال ي َ اك ُم ﷲ ع ِن ِ
ََ ْ ُ ْ ُ ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إ َل ْ ْم ،إ ﱠن َ
وك ْم م ْن د َيار ُك ْم َأ ْن َت َ ﱡﺮ ُ
ﷲ
ولم يخ ِرج
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ُ
َ )(٥
ُي ِح ﱡب امل ْق ِس ِط ن " .إضافة إ ى ٔالاحاديث النبوية ال تحث ع ى
َ
َ
حسن معاملة أهل الذمة ،مثل قوله "َ : م ْن ق َت َل ُم َع ِاه ًدا ل ْم
ُ ْ َ َ َ َﱠ َ ﱠ ََ ُ َ َ
َ َ ْ َ َ َ ً )(٦
وج ُد َع ى َم ِس ﺮ ِة أرب ِع ن عاما"،
ي ِرح را ِئحة الجن ِة ،وِإن ِريحها ت
ً َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ً َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ﱠ َ ُ َ ْ قَ
ويقول  أيضا" :أال من ظلم مع ِاهدا أو انتقصه أو كلفه فو
َََ
َط َاقته َأ ْو َأ َخ َذ م ْن ُه َش ْي ًئا ب َغ ْ ﺮ ط َ ْ
س ،فأنا َح ِج ُي ُج ُه َي ْو َم
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
يب نف ٍ
)(٧
الق َي َام ِة" ،وعن عمر ابن الخطاب  أنه قال" :وأوصيه بذمة
ِ
َُّ
ُ َ
ﷲ وذمة رسوله  ،أن يو ى لهم بعهدهم وأن يقاتل من
ﱠ
)(٨
ورا م وال ُيكلفون إال طاق م.
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 إضافة إ ى الرؤيا ال رآها موﺳ بن نص ﺮ عند استعدادﻩ
للعبور إ ى ٔالاندلس ،إذ رأى الرسو َل  وهو يأمرﻩ بالرفق
باملشرك ن (٩)،بينما يورد املقري روايت ن مختلفت ن لهذﻩ
ً
الحادثةٔ ،الاو ى مفادها أن طارقا رأى ي منامه الرسو َل 
والخلفاء ٔالاربعة يمشون ع ى املاء ،ويبشرﻩ الن  بالفتح
ويأمرﻩ بالرفق باملسلم ن والوفاء بالعهد (١٠)،والثانية أنه رأى
الن  واملهاجرين ؤالانصار متقلدين السيوف ومتنكب ن
)(١١
القﺴ  ،والن  يحثه ع ى دخول ٔالاندلس.
يدل تضارب الروايات حول هذﻩ الرؤيا ع ى أسطوري ا ،إال أن
ما يمكن الاحتفاظ به م ا ،هو ال ام الفاتح ن بالرفق باملشرك ن
والوفاء بالعهد ،ولهذا كله كانت للمستعرب ن) (١٢مكانة حسنة ي
املجتمع ٔالاندلﺴ  .فقد حرص املسلمون ع ى ترك الحرية الكاملة

للمستعرب ن ي تسي ﺮ وتنظيم مختلف شؤو م الدينية ،بينما
احتفظت السلطة ٕالاسالمية بحق ٕالاشراف واملراقبة وواجب توف ﺮ
ٔالامن .منذ دخولهم ٔالاندلس ضمن املسلمون لسكا ا حرية العبادة،
ً
فكان الفاتحون يبعثون رسال إ ى سكان املدن قبل وصول الجيوش
الفاتحة إ ى أبوا ا ،ليؤمنوهم ع ى أرواحهم ودي م وممتلكا م ،من
ذلك أن موﺳ بن نص ﺮ عندما اق ﺮب بجيشه من مدينة سرقسطة
) ،(Zaragozaوشعر لع أهلها ونية قساوس ا ورهبا ا ع ى
مغادر ا ،بما تيسر لهم حمله من ذخائر وكتب مقدسة ،أرسل إل م
ً
رسوال يؤم م ويعط م عهدﻩ (١٣).وكان الفاتحون إذا دخلوا مدينة
ما ،فرضوا ع ى من رغب من أهلها ي البقاء ع ى دينه ،دفع الجزية
مقابل الحرية الدينية ؤالامن والاحتفاظ بدور العبادة.
تواصلت حياة املسيحي ن طبيعية ي املدن املفتوحة ،وأصبح
بإمكا م أداء شعائرهم الدينية بكل حرية (١٤)،وقد ّ
أقر سيموني،
رغم عدائه الشديد لإلسالم واملسلم ن ،ذﻩ الحقيقة ي كتابه ،إذ
اع ﺮف بأن الكنائس ي ٔالاندلس لم تمس بأذى خالل الفتح ،وأن
ً
عددا كب ًﺮا من ٔالاساقفة والقساوسة والرهبان الذين فروا عند
دخول املسلم ن ،ما لبثوا أن عادوا إ ى كنائسهم بعد تأكدهم من
تسامح الفاتح ن تجاﻩ أصحاب الديانات ٔالاخرى ومعابدهم (١٥).لقد
حافظت الكنيسة ع ى سلط ا الروحية ع ى أتباعها ،وع ى ممتلكا ا
وع ى إمكانية اكتساب ممتلكات أخرى عن طريق الوقف أو
الهبات (١٦)،كما ال مت السلطات ٕالاسالمية ي ٔالاندلس بعدم
التدخل ي الشؤون الدينية للمسيحي ن فيما يتعلق بالعقيدة وطرق
أداء الطقوس التعبدية وعمليات انتخاب رجال الكنيسة لتو ي
َ
منصب دي  ،إال إذا كانت الشخصية املنتخبة قد ناصبت الدولة
ٕالاسالمية ودي ا وهياكلها العداء.
من ذلك أنه ي النصف ٔالاول من القرن الثالث الهجري/
التاسع امليالدي انتخب أساقفة مطرانية طليطلة ) (Toledoالراهب
القرط إيلوخيو ) (١٧)(Eulogioلتو ي منصب أسقف طليطلة ،مع
العلم أن هذا ٔالاخ ﺮ قد جهر بعدائه لكل ما يمت إ ى ٕالاسالم بصلة،
وكان يدفع الرهبان والراهبات إ ى سب الدين ٕالاسالمي والرسول
محمد ً 
جهرا ،فرفضت السلطة ٕالاسالمية توليه هذا املنصب،
ً
ولك ا ي الوقت ذاته لم تع ن ولم تق ﺮح أحدا آخر مكانه ،وظل
ً
املنصب
شاغرا إ ى غاية وفاة إيلوخيو سنة ٢٤٥هـ ٨٥٩/م (١٨).أما إذا
لم يكن هناك أي سوء تفاهم ب ن الشخصية املرشحة ملنصب
كنﺴ والسلطة ٕالاسالمية ،فإن هذﻩ ٔالاخ ﺮة تل م الحياد.
ففي سنة ٣٩٢هـ١٠٠٠/م حكمت إحدى املحاكم ٕالاسالمية ع ى
أسقف مالقة ) (Malagaبالسجن خمس سنوات ،وأثناء تنفيذﻩ
ً
أسقفا آخر مكانه ،ولكن
لهذا الحكم اجتمع املجمع الكنﺴ  ،وع ن
بعد إطالق سراح ٔالاسقف ٔالاول رفض الثاني التنازل له عن
منصبه ،فنشب خالف ب ن ٔالاسقف ن اضطر ع ى إثرﻩ ٔالاول إ ى
السفر إ ى روما والاتصال بالبابا الذي أمر بإرجاعه إ ى منصبه ،كما
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 طبيعة وهدف الفتح ٕالاسالمي لشبه جزيرة إيب ﺮيا ،والذي يتمثل
ي الس ي لنشر الدعوة ٕالاسالمية ي أوساط أصحاب الديانات
ٔالاخرى ،وتشجيعهم ودفعهم إ ى اعتناق ٕالاسالم باللجوء إ ى
الوسائل السلمية قدر ٕالامكان.

ﻣﻘﺎﻻت
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ومن مظاهر اح ﺮام السلطات ٕالاسالمية ي ٔالاندلس للنصارى
عدم تدخلها ي التنظيم الكنﺴ لهم ،بحيث ظلت أرض ٔالاندلس
اية القرن الخامس الهجري /اية القرن الحادي عشر
ح
امليالدي مقسمة إ ى نفس املناطق الكنسية ال كانت عل ا أيام
القوط ،أي إ ى ثالث مطرانيات )طليطلة -إشبيلية -ماردة( ،ع ى رأس
كل م ا مطران ،وكل م ا تتكون من عدة أسقفيات ،وكل أسقفية
تتكون من عدة أبرشيات.وقد حافظ املسيحيون ع ى كنائسهم
وأدير م للجنس ن ،بحيث وصل عدد هذﻩ ٔالاديرة ي ضوا ي قرطبة
لوحدها إ ى حوا ي خمسة عشر دير مس ﱠ ﺮة وفق قوان ن وأنظمة
)(٣١
مسيحية.
وزيادة ع ى كل ذلك فقد سمح املسلمون للمستعرب ن ببناء
كنائس جديدة ي قرطبة ،من ذلك أن عبد الرحمن الداخل سمح
لنصارى قرطبة ببناء كنيسة بدل نصف الكنيسة الذي اش ﺮاﻩ م م
بحوا ي مائة ألف دينار ذهب أي ما يعادل خمس مائة كيلوغرام من
الذهب (٣٢)،دف توسيع مسجد قرطبة الجامع ،مع العلم أن الفقه
ٕالاسالمي وباألخص املذهب املالكي يمنع أهل الذمة سواء ي املناطق
ً
صلحا أو عنوة من بناء كنائس (٣٣).وظلت الكنائس ي
املفتوحة
ٔالاندلس تقوم بدورها الدي إضافة إ ى الدور الاجتما ي املتمثل ي
عقد الزيجات وتعميد املواليد واختيار ٔالاسماء لهم وتسجيل
املبايعات والعقود ب ن املسيحي ن (٣٤)،كما ظلت الكنائس ؤالاديرة
ال أوقفها
محافظة ع ى ممتلكا ا املتمثلة ي ٔالاموال ؤالارا
عل ا املستعربون؛ فدير رأس القديس فانسان أوقفت عل ا أرا
ً )(٣٥
زراعية واسعة جدا.
ؤالاهم من كل ذلك أن الوجود ٕالاسالمي ي ٔالاندلس حرر
النصارى فكريا ،وأعطاهم حرية نقد الكنيسة (٣٦)،فأصبح
املستعرب يجرؤ ع ى توجيه انتقاداته للكنيسة بكل حرية ،ألن
ٕالاسالم ضمن له ٔالامن ،وكفل له حرية العقيدة ،ووضع حدا
لالضطهاد الدي ب ن املسيحي ن أنفسهم ي ٔالاندلس (٣٧)،إضافة إ ى
تعلمهم حرية اختيار ٔالاشخاص الذين يشرفون ع ى شؤو م الدينية
كاملطارنة ؤالاساقفة ،وعدم السماح للحاكم بفرضهم عل م؛
فعندما عزل عمر بن حفصون)ٔ (٣٨الاسقف جعفر بن مقسم عن
السقافة ي ببش ﺮ  Bobastroوعوضه بحيوة ،عارضه الرهبان وكبار
)(٣٩
نصارى دولته ،واضطروﻩ إ ى إرجاع جعفر بن مقسم إ ى منصبه.
هذﻩ إذن إشارة سريعة إ ى طبيعة املعاملة ال حظي ا نصارى
ً
ٔالاندلس ،والحرية الدينية ال منحت لهم ،خاصة ي عهد الدولة
ً
أحيانا حدود ما نصت عليه الشريعة
ٔالاموية ،وال فاقت
ٕالاسالمية ،مما سمح للكنيسة ٔالاندلسية باالنتعاش والتفتح ع ى
مختلف ٔالافكار والاستفادة من التطور الفكري الذي كان يشهدﻩ
العالم ٕالاسالمي ،ي الوقت الذي كانت فيه الكنيسة ي الدول
ٔالاوروبية تعاني من الجمود والتخلف ،نتيجة ملرور العالم املسي ي
عموما آنذاك بف ﺮات مظلمة.
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أمر بتعي ن ٔالاسقف الثاني ع ى رأس أول أسقفية يتم شغورها ي
)(١٩
مطرانية إشبيلية ).(Sevilla
يتضح من خالل ذلك عدم تدخل الحكام املسلم ن ي شؤون
املسيحي ن ،رغم أن الحاكم املسلم كان ُيبلغ عند تعي ن مسيحي ن
ي أحد مناصب الوجاهة الكنسية مثل مطران أو أسقف أو قس،
كما كان للمستعرب ن ي ٔالاندلس الحرية املطلقة ي التنقل سواء ي
الداخل أو نحو الخارج ،إذ كان بإمكا م الذهاب إ ى بيت املقدس
وبيت لحم والناصرة قصد الحج ،مثل أسقف إلب ﺮة )  ( Elviraربيع
بن زيد )روسيموندو  (Rucimundoالذي توجه إ ى فلسط ن للحج،
وأسقف بلنسية )  ( Valenciaالذي توجه إ ى بيت املقدس لنفس
)(٢٠
الغرض سنة ٤٨٠هـ١٠٨٧/م وتو ي ا.
و ي مجال التعبد سمحت السلطات ٕالاسالمية للنصارى ي
ٔالاندلس بقرع ٔالاجراس داخل الكنائس وخارجها ،ويبدو أن ذلك كان
ً
ً
ً
عاديا ومألوفا ب ن املسلم ن لذا ظهر ي أشعارهم وأعمالهم
أمرا
ٔالادبية .فقد بات أبو عامر بن شهيد) (٢١ليلة بإحدى كنائس قرطبة،
وأثار انتباهه قرع النواقيس الذي هيج سمعه (٢٢)،ويؤكد ذلك قوله
ي إحدى خمرياته:
َ َ َﱠ َ ﱠ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ
َ
َ
ُ
)(٢٣
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
وترنم الناقوس ِعند صال ِ ِ م ففتحت ِمن عي ِ ِلرج ِع ه ِد ِير ِﻩ
كما جاء ع ى لسان ابن حزم الظاهري:
)(٢٤
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
َََْ َ َ ُ َ ّ ُ ﱠ ٌ ُ َْ َ َ ْ
يس
أتيت ِ و ِهالل الج ِو مط ِلع قبيل قر ِع النصارى ِللنوا ِق ِ
وتواصل قرع النصارى للنواقيس ي ٔالاندلس ع ى امتداد الحكم
ٕالاسالمي ا ،ولذلك طالب الفقهاء املسلمون من الحكام منع
النصارى من ذلك (٢٥).ورخص الحكام املسلمون للمواكب املسيحية
بالس ﺮ ي شوارع املدن ٔالاندلسية ،وحمل الصليب ،وإيقاد
الشموع (٢٦)،وباألخص أثناء الاحتفاالت باألعياد الدينية.
وقد حرصت السلطات ٕالاسالمية ي ٔالاندلس ع ى إيجاد تنسيق مع
املؤسسات املسيحية ،فقد كانت تستد ي من ح ن آلخر مجالس
ً
ً
ً
وأحيانا
وعربا مسلم ن وأساملة
ورهبانا
مسيحية تضم أساقفة
ال ود ،دف مناقشة مشاكل املسيحي ن وعالقا م بأتباع الديانت ن
ٔالاخريت نٕ ،الاسالم وال ودية (٢٧)،م ا مجمع القساوسة الذي عقد
سنة ٢٢٥هـ٨٣٩/م ترأسه مطران طليطلة ،بمساعدة مطران
إشبيلية ومطران ماردة ) (٢٨).(Meridaوقد اكتسبت الكنيسة
ٔالاندلسية خالل الوجود ٕالاسالمي استقاللي ا عن روما مركز
البابوية ،وذلك بإقرار الحاكم املسلم ملطران ٔالاندلس (٢٩)،بينما كان
ً
سابقا ،وبذلك أصبح للكنيسة
هذا ٔالاخ ﺮ يع ن من طرف البابا
ٔالاندلسية شخصية متم ة ،إذ أصبح لها طقوسها الخاصة ا
املسماة بالطقوس املستعربية " ،"el rito mozarabeو ي عبارة عن
ترانيم وصلوات تؤدى بلغة عجمية أهل ٔالاندلس ،وال ي مزيج من
الرومانية القديمة والالتينية الدارجة )الالطينية( والعربية ،وال
ظلت سارية املفعول إ ى غاية القرن الحادي عشر الهجري
)(٣٠
)١٧م(.

ﻣﻘﺎﻻت
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محي الدين صفي الدين ،الوضع الديني...

ﺧﺎﺗﻤﺔ

مما سبق يتب ن؛ أن نصارى ٔالاندلس استفادوا كث ًﺮا ي ظل
الحكم ٕالاسالمي ي عهد الدولة ٔالاموية وبعدها ،إذ حافظوا ع ى
معابدهم املختلفة وممتلكا ا ،كما تمتعوا بحرية امللكية الفردية،
وحرية العبادة ،وإمكانية اعتالء مناصب إدارية عليا ،وترجمة
ٕالانجيل إ ى اللغة العربية ،وتوجيه بعضهم انتقادات لبعض رجال
الكنيسة .ؤالاهم من ذلك كله أن الكنيسة ٔالاندلسية أصبحت لها
شخصية متم ة بعد انفصالها عن كنيسة روما .كل ذلك ساهم ي
ً
تطور الكنيسة ٔالاندلسية مقارنة بنظ ﺮ ا ي املمالك املسيحية ي
الشمال ،وأصبحت مصدر تأث ﺮ ي شمال شبه جزيرة إيب ﺮيا خاصة
و ي أوروبا عامة.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

(18) Simonet, Op. cit. P.481.
(19) Ibid, P. 126.
(20) Duffourcq, Op. cit. P.71.

) (٢١ابن شهيد ٤٢٦ - ٣٨٢) :هـ ١٠٣٥ - ٩٩٢ /م( أحمد بن عبد امللك بن أحمد
بن شهيد ،من ب الوضاح ،من أشجع ،من قيس عيالن ،أبو عامر
الاشج ي :وزير ،من كبار ٔالاندلسي ن أدبا وعلما ،مولدﻩ ووفاته بقرطبة ،له
أشعار وتصانيف بديعة م ا كشف الدك وإيضاح الشك ،وحانوت عطار،
والتوابع والزوابع .ترجمته ي نفح الطيب للمقري ،٦٢١ /١ ،ؤالاعالم
للزرك ي .١٦٣/١
) (٢٢املقري ،املصدر السابق ،ج ،١ص.٥٢٥
) (٢٣ابن بسام ،الذخ ﺮة ي محاسن أهل الجزيرة ،تحقيق إحسان عباس ،دار
الغرب ٕالاسالمي ،ط ،٢٠٠٠ ،١ج ١ص.٢٠٣
) (٢٤ابن حزم الظاهري ،طوق الحمامة ي ٔالالفة ؤالاالف ،اعت به وقدم له
عبد الرحمن املصطاوي ،دار املعرفة ،ب ﺮوت ،ط١٤٢٣ ،١هـ/
٢٠٠٣م.ص.٢٣٠
) (٢٥ابن عبدون ،ثالث رسائل أندلسية ي آداب الحسبة واملحتسب ،نشرها
ليفي بروفنسال ،مطبعة املعهد العلم الفرنﺴ لآلثار الشرقية ،القاهرة،
١٩٥٥م .ص.٥٥
) (٢٩حس ن مؤنس ،املرجع السابق ،ص.٤٩٦
) (٣٠املرجع نفسه ،ص.٤٩٩ - ٤٢٦

(26) Simonet, Op. cit. P. 128.
(27) Ibid, P. 360.
(28) Duffourcq, Op. cit. P.83.

(31) Isidro de las Cagigas, Los Mozarabes, Instituto de Estudios
Africanos, Madrid, 194٧. t 1 p58.
(32) Simonet, op.cit.- P. 201.

) (٣٣الونشريﺴ  ،املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى علماء افريقية
ؤالاندلس واملغرب ،بإشراف محمد ح ي ،دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت،
١٤٠١هـ١٩٨١/م  -ج ٢ص.٢٤٧
) (٣٤حس ن مؤنس ،املرجع السابق ،ص.٥٠١
(35) Christophe Picard, Le Portugal Musulman (VIII-XIII
siècle) l'Occident d'Al Andalus sous domination
islamique, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000. P. 286.
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) (٣٦حس ن مؤنس ،املرجع السابق ،ص.٤٨٧
) (٣٧مصطفى الشكعة ،املغرب ؤالاندلس :آفاق إسالمية وحضارة إنسانية
ومباحث أدبية ،دار الكتب ٕالاسالمية ،دار الكتاب املصري ،القاهرة ،دار
الكتاب اللبناني ،ب ﺮوت ،ط١٤٠٧ ،١هـ١٩٨٧/م .ص.٦٦
) (٣٨ابن حفصون )٣٠٥ - ٢٣٥هـ٩١٨ - ٨٥٠/م( :هو عمر بن حفص )حفصون(
بن عمر بن جعفر بن شتيم بن دميان بن فرغلوش بن إذفونش :ثائر من
أهل ٔالاندلس ،تزعم أطول الثورات ً
عمرا ي ٔالاندلس ،بدأها سنة ٢٧٠هـ/
ي عهد ٔالام ﺮ محمد بن عبد الرحمن ٔالاوسط ،وتواصلت إ ى غاية خالفة
عبد الرحمن الناصر) ٣٥٠-٣٠٠هـ٩٦١-٩١٢ /م( ،ينعته املؤرخون باللع ن
والخبيث ورأس النفاق ،اتخذ من ببش ﺮ) ،(Bobastroالواقعة ي مقاطعة
مالقة ،جنوب شرق ٔالاندلس ،قاعدة له .ترجمته وأخبارﻩ ي البيان املغرب
البن عذاري املراك  ،١٠٥ /٢وجذوة املقتبس للحميدي ص .٢٦٨
) (٣٩ابن حيان ،املقتبس من أنباء أهل ٔالاندلس ،تحقيق محمود ع ي مكي ،دار
الكتاب العربي ،ب ﺮوت١٣٩٣ ،هـ .١٩٧٣/ص.١٢٤
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)ٓ (١الاريوسية مذهب مسي ي يقول بوحدانية ﷲ عز وجل وبنبوة عيﺴ بن مريم
عليه السالم فقط ،ينسب إ ى آريوس .الشهرستاني ،امللل والنحل ،تحقيق
أبي محمد محمد بن فريد ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،د .ت ،ج ،١ص٢٣١
و.٢٣٤
) (٢سورة املائدة ٓ -الاية .٨
) (٣سورة ٔالانفال ٓ -الاية .٦١
) (٤سورة التوبة ٓ -الاية .٦
) (٥سورة املمتحنة – ٓالاية .٨
) (٦محمد بن إسماعيل أبو عبد ﷲ البخاري الجحفي ،الجامع الصحيح،
تحقيق مصطفى ديب البغا ،كتاب الجزية ،باب من قتل معاهدا بغ ﺮ جرم،
الحديث رقم  ،٢٩٩٥دار ابن كث ﺮ -ب ﺮوت ،ط١٤٠٧ ٣هـ١٩٨٧ /م ،ج.٣
ص.١١٥٥
) (٧سليمان ابن ٔالاشعث أبو داود السجستاني ،س ن أبي داود ،تحقيق محمد
م ي الدين عبد الحميد ،كتاب الخراج ،باب ي تعش ﺮ أهل الذمة إذا
اختلفوا بالتجارات -الحديث رقم  ،٣٠٥٢دار إحياء ال ﺮاث العربي -ب ﺮوت ،د.
ت ،ج ٣ص.١٧٠
) (٨البخاري ،املصدر السابق ،كتاب الجنائز -باب ما جاء ي ق ﺮ الن  وأبي
بكر وعمر ر ﷲ ع ما -الحديث رقم  ،١٣٢٨ج .١ص.٤٦٩
) (٩حس ن مؤنس ،فجر ٔالاندلس ،الدار السعودية للنشر والتوزيع ،جدة،
١٤٠٥هـ١٩٨٥/م ،ص.٤٤٠
) (١٠املقري ،نفح الطيب من غصن ٔالاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين
بن الخطيب ،تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،ب ﺮوت١٩٩٧ ،م ،ج١
ص.٢٥٦
) (١١املصدر نفسه ،ج ١ص/٢٥٥ابن القوطية ،تاريخ افتتاح ٔالاندلس ،تحقيق
وتقديم إبراهيم ٔالابياري ،دار الكتاب اللبناني ،ب ﺮوت ،ط،١
١٤٠٢هـ١٩٨٢/م ،ص.٢٣
ً
خصيصا ،وهم
) :(los mozarabos) (١٢لفظ أطلق ع ى نصارى ٔالاندلس
املسيحيون الذين ظلوا يعيشون ً
جنبا إ ى جنب مع املسلم ن ي ٔالاندلس،
وتش وا م لغة ً
وزيا.
) (١٣حس ن مؤنس ،املرجع السابق ،ص.١٠٣

نفذ فيه حكم ٕالاعدام سنة ٢٤٥هـ٨٥٩/م لجهرﻩ بسب ٕالاسالم والرسول
محمد .

(14) Duffourcq, La Vie Quotidienne dans l'Europe Médiévale
Sous Domination Arabe, 1ere édition, Hachette, 1978. p73.
(15) Simonet, Historia de los Mozarabes de España, Oriental
Press, Amsterdam, 1967. P.122.
(16) Duffourcq , Op. cit. P.71.
) (١٧إيلوخيو أو أولوخيو ) :(San Eulogio de Córdobaرجل كنيسة من

مواليد قرطبة سنة ١٨٤هـ ٨٠٠/م ،كان شديد العداء لإلسالم واملسلم ن،
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زكري المعة ،الحياة الثقافية...
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زﻛﺮي ﻻﻣﻌﺔ
أستاذة تاريخ املغرب ٕالاسالمي
قسم التاريخ وعلم ٓالاثار
جامعة تلمسان – الجمهورية الجزائرية

يضرب لنا تاريخ ٔالاندلس صفحات رائعة عن الحضارة
ٕالاسالمية ،إذ أ ا كانت متباينة ي سما ا حيث جمعت ب ن مظاهر
الحضارة والفكر والتمرن والتفوق العربي ،وب ن الف ن والحروب
ٔالاهلية ال ّأدت إ ى سقوط معاقل ٔالاندلس ي يد ٔالاندلس يقف
عند جوانب عدة من حضار ا ع ﺮ أطرها التاريخية والجغرافية .لقد
تنوعت الحياة الثقافية ي ٔالاندلس خالل القرن ن السابع والتاسع
الهجري ن حيث برزت معالم الفكر ٔالاندلﺴ ومالمحه من خالل
ك ﺮة الوافدين نحوها ،والراحل ن ع ا نحو بالد املشرق حيث
ساهمت الرحلة العلمية سواء الداخلية أو الخارجية ي اثراء الفكر
ٔالاندلﺴ بحيث ساهم التواصل العلم ب ن علماء ٔالاندلس داخل
ً
دفعا كب ًﺮا للحركة
الحواضر واملدن ٔالاندلسية حيث أعطت
الفكرية ،وأحدثت ثورة ثقافية ح أض ى ٕالانتاج الفكري ٔالاندلﺴ
ال يمكن إحصاءﻩ ً
كتبا بل مجلدات ومصادر ضخمة باألعداد الهائلة
للعلماء ؤالادباء والشعراء والقضاة والفقهاء .كما كان تشجيع
العلماء ً
منكبا من العامة والخاصة ،حيث ثم تشجيعهم من طرف
ّ
وانكب العلماء ع ى الاقراء
السالط ن وال ﺮحيب من طرف العامة،
رغم انشغالهم بأمورهم الخاصة ،ونبغوا ي التأليف والتناظر
والتوثيق وح كتابة برامج شيوخهم.
لم يكن ٔالاندلسي ن مجرد جسر فكري يتأثر باملشرق بل برزت
النظرة ٔالاندلسية القائمة بذا ا واملنفصلة عن التأث ﺮ املشر ي بعد
أن انتقلت من املرحلة البدائية و ي عصر التكوين إ ى ف ﺮة انتقالية
أي عصر النضج لتكون ي ٔالاخرى حاضرة من حواضر العالم
ٕالاسالمي ذات الوجاهة العلية والقدر الرفيع الذي سيمأل السمع
والبصر ويرسل بفلذات العلم وأكابر العلماء واملدرس ن ويأتيه
الطالب من أوربا وح املشرق .اعت ﺮ النموذج ٔالاندلﺴ ي التدريس
ً
من أحسن املناهج حسب ابن خلدون انطالقا من املواد .كما
اتسمت ٔالاندلس بالبيوتات العلمية ؤالاسر الرائدة ،مما ساهمت
بشكل كب ﺮ ي سبيل إخصاب الحركة الفكرية ؤالادبية مثل
"بنوقطبة الدوﺳ " و "بنو جزي" ،وعائلة ابن الخطيب نفسها .لقد
تنوعت املؤلفات الفكرية وغلب عل ا ٔالادب والشعر وعلوم الدين ي
إيقاظ همم املتخاذل ن ومدح املنتصرين ورثاء املدن ،لقد شهد
ال ﺮاث الفكري والثقا ي ٔالاندلﺴ ألوان من التصانيف واملجاميع
شملت النوازل والرحالت وال ﺮامج ومجامع ٔالامثال ؤالاحكام
ؤالاقوال املأثورة إضافة إ ى دواوين الشعر والنصوص الن ﺮية.
ﻣﻘﺪﻣﺔ

زكري المعة ،الحياة الثقافية ي ٔالاندلس خالل القرن ن )٩ – ٧هـ /
١٥ – ١٣م( -.دورية كان التاريخية -.العدد الثامن عشر؛ ديسم ﺮ
 .٢٠١٢ص .٥٦ – ٤٧
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:

ّ
ال تتم دراسة ٕالانتاج الفكري ألية دولة من العالم ٕالاسالمي إال
بدراسة التعليم ومناهجه وتتبع دور املؤسسات العلمية من كتاتيب
ومساجد ومكتبات كمراكز إلشعاع الفكري ع ى ّ
مر الف ﺮات ال
عرف ا ٔالامة .لقد اهتم أهل ٔالاندلس بالعلم والتعليم ،حيث ّ
مجد
العلماء والفقهاء ورجال ٔالادب وكان لهؤالء القيادة ّ
والريادة ي
املجتمع ٔالاندلﺴ ومن َعرف بالعلم أصبح ي مقام التكريم
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دراﺳﺎت

زكري المعة ،الحياة الثقافية...

وٕالاجالل .وكان شعب ٔالاندلس ً
شعبا يقبل ع ى العلم للعلم ذاته،
ومن ثم كان علماؤهم منفق ن لفنون علمهم أل م يسعون إل ا
مختارين غ ﺮ مدفوع ن ح كان الرجل ينفق من ماله ح يتعلم.
ح شاع التعلم ع ى نطاق واسع مما يجعل املؤرخ يندهش ح ن
يعلم أ ا كانت بعيدة عن ٔالاهمية .هذا وقد امتدح العالمة ابن
خلدون ٔالاندلسي ن بأن لهم من ذكاء العقول وخفة ٔالاجسام وقبول
التعليم ما ال يوجد لغ ﺮهم.
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ
) (١ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻃﺮﻗﻪ

) (٢اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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تعددت املؤسسات التعليمية و تنوعت ي ٔالاندلس ،إال أ ا
ً
تمثلت خاصة ي املساجد واملدارس.
 -١/٢املساجد:
ً
أدت املساجد أدوارا هامة ي مختلف ميادين الحياة الدينية
)(١٧
والاجتماعية ،كما أسهمت ي تنشيط الحياة العلمية والثقافية.
ومن املالحظ ي ٔالاندلس أن أهلها أولوا أهمية بالغة لتشييد
املساجد عكس املدارس ألن جميع العلوم كانت ُت ّ
درس ي املساجد
وال كانت منتشرة ي مختلف مدن وقرى ٔالاندلس ،ومن أهم تلك
املساجد نذكر:
املسجد الجامع ي قرطبة:
وهو من أعظم املساجد ال وجدت ي ٔالاندلس ،كما يعت ﺮ
تحفة فنية رائعة متم ة ي تاريخ العمارة ٕالاسالمية وح املسيحية
ي العصور الوسطى ،تأسس هذا املسجد بعد فتح املسلم ن ملدينة
قرطبة بقيادة مغيث الرومي فاختاروا كنيس ا ''سنت فيسنت''
إلقامة مسجدهم البسيط (١٨)،ثم شرع ي بناءﻩ ع ى شكل مسجد
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كان التعليم ي ٔالاندلس يمر بنفس املرحلت ن اللت ن تم التطرق
لهما ي مناهج التعليم ي املغرب ٔالادنى ،إال أن الاختالف الجوهري
بي ما يكمن ي املنهج املتبعة .و قد الحظنا أن التعليم الابتدائي ي
الدولة الحفصية كان يرتكز ع ى حفظ القرآن وتعلم الحديث ،إال
ً
تنظيما وال يقتصر ع ى تعليم القرآن
أنه ي ٔالاندلس كان أك ﺮ
ً
فحسب و إنما تضاف إليه بعض املواد وخاصة املتعلقة باللغة
العربية وعلومها ،و قد أشار ابن خلدون إ ى ذلك بقوله ...'' :بل
يخلطون ي تعليمهم للولدان رواية الشعر ي الغالب وال ﺮسل،
)(1
وأخذهم بقوان ن العربية وحفظها وتجويد الخط و الكتاب.''...
وكان من الضروري حسن الخط لطالب العلم والعلماء لذلك
ُ
صار له منهج تدريس خاص به إذ أعت ﺮ مادة مستقلة لها مدرسون
مختصون ا يعلمون التالميذ تجويد الخط ويتدربون عليه بكتابة
ً
النصوص من نماذج أمامهم خاصة من ٔالابيات الشعرية (2)،و ي
هذا الصدد يذكر عبد الرحمن بن خلدون الطريقة املتبعة لتعليم
الخط الذي يعت ﺮﻩ من عداد الصنائع ٕالانسانية فيقول ...'' :وليس
الشأن ي تعليم الخط باألندلس واملغرب كذلك ي تعلم كل حرف
بانفرادﻩ ع ى قوان ن يلق ا املعلم للمتعلم ،وإنما يتعلم بمحاكاة
الخط ي كتابة الكلمات جملة ،ويكون ذلك من املتعلم ومطالعة
املعلم له ،إ ى أن يحصل ع ى ٕالاجادة ويتمكن ي بنانه امللكة،
ً )(٣
فيسم مجيدا''.
إن هذﻩ العناية ال أوالها ٔالاندلسيون للغة وعلومها مردها إ ى
إعداد التالميذ للدراسات الالحقة ،فقد كان الطفل يبدأ بتعلم
القراءة والكتابة ثم النحو واللغة والحساب وبعدها ينتقل إ ى دراسة
املنطق وعلوم الطبيعة ،ثم يل ا علم ٔالاخبار واملاورائيات ،وأخ ًﺮا
ينتقل إ ى دراسة علوم الشريعة (٤).وهذﻩ الطريقة ي ال أشار إل ا
أبو بكر ابن عربي) (٥ي كتاب رحلته واستحس ا عبد
القا
)(٦
أما فيما يخص التعليم العا ي فال يمكن
الرحمن ابن خلدون.
تحديد املواد ال يبدأ الطالب دراس ا أل ا ليست منفردة ،فقد
ً
يجمع ب ن عدة دراسات كأن يدرس القرآن والحساب مثال ،أو
املنطق والطب ،إال أن الدراسات الدينية كانت لها ٔالاولوية ومعظم
الطالب يتوقفون عندها ،ومع ذلك تأتي دراسة النحو والتعمق فيه
)(٧
دف فهم الكتب ٔالاخرى ي املواد ٔالاخرى.

وممــا يمكــن ٕالاشــارة إليــه؛ أن الطلبــة ــي غرناطــة كــانوا يج ــدون
ـ ــي تحص ـ ــيل العل ـ ــم ،إذ ك ـ ــانوا يجتمع ـ ــون إ ـ ــى ٔالاس ـ ــاتذة حيثم ـ ــا ك ـ ــانوا
ملتابعــة دراسـ م ،ولــم يــذكر ـ ء عــن املــدة ال ـ كــان يقضـ ا الطالــب
ي دراسته ،غ ﺮ أنه تمت ٕالاشارة إ ى ٕالاجازة) (٨ال كان يتحصل عل ا
مــن أســتاذﻩ ــي ال ايــة (٩)،وكانــت الطريقــة املعتمــدة ــي تحصــيل العلــم
ي السماع والحفظ والعرض (١٠)،كمـا كـان ٔالاسـاتذة يقومـون بحـبس
مؤلفا م لالنتفاع ا (١١).ولعل هذﻩ الطريقة املتبعة ي التعليم كـان
لها بالغ ٔالاثر ي رفع املستوى الثقا ي للطلبة ،وما يدل ع ـى ذلـك ك ـﺮة
التــأليف .وقــد اســتدعت الضــرورة الشــرح والاختصــار ف ــا ،فشــاعت
مختص ـرات أمه ــات الكت ــب لتس ــهيل عملي ــة الحف ــظ ــي وق ـت انش ــغل
فيــه أهــل ٔالانــدلس بــأمور املعيشــة الصــعبة والجهــاد ضــد العــدو ،كمــا
زودت هــذﻩ املختص ـرات وغ ﺮهــا مــن املؤلفــات املكتبــات ال ـ انتشــرت
ــي غرناط ــة ٔالام ــر ،ال ــذي س ــهل عملي ــة البح ــث وتش ــجع الطلب ــة ع ــى
)(١٢
الخوض ي غمارﻩ.
كم ـ ــا أن اهتم ـ ــام أه ـ ــل ٔالان ـ ــدلس ب ـ ــالعلم وأهل ـ ــه ك ـ ــان ل ـ ــه دور ـ ــي
ً
معظم ــا عنـ ــد
الازده ــار الفك ــري لألن ــدلس ،فق ــد ك ــان الع ــالم عن ــدهم
الخاصــة والعامــة (١٣)،وبلــغ تقــديرهم للعلــم والعلمــاء أن صــار مــدلول
ً
ـدلوال ً
رفيعــا ،ح ـ أ ــم كــانوا يســمون ٔالام ــﺮ
كلمــة '' فقيــه'' عنــدهم مـ
)(١٤
العظــيم بالفقيــه مثــل :محمــد الفقيــه .ولقــد امتــدح عبــد الــرحمن
ابــن خلــدون أهــل ٔالانــدلس بــأن لهــم مــن ذكــاء العقــول وخفــة ٔالاجســام
وقب ـ ــول التعل ـ ــيم م ـ ــا ال يوج ـ ــد لغ ـ ــﺮهم (١٥)،كم ـ ــا ي ـ ــذكر ش ـ ــهاب ال ـ ــدين
املقــري "أن البالغــة لــم تــزل شمس ــها باألنــدلس بــاهرة ٓالايــات ،إ ــى أن
استو ى عل ـا العـدو ،و ـي أهلهـا بقيـة لسـان وبراعـة وتصـرف ـي فنـون
ٕالاجادة وال ﺮاعة" (١٦).وهذﻩ الشهادات ما ي إال انعكاس عـن انتعـاش
الحركــة الفكريــة ــي ٔالانــدلس وال ـ ظهــرت مالمحهــا ــي تعــدد وانتشــار
املؤسسات التعليمية ع ى اختالف أنواعها وتخصص معلم ا.
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دراﺳﺎت

زكري المعة ،الحياة الثقافية...

بيد أن هذﻩ املدرسة قد أزيل معظمها أوائل القرن الثامن عشر
امليالدي ،ولم يتبق م ا سوى الجناح الذي يشتمل ع ى املحراب،
وأنشأ مكا ا مب حديث ،ونقلت آثارها إ ى مختلف متاحف إسبانيا
كمتحف غرناطة الذي توجد فيه اليوم لوحة رخامية مكتوب عل ا:
''أمر ببناء هذﻩ الدار للعلم جعلها ﷲ استقامة ونورا وأدامها ي
علوم الدين ع ى ٔالايام أم ﺮ املسلم ن أبو الحجاج يوسف بن أم ﺮ
املسلم ن وناصر الدين أبي الوليد إسماعيل ابن فرج بن نصر كا ئ
ﷲ ي ٕالاسالم حسن صنائعه الزاكية وتقبل أعماله الجهادية وتم
)(٤٠
ذلك ي شهر محرم عام خمس ن وسبعمائة''.
) (٣أﺷﻬﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻌﻠﻤﺎء

سبقت ٕالاشارة إ ى أصناف العلوم ال كانت منتشرة ي بالد
املغرب ٕالاسالمي وتم التعريف ا ،وباعتبار ٔالاندلس جزء ال يتجزأ
من بالد املغرب ،فقد شهدت انتشار كل من العلوم النقلية والعقلية
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أال هكذا تب املدارس للعلـم
ويقصد وجه ﷲ بالعمل الرضا
تفاخر م حضرة امللك كلما
فأجدى إذا ظن الغمام من الحيا

وتبقى عهود املجد ثابتة الرسـم
وتج ثمار العز من شجرة العزم
تقدم خصم ي الفخار إ ى خصم
)(٣٩
وأهدى إذا من الظالم من النجم
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ضخم وكب ﺮ عبد الرحمن الداخل سنة  ١٧٠ھ٧٨٦/م ،ولكنه تو ي
قبل إتمامه فأكمله ولدﻩ هشام )  ١٨٠-١٧٢ھ٧٩٦-٧٨٢/م( من
بعدﻩ (١٩).وملا تو ى عبد الرحمن بن الحكم )  ٢٣٨-٢٠٦ھ-٨٢٢/
٨٥٢م( وارتفع شأن قرطبة بتوافد املسلم ن عل ا ضاق بيت الصالة
فزاد فيه عبد الرحمن بالط ن زائدين سنة  ٢١٨ھ٨٣٣/م ،وابت ي
مؤخرة الصحن سقيفة جوفية ،ثم زاد ي عمقه زيادة مهمته سنة
 ٢٣٤ھ٨٤٨/م (٢٠)،و ي عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر
لدين ﷲ ) ٣٥٠-٣٠٠ھ١٦١-٩١٢/م( تم بناء صومعة جديدة ذات
شكل بديع محل الصومعة القديمة ال تصدعت ح قيل بأنه
)(٢١
ليس ي بالد املسلم ن صومعة مثلها.
ً
ً
ويصف الحم ﺮي هذا املسجد وصفا مم ا فيقول عنه'' :إنه
الجامع املشهور أمرﻩ الشائع ذكرﻩ ،من أجل مصانع الدنيا كب ﺮ
املساحة وأحكام صنعه ،وجمال هيئته وإتقان بنيته ،مم فيه
الخلفاء املروانيون فزادوا فيه...فصار يحار فيه الطرف ويعجز عن
ً
حسنه الوصف'' (٢٢).وفضال عن وظيفته الدينية ،كان يتخذ لبعض
املهام الك ﺮى كأخذ البيعة لألم ﺮ أو الخليفة الجديد ،و تقرأ ع ى
من ﺮﻩ ٔالاوامر ؤالاحكام الهامة ،كما كان يعقد به مجلس قا
القضاة (٢٣)،وكان ً
ً
مركزا لجامعة قرطبة ال أسسها عبد
أيضا
الرحمن الثالث وجعلت من قرطبة إحدى أهم منارات العلم
)(٢٤
والثقافة ي العالم ٕالاسالمي.
املسجد الجامع ي غرناطة:
قام ببناء هذا املسجد محمد بن محمد بن نصر املعروف
بالفقيه ثاني سالط ن ب نصر ،وكان هذا املسجد من أعظم
مساجد ٔالاندلس قال فيه لسان الدين بن الخطيب عند ترجمته
للسلطان الفقيه'' :أعظم مناقبه املسجد الجامع ...ع ى ما هو عليه
من الظرف والتمجيد وال ﺮقيش ،وفخامة العمل وأحكام أنوار
الفضة وإبداع ثراها ،ووقف عليه الحمام بإزائه ،وأنفق فيه مال
الجزية'' (٢٥).وكان هذا املسجد املركز الرئيس الذي تدور حوله الحياة
الدينية والاجتماعية والسياسية وترتكز حوله الحياة الاقتصادية إذ
فيه تعقد الاجتماعات العامةُ ،وينظر ي القضايا الك ﺮى (٢٦).ولم
يكن هذا املسجد هو الوحيد ي غرناطة بل وجدت العديد من
املساجد م ا مسجد الحمراء ٔالاعظم الذي بناﻩ السلطان محمد
الثالث املعروف بمحمد املخلوع )  ٧٠٩-٧٠٢ھ (١٣٠٩-١٣٠٢/حوا ي
سنة  ٧٠٥ھ١٣٠٥/م ،وكان ي غاية الروعة والجمال وحلت محله
اليوم كنيسة سانتا مرية (٢٧)،إضافة إ ى مسجد القيصارية،
ومسجد املنصورة ،ومسجد املرابط ن ،ومسجد ابن سحنون،
)(٢٨
وغ ﺮها.
ً
وإضافة إ ى هذﻩ املساجد ،كانت ي اشبيلية عدة مساجد م ا
مسجد ابن عدبس الذي بناﻩ القا عمر بن عدبس سنة  ٢١٤ھ/
 ٨٣٠م بأمر من ٔالام ﺮ عبد الرحمن ٔالاوسط (٢٩)،واملسجد الجامع ي
قصبة اشبيلية ،ومسجد ربينة ،ومسجد الطراكة (٣٠).وقد أو ى
سالط ن ب نصر عناية بالغة باملساجد ،فكانوا ينفقون ع ى بنا ا

ً
وتشييدها ويوقفون عل ا أوقافا كث ﺮة ،ويحرصون ع ى تعي ن أكابر
ً
سواء ي الخطابة أو التدريس حيث اش رت ا مجالس
العلماء ا
)(٣١
العلم وٕالاقراء.
 -٢/٢املدارس:
لم يذكر الكث ﺮ ع ا باستثناء املدرسة اليوسفية أو املدرسة
العلمية ،أنشأها السلطان الناصر أبو الحجاج يوسف ٔالاول ) -٧٣٣
 ٧٥٥ھ١٣٥٤-١٣٣٣ /م(ُ (٣٢)،وبنيت ع ى يد حاجبه أبي النعيم
رضوان سنة  ٧٥٠ھ١٣٤٩ /م ،وكانت تقع ع ى درب ضيق محاذي
لشارع امللك ن الكاثوليكي ن (٣٣).وقد أوقف عل ا مؤسسها الحاجب
رضوان بأمر من السلطان ٔالاوقاف الجليلة ،كما أوقف لسان الدين
بن الخطيب ع ى هذﻩ املدرسة نسخة من كتابهٕ ،الاحاطة ي أخبار
غرناطة لينتفع ا الطلبة سنة  ٨٢٩ھ١٤٢٥/م (٣٤).وقد قام
بالتدريس ي هذﻩ املدرسة نخبة من علماء ٔالاندلس وغ ﺮها من
ٔالاقاليم املجاورة نذكر م م :أبو الفخار الخوالني) (٣٥الذي قل َمن
)(٣٦
لم يأخذ عليه من الطلبة ،وي ي ابن أحمد بن هذيل التجي
الذي درس باملدرسة النصرية ٔالاصول والفرائض والطب ،إ ى جانب
منصور الزاوي الذي كان ً
حيا ح سنة  ٧٥٧ھ١٣٥٦ /م وقام
بتدريس املواد الرياضية ،إضافة إ ى الشيخ أبي سعيد فرج بن
لب) (٣٧وكانت تربطهم بالوزير لسان الدين بن الخطيب صالت أدبية
وعلمية.
كما عرفت هذﻩ املدرسة شهرة كب ﺮة ي ٔالاندلس واملغرب
ٕالاسالمي ،إذ استقطبت الكث ﺮ من طلبة العلم وتخرج م ا العديد
من العلماء ؤالادباء (٣٨).وقد نظم ابن الخطيب قصيدة أشاد ف ا
باملدرسة ومنش ا ،كانت منقوشة ع ى إحدى جدران املدرسة،
وتتألف هذﻩ القصيدة من تسعة أبيات من بحر الطويل مطلعها:
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مؤلفاته ي الحديث "ٔالانوار السنية ـي ٔالالفـاظ السـنية مـن ٔالاحاديـث
ً
)(٤٦
النبوية" ،مات قتيال سنة  ٧٤١ھ١٣٤٠/م.
أبــو العبــاس الاشــبي ي :هــو شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن فــرج
بــن أحمــد بــن محمــد اللخمـ الاشــبي ي ،مــن كبــار ٔالائمــة والحفــاظ ولــد
س ـ ـ ــنة  ٦٢٥ھ١٢٢٧/م ،أخ ـ ـ ــذ ع ـ ـ ــن أك ـ ـ ــابر علم ـ ـ ــاء املش ـ ـ ــرق واملغ ـ ـ ــرب
ٕالاسـ ــالمي ن ،وأخـ ــذ عنـ ــه الكث ـ ــﺮ مـ ــن العلمـ ــاء أبـ ــرزهم شـ ــمس الـ ــدين
ال ـ ــذه )ت  ٧٤٨ھ١٣٤٧/م( وغ ـ ــﺮﻩ ،ت ـ ــو ي أب ـ ــو العب ـ ــاس س ـ ــنة ٦٩٩
)(٤٧
ھ١٣٠٠/م.
ً
إضافة إ ى هؤالء العلماء ،اش ر علماء آخرون كمحمد بن
أحمد بن الفخار الجذامي صاحب مؤلف'' :الجواب املختصر املاروم
ي تحريم سك املسلم ن ببالد الروم'' (٤٨).ومحمد بن يوسف بن
مسدي الغرناطي ) ت  ٦٦٢ھ١٢٦٣/م( صاحب "املسند الغريب" و
"ٔالاربعون املختار ي فضل الحج والزيارة" (٤٩)،وابن وادعة النفزي
)ت  ٧٣٨ھ١٣٣٨/م( صاحب "أربعون حديث عن أربع ن امرأة من
)(٥٠
الصحابة" ،و "كتاب الضا ي ي حكم ٔالاضا ي".
الفقه:
كان املذهب الفقﻬ املتبع ي ٔالاندلس هو املذهب املالكي ،غ ﺮ
أن هذا ال ينفي وجود مذاهب أخرى كاملذهب الظاهري) (٥١الذي
ينسب إ ى ابن حزم ٔالاندلﺴ  (٥٢)،وقد حظي الفقه بم لة عظيمة ي
ٔالاندلس ،لذلك نبغ فيه العديد من الفقهاء أبرزهم:
اب ـ ــن فرح ـ ــون بره ـ ــان ال ـ ــدين :ه ـ ــو بره ـ ــان ال ـ ــدين إب ـ ـراهيم ب ـ ــن ع ـ ــي
ً
اليعم ــري ٔالاندلﺴ ـ  ،ك ــان مؤرخ ــا وفق ً ــا ت ــو ي س ــنة  ٧٩٩ھ١٣٩٧/م،
وم ـ ــن أش ـ ــهر م ـ ــا أل ـ ــف" :ال ـ ــديباج امل ـ ــذهب ـ ــي معرف ـ ــة علم ـ ــاء أعي ـ ــان
امل ــذهب" ،وه ــو عب ــارة ع ــن ت ـراجم طبق ــات املالكي ــة ،و"كت ــاب طبق ــات
)(٥٣
علماء العرب".
أب ــو الحس ــن ع ــي ب ــن عب ــد ﷲ الج ــذامي :ول ــد ــي مالق ــة س ــنة ٧١٣
ھ١٣١٣/م ،درس ع ـ ــى ي ـ ــد أش ـ ــياخها ث ـ ــم وف ـ ــد ع ـ ــى غرناط ـ ــة وت ـ ــو ى
القضاء ،ثم ُع ن ً
كاتبا بالديوان ،ومن آثارﻩ الباقية كتاب ''ٕالاكليل ـي
تفض ـ ــيل التخيي ـ ــل'' ،ويع ـ ــرف ه ـ ــذا الكت ـ ــاب ب ه ـ ــة البص ـ ــائر ،وكت ـ ــاب
''املرقبـ ــة العليـ ــا فـ ــيمن يسـ ــتحق القضـ ــاء والفتيـ ــا'' تنـ ــاول فيـ ــه تـ ــاريخ
)(٥٤
قضاء ٔالاندلس.
اب ــن ج ــزي الكل ـ  :ه ــو أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن س ــعيد ب ــن ج ــزي الكل ـ
املولـود سـنة  ٧١٥ھ١٣١٥/م ،فقيـه وأديـب أخـذ العلـم عـن والـدﻩ أبـو
القاس ــم ب ــن ج ــزي أح ــد ش ــيوخ لس ــان ال ــدين ب ــن الخطي ــب) (٥٥وع ــن
علمـ ـ ــاء آخـ ـ ــرون و ـ ـ ــي القضـ ـ ــاء ـ ـ ــي عـ ـ ــدة مـ ـ ــدن ك ﺮجـ ـ ــة ،ووادي آش،
)(٥٦
وحسنت س ﺮته ي ذلك ،وله العديد من القصائد الشعرية.
إضافة إ ى هؤالء العلماء نبغ غ ﺮهم ي الفقه مثل :أبو سعيد
فرج بن لب الذي و ي الخطابة ي الجامع ٔالاعظم ،وترك مجموعة
من الفتاوى املشهورة (٥٧)،وغ ﺮﻩ.
التصوف:
ً
ً
انتشارا كب ﺮا نتيجة لألوضاع
ازدهر التصوف ي ٔالاندلس وانتشر
السياسية املتدهورة ،حيث وجد فيه الناس تعزية لهم عن الحياة
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ع ى حد سواء ،وبرز ف ا العديد من العلماء ،وسيتم ذكرهم ع ى
سبيل املثال ال الحصر.
 -١/٣العلوم النقلية
اهتم ٔالاندلسيون كغ ﺮهم من أهل املغرب بالعلوم النقلية
بأنواعها الدينية واللسانية والاجتماعية.
أ -العلوم الدينية )الشرعية(:
أو ى ٔالاندلسيون عناية خاصة بالعلوم الدينية لعدة اعتبارات
م ا املكانة ال كان يتمتع ا العلماء املتخصصون ي هذﻩ العلوم
لدى السالط ن وعامة الناس ومن أبرز هذﻩ العلوم:
علم التفس ﺮ:
يعد من أهم العلوم الدينية ال اهتم ا علماء ٔالاندلس ومن
أبرز من نبغ ي هذا املجال نذكر:
أب ـ ــو عب ـ ــد ﷲ القرط ـ ـ ـ  :محم ـ ــد ب ـ ــن أحم ـ ــد ب ـ ــن أب ـ ــي بك ـ ــر ب ـ ــن ف ـ ــرج
ٔالانص ــاري القرط ـ )  ٦٧١-٥٧٨ھ١٢٧٣-١١٨٣/م( مــن أكــابر العلم ــاء
الصـ ــالح ن والزاهـ ــدين ـ ــي الـ ــدنيا لـ ــه عـ ــدة مؤلفـ ــات تـ ــدل ع ـ ــى ك ـ ــﺮة
إطالعــه وعلمــه الغزيــر (٤١).أهمهــا'' :الجــامع ألحكــام الق ـرآن واملب ـ ن ملــا
تضمن من السنة وآي القرآن'' فيه عرض لكل ما يتعلق بكل آية مـن
تفس ـ ﺮ ٔالالفــاظ و بيــان إعرا ــا وذكــر مــا يتصــل ــا مــن أوجــه البالغــة
ً
وأيضــا كتــابٔ'' :الانــس ــي شــرح
والشــواهد الدالــة ع ــى املقصــود م ــا،
أسـ ــماء ﷲ الحس ـ ـ '' ،و ''الان ـ ــاز ـ ــي ق ـ ـراءة أهـ ــل الكوفـ ــة والبصـ ــرة و
)(٤٢
الشام وأهل الحجاز" وغ ﺮها.
أبــو حيــان الغرنــاطي :هــو محمــد بــن يوســف بــن ع ــي بــن يوســف بــن
حيــان الغرنــاطي ولــد بــالقرب مــن غرناطــة ســنة  ٦٥٤ھ١٢٥٧/م درس
ي القاهرة ،وهـو نحـوي ومفسـر ومـؤرخ وأديـب ،لـه تصـانيف كث ـﺮة ـي
التفسـ ﺮ م ــا'' :البحــر املحــيط ــي التفسـ ﺮ" " ،شــرح الشــذا ــي مســألة
)(٤٣
كذا'' تو ي سنة  ٧٤٥ھ١٣٤٤/م.
أبو بكر الغرناطي :هو محمد بن محمد بن عاصم ٔالاندلﺴ الغرنـاطي
ً
ول ـ ــد س ـ ــنة ٧٦٠ھ١٢٧١/م ك ـ ــان متض ـ ـ ً
ـلعا ـ ــي الق ـ ـراءات ومش ـ ــاركا ـ ــي
املنطـ ــق وأصـ ــول الفقـ ــه ولـ ــه عـ ــدة مؤلفـ ــات أهمهـ ــا :قصـ ــيدة إيضـ ــاح
)(٤٤
املعاني القراءات الثماني ،وغ ﺮها.
علم الحديث:
نبغ ي علم الحديث العديد من العلماء وأغل م كانوا فقهاء
الرتباط علم الحديث بعلم الفقه ،ومن روادﻩ:
أب ــو القاس ــم القرط ـ ـ  :ه ــو إب ـراهيم ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ٔالانص ــاري
القرط ولد سنة ٥٧٥ھ١١٨٠/م أحد كبار علماء ٔالاندلس واملحـدث
ــا ،كــان بصـ ًﺮا بــالقراءات والعربيــة ،و ــي الخطابــة بمالقــة ودرس ــا،
لـ ــه العديـ ــد مـ ــن املؤلفـ ــات ـ ــي علـ ــم الحـ ــديث ككتـ ــاب ''غرائـ ــب أخبـ ــار
)(٤٥
املسندين''.
أبو القاسم الكل  :هـو أبـو القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن عبـد ﷲ بـن
ي ــي بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف بــن جــزي الكل ـ املولــود ســنة ٦٩٣
ھ١٢٩٤/م ،قـ ـرأ القـ ـرآن والفق ــه والح ــديث واللغ ــة ؤالادب وم ــن أه ــم
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املحيطة م وآمنوا بأهل التصوف (٥٨)،وانتشرت ظاهرة الكرامات
الصوفية وتقديس ٔالاولياء ي حيا م وبعد مما م (٥٩)،وح
السالط ن كانوا يت ﺮكون م ويلتمسون دعا م ،ومثال ذلك
السلطان محمد ٔالاول بن ٔالاحمر كان يتوجه إ ى املتصوف أبي مروان
ً
طالبا منه ٕالاعانة بدعواته خالل نزاعه مع
اليحاس بواد آش
ٕالاسبان (٦٠).ومن أبرز املتصوفة ي ٔالاندلس نذكر م م:
م ــي ال ــدين ب ــن عرب ــي :هــو محمــد بــن ع ــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن
عب ــد ﷲ املرﺳ ـ يعت ــﺮ ش ــيخ املتص ــوفة ع ــى ٕالاط ــالق يع ــرف بالش ــيخ
ٔالاك ـ ـ ــﺮ (٦١)،ولـ ـ ــد بمرسـ ـ ــية سـ ـ ــنة  ٥٦٠ھ١٠٦٥/م وأخـ ـ ــذ العلـ ـ ــم عـ ـ ــن
أشياخها ثم ارتحل إ ى املشرق ،ودرس الحـديث فأجـازﻩ أكـابر العلمـاء.
م ـ ــال إ ـ ــى التص ـ ــوف وش ـ ــغف ب ـ ــه (٦٢)،وق ـ ــد اختل ـ ــف معاص ـ ــروﻩ بـ ـ ـ ن
تقديس ـ ــه وتكف ـ ــﺮﻩ ،ت ـ ــو ي س ـ ــنة  ٦٤٠ھ١١٤٢/م ،ت ـ ــرك العدي ـ ــد م ـ ــن
املؤلف ــات أهمهـ ــإ'' :الاسـ ـراء إ ـ ــى مق ــام ٕالاس ـ ـراء'' ،ومط ــالع أهلـ ــة أس ـ ـرار
العل ــوم وعقي ــدة أه ــل الس ــنة والفتوح ــات املكي ــة وه ــو مؤل ــف ض ــخم
ً
يع ـ ــالج في ـ ــه طرائ ـ ــق الص ـ ــوفية ً
عالج ـ ــا ش ـ ــامال (٦٣).إض ـ ــافة إ ـ ــى كون ـ ــه
ً
ً ً
ـاعرا بليغ ــا ،وم ــن روائ ــع
متص ــوفا ك ــان اب ــن عرب ــي فص ــيح اللس ــان وش ـ
شعرﻩ:
حقيق همت ـا وما رآها بصري
قتيل ذاك الحـور
ولو رآهـا لغـدا
صرت بحكم النظر
فعندما أبصر ـا
)(٦٤
ً
مسحورا ا لو كان يف حذري
فبت
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امل ــالقي )  ٦٤٩ھ ٧٥٤-ھ١٣٥٣-١٢٤٨/م( وم ــن أه ــم مؤلفات ــه'' :بغي ــة
)(٧٠
السالك ي أشرف املمالك'' يتضمن ذكر ملراتب الصوفية.
وع ى الرغم مما كان عليه املتصوفة من مكانة؛ غ ﺮ أن هذا ال
ينفي وجود شرذمة من هؤالء املتصوفة حادت عن املنهج السليم،
إذ خالل القرن الثامن الهجري كان املتصوفة ع ى حال ال تسمح
للمتساهل ن معهم بالدفاع ع م إذ دخلت الصوفية املفاسد
وتطرقت إل ا البدع من جهة قوم تأخرت أزما م ،ح صارت ي
هذا الزمان كأ ا شريعة أخرى غ ﺮ ما جاء به الرسول محمد ص ى
)(٧١
ﷲ عليه وسلم.
ب -العلوم اللسانية:
شهدت الف ﺮة املمتدة من القرن السابع إ ى القرن التاسع
ازدهارا ً
ً
أدبيا ي ٔالاندلس ،إذ لقي ٔالادب بفنونه
الهجري ) ١٥-١٣م(
ً
املختلفة من العناية ما جعله كفيال بالر ي والذيوع ،ذلك أن ازدهار
العلوم الشرعية كان مق ًﺮنا بازدهار اللغة العربية وفنو ا (٧٢)،وما
املخلفات الضخمة ي ٔالادب إال دليل قاطع ع ى تطور هذا الفن
بنوعيه ن ًﺮا و ً
شعرا.
الن ﺮ:
ً
ً
َعرف الن ﺮ تطورا كب ﺮا لعناية سالط ن ب نصر به باعتبار أن
الديوان السلطاني كان يضم أك ﺮ من كاتب واحد لك ﺮة الخطط
)(٧٣
الكتابية مثل :كتاب الرسائل ،كتاب الزمام ،كتاب سر السلطان.
ومن رواد الن ﺮ ي ٔالاندلس نذكر ع ى سبيل املثال ال الحصر:
ابـن عصــفور الاشــبي ي :هــو أبــو الحســن ع ـي بــن مــؤمن بــن محمــد بــن
ع ــي الخص ــرمي املع ــروف ب ــابن عص ــفور ،ول ــد ــي اش ــبيلية س ــنة ٥٩٧
ھ١٢٠٠/م .فقيـ ــه نح ـ ــوي لغـ ــوي وش ـ ــاعر مشـ ــهور لق ـ ــب بحامـ ــل ل ـ ــواء
العربيــة ــي زمانــه ــي ٔالان ــدلس ،انتقــل إ ــى بجايــة وحظــي بعنايــة ل ــدى
الســلطان الحف ـ املستنصــر .تــو ي ــي تــونس ســنة  ٦٦٩ھ١٢٧٠/م.
وخل ــف الكث ـ ــﺮ مـ ــن املؤلفـ ــات ٔالادبيـ ــة أشـ ــهرها" :املقـ ــرب"" ،املمتـ ــع ـ ــي
)(٧٤
التصريف"ٔ" ،الازهار"" ،شرح الحماسة" وغ ﺮها.
اب ــن الحك ــيم اللخم ــي :محم ــد ب ــن عب ــد ال ــرحمن ب ــن الحك ــيم اللخم ـ
ذي الــوزارت ن ،أديــب مشــهور دخــل غرناطــة أيــام الســلطان أبــي عبــد
ﷲ محمـ ـ ــد الثـ ـ ــاني )  ٧٠١-٦٧١ھ١٣٠٢-١٢٧٢/م( فعينـ ـ ــه ً
كاتبـ ـ ــا ـ ـ ــي
ديــوان ٕالانشــاء ،وملــا تــو ي الســلطان املــذكور ع ـ ن مكانــه أبــو عبــد ﷲ
املخل ــوع فقل ــد اب ــن الحك ــيم ال ــوزارة والكتاب ــة فس ــم ب ــذي ال ــوزارت ن
)(٧٥
تو ي سنة  ٧٠٨ھ١٣٠٨/م.
لسـ ــان الـ ــدين بـ ــن الخطيـ ــب ٧٧٦-٧١٠) :ھ١٣٧٥-١٣١٠/م( :محمـ ــد
ب ــن عب ــد ﷲ ب ــن س ــعيد ب ــن ع ــي ب ــن أحم ــد الس ــليماني ،أب ــو عب ــد ﷲ
لســان الــدين يعــرف بــابن الخطيــب ذي الــوزارت ن ولــد بمدينــة لوشــة،
وانتقــل إ ــى غرناطــة أيــن درس ع ــى يــد أكــابر علما ــا وشــغل ــا عــدة
مناص ــب ك ــديوان ٕالانش ــاء وال ــوزارة والس ــفارة ــي عه ــد الس ــلطان أب ــي
الحجـ ــاج ثـ ــم ولـ ــدﻩ محمـ ــد الخـ ــامس الغ ـ ـ بـ ــاهلل (٧٦)،كمـ ــا كانـ ــت لـ ــه
عالقات جيدة مع سالط ن ب مرين السيما مع أبي سالم املري ممـا
جعله يتعرض للمؤامرة فحوكم وأ م بالزندقة وٕالالحاد وأهـدر دمـه،
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ابن سبع ن املرﺳـ  :أبـو محمـد عبـد الحـق بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن
س ـ ــبع ن ،م ـ ــن أه ـ ــل مرس ـ ــية وامللق ـ ــب بقط ـ ــب ال ـ ــدين ول ـ ــد س ـ ــنة ٦١٤
ھ١١١٨/م .درس العربية وٓالاداب ي ٔالانـدلس ثـم انتقـل إ ـى سـبته ـي
املغــرب ،ومــال إ ــى التصــوف .ارتحــل إ ــى املشــرق حــوا ي ســنة ٦٤٣ه ــ/
١٢٤٥م وقــد مــر ببجايــة أيــن لقــى أكــابر العلمــاء وأخــذ عنــه الكث ــﺮ مــن
طلب ا (٦٥)،عظم صيته وك ﺮ أتباعه ي املشـرق ،واختلفـت ٓالاراء حولـه
)(٦٦
كابن العربي ،وهنـاك َمـن رأوا عكـس ذلـك ووصـلوا إ ـى حـد تكف ـﺮﻩ.
تو ي ابن سـبع ن ـي مكـة املكرمـة سـنة  ٦٦٩ھ١٢٧٠/م وتـرك العديـد
من املؤلفات :كتاب الدرج ،السفرٔ ،الابـواب اليمنيـة ،الكـدٕ ،الاحاطـة.
)(٦٧
إضافة إ ى رسائل كث ﺮة ي ٔالاذكار والوصايا واملواعظ.
إضافة إ ى هذين املتصوف ن ،برز متصوفون آخرون أمثال:
أبــو الحســن النم ــﺮي الششــت ﺮي :املتــو ى ســنة  ٦٦٨ھ١٢٦٩/م وهــو
أح ــد تالم ــذة اب ــن س ــبع ن م ــن أه ــم مؤلفات ــه" :املقالي ــد الوجداني ــة ــي
أسـرار الصــوفية"" ،الرســائل العلميــة"" ،املراتــب ٕالايمانيــة وٕالاســالمية
وٕالاحس ـ ـ ـ ـ ــانية" ،ول ـ ـ ـ ـ ــه ش ـ ـ ـ ـ ــعر كث ـ ـ ـ ـ ــﺮ جل ـ ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ـ ــي ٔالازج ـ ـ ـ ـ ــال الص ـ ـ ـ ـ ــوفية
واملوشـ ــحات (٦٨).و كـ ــذلك ،أبـ ــو إسـ ــحاق إب ـ ـراهيم بـ ــن ي ـ ــي ٔالانصـ ــاري
املرﺳـ ـ ـ املول ـ ــود س ـ ــنة  ٦٨٧ھ١٢٨٦/م وم ـ ــن أش ـ ــهر مؤلفات ـ ــه'' :زه ـ ــرة
ٔالاكمام ي قصة سيدنا يوسف عليه السالم'' ،تـو ي ـي غرناطـة سـنة
)(٦٩
ً
وأيضـ ـ ــا عبـ ـ ــد ﷲ محمـ ـ ــد بـ ـ ــن أحمـ ـ ــد ٔالانصـ ـ ــاري
 ٧٥١ھ١٣٥٠/م.

دراﺳﺎت
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٥١

زكري المعة ،الحياة الثقافية...

وملا ك ﺮ الشعر ي ٔالاندلس وتنوعت فنونه وموضوعاته وبلغ
)(٨٩
التنميق فيه غايته ،استحدث املتأخرون ما ُيعرف باملوشح،
وتقدم هذا الفن ي غرناطة ً
تقدما كث ًﺮا وأقبل عليه العلماء ورجال
النحو (٩٠)،ومن أشهر روادﻩ :ابن جنان ٔالانصاري ) ت ٦٥٥
ھ١١٦١/م( صاحب الكث ﺮ من املوشحات السيما ي مدح الن 
ً
ً
ً
عظيما..
تكريمــا ..وحياﻩ فضال من لدنه
وم ا قوله :ﷲ زاد محم ًـدا
ِوا ّ
ً
ً
رحيما ..صلو عليه
كريما ..ذا رأفة باملؤمن ن
ختصه ي املسلم ن
ً )(٩١
وسلموا تسليما.
وكذلك لسان الدين بن الخطيب ،الذي ألف ً
كتابا أسماﻩ ''
جيش التوشيح'' ومن أبرز موشحاته :قد حرك الجلجل بازي
الصباح ..والفجـر الح ..فيــا غ ـراب الليــل حث الجنـاح (٩٢).و كذلك
قوله :جادك الغيث إذا الغيث هما ..يا زمان الوصل باألنـدلـس ..لم
ّ
)(٩٣
كن وصلك إال حلمـا ..ي الكرى أو خلسة املختلـس.
وباإلضافة إ ى املوشحات ظهر فن آخر يعرف بالزجل ،وهو شبيه
باملوشح ،ولكنه يكتب باللهجة العامية (٩٤)،ولقي هو ٓالاخر
ً
استحسانا من قبل ٔالاندلسي ن ألنه يحررهم من ثقل قيود الشعر
الفصيح ،و ي أغلب ٔالاحيان كانت مواضيع الزجل غ ﺮ محتشمة،
وليس ف ا أي تحفظ ،وكانت أغلب القصائد تدور حول املرأة
)(٩٥
والخمر.
ج -العلوم الاجتماعية:
التاريخ:
كان لألحداث السياسية والعسكرية ال شهد ا ٔالاندلس دور
كب ﺮ ي تطور علم التاريخ ي ٔالاندلس ،ف ﺮز العديد من املؤرخ ن
الذين اهتموا بتدوين تلك ٔالاحداث التاريخية ومن هؤالء املؤرخ ن
نذكر :ابن سعيد الغرناطي ) ٦٨٥-٦١٠ھ١٢٨٦-١٢١٤/م( املؤرخ
املالكي صاحب كتاب "املغرب ي ح ي املغرب" ،و "الطالع السعيد ي
تاريخ ب سعيد" ،وكتاب "تاريخ غرناطة" (٩٦).كما ذاع صيت محمد
بن السراج ) ٧٠١-٦٧١ھ١٣٠١-١٢٧٢/م( صاحب كتاب" :السر
املذاع ي تفضيل غرناطة ع ى كث ﺮ من البقاع" (٩٧).وابن ٓالابار
القضا ي )ت ٦٥٨ھ١٢٦٠/م( صاحب كتاب "التكملة لكتاب
الصلة" ،وهو تكملة لكتاب الصلة البن شبكوال وكتاب "أعتاب
الكتاب" ،وهو ترجمة لكتاب "مشارقة ومغاربة" ،وكتاب "الحلة
السراء ي أشعار ٔالامراء" (٩٨).كما نجد ً
أيضا ابن الخطيب لسان
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كما ذاع ي الشعر صيت ابن هانئ ٔالاندلﺴ  :ولد باشبيلية وهو
شاعر وأديب بارع من مؤلفاته" :سهيل الفوائد البن مالك"" ،الغرة
ً
شهيدا سنة ٧٣٣
الطالعة ي شعراء املائة السابعة" ،تو ي
ھ١٣٣٢/م (٨٦).ومن شعرﻩ:
لوال مشيب بقودي للفؤاد ع
ّ
أنضبت ي مهمه التشيب ي قلصـا
واستوقفت ع ﺮاتي جـاريـة
)(٨٧
وكفاء توهم ً
ربعـا للحبيب قصـا

ونتيجة لتدهور ٔالاوضاع السياسية ي ٔالاندلس إذ سقطت
معظم املدن ٔالاندلسية ي يد النصارى مع مطلع القرن السابع
الهجري ،أثر ذلك ع ى الشعراء وأصبحت أغلب مواضيع الشعر
تصب ي رثاء املدن ال استو ى عل ا النصارى ،وخ ﺮ مثال ع ى ذلك
ما قاله ٔالاديب الشاعر أبو البقاء صالح بن شريف الرندي ) ت ٦٨٤
ھ١٢٨٥/م(:
لكل ء إذا ما تم نقصـان فال يغر بطيب العيش إنسـان
ي ٔالامور كما شاهد ا دول من سرﻩ زمن ساءته أزمـان
)(٨٨
وهذﻩ الدار ال تبقي ع ى أحد وال يدوم ع ى حال لها شان

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

ُ
وملــا تــو ي أبــو ســالم وخلفــه أبــو العبــاس قــبض عليــه وســجنه ،ثــم قتــل
وأحــرق ومثــل بجثتــه ســنة  ٧٧٦ھ١٣٧٥/م (٧٧).وقــد نبــغ ابــن الخطيــب
ــي العل ــوم الديني ــة واللســانية والعقلي ــة ،فباإلضــافة إ ــى كونــه شـ ً
ـاعرا
ً
ً
ً
وطبيب ــا ،وم ــن أه ــم مؤلفات ــه
وأديب ــا ك ــان سياس ـ ًـيا ،ومؤرخ ــا ،وفق ً ــا،
نـ ــذكرٕ" :الاحاطـ ــة ـ ــي أخبـ ــار غرناطـ ــة"" ،كناسـ ــة الـ ــدكان بعـ ــد انتقـ ــال
الس ـ ــكان"" ،خط ـ ــرة الص ـ ــيف ورحل ـ ــة الش ـ ــتاء والص ـ ــيف"" ،الكتيب ـ ــة
)(٧٨
الكامنــة ــي شــعراء املائــة الثامنــة" .كمــا نبــغ ً
أيضــا ــي فــن املقامــة،
و ـ ـ ــي مـ ـ ــن أبـ ـ ــرز فنـ ـ ــون الن ـ ـ ــﺮ وقـ ـ ــد رسـ ـ ــمت آنـ ـ ــذاك صـ ـ ــورة املجتمـ ـ ــع
الغرن ـ ــاطي ،وم ـ ــن أش ـ ــهر مقام ـ ــات اب ـ ــن الخطي ـ ــب :مقام ـ ــة السياس ـ ــة،
مقام ــة وصـ ــف البلـ ــدان ،ومقام ــة معيـ ــار الاختيـ ــار ــي أحـ ــوال املعاهـ ــد
)(٧٩
والديار.
الشعر:
حظي الشعر ي ٔالاندلس باهتمام كب ﺮ ويش ﺮ املقري إ ى قيمة
الشعر والشعراء ي ٔالاندلس فيقول'' :كان الشعر عندهم له حظ
عظيم ،وللشعراء من ملوكهم وجاهة ،ولهم حظ ووظائف
واملجيدون م م ينشدون ي مجالس عظماء ملوكهم املختلفة،
ويوقع لهم بالصالت ع ى أقدارهم'' (٨٠).وقد برز العديد من الشعراء
الذين اش روا ي مختلف عهود ٔالاندلس السيما ي عهد ب ٔالاحمر
الذين اهتموا ذا الجانب ،كما كان الكث ﺮ من سالطي م شعراء
كأبي عبد ﷲ محمد الثاني ) ٧٠١-٦٧١ھ١٣٠٢-١٢٧٢/م( ومحمد
)(٨١
الثالث )  ٧٠٨-٧٠١ھ١٣٠٨-١٣٠٢/م(.
ومما ساهم بشكل فعال ي تطوير الشعر وجودته لدى الشعراء
ٔالاندلسي ن هو جمال الطبيعة من اعتدال ي الهواء وك ﺮة ٔالامطار
)(٨٢
ؤالا ار والجبال ،ف ﺮعوا ي الوصف والتغ باملناظر الجميلة،
ومن أبرز شعراء ٔالاندلس لسان الدين بن الخطيب الذي جمع أك ﺮ
قصائدﻩ ي ديوان أطلق عليه اسم'' :ديوان الطيب والجهام واملا
الكهام'' (٨٣)،وكذا أبو عبد ﷲ ابن زمرك )ت ٧٩٥ھ١٣٩٣-م( تلميذ
ابن الخطيب ،وامتاز شعرﻩ بالجودة واملعاني البديعة ؤالالفاظ
الثقيلة وغزاة املادة) (٨٤ومما قاله:
معاذ الهوى أن أصحب القلب ساليا
وأن يشعل اللـوم بـالعذل باليــا
دعاني أعط الحب فصـل مقـادتي
ً )(٨٥
ويق ع ى الوجد ما كان قاضيـا
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الفلك:
ً
ً
تقدم تقدما كب ﺮا ،و برز فيه العديد من العلماء نذكر من
بي م :أبو بكر عبد امللك القضاعة ) ت  ٧٠٧ھ١٣٠٧/م( صاحب
كتاب'' :ترحل الشمس ومعرفة ٔالاوقات'' ،وأبو ي ي بن رضوان الواد
آ ) ت  ٧٠٧ھ١٣٠٧/م( صاحب كتاب "منظوم علم النجوم
والرسالة ي الاسطوالب'' (١٠٦).غ ﺮ أن التنجيم لم يذكر ما يدل ع ى
انتشارﻩ وذيوعه ما عدا بعض املنجم ن الذين ذكرت أسما م أمثال
ابن الحكيم اللخم صاحب كتاب ''بشارة القلوب بما تخ ﺮ به
الرؤية من العيون'' ،ولسان الدين هو ٓالاخر اهتم بدراسة
)(١٠٧
الفلك.
الفلسفة:
)(١٠٨
ويش ﺮ
كانت من العلوم غ ﺮ املرغوب ف ا ي ٔالاندلس،
ً
املقري إ ى ذلك قائال'' :و كل العلوم لها عندهم الخط والاعتناء إال
الفلسفة والتنجيم ...فإنه كلما قيل فالن يقرأ الفلسفة أو يشتغل
بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم زنديق (١٠٩).''...ولكن هذا ال ينفي
وجود بعض الفالسفة ونذكر م م :ابن سبع ن )ت  ٦٦٩ھ-
١٢٧٠م( ،أما خالل القرن الثامن الهجري الرابع عشر ميالدي ظهر
الفيلسوف ابن منصور القيﺴ ) ت  ٧٥٠ھ١٣٤٩/م( صاحب
كتاب" :السحم الواقفة والضالل الوارقة ي الرد ع ى ما تضمنه
)(١١٠
املضمون من اعتقادات الفالسفة".
 -٣/٣العلوم الطبيعية:
برز ف ا العديد من العلماء السيما ي مجال الطب والصيدلة
ً
ً
تقدما ي غرناطة خاصة طرق العالج وصنع الدواء
اللذين عرفا
والجراحة ال برز ف ا أطباء أندلسيون كان لهم السبق ي ابتكار
الاسفنجة املخدرة (١١١).ومن أشهر هؤالء ٔالاطباء ٔالاندلسيون عبد
ﷲ أحمد املالقي املعروف بابن البيطار )ت  ٦٤٦ھ١٢٤٧/م( الذي
قام برحلة ملعاينة ٔالاعشاب ودراس ا ،وكانت له العديد من املؤلفات
م ا" :الجامع ملفردات ٔالادوية ؤالاغذية"" ،املغ ي ٔالادوية
)(١١٢
ً
وأيضا أبوتمام غالب اللخم الشقوري )ت ٧٤١
املفردة".
ھ١٣٤٠/م( الذي تأثر بالطب عند املشارقة ،وأبو عبد ﷲ اللخم
الشقوري الذي كان طبيب محمد الخامس ،وله عدة مؤلفات م ا
رسالة بعنوان "مجربات حول أمراض الرجال من الرأس إ ى
القلب" (١١٣).إ ى جانب ذلك نبغ ي هذا العلم الطبيب محمد بن
فرج القربلياني ت ) ٧٦١ھ١٣٦٠/م( وقد تخصص ي دراسة
الجراحة وعرف بالشفرة ،وله كتاب" :الاستصقاء وٕالابرام ي عالج
الجراحات ؤالاورام" .وإ ى جانب هؤالء صنف لسان الدين بن
الخطيب عدة كتب ي مجال الطب أهمها" :اليوسفي ي صناعة
)(١١٤
الطب"" ،عمل من طب ملن حب الكالم ع ى الطاعون"...الخ.
ومما يمكن مالحظته؛ أن مهنة الطب كان متوارثة عند بعض
العائالت ٔالاندلسية.
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الدين الذي ألف العديد من الكتب التاريخية م إ" :الاحاطة ي
أخبار غرناطة"" ،اللمحة البدرية ي الدولة النصرية"" ،أعمال
ٔالاعالم فيمن بويع قبل الاحتالم من ملوك ٕالاسالم وما يجر عن ذلك
من شجون الكالم" وغ ﺮها (٩٩).وما يمكن مالحظته؛ أن الكتب
تصويرا ً
ً
حيا ملا شاهدﻩ املؤلف ،أو
التاريخية الغرناطية كانت
ً
ً
انعكاسا صادقا إلحساسه تجاﻩ وطنه.
الجغرافيا:
حظي هذا العلم باهتمام ٔالاندلسي ن شأنه شأن العلوم ٔالاخرى،
إذ اعتياد أهل ٔالاندلس ع ى السفر إ ى املشرق واملغرب ،وألزمهم
ذلك تدوين انطباعا م عن رحال م ووضع تقارير عن املدن ال
يمرون ا .ومن أبرز من نبغ ي هذا العلم ي ٔالاندلس نذكر:
إبراهيم بن الحاج النم ﺮي (١٠٠)،صاحب كتاب '' :فيض العباب
وإجالة قداح ٓالاداب ي الحركة إ ى قسنطينة والزاب'' .كما كتب
لسان الدين بن الخطيب عدة كتب وافية عن رحلته إ ى املغرب
م ا'' :نفاضة الجراب ي عاللة الاغ ﺮاب'' ،كتبه ب ن سن ) ٧٦٠ھ -
 ٧٦٣ھ١٣٦٢ - ١٣٥٩/م( وصف فيه جبل هنتاتة ،وأغمات ،وآثار
املساجد واملدارس واملقابر ،والتقى بكبار الشخصيات ،كما تضمنت
مقامته ''خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف'' ،وكذا ''معيار
الاختبار ي ذكر املعاهد والديار ومفاخرة مالقة وسال'' ،ويتضمن هذا
الكتاب معلومات جغرافية قيمة عن املغرب ؤالاندلس (١٠١).ومما
يمكن ٕالاشارة إليه؛ أن هذﻩ التصانيف الجغرافية وغ ﺮها كث ﺮ
استطاعت أن تعطينا صورة واضحة عن تاريخ كل من املغرب
ؤالاندلس ي تلك الف ﺮة.
 -٢/٣العلوم العقلية:
لم تبلغ العلوم العقلية درجة الاهتمام ال بلغ ا العلوم
الدينية ،ورغم ذلك نبغ نفر غ ﺮ قليل من املشتغل ن بالرياضيات،
والفلك ،والكيمياء ،والنبات ،والطب ،وغ ﺮها.
الرياضيات:
برز ف ا علماء عدة نذكر أشهرهم وهو:
أب ــو الحس ــن القلص ــادي :ع ــي ب ــن محم ــد ب ــن ع ــي القر ـ الس ــبطي
الشـ ــه ﺮ بالقلصـ ــادي مـ ــن كبـ ــار ٔالائمـ ــة املشـ ــهورين ـ ــي ٔالانـ ــدلس ،ولـ ــد
بمدينــة ســبطة)ٔ (١٠٢الاندلســية ســنة  ٨١٥ھ١٤١٢/م ،أخــذ العلــم عــن
أكــابر شــيوخ املغــرب ؤالانــدلس واملشــرق وأخــذ عنــه الكث ــﺮ مــن الطلبــة
)(١٠٣
والعلمــاء تــو ي ســنة ٨٩١ھ١٤٨٦/م ــي مدينــة باجــة ــي افريقيــة.
ك ــان القلص ــادي أك ــﺮ علم ــاء عص ــرﻩ ً
إنتاج ــا فتنوع ــت ت ــآليفهن وك ــان
أبرزها ي الحساب والفرائض إذ بلغت ثالثة عشرة ً
كتابا م ـا" :غنيـة
ذوي ٔالالبــاب ــي شــرح كشــف الجلب ــاب"" ،كشــف الجلبــاب عــن علــم
الحس ـ ـ ـ ــاب"" ،ش ـ ـ ـ ــرح ٔالارج ـ ـ ـ ــوزة الياس ـ ـ ـ ــمينية ـ ـ ـ ــي الج ـ ـ ـ ــﺮ واملقابل ـ ـ ـ ــة"،
)(١٠٤
وغ ﺮها.
الكيمياء:
برع الغرناطيون ي دراسة الكيمياء ،ومما يدل ع ى ذلـك هـو توصـلهم
ملعرف ـ ـ ــة م ـ ـ ــدفع الب ـ ـ ــارود ،واس ـ ـ ــتخالص عملي ـ ـ ــة التقط ـ ـ ــﺮ والتص ـ ـ ــعيد
)(١٠٥
والتخم ﺮ والتكليس والتحليل.
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ﺧﺎﺗﻤـﺔ

إن الباحث ي ال ﺮاث ٔالاندلﺴ سواء منه املتطلع الذي طال
احتكاكه بآثارﻩ ،أو املبتدئ الذي يخوض ألول مرة ي دراسة
املؤلفات واملصادر القديمة ،تصادفه جملة من املسائل املتعلقة
بالحياة الفكرية خالل القرن ن السابع والتاسع الهجري ن .ولعل أهم
الاستنتاجات وحقائق حول ٕالانتاج الفكري ٔالاندلﺴ ي :أن الف ﺮة
ال قمنا بدراس ا لم تكن ّ
وضاءة ي السياسة ،بينما كانت ي
الثقافة والفكر حيث أثرت بشكل كب ﺮ ي الدول ٕالاسالمية ٔالاخرى
من خالل وجود التواصل الحضاري واملعر ي ب ن هذﻩ الدول ،وذلك
أن العلم فكر كوني تساهم فيه كل الحضارات وله مقاييس عقلة
محددة .هذا إضافة إ ى انتعاش الحياة الثقافية ي ٔالاندلس ،وذلك
يعود إ ى تضافر جملة من العوامل ع ى رأسها رعاية أمراء وسالط ن
ٔالاندلس للعلماء وحماي م للعلوم وٓالاداب ،وكذلك تشيدهم
للمراكز الفكرية حيث أ م لم يكونوا عالة ع ى العلم ،بل كانوا هم
أنفسهم أهل العلم ،إذ نجد السلطان هو الشاعر والفقيه ؤالاديب
ً
ً
واسعا ع ى الثقافة
اطالعا
ي نفس الوقت ،كما كانوا من املطلع ن
الدينية ؤالادبية والعلمية.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

)(١٨الســيد عبــد العزي ــز ســالم ،ت ــاريخ املس ــلم ن وآث ــارهم ــي ٔالان ــدلس م ــن الف ــتح
العربـ ــي ح ـ ـ سـ ــقوط الخالفـ ــة ـ ــي قرطبـ ــة ،دار ال ضـ ـة العربي ــة ،ب ـ ــﺮوت،
 ،١٩٨١ص.٣٨٢ :
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(17) Rachid Bourouiba, les inscriptions commémoratives des
mosquées d'Algérie, O,P,U. Algérie 1984, P: 127.
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) (١عبـ ــد الـ ــرحمن بـ ــن خلـ ــدون ،املقدمـ ــة ،دار الفكـ ــر العربـ ــي للطباعـ ــة والنشـ ــر،
ب ﺮوت ،٢٠٠٧ ،ص .٧٥
) (٢خولي ــان رب ـ ـﺮا ،ال ﺮبي ــة ٕالاس ــالمية ــي ٔالان ــدلس أص ــولها املش ــرقية وتأث ﺮا ــا
الغربية ،ترجمة :الطاهر أحمد مكي ،ط ،٢دار املعارف ،القاهرة.١٩٩٤ ،
) (٣ابن خلدون ،املقدمة ،ص.٤٢٢:
) (٤أحمد شبشـون ،م لـة العلـم والتعلـيم ـي ٔالانـدلس مـن خـالل رسـائل مراتـب
العلوم البن حزم ،ندوة ٔالاندلس ،ط ،١مكتبة امللـك عبـد العزيـز ،الريـاض،
 ،١٩٩٦ص.٩ -٨ :
) (٥اب ــن عرب ــي :ه ــو محم ــد ب ــن عب ــد ﷲ املع ــروف ب ــابن العرب ــي املع ــافري ،عالم ــة
حافظ متبحر ـي العلـوم يك ـ أبـا بكـر ،كـان مولـدﻩ ـي اشـبيلية سـنة ٤٦٨هــ/
١٠٧٥م ،ارتحــل إ ــى املشــرق ســنة ٤٨٥ه ــ١٠٩٢ /م ولقــي أكــابر علما ــا مثــل
أبي حامد الغزا ي وأبا بكر الطرط  ،رجـع إ ـى بلـدﻩ بعلـم غزيـر سـنة ٤٩٥هــ/
١١٠٢م ،ومـ ــن أشـ ــهر مؤلفاتـ ــه "أحكـ ــام الق ـ ـرآن"" ،املسـ ــالك ـ ــي شـ ــرح موطـ ــأ
ٕالامــام مالــك"" ،الناســخ واملنســوخ" ،تــو ي ــي م ـراكش ســنة ٥٤٣ه ــ١١٤٨ /م.
ُينظ ــر :التنبك ـ  ،ني ــل الاب ــاج بتطري ــز ال ــديباج ،طب ــع ع ــى ه ــامش ال ــديباج
البــن فرحــون ،مطبعــة الفحــام ن ،مصــر١٣٥١ ،هــ ،.ص  ،٢٤٤ابــن مخلــوف،
شـ ــجرة النـ ــور الزكيـ ــة ـ ــي طبقـ ــات املالكيـ ــة ،دار الكتـ ــاب العربـ ــي ،ب ـ ــﺮوت،
.١٩٤٩ج ،١ص .١٣٦
) (٦ابن خلدون ،املقدمة ،املصدر السابق ،ص.٥٩٠ - ٥٨٩ :
) (٧خوليان رب ﺮا ،املرجع السابق ،ص.٤١:
ُ
)ٕ (٨الاجازة :عند املحدث ن ي ٕالاذن ي الرواية لفظا أو كتابة ،و كانت ال تمـنح إال
ُ
مل ــن ي ــدرس عل ــم الح ــديث ،ث ــم ص ــارت تم ــنح ــي ك ــل العل ــوم و الفن ــون ،و ــي
تعت ﺮ شهادة كفاءة أو تأهيـل ،بواسـط ا يسـتحق الطالـب املجـاز لقـب الشـيخ
أو ٔالاس ــتاذ ــي العل ــوم املج ــاز له ــاُ .ينظ ــر :ش ــاوش محم ــد ب ــن رمض ــان ،باقـ ــة
السوســان ــي التعريــف بحضــارة تلمســان عاصــمة دولــة ب ـ زيــان ،ديــوان
املطبوع ـ ـ ــات الجامعي ـ ـ ــة ،الجزائ ـ ـ ــر ،١٩٩٥ ،ص ،٤٠٥ :أب ـ ـ ــو القاس ـ ـ ــم س ـ ـ ــعد
ﷲ ،تاريخ الجزائـر الثقـا ي،ج ،٢الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع ،الجزائـر،
 ،١٩٨٠ص.٤٢ -٤١ :
) (٩أحمــد محمــد الط ــو ي ،مظ ــاهر الحض ــارة ٔالاندلس ــية ــي عص ــر ب ـ ٔالاحم ــر،
تقـ ــديم :محم ـ ــد مخت ـ ــار العب ـ ــادي ،مؤسس ـ ــة شـ ــباب الجامع ـ ــة ،الاس ـ ــكندرية،
 ،١٩٩٧ص.٣١٧ :
) (١٠خوليان رب ﺮا ،املرجع السابق ،ص.٤٨ :
)(١١أحم ــد ب ــن محم ــد املق ــري ،أزه ــار الري ــاض ــي أخب ــار القا ـ ـ عي ــاض ،ج،١
تحقي ــق :مص ــطفى الس ــقا إبـ ـراهيم ٔالابي ــاري ،عب ــد الحف ــيظ ش ــل  ،مطبع ــة
لجنة التأليف وال ﺮجمة ،القاهرة ،١٩٣٩ ،ص.٥٨ :
)(١٢أحمد محمد الطو ي ،املرجع السابق ،ص.٣٢٠ :
)(١٣أحمــد ب ــن محمــد املقــري ،نف ــح الطي ــب م ــن غص ــن ٔالان ــدلس الرطي ــب وذك ــر
وزيرهــا لســان الــدين بــن الخطيــب ،تحقيق:إحســان عبــاس ،املجلــد ٔالاول،
دار ص ـ ــادر ،ب ـ ــﺮوت ،١٩٩٨ ،ص  .١٢٥مؤل ـ ــف مجه ـ ــول ،تـ ـ ــاريخ ٔالانـ ـ ــدلس،
تحقيق :عبد القادر بوباية ،ط ،١دار الكتب العلمية ،ب ﺮوتج ،١ص.٢٠٥ :
)(١٤نفسه ،ص.٢٠٦ :
) (١٥ابن خلدون ،املقدمة ،املصدر السابق ،ص.٦١٨ :
)(١٦املقري ،أزهار الرياض ،املصدر السابق ،ص.١١٦ -١١٥ :
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)(٤٠اب ـ ـ ــن الخطي ـ ـ ــب ،كناس ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدكان ،املص ـ ـ ــدر الس ـ ـ ــابق ،ص ،٢٠٢ :عب ـ ـ ــد ﷲ
عنانٓ ،الاثار ٔالاندلسية الباقية ،ص.١٧٢ :
) (٤١املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .٢١١ - ٢١٠
)(٤٢ابــن عبــد امللــك املراك ـ  ،الــذيل والتكملــة لكتــابي املوصــل والصــلة ،القســم
ٔالاول ،تحقيــق :محمــد بــن شــريفة ،مطبوعــات أكاديميــة اململكــة املغربيــة ،د.
ت ،ص .٢٧٤ - ٢٧٢
) (٤٣املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.٥٣٥ :
)(٤٤نفسه ،ج ،٦ص.١٥ -١٣ :
)(٤٥أبو عبد ﷲ بن ٓالابار ،كتاب التكملة لكتاب الصلة ،تعليق :ألفري بيل ،ابن
أبـ ــي شـ ــنب ،املطبعـ ــة الشـ ــرقية ،الجزائـ ــر ،١٩٢٠ ،ص ،١٤٧ :الـ ــذه  :س ـ ـ ﺮ
أعالم النبالء ،ج  ،١٦تحقيق :محب الدين عمر بن عزخة العمري ،الطبعة
ٔالاو ى ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ب ﺮوت ،١٩٩٧ ،ص.٣٩٥ :
) (٤٦املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.١٧٠ :
)(٤٧املقري ،املصدر نفسه ،ج ،٣ص.١٣٦ -١٣٥ :
)(٤٨أحمد محمد الطو ي ،املرجع السابق ،ص.٣٤٨ :
)(٤٩ال ــذه  ،املص ــدر الس ــابق ،ج  ،١٧ص .٥٤ -٥٣ :املق ــري ،نف ــح الطي ــب ،ج،٢
ص.٢٢٦ :
ي
ن
) (٥٠ابن فرحو اليعمر )برهـان الـدين بـن ع ـي بـن محمـد ت ٧٩٩هــ١٣٩٧ /م (،
الــديباج املــذهب ــي معرفــة أعيــان علمــاء املــذهب ،الطبعــة ٔالاو ــى ،مطبعــة
الفحام ن ،مصر١٣٥١ ،هـ .ص.٤٢ :
)(٥١املـ ــذهب الظـ ــاهري :أسس ــه باملش ــرق داود ب ــن ع ـ ــي الصـ ـ ا ي ،واشـ ـ ر هـ ــذا
املذهب بأمرين أساسي ن همـا :نفـي القيـاس ؤالاخـذ بظـواهر النصـوص ،وقـد
ـذهبا رس ـ ً
أص ــبح ه ــذا امل ــذهب م ـ ً
ـميا ــي ٔالان ــدلس ــي عه ــد يعق ــوب املنص ــور
املوح ـ ــدي )  ٥٩٥-٥٨٠ھ١٢٠٠-١٢٨٥ /م( أنظ ـ ــر :أحم ـ ــد شبش ـ ــون ،املرج ـ ــع
السابق ،ص.٥ :
)(٥٢ابــن حــزم :هــو الفقيــه أبــو محمــد ع ــي بــن حــزم املتــو ى ســنة  ٤٥٧ھ١٠٦٥/م،
فقيه مستنبط و نبيه ،وكان شاف ي املذهب ثم تحول إ ى املذهب الظاهري،
لــه العديــد مــن املؤلفــات أهمهــا '' :امللــل والنحــل'' املح ــى ــي الفقــه"ٕ "،الايمــان
إ ــى فهــم كتــاب الخصــال"ُ .ينظــر الفــتح بــن خاقــان ،تــاريخ الــوزراء والكت ــاب
والشعراء ي ٔالاندلس ،تحقيق :مديحة الشـرقاوي ،مكتبــة الثقافـة الدينيـة،
بور سعيد٢٠٠١ ،ص.١٣٩ -١٣٨ :
)(٥٣املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،٣ص.٢٩٨ :
)(٥٤محم ـ ــد عب ـ ــد ﷲ عن ـ ــان ،اي ـ ــة ٔالان ـ ــدلس وت ـ ــاريخ الع ـ ــرب املنتص ـ ــرين ،ط،٣
مطبعة لجنة التأليف وال ﺮجمة والنشر ،١٩٦٦ ،ص.٤٨٧-٤٨٦ :
)(٥٥ابـ ـ ــن القا ـ ـ ـ ) أبـ ـ ــو العبـ ـ ــاس أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن محم ـ ـ ــد بـ ـ ــن أحمـ ـ ــد املكناﺳ ـ ـ ـ ت
١٠٢٥ه ــ١٦١٥/م( ،درة الحج ــال ــي أس ــماء الرج ــال ،ج ،١تحقي ــق :محم ــد
ٔالاحم ـ ــدي أب ـ ــو الن ـ ــور ،دار ال ـ ـﺮاث ،الق ـ ــاهرة ،١٩٨١ ،ص .١٣ :املق ـ ــري ،نف ـ ــح
الطيب ،املصدر السابق ،ج ،٩ص.١٣١ :
) (٥٦ابن الخطيبٕ ،الاحاطة ،املصدر السابق ،ج ،١ص.٥٢ - ٤٨ :
)(٥٧املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،٥ص.٥١٠ :
)(٥٨أحمد أم ن الطو ي ،املرجع السابق ،ص.٣٤٤ :
)(٥٩أحمــد أم ـ ن ،ض ـ ى ٕالاس ــالم ،ج ،٣مكتبــة ال ضــة املص ــرية ،القــاهرة) ،دت(،
ص.٦٩ :
)(٦٠الطو ي ،املرجع السابق ،ص .٣٤٥ - ٣٤٤
)(٦١عب ــد ﷲ عن ــان ،عص ــر امل ــرابط ن واملوح ــدين ــي ٔالان ــدلس ،القس ــم الث ــاني،
املرجع السابق ،ص.٦٧٩ :
)(٦٢الغ ﺮي  ،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ي املائة السابعة ببجايـة،
تحقيــق :رابــح بونــار ،الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع ،الجزائــر .١٩٨١ ،ص:
.١٥٩ - ١٥٨
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)(١٩عبــد ال ــرحمن عن ــانٓ ،الاث ــار ٔالاندلس ــية الباقي ــة ــي أس ــبانيا وال ﺮتغ ــال ،ط،٢
مطبعة مدني القاهرة ،١٩٩٧ ،ص.٢٠ :
)(٢٠السـ ــيد عبـ ــد العزيـ ــز سـ ــالم ،تـ ــاريخ املسـ ــلم ن وآثـ ــارهم ـ ــي ٔالانـ ــدلس ،املرجـ ــع
السابق ،ص.١٨ -١٧ :
) (٢١املقري ،نفح الطيـب ،املصـدر السـابق ،ج ،٢ص ،٨٣ -٧١ :السـيد عبـد العزيـز
سـ ـ ــالم ،املس ـ ـ ــاجد والقص ـ ـ ــور ـ ـ ــي ٔالان ـ ـ ــدلس ،مؤسسـ ـ ــة شـ ـ ــباب الجامعـ ـ ــة،
ٕالاسكندرية ،١٩٨٦ ،ص.٢١ -٢٠ :
)(٢٢الحم ــﺮي ،الـ ــروض املعطـ ــار ـ ــي خ ـ ــﺮ الاقطـ ــار :معجـ ــم جغرا ـ ــي مـ ــع فهـ ــارس
شــامله ،تحقيــق :إحســان عبــاس ،مكتبــة لبنــان ،ب ــﺮوت .١٩٨٤ ،ص- ٤٥٦ :
.٤٥٧
) (٢٣عبد ﷲ عنانٓ ،الاثار ٔالاندلسية ،املرجع السابق ،ص.٢٢ -٢١ :
)(٢٤هن ــاء الدوي ــديري ،قرطب ــة مدين ــة وت ــراث ،مجل ــة الحض ــارة ٕالاس ــالمية ،الع ــدد
ٔالاول ،السنة ٔالاو ى ،وهران ،١٩٩٣ ،ص.٢٤-٢٢ :
)(٢٥لس ــان ال ــدين ب ــن الخطي ــب ،اللمح ــة البدري ــة ــي الدول ــة النص ــرية ،ط ،٢دار
ٓالافـاق الجديــدة ،ب ــﺮوت ،١٩٨٠ ،ص .٦٣-٦٢ :القلقشــندي ،صــبح ٔالاع ـ
ـ ــي ص ـ ــناعة ٕالانش ـ ــاء ،ج ،٥الطبع ـ ــة ٔالام ﺮي ـ ــة ،الق ـ ــاهرة ،١٩١٥ ،ص .٢١١
أحمد مختار العبادي ،ي التاريخ العباﺳ ؤالاندلﺴ  ،دار ال ضة العربيـة،
ب ﺮوت  ،١٩٧٢،ج ،٥ص.٢١٤ :
)(٢٦أحمد محمد الطو ي ،املرجع السابق ،ص.٥٧ :
)(٢٧عبـ ــد ﷲ عنـ ــانٓ ،الاثـ ــار ٔالاندلسـ ــية الباقيـ ــة ـ ـي أسـ ــبانيا وال ﺮتغـ ــال ،املرجـ ــع
السابق ،ص.٢٠٨ :
)(٢٨أحمـ ــد بـ ــن محمـ ــد الغـ ـزال ،نتيجـ ــة الاج ـ ــاد ـ ــي املهادنـ ــة والجهـ ــاد ،تحقيـ ــق:
إسماعيل العربي ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،١٩٨٤ ،ص.٨٤ :
)(٢٩الســيد عبــد العزيــز ســالم ،املســاجد والقصــور ــي ٔالانــدلس ،املرجــع الســابق،
ص.٢٨ :
)(٣٠نفسه ،ص.٨٤ :
)(٣١املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.١١٠ - ١٠٩ :
) (٣٢ابن الخطيب ،اللمحة البدرية ،املصدر السابق ،ص .١٠٩
)(٣٣لس ــان ال ــدين ب ــن الخطي ــب ،كناس ــة ال ــدكان بع ــد انتق ــال الس ــكان ،تحقي ــق:
محم ــد كم ــال ش ــبانة ،ط  ،١مكتب ــة الثقاف ــة الديني ــة ،الق ــاهرة .٢٠٠٣ ،ص
.٢٠٢
)(٣٤لســان الــدين ــي الخطيــبٕ ،الاحاطــة ــي أخبــار غرناطــة ،تحقيــق :محمــد عبــد
ﷲ عنان ،ج ١املجلد الثاني ،مكتبة الخان ي ،١٩٨٤ ،ص.٣٣٤ - ٣٢٩ :
)(٣٥ابـ ــن الفخـ ــار :ه ــو أب ــو عب ــد ﷲ محم ــد ب ــن ع ــي ب ــن الفخ ــار ٔالالب ــﺮي ،فقي ــه
ومفسر نحوي من علماء ٔالاندلس ي القرن الثامن الهجري ،كان من أساتذة
ابـ ــن الخطي ـ ــب الزم التـ ــدريس ـ ــي غرناطـ ــة ح ـ ـ تـ ــو ي س ـ ــنة  ٧٥٤ھ١٣٥ /م.
ينظر :ابن الخطيبٕ ،الاحاطة ،املصدر نفسه ،ج ،٣ص.١٧٢ :
)(٣٦هــو الشــيخ أبــو زكريــا أبــو ي ــي بــن أحمــد بــن هــذيل التيجي ـ مــن مشــايخ لســان
الـ ــدين بـ ــن الخطيـ ــب ،شـ ــاعر بليـ ــغ لـ ــه ديـ ــوان شـ ــعر بعنـ ــوان '' السـ ــليمانيات
والعزفيــات'' تــو ي ســنة  ٧٥٣ھ ١٣٥مُ ،ينظــر :املقــري ،نفــح الطيــب ،املصــدر
السابق ،ج ،٣ص.٣٥٧ :
)(٣٧هــو أبــو ســعيد فــرج بــن قاســم بــن أحمــد بــن لــب التغل ـ الغرنــاطي ،شــاعر مــن
ً
أه ــل ال ــذكاء ،ك ــان عارف ــا باللغ ــة والق ـراءات والتفسـ ـ ﺮُ ،ينظ ــر :املق ــري ،نف ــح
الطيب ،املصدر نفسه ،ج ،٥ص.٥١٠ :
) (٣٨حسن عزوري ،التأليف ي القراءات القرآنية ي املغرب ؤالاندلس ي القرن
الثامن الهجري ،مجلة الحضـارة ٕالاسـالمية ،السـنة ٔالاو ـى عـدد خـاص حـول
املراكز الثقافية باملغرب ٕالاسالمي ،وهران ،١٩٩٣ ،ص.٢٤٦ :
)(٣٩لالطـ ــالع ع ـ ــى القصـ ــيدة كاملـ ــةُ ،ينظـ ــر :لسـ ــان الـ ــدين بـ ــن الخطيـ ــب ،كناسـ ــة
ال ــدكان ،املص ــدر الس ــابق ،ص ،٢٠٣ -٢٠٢ :املق ــري ،نف ــح الطي ــب ،املص ــدر
السابق ،ج ،٨ص.١٧٧ -١٧٦ :

دراﺳﺎت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٥٥

زكري المعة ،الحياة الثقافية...

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

الش ــركة الوطني ــة للنش ــر والتوزي ــع ،الجزائ ــر ،١٩٨١ ،ص ،٧٧ :محم ــد زكري ــا
عنـ ـ ـ ــان ،دي ـ ـ ـ ـوان املوشـ ـ ـ ــحات ٔالاندلسـ ـ ـ ــية ،ط ،٢دار املعـ ـ ـ ــارف الجامعيـ ـ ـ ــة،
ٕالاسكندرية ،ص.٢٣ :
)(٩٠الطو ي ،املرجع السابق ،ص.٣٥٧ :
)(٩١الغ ﺮي ـ  ،املصــدر الســابق ،ص ،٣٠٢ :عمــر فــروخ ،تــاريخ ٔالادب العربــي ،ج،٦
دار العلم للمالي ن ،ب ﺮوت ،١٩٧٦ ،ص.١٩٨ :
)(٩٢أبـ ــو م ـ ــدين ش ـ ــعيب ،الج ـ ــواهر الحس ـ ــان ـ ــي نظ ـ ــم أولي ـ ــاء تلمس ـ ـان ،تق ـ ــديم
وتحقيــق :عبــد الحميــد حاجيــات ،الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع،١٩٧٤ ،
ص.١٦٦ -١٦٥ :
) (٩٣ابن خلدون ،املقدمة ،املصدر السابق ،ص.٦٥٠ :
) (٩٤رو ي غاروديٕ ،الاسالم ي الغرب ،ترجمة ،ذوقـان قرقـوط ،ط ،١دار دمشـق
للطباعة والنشر ،١٩٩٥ ،ص.١١٨ :
)(٩٥أحمد أمـ ن ،ظهر ٕالاسالم ،املرجـع السـابق ،ص .١٩٩ -١٩٨ :الطـو ي ،املرجـع
السابق ،ص.٣٥٨ :
) (٩٦ابن سعيد ،املصدر السابق ،ص.٠٣ :
) (٩٧ابن الخطيبٕ ،الاحاطة ،املصدر السابق ،ج ،١ص.١٦٠ :
)(٩٨املق ـ ــري ،نفـ ـ ــح الطيـ ـ ــب ،املص ـ ــدر الس ـ ــابق ،ج ،٢ص .٥٩٢الغ ﺮي ـ ـ ـ  ،املص ـ ــدر
السابق ،ص.٢٦١ - ٢٥٧ :
)(٩٩املقري ،املصدر نفسه ،ج ،٨ص.٢٨٦ -٢٨٢ :
) (١٠٠هو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبـد ﷲ محمـد بـن إبـراهيم بـن
موﺳ النم ﺮي ،ولد ـي غرناطـة سـنة  ٧١٣ھ١٣١٣ /م ،دخـل ديـوان ٕالانشـاء
ســنة ٧٣٤هــ ،رحــل إ ــى املشــرق وحــج ولقــي كبــار علمــاء الحــديث وأخــذ عـ م،
ُينظـر :خ ـﺮ الـدين الزرك ـئ ،الاعـالم ،دار العلـم للماليـ ن ،طبعـة  ،2002ص:
.٤٣ - ٤٢
) (١٠١الطو ي ،املرجع السابق ،ص.٣٦٩ :
) (١٠٢مدينة أندلسية ي سفح جبل عال ا عيون ماء مطردة و خصب كث ﺮ،
وبي ــا وب ـ ن بياســة ســتون مــيالُ ،ينظــر :الحم ــﺮي ،الــروض ،املصــدر الســابق،
ص .٧٠
) (١٠٣أبـ ــو الحس ـ ــن القلصـ ــادي ،رحل ـ ــة القلص ـ ــادي تمهي ـ ــد الطال ـ ــب ومنتﻬ ـ ـ
الراغــب إ ــى أع ــى املنــازل واملناقــب ،تحقيــق ،محمــد ابــوا ٔالاجفــان ،الشــركة
التونسية للتوزيع ،تونس  .١٩٧٨ص.٥٢ - ٣٠ :
) (١٠٤أبـ ـ ــو الحسـ ـ ــن القلصـ ـ ــادي ،املصـ ـ ــدر نفسـ ـ ــه ،ص ،٤١ - ٤٠ :السـ ـ ــخاوي،
الض ــوء الالم ــع أله ــل الق ــرن التاس ــع ،ج ،٤دار مكتب ــة الحي ــاة ب ــﺮوت دون
تاريخ طبع ،ص.٣٣٠ :
) (١٠٥أحمد محمد الطو ي ،املرجع السابق ،ص.٣٧٠ :
) (١٠٦لســان الــدين بــن الخطيــبٕ ،الاحاطــة ،املصــدر الســابق ،ج ،١ص،٢١١ :
الطو ي ،املرجع السابق ،ص.٣٧٥ - ٣٧٠ :
) (١٠٧نفسه ،ج ،٢ص.٢٠٢ :
) (١٠٨ابن خلدون ،املقدمة ،املصدر السابق ،ص.٥٦٨ - ٥٦٣ :
) (١٠٩املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،١ص.١٨١ :
) (١١٠الطو ي ،املرجع السابق ،ص.٣٧١ :
) (١١١الط ــو ي ،املرج ــع الس ــابق ،ص ،٣٧٣ - ٣٧٢ :عثم ــان املهم ــالن" ،فض ــل
املس ـ ــلم ن ع ـ ــى الط ـ ــب" ،مجل ـ ــة العرب ـ ــي ،الع ـ ــدد  ،٥٠٤الكوي ـ ــت ،ن ـ ــوفم ﺮ،
 ،٢٠٠٠ص.٩٨ -٩٢ :
) (١١٢املق ــري ،نف ــح الطي ــب ،املص ــدر الس ــابق ،ج ،٤ص .١٨٠ -١٧٩ :يوس ــف
فرحات ،املرجع السابق ،ص.٢٢٥ :
) (١١٣الطو ي ،املرجع السابق ،ص.٣٧٣ :
) (١١٤نفسه ،ص.٣٧٤ :
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)(٦٣الغ ﺮي ـ  ،املصــدر الســابق ،ص ،١٦٠ :املقــري ،نفــح الطيــب ،املصــدر الســابق،
ج ،٢ص ،٣١٦ :عبـ ـ ــد ﷲ عنـ ـ ــان ،عص ـ ـ ــر امل ـ ـ ــرابط ن واملوح ـ ـ ــدين ،املصـ ـ ــدر
السابق ،ص.٦٧٩ :
)(٦٤نفسه ،ص.١٦٠ :
)(٦٥نفس ـ ــه ،ص .٢٠٩ :التنبك ـ ـ ـ  ،املص ـ ــدر الس ـ ــابق ،ص .١٨٤ :املق ـ ــري ،املص ـ ــدر
نفسه ،ص.٣٣٥ :
)(٦٦التنبك  ،املصدر نفسه ،ص.١٨٤ :
)(٦٧املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،٣ص.٣٤٠ :
) (٦٨الغ ﺮي  ،املصدر السابق ،ص ،٢١٠ :املقـري ،املصـدر نفسـه ،ج ،٢ص-٣٢٥ :
 .٣٢٦التنبك  ،املصدر السابق ،ص.٢٠٢ :
)(٦٩محمد كمال شبانة ،يوسف ٔالاول بـن ٔالاحمـر سـلطان غرناطـة ،ط ،١مكتبـة
الثقافة الدينية ،القاهرة ،٢٠٠٤ ،ص.١٦٧ :
ل
)(٧٠إســماعيل بــن ٔالاحمــر ،نث ــﺮ فرائــد الجمــان ــي نظــم فحــو الزمــان ،تحقيــق:
محمــد رضــوان الدايــة ،دار الثقافــة للطباعــة والنشــر ،ب ــﺮوت ،١٩٨٠ ،ص:
.١٧٤
)(٧١نفسه ،ص.٤٩ :
)(٧٢نفسه ،ص.١٦٩ :
)(٧٣نفسه ،ص.١٥٠ :
)(٧٤الغ ﺮي  ،املصدر السابق ،ص.٢٦٨-٢٦٦ :
)(٧٥اب ـ ـ ـ ــن الخطي ـ ـ ـ ــبٕ ،الاحاط ـ ـ ـ ــة ،املص ـ ـ ـ ــدر الس ـ ـ ـ ــابق ،ج ،٢ص ،٣٠١-٢٧٩ :اب ـ ـ ـ ــن
الخطيب ،أعمال ٔالاعالم ،املصدر السابق ،القسم الثاني ،ص.٣٠٠ :
) (٧٦ابن ٔالاحمر ،املصدر السابق ،ص ،٥٨ :املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق،
ج ،٦ص ،٦٤ :التنبك  ،املصدر السابق ،ص.٢٦٤ :
)(٧٧اب ــن خل ــدون ،الع ــﺮ ،املص ــدر الس ــابق ،ج ،٧ص ،٤٠٥-٤٠٤ :محم ــد ب ــن ع ــي
الشــوكاني ،الب ــدر الط ــالع بمحاس ــن م ــن بع ــد الق ــرن التاس ــع ،ج ،٨مطبعــة
السعادة ،القاهرة ،ص.١٩٢ :
)(٧٨املقامــة ــي ٔالاصــل فــن مشــر ي ،دخلــت إ ــى ٔالانــدلس ممثلــة ــي رســائل املعــري
وبــديع الزمــان الهمــذاني و الحريــري ،وعارضــها الــبعض ،وتثقــف ــا الجمهــور
وقــد نســج الغرنــاطيون ع ــى شــاكل ا بــل و برعــوا ــي تنميقهــا ،بفضــل جمــال
الطبيعـ ــة ٔالاندلسـ ــيةُ ،ينظـ ــر :إسـ ــماعيل بـ ــن ٔالاحمـ ــر ،املصـ ــدر السـ ــابق ،ص:
.١٥١
)(٧٩نفسه ،ص.١٥٢ :
)(٨٠املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،١ص.٢٠٧ :
) (٨١ابن الخطيبٕ ،الاحاطة ،املصدر السابق ،ج ،١ص.٣٦٩ -٣٥٩ :
)(٨٢بوحســون عبــد القــادر ،العالقــات الثقافيــة بـ ن املغــرب ٔالاوســط و ٔالانــدلس
خـ ـ ــالل العهـ ـ ــد الزيـ ـ ــاني ) ٦٣٣ھ  ٩٦٢ -ھ١٥٥٤ -١٢٣٥ /م( ،ماجسـ ـ ــت ﺮ ـ ـ ــي
الت ــاريخ ٕالاس ــالمي ،قس ــم الت ــاريخ ،جامع ــة تلمس ــان  ،٢٠٠٨ -٢٠٠٧ص-٧٧ :
.٧٨
)(٨٣الطو ي ،املرجع السابق ،ص.٣٥٥ :
) (٨٤ابن الخطيبٕ ،الاحاطة ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.٣٠٣ :
) (٨٥ابن الخطيبٕ ،الاحاطة ،املصدر السابق،ج ،٢ص.٣٠٥ :
)(٨٦املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،٦ص.٢٤٥ :
)(٨٧فرح ـ ــات يوس ـ ــف وآخ ـ ــرون ،معج ـ ــم الحض ـ ــارة ٔالاندلس ـ ــية ،ط ،١دار الفك ـ ــر
العربي ،ب ﺮوت ،٢٠٠٠ ،ص.٢١٣ :
) (٨٨املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،٤ص.٤٨٨ - ٤٨٧:
)(٨٩املوش ــح :هــو كــالم منظ ــوم ع ــى وزن مخص ــوص بقــواف مختلفــة ظهــر نتيجــة
الزدواج اللغت ـ ن العربيــة والالتينيــة ــي ٔالانــدلس واســمه مــأخوذ مــن الوشــاح
وهــو ح ــي النســاء وهن ــاك صــلة ب ـ ن ه ــذا الف ــن وامل ـرأةُ ،ينظــر :اب ــن خل ــدون،
املقدمـ ــة ،املصـ ــدر السـ ــابق ،ص ،٦٤٦ :محمـ ــد عـ ــادل عبـ ــد العزيـ ــز ،املرجـ ــع
الس ــابق ،ص ،١٦٧ :عب ــد ٕالال ــه ميس ــوم ،ت ــأث ﺮ املوشـ ــحات ـ ــي ال ﺮوبـ ــادور،

دراﺳﺎت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٥٦

ﻣﻘﺎﻻت

خليل الجبوري ،معالم من الحضارة...
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مدرس تاريخ املغرب ؤالاندلس
كلية ٓالاداب – جامعة تكريت
محافظة صالح الدين – جمهورية العراق

خليل خلف الجبوري ،معالم من الحضارة العربية ٕالاسالمية ي
ً
أنموذجا -.دورية كان التاريخية -.العدد الثامن
ٔالاندلس :الفنادق
عشر؛ ديسم ﺮ  .٢٠١٢ص .٦٠ – ٥٧
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ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ٢٠١٢ – ٢٠٠٨

ﻣﻘﺪﻣﺔ

أدت الحركة التجارية النشطة من وإ ى موانئ بالد ٔالاندلس ،إ ى
ظهور الحاجة ألماكن يأوي إل ا التجار والوافدين من عمال وغ ﺮهم،
السيما إذا ما علمنا أن الظروف الجوية ي بعض الاوقات تلزم
التاجر البقاء ي أحد املوانئ ملدة تزيد عن الشهرين أو اك ﺮ ،السيما
ي فصل الشتاء إذ تقل حركة النقل بسبب الظروف الجوية من
أمطار ورياح .كما أن التجار وحال وصولهم إ ى املوانئ ٔالاندلسية
كانوا يحتاجون وبشدة إ ى خدمة الفنادق إلنزال بضائعهم ف ا
لغرض احتساب ما عل ا من ضرائب من قبل موظف امليناء التابع
)ً (١
أوال ولتأمي ا من السرقة أو الظروف الجوية ً
للمحتسب
ثانيا.
تذكر إحدى رسائل الجن ة رسالة تصور لنا جزء من الواقع
التجاري املوجود ي بالد ٔالاندلس ،والذي نستطيع من خالله
التعرف ع ى جزء بسيط عن الخدمات ال كانت تقدم .وهذﻩ
الرسالة ارخت يوم  ١٠أكتوبر ١١٣٨م ) ٢٩شوال ٥٣٢هـ( و ي من
اسحاق بن بروخ التاجر املقيم بمـدينة املرية إ ى سعيد خلفون
واملوجود آنذاك بمدينة تلمسان ،اذ قدم ال ا من فاس ،وكان قبل
ذلك ي ٔالاندلس .أما عن مضمون هذﻩ الرسالة فﻬ تب ن تسلم
التاجر اسحاق ثمن كمية من النحاس املصقول قد بيعت ي
ً
ذاكرا أسعار
تلمسان ،وعن أسعار أصناف الحرير ي سوق املرية،
النحاس والشمع والفلفل وبعض العقاق ﺮ الطبية ،كما يتحدث عن
حركة املراكب ب ن املرية وب ن ٕالاسكندرية ،ونورد أدناﻩ ً
جزءا من
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:

ً
ازدهارا
ازدهرت الحضارة العربية ٕالاسالمية ي بالد ٔالاندلس
انتبه إليه ٔالاعداء قبل ٔالاصدقاء ،فقاموا بإرسال الوفود لكسب
ء من تلك الحضارة ال لم تصل إ ى ما وصلت إليه لوال الفكر
ٕالاسالمي الذي تمكن من بناءها وصقلها لبنة لبنة ،ومن الشواهد
ع ى تلك الحضارة و ي مجال الفكر العمراني هو الفنادق ال انتشر
وجودها ي العالم ٕالاسالمي عامة و ي بالد ٔالاندلس خاصة ،ولم تكن
ً
تلك الفنادق إال إليواء التجار واملسافرين ،فضال عن أ ا لم تكن
عشوائية بل منضبطة بضوابط إدارية وشرعية ،سهلت ع ى روادها
وساكن ا ابتعادهم عن بيو م وأوطا م ،وألجل ذلك تحاول
صفحات هذا املقال التعريف بالفندق ،وصفاته ،والخدمات ال
ً
يقدمها الفندق والفند ي ،فضال عن ذكر أعداد الفنادق ال كانت
موجودة ي بعض مدن ٔالاندلس ،ودور الدولة ي الاهتمام بالفنادق
ومراقب ا.
وخلص املقال إ ى نتائج أهمها أن بالد ٔالاندلس كانت تحتوي
ع ى فنادق كث ﺮة ً
جدا تعدت أعدادها ٔالالف فندق ،وأك ﺮ ما كانت
تنتشر ي مدن املوانئ .واتسمت تلك الفنادق بفن معماري مم ،
كما أن الفندق كان يقدم كل اللوازم من فراش إ ى غطاء ملرتاديه
ً
فضال عن مكان لحفظ ٔالاموال .كما عملت بعض الفنادق ع ى توف ﺮ
بعض مستلزمات الطبخ ً
أيضا .وكانت الدولة تراقب الفنادق بشكل
دائم من خالل مؤسسة والية السوق أو ما يعرف باملحتسب.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

د .ﺧﻠﻴﻞ ﺧﻠﻒ اﻟﺠﺒﻮري

ﻣﻠﺨّﺺ

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٥٧

ﻣﻘﺎﻻت

خليل الجبوري ،معالم من الحضارة...

) (١الفندق:
الفندق هو املكان الذي ي ل فيه التجار واملسافرون وغ ﺮهم فيه،
ً
ً
أحيانا بالجملة ،لذلك
فضال عن حفظ البضائع وخز ا فيه ،لتباع
كانت ي بعض ٔالاحيان تسم الفنادق بأسماء املواد املحفوظة
)(٩
فيه.
) (٢الخان:
ً
املكان الذي تخزن وتباع فيه بضائع التجار ،فضال عن كونه مأوى
)(١٠
للتجار الغرباء.
والفرق ب ن الفندق والخان :أن الفنادق كانت تقام داخل املدن،
أما الخانات فغ ً
البا ما كانت تقام خارج املدن ع ى امتداد الطرق
)(١١
التجارية.
وتتشابه الفنادق والخانات ي أ ما أماكن لخزن البضائع ومأوى
ً
معماريا فيذكر بلباس أن للفندق نفس
للتجار ،وهما متشا ان
نظام الخان املعماري "فهو يتألف من صحن أوسط حوله ممار ا
أربعة أروقة تشتمل ع ى الغرف" (١٢).وكان الفندق يتكون من و
مستطيل ،أو مربع تدور به ممرات تطل ع ى هذا ال و ،وتتوزع
ي الغالب
غرف الفندق خلف تلك املمرات ،وكان الطابق ٔالار
مخصص للمخازن والاصطبالت ،أما الطابق العلوي ،ففيه غرف
ال الء ومخازن البضائع املعدة للبيع ،ويوجد فيه سلم ن )درج ن(،
و ي العادة يخلو الفندق من أي منفذ لتجنب السرقات ،وكانت
غرفة الفند ي )صاحب الفندق( تقع ي ٔالاع ى ومزودة بنافذة تطل
)(١٣
ع ى الباب الرئيس ليتمكن من أن يشاهد الداخل والخارج.
و ي بداية ٔالامر لم تكن تلك الفنادق تحتوي ع ى اسرة للنوم،
إنما كان ال الء ينامون ع ى حصران يعط م إياها صاحب الفندق
ً
وأحيانا كان يقدم لهم الطعام (١٤).ثم ظهرت
بمعية ٔالاغطية الالزمة،
بعض الخدمات ال تقدم لل الء م ا إيداع ٔالاموال ،وتوف ﺮ قاعة
لصنع العج ن ،وفرن إلنتاج الخ  ،وأماكن للتجار العزاب والعوائل،
ً
فضال عن أماكن إليواء حيوانا م ،وكانت تتوفر الخمور للجاليات
غ ﺮ ٕالاسالمية (١٥).ثم ظهرت خدمة أخرى و ي توف ﺮ )خزنة( ي غرف
الفندق ليتس للساكن السيما التاجر حفظ أمواله ف ا ،فقد دل
ع ى ذلك ما موجود ي كتاب ٔالاحكام ي املسألة) (٢٤١من خالل
السؤال عن " َمن استودع وديعة وساكن ي فندق فأراد س ً
فرا
)(١٦
فدفعها إ ى رجل ساكن ي فندق فجعلها ي خزانته".
كما ظهر التخصص ي الفنادق ،ونقصد بالتخصص هنا أن
ً
الفندق كان يأوي
تجارا متخصص ن ببضاعة ما ،فكانت بعض
الفنادق ي عصر ٕالامارة مختصة ببيع بالخمور ،إ ى أن تو ى ٔالام ﺮ
عبدالرحمن بن محمد ٕالامارة ،فأمر بإراقة تلك الخمور ،كما يذكر
ابن سعيد أن ٔالام ﺮ عبدالرحمن "استفتح دولته دم فندق
الخمور" (١٧).ويبدو أن عدد الفنادق كان كب ًﺮا ً
جدا ي بالد ٔالاندلس؛
ً
ـدقا أو ً
بيتا أعد
بحيث ال يس ﺮ السائر مسافة أو مسافت ن إال وجد فن
)(٨
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نص الرسالة " ...قبل أربعة أيام ،تسلمت من تلمسان – مع ابي
يعقوب بن املنة –  ١٠٠مثقال  ...ثمنا للنحاس املصقول ...
وكنت أبلغتكم بأن تسلمت املائة مثقال املرسلة منكم من فاس.
ً
حريرا .والواقع أن سعر الحرير
وقد طلبت م أن أش ﺮي باملبلغ
ً
ً
ً
حريرا بخمس ن مثقاال .ولكن عندما
كان معقوال .لذلك اش ﺮيت
حان موعد اقالع املراكب .واتضح ي انكم سوف تقضون بقية
الصيف ي ٔالاندلس ،امسكت عن الشراء ،وتركت املبلغ ....وأود
إعالمكم أن ثمن امل ﺮوباالن) (٢أعلن ي السوق .بعت نصف رطل
بنصف مثقال ،ثم الحظت أنكم حددتم الثمن بمثقال ونصف
املثقال) (٣للرطل ،ف ﺮكته ولم أبع سوى نصف الرطل املذكور ،أما
ال ﺮبد) (٤فثمنه اليوم مثقال واحد للرطل ن .بعد يوم من كتابة
ي الطريق خمسة
الرسالة ،وصل مركب من الاسكندرية أم
وست ن ً
يوما .وقال تجار املسلم ن فيه أ م تركوا وراءهم مركب ن
ع ى أهبة الاقالع إ ى املرية ،ولك م لم يبصروا املراكب املقلعة،
)(٥
وليس لد م معلومات ع ا".
)(٦
ورسالة أخرى توردها كونستبل ومضمو ا "من جهة أخرى،
لقد اختفى الفلفل ،ولم يعرضه أحد .السعر أقل من ] ١٣٠ربع
ً
]طبعا[ أن جميع الغرباء ،إما
دينار للوقية[ ،ولكن لم يش ﺮ أحد.
باعوا وكان السعر  ،١٣٠ - ١٣٢ويعدون ذلك نعمة ،أو أ م باعوا
وسافروا .ولكن قل لم يسمح ي أن أبيع بمثل هذا السعر،
واحتفظت باملواد ح موعد اق ﺮاب املركب القادم ،بأمل أن
يرتفع السعر".
يتضح لنا من خالل قراءة الرسالتان أ ما تزودنا بمعلومات
قيمة عن الواقع التجاري ي املوانئ ي بالد ٔالاندلس ،فﻬ تعطينا
ً
تصورا أن التاجر كان يقيم ي ٔالاندلس ملدة زمنية قد تصل إ ى
فصل سنوي ،وهذا الامر يحتم عليه الاستقرار ،وكانت الفنادق ي
ً
من توفر الاستقرار له .كما أن التجار وخاصة تجار الجملة لم يكن
بوسعهم انزال تجارا م ي أي مكان لبيعها ،كما لم يكن بوسع
زبائ م املحتمل ن أن يعقدوا صفقات البيع والشراء معهم ،بل إن
الدولة كانت تفرض عليه أن يحمل بضاعته إ ى الخانات أو الفنادق
ً
لغرض فرض الضرائب املحتملة عل ا أوال ،ثم لضمان تجنب التجار
الوافدين الوقوع بأيدي املحتال ن ً
ثانيا).(٧
وال يمكن أن نغفل أهمية تجارة العبيد )الصقالبة( الذين تأتي
م قوافل التجار الراذانية من الشمال والاستقرار ملدة ي بالد
ٔالاندلس ،ثم املرور إ ى بالد املغرب العربي .هذﻩ الرحلة كانت توجب
ع ى التجار الراذانية وبال شك املبيت ي الفنادق الاندلسية أينما
وجدت ،فال غرابة إذن من وجود تلك ٔالاعداد الكب ﺮة من الفنادق
والخانات .وبذلك فإن الفنادق والخانات كانت من أهم الخدمات
ال كانت تقدمها املوانئ للوافدين إل ا من التجار وغ ﺮهم .وسنبدأ
ً
أوال ومن ثم الخانات ً
ثانيا.
بذكر الفنادق

اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺨﺎﻧﺎت
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كل تلك ٔالاعداد الكب ﺮة من الفنادق والخانات تدل وبشكل
واضح ع ى اهتمام الدولة ٔالاندلسية ي عصري ٕالامارة والخالفة
بضرورة وجود الفنادق ،أل ا تشكل املأوى الوحيد للوافدين من
التجار ،ولم يكن النشاط الاقتصادي عامة والتجاري خاصة يمكن
أن يكون له ذاك النشاط الحيوي لوال وجود تلك الفنادق والخانات
ال تضمن راحة التجار وحفاظ بضائعهم ،كما احتوت ع ى أغلب
الخدمات من أغطية ،وأفران ،وأماكن لخزن ٔالاشياء الثمينة،
وامتازت أ ا خدمة تجارية بمقابل مادي.
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ل ول التجار واملسافرين ،ويقدم فيه الطعام والعلف للحيوانات،
)(١٨
وكان الحساب يدفع عند الخروج من الفندق.
و ي بعض ٔالاحيان ولعدم وجود فنادق ي بلدة ما ،يقوم البعض
بتحويل بيو م ي ٔالازقة إ ى فنادق للسكن ،وهذا ما نجدﻩ ي
املسألة رقم ) (٣٤٢ي كتاب ٔالاحكام ي السؤال التا ي "الجاران ي
ً
ً
عظيما.
الزنقة يحوالن دار ما فندق ن ...ب أحدهم ي دارﻩ فندقا
ً
وب الثاني فندقا أقل من هذا ٔالاول ،وليس ب ن أبواب الفنادق
والدار الثالثة إال نحو ثالثة أذرع ،وليس ي البلد فنادق غ ﺮ
هذﻩ" (١٩).وهذا يدل ع ى أن الحاجة إ ى وجود الفنادق كانت ملحة
آنذاك بسبب ك ﺮة الوافدين من التجار وغ ﺮهم ،وال يمكن أن نغفل
أن الواقع الجغرا ي لبالد ٔالاندلس أوجد ذلك التنوع الاقتصادي
ً
والذي بدورﻩ كان ً
سببا ي نشاط الحركة التجارية ،فضال عن وجود
نوع من الاستقرار ي الواقع السياﺳ .
)(٢٠
كان ميناء بجانة يحتوي ع ى الكث ﺮ من الخانات ،ونالحظ أن
ميناء املرية املشهور وبسبب ك ﺮة املراكب التجارية الوافدة إليه من
ً )(٢١
بالد الشام وٕالاسكندرية ،كان فيه تسعمائة وسبعون فندقا
والكث ﺮ من الخانات ،(٢٢)،وهذا العدد الهائل من الفنادق يدل ع ى
أن املدينة كانت مفعمة بالنشاط التجاري .وربما يستغرب البعض
من هذا العدد الكب ﺮ من الفنادق والخانات ،فيمكن القول أن غرف
الفندق القليلة ووجود الفنادق املتخصصة ال تستوعب تاجر
ً
واحد فقط ،فضال عن ظهور البيوتات الفندقية ال ال تحتوي إال
ع ى تاجر واحد أو اثنان ً
أيضا ،هو ما أدى إ ى ظهور هذا العدد
الكب ﺮ من الفنادق ،زيادة ع ى أن تلك الفنادق كانت موجودة داخل
امليناء مع ارباضه املحيطة به .كما احتـوى ميناء مالقة ع ى العـديد
من الفنـادق ال احتـوت التجار وبضــائعهم داخل امليناء (٢٣).ولك ﺮة
الوافدين ع ى ميناء الجزيرة الخضراء وك ﺮة تجارا ا فقد كان ف ا
العديد من الفنادق (٢٤).وكان ي ميناء طريف العديد من
)(٢٥
الفنادق.
وكان ي ميناء قرطبة أيام املنصور بن أبي عامر )-٣٦٧
٣٩٢هـ١٠٠٢-٩٧٧/م( ) (٦٠٠خان وفندق (٢٦)،ثم توسعت لتصبح
 ٩٠٠فندق (٢٧).كما كان ف ا الكث ﺮ من الخانات (٢٨)،وجمع صاحب
تاريخ ٔالاندلس) (٢٩تلك ٔالاعداد بالقول" :وكان ا من الفنادق
والخانات ألف وستمائة فندق لسك التجار واملسافرين والعزاب
والغرباء وغ ﺮهم" .ثم إن مهمة مراقبة تلك الفنادق كانت من
فحصا ً
ً
دقيقا ملعرفة الداخل
املحتسب الذي يقوم بفحص الفنادق
ً
والخارج ،فضال عن البضائع الواردة والخارجة منه ،كما يمنع
النساء الخليعات من ال ﺮدد ع ى الفندق ،كما يمنعهن من الكشف
عن رؤوسهن ً
)(٣٠
عمدا امام الفنادق بغية جذب أنظار التجار.
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اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
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) (١٨محمد الغساني ٔالاندلﺴ  ،رحلة الوزير ي افتكاك ٔالاس ﺮ ،حررها وقدم لها:
نوري الجراح ،دار السويدي للنشر والتوزيع – املؤسسة العربية للدراسات
والنشرٕ) ،الامارات العربية املتحدة ،(٢٠٠٢ :ص٥٩ - ٥٨؛ عباﺳ ،
امللكيات الزراعية ،ص.٨٧٥
) (١٩املالقي ،ص .٢١٣ - ٢١٢وينظر :الونشريﺴ  ،أحمد بن يح  ،املعيار املعرب
والجـامع املغرب عن فتاوي علماء إفريقية ؤالاندلس واملغـرب ،خـرجه
جمـاعة من الفقهـاء بإشراف :محمد ح ي ،دار الغـرب ٕالاسالمي) ،ب ﺮوت:
.٤١/٩ :(١٩٩٠
) (٢٠ابن حوقل ،محمد بن ع ي النصي  ،صورة ٔالارض ،دار صادر) ،ب ﺮوت:
د.ن(. ١١٦/١ :
) (٢١الشريف الادريﺴ  ،محمد بن محمد بن عبدﷲ بن إدريس الحمودي
الحسي  ،نزهة املشتاق ي اخ ﺮاق ٓالافاق ،مكتبة الثقافة الدينية،
)القاهرة٥٦٣/٢ :(١٩٩٤ :؛ الحم ﺮي ،محمد بن عبداملنعم ،الـروض
املعطار ي خبـر ٔالاقطار ،ط ، ٢تحقيق :إحسـان عباس ،مكتبة لبنان،
)ب ﺮوت ،(١٩٨٤ :ص ٥٣٨؛ املقري ،أحمد بن محمد التلمساني ،نفح
الطيب من غصن ٔالاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن
الخطيب ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر) ،ب ﺮوت١٦٣/١ :(١٩٦٨ :؛
اولسومر ،بوجن ،أسالفنا العرب ،ترجمة :محمد محفل ،منشورات وزارة
الثقافة) ،الجمهورية العربية السورية ،(١٩٩٥ :ص.٤٥
) (٢٢ابن حوقل ،صورة ٔالارض ١١٦/١ :؛ طويل ،مريم قاسم ،مملكة املرية ي
عهد املعتصم بن صمـادح ،مكتبة الوحدة العربية – دار الكتب العلمية،
)ب ﺮوت ،(١٩٩٤ :ص.١٥٨
)ٕ (٢٣الادريﺴ  ،نزهة املشتاق.٥٧٠/٢ :
) (٢٤الحم ﺮي ،الروض املعطار ،ص.٣٩٢
) (٢٥الحم ﺮي ،الروض املعطار ،ص.٣٩٢
) (٢٦الحماد ،محمد عبدﷲ ،التخطيط العمراني ملدن ٔالاندلس ٕالاسالمية،
منشور ضمن كتاب :السجل العلم لندوة ٔالاندلس قرون من التقلبات
والعطاءات ،مكتبة امللك عبدالعزيز العامة) ،اململكة العربية السعودية:
 ،(١٩٩٦القسم الثالث ،ص.١٥٩
(27) Seeley, Robert Benton, The Spanish Penisula, London, p.71.
) (٢٨ابن حوقل ،صورة ٔالارض.١١٦/١ :
) (٢٩مؤلف مجهول ،تاريخ ٔالاندلس ،تحقيق :عبدالقادر بوباية ،ط ، ٢دار الكتب
العلمية) ،لبنان ،(٢٠٠٩ :ص.٧٨
) (٣٠ابن عبدون ،محمد بن أحمد التجي  ،ثالث رسائل أندلسية ي آداب
الحسبة واملحتسب ،تحقيق :إ .ليفي بروفنسال ،املعهد العلم الفرنﺴ
لآلثار الشرقية) ،القاهرة ،(١٩٥٥ :ص٥٧ - ٥٦؛ كونستبل ،التجارة
والتجار ،ص.١٨٩
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) (١النقيب ،أحالم حسن مصطفى ،والية السـوق ي ٔالاندلس ع ى عصر الخالفة
٣٩٩-٣١٦هـ١٠٠٨-٩٢٨/م ،منشور ضمن كتاب بحوث ودراسات أندلسـية
ومغربية ،مكتب القمة للنشر) ،املوصل ،(٢٠١٠ :ص.١٠٠
) (٢امل ﺮوباالن :عشب ط يستخدم ألمراض ٔالامعاء .ينظر :الطي  ،أم ن توفيق،
جوانب من النشاط الاقتصادي ي املغرب – ي القرن السادس الهجري/
الثاني عشر امليالدي من خالل رسائل ))جن ة القاهرة(( ،منشور ضمن
دراسات وبحوث ي تاريخ املغرب ؤالاندلس ،الدار العربية للكتاب) ،تونس:
.١٥٤/٢ :(١٩٩٧
ً
) (٣املثقال :حـدد املثقال بـ درهم ودانقان ونصف ،ما يعادل عشرون ق ﺮاطا ،أو
خمس وثمانون حبة .ينظر :ابن بسام املحتسب ،محمد بن أحمد ،اية
الرتبة ي طلب الحسبة ،تحقيق :حسام الدين السامرائي ،مطبعة املعارف،
)بغداد ،(١٩٦٨ :ص.١٨٤
) (٤ال ﺮبد :مق ﺊ يشتق من نبات يزرع ي بلدان جنوب شرق أسيا .ينظر :الطي ،
جوانب من النشاط الاقتصادي.١٥٤/٢ :
) (٥الطي  ،جوانب من النشاط الاقتصادي.١٥٤ - ١٤٢/٢ :
) (٦أوليفيا ريم  ،كونستبل ،التجارة والتجار ي ٔالاندلس ،تعريب :فيصل عبدﷲ،
مكتبة العبيكان) ،اململكة العربية السعودية ،(٢٠٠٢ :ص.١٣١
) (٧كاهن ،كلودٕ ،الاسالم منذ نشوئه ح ظهور السـلطنة العثمانية ،ترجمة:
حس ن جواد قبيﺴ  ،مراجعة :ع ي نجيب محفوظ ،مركز دراسات الوحدة
العربية) ،ب ﺮوت ،(٢٠١٠ :ص٢٧٨ - ٢٧٧؛ كونستبل ،التجارة والتجار،
ص.١٨٨
) (٨سالم ،عبد العزيز ،ي تاريخ وحضارة ٕالاسالم ي ٔالاندلس ،مؤسسة شباب
الجامعة للطباعة والنشر والتوزيعٕ) ،الاسكندرية ،(١٩٨٥:ص٢١٦؛ عباﺳ ،
يح أبو املعاطي محمد ،امللكيات الزراعية وآثارها ي املغرب ؤالاندلس
)٤٨٨-٢٣٨هـ١٠٩٥-٨٥٢/م( ،أطروحة دكتوراﻩ غ ﺮ منشورة ،جامعة
القاهرة ،كلية دار العلوم) ،مصر ،(٢٠٠٠ :ص.٨٧٥
) (٩عباﺳ  ،امللكيات الزراعية ،ص.٨٧٥
) (١٠الفيومي ،أحمد بن محمد بن ع ي ،املصباح املن ﺮ ي غريب الشرح الكب ﺮ
للراف ي ،ط ، ٢تحقيق :عبدالعظيم الشناوي ،دار املعارف) ،القاهرة:
د.ن( ،ص١٨٤؛ بلباس ،ليو بولدو توريسٔ ،الابنية ٕالاسبانية ٕالاسالمية،
تعريب :علية إبراهيم العناني ،مجلة املعهد املصري للدراسات ٕالاسالمية،
مدريد ،السنة ٔالاو ى ،١٩٥٣ ،ع  ،١ص.١١٨
) (١١عاشور ،سعيد عبدالفتاح ،الحياة الاجتماعية ي املدينة ٕالاسالمية ،مجلة
عالم الفكر ،الكويت ،ابريل – مايو – يونيو ، ١٩٨٠ ،مج  ، ١١ع،١
ص.١٢٣
)ٔ (١٢الابنية ٕالاسبانية ٕالاسالمية ،ص.١٢٠
) (١٣سالم ،ي تاريخ وحضارة ٕالاسالم ،ص ٢١٦؛ بوالديان ،فيليب اواديس
سيمون ،الفضاءات الحضرية املفتوحة ي املدينة العربية التقليدية،
منشـور ضمن بحوث الندوة القـومية ٔالاو ى لتـاريخ العلوم عند العرب،
مركز إحياء ال ﺮاث العلم  ،مطبعة الرشاد ،بغداد /١٥ - ١٣ ،شباط ،
 ٢٧٧/١ : ١٩٨٩؛ عباﺳ  ،امللكيات الزراعية ،ص.٨٧٥
) (١٤عباﺳ  ،امللكيات الزراعية ،ص.٨٧٥
) (١٥عاشور ،الحياة الاجتماعية ،ص .١٢٤ - ١٢٣
) (١٦املالقي ،عبدالرحمن بن قاسم الشع ٔ ،الاحكام ،تقديم وتحقيق :الصادق
الحلوي ،دار الغرب ٕالاسالمي) ،ب ﺮوت ،(١٩٩٢ :ص.١٧٥
) (١٧ابن سعيد ،أبو الحسن ع ي بن موﺳ  ،املغرب ي ح ى املغرب ،ط، ٢
تحقيق :شو ي ضيف ،دار املعارف )مصر :د.ن(.٤٦/١ :

ﻣﻘﺎﻻت
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ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ٢٠١٢ – ٢٠٠٨

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ع ى اطالع وثيق بتاريخ
كان املؤرخ ابن َح ﱠيان القرط
َْ َ ُ
ْ
المية ،وأهلته ثقافتة املوسوعية لرصد ومناقشة
ٔالاندلس ِٕالاس ِ
َْ ُ
وتفنيد الكث ﺮ من القضايا الثقافية الشعبية ؤالادبية ي ٔالان َدلس؛
َْ ُ
فع ى الصعيد الاجتما ي شهد املجتمع ٔالان َدلﺴ ي ظل الخالفة
والحجابة مرحلة املزج والانصهار ب ن العرقيات املتنوعة ليحدث نوع
ِ
َْ َ ُ
من التجانس لم تشهدﻩ ٔالاندلس من قبل؛ إال أن السخائم العرقية
وٕالاقليمية عادت مرة أخرى لتؤثر ً
سلبيا ي هذا التجانس ،ولتمزق
َْ ُ
وحدة ٔالان َدلس من جديد) (٢بظهور ال عة العنصرية ؛ ولذا لم يغب
َْ ُ
عن ابن َح ﱠيان ً
أيضا أن يع ﺮ عن تلك ال عة ي ٔالان َدلس ي تلك
الف ﺮة وذلك من خالل حديثه عن اجتماع خازني بيت املال ي عهد
ٔالام ﺮ محمد ،وهما "عبد ﷲ بن عثمان بن بسيل ،ومحمد بن وليد
بن غانم" واستد ى ٔالامر أن يكتب ابن غانم ً
كتابا قدم نفسه فيه،
فما كان من ابن بسيل إال أن قام له  ":وﷲ ال أطبع ً
كتابا تتقدم
)(٣
أنت فيه ،وأنا شامي وأنت بلدي".
ويش ﺮ ً
أيضا إ ى الفتنة ب ن اليمنية واملضرية فقال" :وكان ابتداء
فتنة أهل الجزيرة وانبعا ا باملعصية ب ن اليمانية واملضرية أن
أطلق بعضهم ع ى بعض الغارات واستحلوا الحرمات وتخلقوا
بأخالق الجاهلية ،واتخذوا الحصون واملعاقل املنيعة فارتقوا ال ا
)(٤
وأذلوا البسائط".
)(١

ﺪﻟُﺲ
ﻷﻧْ َ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ا َ

لقد تعددت مجاالت املعرفة الاجتماعية والثقافية ال طرقها
َْ ُ
ً
ألوانا من الحياة ٔالان َدلسية الاجتماعية
ابن َح ﱠيان عكست لنا
والثقافية ،ويعت ﺮ تاريخه الكب ﺮ أدق وثيقة مفصلة للحياة
الاجتماعية والثقافية لألندلس؛ ف ﺮاﻩ يرصد العديد من الظواهر
الاجتماعية عندما يصور شرائح املجتمع بما ف ا من صور الوشاية،
َْ ُ
ً
والذم واملكائد ،وفساد القضاة "وقد انطبقت أرض ٔالان َدلس نفاقا
ً
واستعرت خالفا ذلك بإغفال من كان قبله لحسم من كان ينجم من
قرن النفاق ح تفاقم ٔالامر بعد تطاوله ،وتفاوت ال ء بعد قرب
تداركه واستعجل شر عمر بن حفصون جرثومة النفاق وان ى أك ﺮ
َْ ُ
)(٥
بالد ٔالان َدلس اق ﺮانه.
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:

َْ ُ
أنور محمود زناتي ،الثقافة الشعبية ي ٔالان َدلس :رصد واق ي من
خالل أعمال ابن َح ﱠيان القرط  -.دورية كان التاريخية -.العدد الثامن
عشر؛ ديسم ﺮ  .٢٠١٢ص .٦٧ – ٦١

هذﻩ الدراسة محاولة لرصد وتفنيد الكث ﺮ من القضايا الثقافية
الشعبية ؤالادبية ي ٔالاندلس؛ من خالل رؤية مؤرخ معاصر وهو
ابن َح ﱠيان القرط )ت  ٤٦٩هـ ١٠٧٦ /م( الذي كان ع ى اطالع وثيق
بتاريخ ٔالاندلس ٕالاسالمية ،واستعرضنا ف ا عدة نقاط م ا :رصدﻩ
مرحلة املزج والانصهار ب ن العرقيات املتنوعة ،ثم ظهور ال عة
العنصرية ي ٔالاندلس ،ولذا لم يغب عن ابن َح ﱠيان ً
أيضا أن يع ﺮ
عن تلك ال عة ي ٔالاندلس ،كما رصد انحراف ُ
الحجاب والوزراء،
واستطاع أن يلقي الضوء حول طبيعة حياة ٔالامراء من خالل
املعايشة.
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ومن ٔالاقوال ال ذكرها ابن َح ﱠيان ،والدالة ع ى وجود شهادات
َْ ُ
الزور ى ٔالان َدلس ،حديثه عن "محمد بن غالب" من أهل إستجة،
كان قد طلب من ٔالام ﺮ عبد ﷲ بناء حصن بقرية ،شنت طرس"،
وهدفه من ذلك حماية الطريق ،ومنع املفسدين وقطاع الطرق من
إلحاق ٔالاذى باملسلم ن ،وعندما تم بناء الحصن حسدﻩ ،بنو خلدون
وبنو الحجاج " وقامت الحرب بي ما ،واد ى بنو حجاج ع ى إثر هذﻩ
ً
الحرب أن محمد بن غالب أغتال رجال من قراب م .....واستدعوا
)(٦
عليه الشهادات املزورة.
كما عكس الصراع الذي كان يدور ب ن الفقهاء والخليفة وكيف
ً
أن الخليفة كان يكرﻩ أن يكون القا قويا ،وهو ما صورﻩ تحت
عنوان " نوادر من أخبار قضاة ٔالام ﺮ عبد الرحمن") .(٧ومن هذﻩ
النوادر ً
أيضا نستشف النفوذ القوي الذي كان يتمتع به الفقهاء ي
ً
الدولة ،والدليل ع ى ذلك أن ٔالام ﺮ عبد الرحمن قلما يو ي قاضيا إال
ﱠ
عن مشورة َي ْح ﱠ بن َي ْح ﱠ اللي ِ ) (٨و ي ذلك يقول ابن َح ﱠيان:
"وغلب َي ْح ﱠ بن َي ْح ﱠ جميعهم ع ى رأي ٔالام ﺮ عبد الرحمن ،وألوى
بإيثارﻩ ،فصار يل م من إعظامه وتكريمه وتنفيذ أمورﻩ ما يل م
قاضيا ،وال يعقد ً
ً
ي
عقدا ،وال يم
الوالد ألبيه ،فال يستق
)(٩
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الديانة ً
أمرا ،إال عن رأيه وبعد مشورته" .كما سجل مظاهر
)(١٠
الاحتفال باألعياد واملناسبات وكيف كان الشعراء والخطباء ي
هذﻩ الاحتفاالت "تتنا ى فيما ترتجل من خط ا وتنشد من أشعارها
فتك ﺮ وتجيد" (١١)،أما الاحتفال الرسم من ِق َبل الخلفاء باألعياد
َ ﱠ )(١٢
فقد أطنب ي وصفها ابن حيان.
ولم يغب عنه أن يع ﺮ عن مظاهر البذخ ال كانت تتسم ا
َ ُ
حفالت استقبال الحكام ٔالا ْن َدلسي ن ملن يفد عل م ،ولذلك يقول
عن يوم استقبال الخليفة الحكم املستنصر لجعفر بن ع ى ومن
ُ
معه إنه" :أحد ٔالايام العقم ُبق ْرط َبة ي اكتمال حسنة وجاللة قدرﻩ،
ً
ً
زمنا ي أهلها ،قاضيا من عجب
خلد حديثه
ً
الجاللة ،وكل شيئا فإ ى انقضاء إال إله ٔالارض والسماء تعا ى
)(١٣
جدﻩ.
َ
ﱠ
ومن الصور الاجتماعية ال اهتم ابن حيان بتسجيلها ي
تاريخه حفالت املجون والتبذير لألمراء والخلفاء والوزراء؛ م ا ع ى
سبيل املثال حادثة احتفال املأمون بن ذي النون بإعذار حفيدﻩ
)(١٤
يح  ،تلك الحادثة ال احتلت ً
عددا غ ﺮ قليل من الصفحات،
يقول ي ٕالاعداد لها" :وأمر ـ املأمون ـ باالستكثار من الطهاة والاتقاء
للقدور ،وٕالاتراع للجفان ،والصلة أليام الطعام ،واملشاكلة ب ن
مقادير ٔالاخباز وٓالادام ،وٕالاغراب ي صنعة ألوا ا ،مع شياب
أباريقها بالطيوب الزكية ،والقران ف ا ب ن ٔالاضداد املخالفة ما ب ن
حار وبارد ،وحلو وحامض ،واملماثلة ب ن رائق أشخاصها ،وب ن ما
)(١٥
تودع ف ا من نفائس صحافها." .........
أياما أشتاتاً
وكان املدعوون إ ى هذﻩ الاحتفاالت ال استمرت ً
من الناس من صفوة وعامة ,وقد لقي الجميع من الاحتفاء م
والتكريم لذوا م ما يمكن أن يشابه ترتيب إدارات املراسم

والتشريفات بالقصور امللكية ووصف ابن َح ﱠيان طائفة القضاة ع ى
املائدة ي غرفة أسرف و ى وصفها ،فإذا ان وا من الطعام يكمل
الجانب التا ي من رحلة الدعوة ع ى هذا النحو" :وملا فرغت تلك
الطائفة يء م إ ى املجلس املرسوم لوضو م ،وقد فرش ايضا
بوطاء الو الرقوم بالذهب ،وعلقت فيه ستور مثقلة مماثلة......
ثم نقلوا إ ى مجلس التطييب ،أفخم تلك املجالس ،وهو املجلس
املطل ع ى ال ر ،العا ي البناء ،السامى السناء ،فشرع ي تطيي م ي
مجامر الفضة البديعة بفلق العود الهندي ،املشوبة بقطع العن ﺮ
الفستقى ،بعد أن نديت أعراض ثيا م بشابيب املاء الورد الجورى،
يصب فوق رؤوسهم من أواني الزجاج املجدود ،وفياشات البلور
)(١٦
املحفورة".
والذي يعنينا من هذا النص أمور كث ﺮة ،من أهمها ٕالاسراف،
والذي يتابع القصة بأكملها حسبما رواها بتفصيال ا ومجالس
القصف ف ا وإنشاد الشعر ي مناسب ا وما قد خلعه ٔالام ﺮ عل م
برغم تدنى أشعارهم ،كل ذلك كان هدفا من أهداف أبى حيان ي
تعرية ملوك الطوائف الذين يقتلون املال والبشر ،ويقاتل بعضهم
)(١٧
ً
بعضا والعدو م ﺮبص م ،متحفز ع ى أبوا م.
َْ َ ُ
وكشف ابن َح ﱠيان عن دور العنصر النسائي ي بالد ٔالاندلس،
)(١٨
مثلما صور ما كانت تقوم به جارية الخليفة الناصر "مرجان"،
من حيل ضد السيدة فاطمة القرشية بنت أ ي جدﻩ املنذر بن
محمد ٔالام ﺮ ،وكان الناصر يقول لجاريته مرجان هذﻩ" :فاقتادي إ ى
قصرك فإني طوع يمينك وحبيس هواك ،وكان ذلك ع ى إثر الحيلة
ال دبر ا لصرفه عن ابنة عمه فاطمة القرشية ،ويقول ابن َح ﱠيان
ً
معتمدا ى ذلك ع ى ما قاله القب  :فتقدمت
عن هذﻩ الجارية
لديه جميع نسوانه ح كانت كرائمه وحظاياﻩ ال يصلن إ ى مطال ن
ورغبا ن من الناصر لدين ﷲ إال بشفاعة مرجان لهن ،وتوسلهن
)(١٩
ا لديه للطف م ل ا وغلب ا ع ى قلبه............
َْ َ ُ
وصور لنا مكانة الجواري ي املجتمع ٔالاندلﺴ فيورد لنا قصة
الجارية مرجان ال كانت من أحب الجواري إ ى قلب الخليفة
الناصر وأنجبت له ابنه الحكم ،فكانت أث ﺮة الخليفة ال يسلو بدون
)(٢٠
رؤي ا وال يكتم علها ً
سرا ،وإذا مرض ُح ِمل إ ى بي ا.
وقد أمدنا ابن َح ﱠيان بسيل من النصوص ،ع ى جانب كب ﺮ من
ٔالاهمية وتكشف النقاب عن الوضعية الاجتماعية لعدد كب ﺮ من
َْ ُ
فئات املجتمع ٔالان َدلﺴ وم م ع ى سبيل املثال :الفقهاء حيث أماط
اللثام عن النفوذ الاجتما ي – والسياﺳ بالطبع – للفقهاء ،وكيف
كان ٔالامراء والخلفاء يخشون تقلب الفقهاء عل م مثلما أورد ى ما
نقله من كتاب الاحتفال ما يش ﺮ إ ى أن ٔالام ﺮ عبد الرحمن بن
الحكم كان يكرﻩ تألب الفقهاء عليه ......ويقلق م م ويسم م
)(٢١
سلسلة السوء".
ً
وابن َح ﱠيان ال يغفل أيضا ذكر ٓالاثار امل ﺮتبة ع ى النوا ي
السياسية من إصابة املؤدب ن وكساد الناحية التعليمية للصبيان
ً
واملؤدب ن (٢٢)،هذا فضال عما تكشف عنه روايته من قتل املغني ن
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من كان أضعف قوة من فارة املسك ،وأوهن بنية من بعوضة
)(٤١
النمروذ ،وﷲ يسلط جنودﻩ ع ى من يشاء ،له العزة والج ﺮوت".
)(٤٢
وتحولت املدن التجارية املزدهرة إ ى قالع وحصون عسكرية
ٔالامر الذي لقي تنديد ابن َح ﱠيان ،ويشيع ذلك ي صفحات كتابه
"املت ن" ومثال ع ى ذلك ما أشار إليه ي فطنة بالغة عن سوء
َ َ ْ َ ْ )(٤٣
ٔالاحوال الاقتصادية نتيجة الوضع امل ﺮدي ي بمدينة بطليوس
َْ َ
املعتضد بن َع ﱠباد ؤالافطس؛ فقال" :بقيت
نتيجة ال اع ب ن
ِ
َْ
ً
َبطل َي ْوس مدة خالية الدكاك ن ؤالاسواق من استئصال القتل ألهلها
أغمار إال الشيوخ والكهول الذين
ي وقعة ابن َع ﱠباد هذﻩ بفتيان
ٍ
أصيبوا يومئذ .فاستدللت بذلك ع ى فشو املصيبة؛) (٤٤فتوقع برؤية
ثاقبة عما سيحل بعد ذلك من كوارث اقتصادية.
ولجأ امللوك من أجل إرضاء نزوا م وتحقيق لذا م إ ى إثقال
)(٤٥
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كاهل رعاياهم بالضرائب؛ فانعكس ذلك الوضع ع ى كتابات ابن
َح ﱠيان فوصف ذلك الوضع امل ﺮدي ي مرارة واضحة بقوله " فما
أقول ى أرض فسد ملحها الذى هو املصلح لجميع أغذي ا ؟ هل ى
إال مشفية ع ى بوارها واستئصالها ؟ ولقد طم العجب من أفعال
هؤالء ٔالامراء...
)(٤٦
أمور لو تدبرها حكيم إذن لنﻬ وهبب ما استطاعا
ُ
وقد كانت هناك طبقة ٔالامراء والحكام وذوو ال ﺮاء وأصحاب
الوظائف الك ﺮى ،وكانوا يمتلكون ثروات طائلة تمثلت ي الضياع
)(٤٧
الواسعة ،والقصور الخاصة ،وتفننوا ي صنوف من البذخ؛
ً
فيصف ابن َح ﱠيان ثرء أبي الحزم ابن جهور قائال "تضاعفت ثراؤﻩ،
وصار ال تقع الع ن ع ى أغ منه" (٤٨)،وقام ابن َح ﱠيان بتقدير ثروة
باديس بأ ا تقدر بـ "خمسمائة ألف مثقال جعفرية (٤٩)،سوى فضة
)(٥٠
وٓالانية والحلية".
َ
ﱠ
والناظر إ ى روايات ابن حيان يجد أن الغالب عل ا تصويرﻩ
مثالب الطبقة الحاكمة ،ولم يغب عنه تصرفات الحكام وشغفهم
بالبناء إ ى حد ٕالاسراف والبذخ ويتضح هذا ـ فيما نقله عن معاوية
بن هشام ـ عند ذكرﻩ لقيام ٔالام ﺮ محمد بتحس ن قصر الخالفة،
ً َ ﱠ
فيقول :أنه بلغ من ُ
تح َسينه إياﻩ مبلغا "ت َوف ْت به الكمال ،واكتسبت
)(٥١
الجمال ،فشفيت به أدواء النفوس ،وضرب بحس ا املثل".
كما رصد ابن َح ﱠيان انحراف ُ
الحجاب والوزراء ،واستطاع أن
يلقي الضوء حول طبيعة حياة ٔالامراء من خالل املعايشة ،وقد أشار
َْ ُ
إ ى ما أصاب أهل ٔالان َدلس من نفاق وقلة وفاء وميل مع من يبقى ي
املنصب ،كما لم يغب عنه أن يصور بعض تجاوزات الوالة وظلمهم.
َْ ُ
كما صور دور الجواري ي بالط حكام ٔالان َدلس ،وانتقد ما كان يقمن
به من دسائس وهذﻩ الرؤية النقدية ما كانت لتحدث لوال ظروف
َْ ُ
عصرﻩ ال دفعته إ ى ذكر ما وصل إليه حال ٔالان َدلس من انقسام
)(٥٢
وتفكك.
وكانت هناك طبقة أخرى تعاني ألوان العسف والتنكيل،
ويطلق عل م لقب العوام وهم الفئة املهمشة ي التاريخ) (٥٣وال يأتي
ذكرهم ي الغالب الا عند التأريخ للكوارث كاملجاعات ؤالاوبئة ،أو
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َْ ُ
والطنبوري ن ،وهذا يش ﺮ إ ى ألوان البذخ واللهو ي ٔالان َدلس ي "ف ﺮة
)(٢٣
الفتنة".
َ
ﱠ
وما أك ﺮ ما ترد ي ثنايا تاريخ ابن حيان مالحظات وتعليقات نفذ
َْ ُ
ا إ ى الكشف عن العيوب الدفينة ي املجتمع ٔالان َدلﺴ  ،هذﻩ
ً
العيوب ال أدت ً
فشيئا إ ى تحللها وتصدعها ،وكأنه السرطان
شيئا
الخفي يستشرى ي باطن جسد ظاهرﻩ الصحة والقوة .و ى عيوب
بدأت منذ أيام الحكم املستنصر ،ثم استفحل داؤها ع ى عهد
الدولة العامرية .غ ﺮ أن ٔالامجاد العسكرية والقوة الظاهرية كانت
تلقى عل ا حجابا كثيفا س ﺮها عن ٔالانظار .لقد كانت الفتنة تجثم
تحت هذﻩ القشرة الظاهرة من القوة والعظمة ،فلما تصدعت
واجهة الدولة بعد وفاة املظفر بن املنصور بن أبى عامر إذا ذا
البنيان الشامخ ي ار ي لحظات ،وإذا ين ﺮان الفتنة املب ﺮة) (٢٤تندلع
َْ ُ
)(٢٥
معلنة بداية اية ٕالاسالم ي ٔالان َدلس.
ُ ُ
َْ ُ
وقد زاد من اضطراب ٔالاوضاع ي ٔالان َدلس  -السيما ق ْرط َبة -
ُ ُ
َ ْ
اقتحام ال َ ْﺮَبر) (٢٦لها (٢٧)،ونشر الدمار ا ،ودفعت ق ْرط َبة ثمن
مقاوم ا أ ًارا من الدماء ،وقتل الكث ﺮ من أهلها (٢٨)،ودخلت البالد
بعدها ي سلسلة من ٔالاحداث) (٢٩واضطربت ٔالاوضاع ،واستمرت
ُ ُ
ال اعات ال شارك ف ا ال َ ْﺮَبر والصقالبة) (٣٠وأهل ق ْرط َبة أنفسهم،
ٔالامر الذي جعل ابن َح ﱠيان يكن لل ﺮبر كراهية شديدة تشيع ع ى
ظاهر صفحات تاريخه ،فهو يندد بقسو م وحقدهم الدف ن ع ى
َْ ُ
َْ ُ
الدولة ٔالان َدلسية ،ورغب م ي نقض بناء الحضارة ٔالان َدلسية منذ
أول لحظة ي يأ لهم ف ا ذلك) (٣١وقد تتبع ابن َح ﱠيان تلك ٔالاحداث
و ى تفصيل دقيق.
ً
ً
وبينما كان البناء السياﺳ لألندلس يتصدع شيئا فشيئا أثناء
ُ
ف ﺮة الصراع ع ى الخالفة ب ن من ادعاها من أفراد البيت ٔالا َموي
ومن أعقبوهم من ب َح ّمود (٣٢)،ا ار البناء السياﺳ جملة،
وضاعت الوحدة ،وتفرق أمر الجماعة (٣٣)،و ي تلك ٔالاثناء اجتمع
ُ ُ
شيوخ ق ْرط َبة والوزراء برئاسة أبي الحزم بن َج ْه َور ،واتفقوا ع ى
ُ
ُ
خلع امل ْع َتد باهلل – آخر خلفاء ب أ َم ّية  ،-وإبطال رسم الخالفة
ُ
جملة (٣٤)،ونودي ي ٔالاسواق ؤالارباض ؛ أال يبقى ُبق ْرط َبة أحد من
ُ
ب أ َم ّية ،وأال يكنفهم أحد من أهل املدينة ،وانتﻬ بذلك أمر ب
ُ
َْ ُ
أ َم ّية ي ٔالان َدلس وزالت خالف م وانقطعت الدعوة لهم (٣٥)،وأثرت
ً
تلك الواقعة تأث ًﺮا بالغا ي فكر ابن َح ﱠيان ،وجعلته يتابع مص ﺮ
دويالت الطوائف ،ويرصد العديد من الوقائع ،وركز ع ى انفراط
َْ ُ
وحدة ٔالان َدلس وتفرق ملكها إ ى دويالت طائفية (٣٦)،واقتسامهم
ُ
)(٣٧
ألقاب الخالفة؛ فوصفهم ابن َح ﱠيان بأ م" :أمراء الفرقة الهمل
َ
)(٣٨
الذين هم ما ب ن فشل َو َوكل".
وبعد ا يار وسقوط الخالفة حدثت الانتكاسة وعم الكساد
الاقتصادي) (٣٩وتدهور العمران ،وحفل العصر باألزمات إ ى حد
انيا و ً
املجاعة وأفل نجم ُق ْر ُط َبة عمر ً
بشريا ،وصور ابن َح ﱠيان الوضع
ً
قائال ..." :وطمست أعالم قصر الزهراء) .....(٤٠فطوى بخرا ا بساط
الدنيا وتغ ﺮ حس ا ،إذ كانت جنة ٔالارض ،فعدا عل ا قبل تمام املائة

دراﺳﺎت
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"غالء ٔالاسعار ي جميع جها ا" (٧٠).ويستمر ابن َح ﱠيان ي رصد
القحط والجفاف ي العام التا ي  ٣٠٣هـ ٩١٥ /م؛ فيقول" :ف ا
َْ ُ
ش ت بمجاعة سنة
كانت املجاعة باألن َدلس ال
ً
ست ن؛ فاشتد الغالء وبلغت الحاجة والفاقة بالناس مبلغا لم يكن
ُ ُ
لهم عهد بمثلها ،وبلغ قف ) (٧١القمح بكيل سوق ق ْرط َبة ثالثة دنان ﺮ
دخل أربع ن ،ووقع الوباء ي الناس ،فك ﺮ املوتان ي أهل الفاقة
)(٧٢
والحاجة ح عجز عن دف م".
واتخذ الناصر إجراء كان له أك ﺮ ٔالاثر ي الحد من تفاقم ٔالازمة،
فقد ضرب بشدة ع ى أيدي املفسدين وقطاع الطرق وبعض
الثائرين عليه ،أل م كانوا اجمون قوافل تجار املسلم ن الذين
َْ ُ
يجلبون املواد الغذائية من خارج ٔالان َدلس ملواجهة هذﻩ ملجاعة،
ويعلق ابن َح ﱠيان ع ى هذا ٕالاجراء بقوله" :ونفع ﷲ بذلك كله
ُ ُ
الكافة" (٧٣).ويتعرض لخ ﺮ توسيع املحجة العظم بسوق ق ْرط َبة
لضيقها عن مخ ﺮق الناس وازدحامهم ف ا ،وهد الحوانيت املتحيفة
لعرضها ،املضيقة لسبيلها ،كما ينفسح الطريق وال يضيق بالواردين
والصادرينً ،
نظرا منه لكافة املسلم ن واهتباال بمصالحهم ،فأتم
)(٧٤
ذلك ع ى ما حد له".
كما رصد سوء ٔالاحوال الاقتصادية امل ﺮتبة ع ى املنازعات
والحروب خاصة ب ن ملوك الطوائف؛ ف ﺮاﻩ يصف ما حدث بمدينة
َْ َ
َب َط ْل َي ْوس نتيجة ال اع ب ن املعتضد َ
الع ّبادي ؤالافطس بأ ا
ِ
)(٧٥
"مصيبة" ،حيث "خلت الدكاك ن ؤالاسواق" .ويصف القسوة
)(٧٦
ال استخدمت ي جمع الضرائب غ ﺮ الشرعية بمدينة شاطبة
بكل أنواع العنف ح تساقطت الرعية ولم تصمد ي وجه هذا
)(٧٧
الظلم".
أما الحالة الثقافية فالعجيب أنه وع ى النقيض من الوضع
َ
ً
ٔالا ْن َد ُلسية ً
إشعاعا ،وأقوى
يوما أشد
السياﺳ ؛ لم تكن الثقافة
خصوبة كما كانت عليه ي تلك الف ﺮة ففي الغالب تكون ٔالازمة
ً
"تحديا" يوجب "الاستجابة" – حسب مفهوم "أرنولد توين " ،-
ً
وغالبا ما تناط النخبة املفكرة بريادة الاستجابة ع ى الصعيد
املعر ي (٧٨).وأشار ابن َح ﱠيان إ ى عدد كب ﺮ من الرسائل ال تنتم إ ى
الن ﺮ الف وكان يطلق عل ا الرسائل ٕالاخوانية (٧٩)،كما ترجم للعديد
من العلماء ؤالادباء ،بأسلوب أدبي ،حيث أنشأ رسائل ي ال نئة
والشكر والاستمناح والسياسة والهجاء و ي شكل من أشكال العمل
)(٨٠
ٔالادبي.
َ
َُْ
هذا وقد مجد ٔالاندلسيون العلماء والفقهاء ورجال ٔالادب ،وكان
َْ ُ
لهؤالء القيادة والريادة ي املجتمع ٔالان َدلﺴ أما العلماء فقل من
ً
متبحرا ي علم واحد أو علم ن؛ بل ف م من يعد من الفقهاء
تجدﻩ
)(٨١
واملحدث ن والفالسفة ؤالادباء واملؤرخ ن واللغوي ن ،ولم يقتصروا
)(٨٢
ع ى العلوم النظرية بل كانت لهم دراسات ي علوم عملية
كالف ياء ،وعلم العقاق ﺮ ،والزراعة )علم الفالحة( والذي أبدعوا
فيه وصنفوا التصاميم املشهورة ،مسجل ن ما توصلت إليه تجار م
)(٨٣
ي النباتات وال ﺮبة.
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من خالل ذكر حركات املعارضة ال جري ميشها باملثل ودمغها
بأبشع ال م والنعوت (٥٤).وتتكون هذﻩ الطبقة من الفالح ن ي
الريف والحرفي ن والعمال ي املدن) (٥٥وأغل ا من ال َ ْﺮَبر أو
املولدين (٥٦)،أو املوا ي (٥٧)،وكان ع ى هذﻩ الطبقة أن تتحمل أعباء
ضرائب باهظة كانت ُت َ
فرض عل ا وكانت تقوم بي م وب ن الدولة
هوة سحيقة من سوء الظن وعدم الثقة (٥٨).وكان لهذا التدني أثرﻩ
ع ى ابن َح ﱠيان ي معارضته لهذﻩ املظاهر ي كتبه وتنديدﻩ
ً
بفاعل ا (٥٩)،ويقول
واصفا أحد هؤالء املغال ن ي جمع الضرائب:
ً
ً
ً
ً
جشعا ً
جبارا مستك ًﺮا قليل
"ون ي إلينا فالن ،وكان فظا قاسيا ظنينا
الرحمة نزر ٕالاسعاف ز ً
اهدا ي اصطناع املعروف ،أحد الجبابرة
القاسط ن ع ى الرعية ،املج ﺮين ع ى رد أحكام الشريعة وكان مهلكه
– زعموا – من طاعونة طلعت عليه ببعض أطرافه ،فتجاسر ع ى
ً
قطعها بفرط جهالته ،فمات معذبا ي الدنيا ولعذاب ٓالاخرة
)(٦٠
أشد.
)(٦١
َ
ﱠ
كما تعرض ابن حيان لرصد املجاعات ؤالاوبئة؛ بل ويفسر
َْ ُ
سب ا بدقة فيقول" :نالت أهل ٔالان َدلس مجاعة شديدة...سنة سبع
ومائت ن ،وكان سب ا انتشار الجراد باألرض ولحسه الغالت وترددﻩ
بالجهات ،فنالت الناس مجاعة عظيمة" (٦٢)،وعند ذكرﻩ مجاعة
سنة  ٢٠٧هـ  ٨٢٢ /م ،أكد ع ى أنه" :بلغ ُمدى القمح ي بعض
ُ ُ
ُ
ً
دينارا ،واستسقى ف ا أهل ق ْرط َبة مر ًارا
الك َور ثالث ن
عدة (٦٣)،وتناول دور ٔالام ﺮ عبد الرحمن ٔالاوسط ومحاولته التخفيف
من آثار هذﻩ املجاعة؛ فأمر بإقامة صالة الاستسقاء ي نفس
)(٦٤
العام.
و ي أحداث سنة  ٢٣٢هـ  ٨٤٦ /م يذكر" :القحط الذي عم
َْ ُ
ٔالان َدلس فهلكت املوا  ،واح ﺮقت الكروم ،وك ﺮ الجراد ،فزاد ي
املجاعة وضيق املعيشة" (٦٥)،ومن الكوارث ال رصدها بدقة الكارثة
ال حدثت " ي يوم ٔالاربعاء لتسع خلون من رجب حيث هاجت ريح
شديدة وت ل غيث وابل ،وقلعت الريح العاصف ي هذا اليوم كث ﺮا
من شجر الزيتون وملخت أغصانه وكسرت كث ﺮا من الشجر غ ﺮﻩ،
وكان هول الريح عظيما وتأث ﺮها ً
سيئا وجاد املطر وابال م مال تمادى
)(٦٦
انسكابه يوم ن".
كما ذكر القحط الذي عم لبالد سنة  ٢٦٠هـ  ٨٧٣ /م فيقول:
َْ ُ
)(٦٧
"وف ا أصاب ٔالان َدلس مجاع شديدة أردفت ٔالاعوام الجداعة
ال توالت عل ا ي عقدة الخمس ن" (٦٨).ورصد ابن َح ﱠيان مجاعة
ك ﺮى حدثت سنة  ٢٩٧هـ ٩٠٩ /م نتيجة الحتباس املطر ،ونتج عنه
َْ ُ
كارثة مات خاللها عدد كب ﺮ من أهل ٔالان َدلس ،كما فر عدد آخر إ ى
ً
تضررا ذﻩ
بالد املغرب ،وكانت منطقة جيان من أك ﺮ املناطق
املجاعة ،ح أنه أطلق ع ى هذا العام "سنة جوع
جيان"(٦٩).
و ي بداية عهد الخليفة ٔالاموي عبد الرحمن الناصر عم
َْ ُ
ٔالان َدلس قحط شديد عام  ٣٠٢هـ  ٩١٤ /م ،بسبب انقطاع املطر،
وساءت حالة املزارع ن ،وشرح ابن َح ﱠيان تلك املجاعة وأكد ع ى

دراﺳﺎت
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َْ ُ
وقد ذكر ليفي بروفنسال) (٨٤أن نسبة عالية من أهل ٔالان َدلس
كانت تتكلم اللغت ن العربية والالتينية بالسهولة نفسها ،وكان ابن
َح ﱠيان من املؤرخ ن القالئل الذين ذكروا بعض الحوادث املرتبطة
َْ َ ُ
ْ
المية واملمالك املسيحية ع ى
بتاريخ العالقات ب ن ٔالاندلس ِٕالاس ِ
سبيل املثال ذكرﻩ لعالقة " غليان بن برناط" أحد قوامس مسيحيو
)(٨٥
ّ
ولعل من مظاهر هذا
الشمال مع ٔالام ﺮ عبد الرحمن الثاني،
َْ َ ُ
ّ
املتعمق إيرادﻩ وثائق ي غاية ٔالاهمية ي التاريخ ٔالاندلﺴ ،
ٕالاطالع
ويندر وجودها ي مصادر أخرى ،وتغطي مساحة مهمة من التاريخ
َْ ُ
السياﺳ والاقتصادي والاجتما ي لبالد ٔالان َدلس
ﺧﺎﺗﻤﺔ

مما سبق يتضح لنا صورة بانورامية للحياة الثقافية
والاجتماعية والشعبية لألندلس من خالل رصد تاري ي موضو ي
َْ ُ
بقلم ابن َح ﱠيان القرط حامل لواء التاريخ ي ٔالان َدلس.

دراﺳﺎت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١ابن َح ﱠيان )ت  ٤٦٩هـ ١٠٧٦ /م( :هو حيان بن خلف بن ُح َس ن بن حيان بن
محمد بن حيان بن وهب بن حيان مو ى ٔالام ﺮ عبد الرحمن بن معاوية بن
ْ ُ
هشام بن عبد امللك بن مروان ،كنيته أبو مروان ،ذكرابن َبشك َوال ى كتابه
ُ ُ
الصلة أنه قرأ أسمه ووالءﻩ هذا بخطه ،ولد ى ق ْرط َبة سنة )  ٣٧٧هـ ـ
٩٨٨م( وتو ى ا يوم ٔالاحد  ٢٨ربيع ٔالاول سنة  ٤٦٩هـ )  ٣٠أكتوبر سنة
ً
١٠٧٦م( ،وما وصل إلينا من أخبارﻩ قليال ال يتناسب مع هذﻩ املكانة العالية
ال اع ﺮف ا البن َح ﱠيان أهل عصرﻩ ،ولم ي ﺮجم لنفسه كما فعل بعض
ْ ُ
املؤرخ ن قبله وبعدﻩ .أنظر :ي ابن َح ﱠيان وترجمته :ابن َبشك َوال ،الصلة،
ُ
ج ،١ص  ،١٥٣ترجمة رقم  ،٣٤٥ابن َب ﱠسام ،الذخ ﺮة  ،٥٧٣/١الح َم ِّيدي،
جذوة املقتبس  ٢٠٠رقم  ،٣٩٧ﱠ
الض ِ ّ  ،بغية املتلمس  ٢٧٥رقم ،٦٧٩
الزرك ئ ،الاعالم ،٣٢٨/٢ ،كحالة ،معجم املؤلف ن .٨٨/٤ ،وقد كتب عنه
ملشور انطونية رسالة بعنوان
Ibn Hayyan de Cordoba y sa Historia de la Espana musulmana
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ضمن دفاتر إسبانيا ،املجلد الرابع ،بونس آيرس  ١٩٤٦ص ٧٢ – ٥؛ وغرسيه
َْ ُ
غومس بحث صغ ﺮ عنه ي مجلة ٔالان َدلس )املجلد .(١٩٤٦ ،١١
ْ
المي ،ط ،١منشورات
) (٢محمود إسماعيل :الفكر التاري ي ي الغرب ِٕالاس ِ
الزمن ،املغرب  ٢٠٠٨م ،ص .٧٠
) (٣ابن َح ﱠيان :املقتبس ) تحقيق محمود ع ي مكي ،الشطر الثاني ( ،ص .١٣٧
) (٤ابن َح ﱠيان  :املقتبس ) تحقيق أنطونية ( ،ص .٥٢
) (٥ابن َح ﱠيان  :املقتبس ) انطونيا ( ،ص .١٠٤
) (٦ابن َح ﱠيان  :املقتبس ) انطونيا ( ،ص .٧٠
) (٧املقتبس ) تحقيق مكي ،الشطر ٔالاول ( ،ص .٤٩
ﱠ
) (٨يح بن يح اللي ِ  :هو أبو محمد يح بن يح بن كث ﺮ بن وسالس
املصمودي ٔالاصل ،اللي الوالء رحل إ ى املشرق ،فسمع من ٕالامام مالك
َْ ُ
موطأﻩ وتفقه به ،وملا عاد إ ى ٔالان َدلس تصدى لنشر املذهب املالكي فعال
صيته واش ر ذكرﻩ ،راجع ،املقتبس )تحقيق مكي( لجنة احياء ال ﺮاث
َْ َ ُ
ْ
المي ،القاهرة ،ص  ،١٨٠تاريخ علماء ٔالاندلس ،ج ،٢ص .٩٠٠ – ٨٩٨
ِٕالاس ِ
) ( ٩املقتبس )تحقيق مكي ،الشطر الثاني( ،ص .٤٣ - ٤٢
) (١٠للمزيد راجع ،ابن َح ﱠيان :املقتبس) :تحقيق الح ي( ،ص ،٩٣ ،٨١ ،٥٩ ،٢٨
.٢٢٩ ،١٨٤ ،١٥٥ ،١٣٦ ،١١٩
) (١١نفسه ،ص .٣١
) (١٢نفسه ،ص .١٨٤ ،٩٤ ،٦١ ،٦٠
) (١٣نفسه ،ص .٥٧
ي
)  (١٤ابن َب ﱠسام :الذخ ﺮة ) :تحقيق البدر ( ج  ،٤ص  ٨١وما يل ا.
)  (١٥الذخ ﺮة ) :تحقيق البدري( ج  ،٤ص .٨١
)  (١٦الذخ ﺮة ) :تحقيق البدري( ،ج  ،٤ص .٨٣
َْ َ ُ
) (١٧الشكعة :املغرب ؤالاندلس ،آفاق إسالمية وحضارة إنسانية ،ط ،١دار
العلم للمالي ن  ،١٩٨٧ص .٣٧٧
) (١٨إسبانية ٔالاصل ،و ي أم الحكم املستنصر باهلل.
) (١٩ابن َح ﱠيان :املقتبس )تحقيق شامليتا( ،ص.١٣ - ٧
) (٢٠نفسه ،ص .١٣٣
) (٢١ابن َح ﱠيان :املقتبس) :تحقيق مكي ،الشطر الثاني( ،ص.٦٧
ً
) (٢٢ابن َب ﱠسام :الذخ ﺮة) :تحقيق البدري( ،ج ،١ص  ،٢٦نقال عن ابن َح ﱠيان.
ً
) (٢٣نفسه ،ج  ،١ص  ،٢٦نقال عن ابن َح ﱠيان.
) (٢٤املب ﺮة :املهلكة.
) (٢٥محمود مكي :مقدمة نشرته لجزء من املقتبس .السفر الثاني ،ط  ،١دار
الكتاب العربي ،ب ﺮوت ١٩٧٣م ،ص .١١٣
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) (٢٦يقصد بال َ ْﺮَبر الجماعات ال أقامت منذ أحقاب بعيدة ي الشمال ٔالافريقي
ً
ً
غربا ،ويرى الحسن الوزان أن الكلمة
من برقة شرقا ح املحيط ٔالاطلﺴ
مشتقة من الفعل العربي بربر أي همس ،أو أ ا مشتقة من ٔالاصل املوطن
الذي سكنه ال َ ْﺮَبر و ي صحراء بر ،وينسب السالوى كلمة بربر إ ى بر بن
قيس بينما ،ويرجع ابن خلدون الكلمة إ ى ك ﺮة بربر م ،وال َ ْﺮَبرة بلسان
العرب ي اختالط ٔالاصوات غ ﺮ املفهومة ويرجعهم البعض ٓالاخر إ ى لفظ
برباروس وتع الرافضة للحضارة الرومانية .وقد عاش ال َ ْﺮَبر ع ى شكل
جماعات وبعضهم عاش داخل املدن واختلطوا بمن احتل البالد كالرومان
والوندال وغ ﺮهم والغالبية عاشت ع ى شكل قبائل وجماعات واتخذت من
ً
وسكنا ،راجع ،الحسن الوزان :وصف
سهول وجبال املنطقة موطنا
إفريقيا ،ترجمة محمد ح ي وآخرون ،الرباط ،لدور النشر املتحدة ،ج،١
ْ
المية العامة ،املجلس ٔالاع ى للشئون
 ،١٩٨٠ص  ،٣٠املوسوعة ِٕالاس ِ
ْ
المية ،القاهرة٢٠٠١ ،م ،ص .٢٧٥
ِٕالاس ِ
) (٢٧ي  ٢٦شوال ٤٠٣هـ ٩ /مايو ١٠١٣م.
ُ
) (٢٨فقد ق ِتل سعيد بن منذر ،خطيب املسجد الجامع منذ أيام الحكم
َ
املستنصر) ٣٦٦ – ٣٥٠هـ  ٩٧٦ – ٩٦١ /م( ،وقتل ابن الف َر صاحب
َْ ُ
تاريخ علماء ٔالان َدلس ،راجع الطاهر أحمد مكي :دراسات عن ابن حزم .ط
ً
وأيضا:
 ،٤دار املعارف  ،١٩٩٣ص .١٠٣

Joseph Mccabe : The Splendour of Moorish Spain, London 1953.
P. 121.

جمهرة أنساب العرب ،دار املعارف ،ص  ،٤٤ – ٤٣الحميدي :جذوة
املقتبس ،ص  ،٢٢ابن عذاري :البيان ،ج ، ٣ص  ،١٢٢عنان :دولة
ٕالاسالم ،جـ  ،٢ص.٦٥٧
َْ َ ُ
)ُ (٣٣ح َس ن مؤنس :شيوخ العصر ي ٔالاندلس ،الدار املصرية للتأليف وال ﺮجمة
والنشر١٩٦٥ ،م ،ص .٨٠
ﱠ
) (٣٤راجعُ ،
والض ِ ّ  :بغية ،ص  ،٣٤ابن عذاري:
الح َم ِّيدي :الجذوة ،ص ،٢٨
البيان ،ج ،٣ص  ،١٤٦ابن الخطيب :أعمال ،ص .١٣٨
َْ َ ُ
) (٣٥السيد عبد العزيز سالم :تاريخ املسلم ن وآثارهم ي ٔالاندلس ،مؤسسة
شباب الجامعة ،ص.٣٦٣
ُ ُ
) (٣٦ونوجز املسألة فيما ي ي :ق ْرط َبة :يحكمها بنو َج ْه َور ) ٤٢٣هـ  ٤٦٠ -هـ(،
َ
إشب ِيل ّية :بنو عباد ) ٤٨٤ – ٤١٤هـ( ،غ ْرناطة :بنو زيري ) ٤٨٣ – ٤٠٣هـ(،
ِ
َُ َ ُ
َْ
يطلة :بنو ذي النون ) ٤٨٧ – ٤٢٧هـ(َ ،بلن ِسية :العامريون٤٧٨ – ٤١٢) ،
طل ِ
ُ
هـ(َ ،س َرق ْسطة :بنو هود ) ٥٢٦ – ٤١٠هـ(.
) (٣٧الهمل :املتكاسلون املتوانون ،راجع هامش الذخ ﺮة) :تحقيق البدري( ج ،٣
ص .١١٧
) (٣٨ابن َب ﱠسام :الذخ ﺮة) :تحقيق البدري( ج  ،٣ص .١١٧
(39) Miguel Asin Palacios: "Un códice inexplorado del cordobés
Ibn Hazm". Al-Andalus, 1934, 1, p, vol. 2 (1934) p. 40.
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) (٤٠الزهراء  :Medina Zahraممدود تأنيث ٔالازهر وهو ٔالابيض املشرق واملؤنثة
ُ ُ
زهر ُاء ؤالازهر الن ﺮ ومنه سم القمر ٔالازهر ،تقع شمال غرب مدينة ق ْرط َبة،
وع ى بعد حوا ي ستة أميال ،وقد شرع الخليفة عبد الرحمن الناصر ي
بنا ا ي شهر املحرم سنة  ٣٢٥هـ؛ حيث عهد إ ى ابنه الحكم باإلشراف ع ى
ً
البناء ،وقد استمر البناء إ ى عهد الحكم ،لكن الزهراء لم تعمر طويال؛
حيث إنه ملا تغلب املنصور ابن أبي عامر ع ى السلطة نقل قاعدة الحكم
م ا إ ى الزاهرة وقد قام ال َ ْﺮَبر بتخري ا أثناء الفتنة ال َ ْﺮَبرية) .ابن غالب:
الح ْم َ ﺮي :الروض املعطار ،ص  ٢٨ـ ،٣٢
فرحة ٔالانفس ،ص ٣١ـ ِ ،٣٤
املقري :نفح الطيب ،ج ٢ص ٦٥ـ  ،٦٧السيد عبدالعزيز سالم :تاريخ
املسلم ن ،ص  ٤٠٧ـ .(٤١١
) (٤١ابن َب ﱠسام :الذخ ﺮة ) :تحقيق البدري ( ج  ،١ص .٢٧٢
َْ َ ُ
) (٤٢أحمد بدر :تاريخ ٔالاندلس ي القرن الرابع الهجري ،دمشق] :د.ن[٤٧٩١ ،
م ،ص .٢٤٢
َْ
)َ (٤٣بطل َي ْوس  :Badajozبفتحت ن وسكون الالم وياء مضمومة ومهملة ،مدينة
ً
مار ِ◌ َدة ،بي ما أربعون ميال ،بناها ٔالام ﺮ عبد ﷲ ع ى يد
أندلسية من إقليم ِ
ُ ْ َُ
عبد الرحمن بن مروان الجليقي و ي تقع غربي قرطبة ،راجع ،ياقوت
الحموي :معجم البلدان :ج ،١ص  ،٤٤٧أبو بكر الزهري :كتاب
َْ
الجغرافية ،ص َ .٨٨بطل َي ْوس (Bada luz) :تقع ع ى ر وادي يانه شمال
ً
إشب ِيل ّية ع ى بعد  ١٨٥ميال ،بنيت ع ى يد الثائر عبد الرحمن
شرق مدينة ِ
بن مروام الجليقي سنة  ٢٦١هـ) .البكري :املسالك واملمالك ج ٢ص،٩٠٦
َْ
ياقوت :معجم ،ج ،١ص  ،(٤٤٧سحر عبدالعزيز سالم :تاريخ َبطل َي ْوس
ِٕالا ْسال ِمية ،ج ،١ص  ١٣٧ـ .١٤٠
ً
) (٤٤ابن َب ﱠسام :الذخ ﺮة) :تحقيق سالم البدري( ،ج ،١ص  ،٢٣٩نقال عن ابن
َح ﱠيان.
ُْ
) (٤٥ابن عذاري :البيان املغ ِرب :ج ،٣ص  ،١٦٢الذخ ﺮة) :تحقيق البدري( ج ،٣
ص .٩
) (٤٦ابن َب ﱠسام :الذخ ﺮة) :تحقيق البدري( ج  ،٣ص .١١٧
) (٤٧عادل ي ي عبد املنعم :النقد الاجتما ي عند املؤرخ ن والكتاب
َْ َ ُ
ٔالاندلسي ن ،رسالة ماجست ﺮ غ ﺮ منشورة ،كلية ٓالاداب ،جامعة الزقازيق،
ص .٧٩
) (٤٨ابن َب ﱠسام :الذخ ﺮة) :تحقيق البدري( ج  ،١ص .٣٧٤
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) (٢٩حيث توا ى ع ى ُ
الحكم خالل تسع سنوات ثالثة من ب حمود ،هم الناصر
ُْ َْ
والقاسم واملعت ي ،وثالثة من ب أمية ،هم املرت واملستظهر واملستكفي.
) (٣٠كان الجغرافيون العرب يطلقون هذﻩ التسمية ع ى سكان البالد املتاخمة
لبحر الخرز ب ن القسطنطنية وبالد البلغار ثم اكتسب اللفظ مدلوال خاصا
ْ
المية فصار يطلق أوال ع ى أسرى الحرب الذين كانوا يقعون
ي أسبانيا ِٕالاس ِ
ي أيدي الجرمان ويباعون للمسلم ن ي شبه الجزيرة وكان لفظ الصقل
ينسحب ي عصر الرحالة ابن حوقل ي القرن العاشر ع ى الرقيق الذين
من أصل أجن سواء ي ذلك من كانوا من بالد أوروبا أو من أسبانيا ذا ا
وكانوا ينخرطون ي سلك الجندية أو يتخذون لخدمة الحرم ي القصور
فقد كانوا يخصو م وكان لتجار ال ود ع ى خد تعب ﺮ املستشرق الهولندي
أهمها معمل فردن ي فرنسا فكانوا بعد خص م
دوزي معامل للخ
َْ َ ُ
يجلبون إ ى ٔالاندلس ويباعون ف ا وينشئون تنشئه خاصة فيتعلمون
َْ ُ
العربية وفنون الفروسية ويتأدبون بآداب املجتمع ٔالان َدلﺴ  .وازداد عددهم
ُ
زيادة كب ﺮة بحيث بلغوا ي عهد الناصر لدين ﷲ ُبق ْرط َبة  ١٣٧٥٠وفكت
رقاب كث ﺮ م م و سمعت م لهم ي املجتمع فأثروا وملكوا ٔالارا واتخذوا
الحشم والعبيد .ونبغت طائفة م م ي العلم ؤالادب فكان م م الشعراء
والكتاب .وعظم شأ م ي أيام الناصر فتولوا املناصب الهامة وقيادة
الجيوش ولم ي ﺮدد الناصر ي أن يعهد إ ى نجدة الصقل بقيادة الجيش
الذي وجهه ا ى ملك ليون ي سنة  .٣٢٧واستثكر م م الحكم املستنصر
ُ ُ
وجؤذر دور هام ي عهدﻩ و ي عهد ابنه هشام.
فاشتدت شوك م وكان لفائق
راجع ،ياقوت :معجم البلدان مادة )صقالبة( ،املقرى :نفح الطيب /١
َ
 ،٥٧ /٢ ،٩٢ ،٨٨تكملة الصلة ابن ٔالا ﱠبار طبعة كوديرا رقم .٨٩
) (٣١محمود مكي :مقدمة تحقيق املقتبس ،الشطر الثاني ،ص .١١٤
ّ
ُ ّ
َْ ُ
) (٣٢بنو حمـود :من ملوك الطوائف ي ٔالان َدلس ،وقد سـمِـيت ع ى اسم مؤسسها
ّ
حمـود ،من نسل إدريس بن عبد ﷲ ،أي أ م من ٔالادارسة .بيد أنه بالرغم
من هذﻩ النسبة العلوية ،إال أ م كانوا ينتمون ي الواقع من حيث النشأة
والعصبية واملص ﺮ ،إ ى ال َ ْﺮَبر ،وتوا ى ع ى ُ
الحكم خالل تسع سنوات ثالثة
من ب حمود ،هم الناصر والقاسم واملعت ي ،وثالثة من ب أمية ،هم
ُ ْ
املرت واملستظهر وامل ْس َتكفي ،وتداخلت واليات هؤالء الخلفاء ،راجع ،ابن
ً
َ
َب ﱠسام ،تحقيق سالم البدري ،ج  ،١ص  ،٦٠نقال عن ابن ح ﱠيان ،ابن حزم:
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٦٦

ٔانور زناتي ،الثقافة الشعبية...

 ،١٦٨العذري ترصيع ٔالاخبار ،تحقيق عبد العزيز ٔالاهواني ،مدريد١٩٦٥ ،
م ،ص .(٢٠
ُْ
) (٧٧راجع ،ابن عذاري :البيان املغ ِرب ،مرجع سابق ،ج ،٣ص  ،١٦٠نقال عن
ابن َح ﱠيان.
) (٧٨راجع ،محمود اسماعيل :إشكالية املنهج ي دراسة ال ﺮاث .رؤية للنشر
والتوزيع ،ط،١القاهرة ،٢٠٠٤ ،ص .٣٩
) (٧٩الرسائل ٕالاخوانية :و ي ال يكت ا ٔالادباء عامة من غ ﺮ العامل ن ي دواوين
الدولة ،و ي غ ﺮ محددة بموضوعات معينة ،وإنما يكت ا ٔالادباء ي
مناسبات خاصة أو مطارحات أدبية ومساجالت بالغية فيما بي م .وهناك
الرسائل الديوانية :و ي ال تكتب ي شئون الدولة ،وتسجل ٔالاحداث
التاريخية أو ٔالاوامر والتوج ات الرسمية إ ى الوالة ؤالامراء والقواد وكبار
املوظف ن ي الدولة) .راجع ،مصطفى الشكعةٔ :الادب ي موكب الحضارة
ْ
المية ،مكتبة ٔالانجلو املصرية ،القاهرة١٣٨٨ :هـ١٩٦٨ /م(.
ِٕالاس ِ
َْ َ ُ
) (٨٠مصطفى الشكعة :املغرب ؤالاندلس ،مرجع سابق ،ص .٣٥٧
) (٨١مصطفى صادق الراف ي :تاريخ آداب العرب .ج ،٣مطبعة الاستقامة ،ط،١
 ،١٩٤٠ص .٣٣١
َْ َ ُ
) (٨٢مصطفى الشكعةٔ :الادب ٔالاندلﺴ  ،دار العلم للمالي ن ،ط ،١٩٨٣ ،٥ص
.٧١
َ
ﱠ
) (٨٣راجع ،ابن بصال :كتاب الفالحة ،ص.٣٦ -١١
) (٨٤ليفي بروفنسال :الحضارة العربية ي إسبانيا )ترجمة الطاهر أحمد مكي(،
دار املعارف ،ط ،٣القاهرة ،١٩٩٤ ،ص .١١٢
) (٨٥راجع ابن َح ﱠيان :املقتبس )تحقيق مكي ،الشطر الثاني( ،ص  ٢وما بعدها.
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) (٤٩املثقال الجعفرية :يعرف جارثيا جومز املثقال الجعفري بأ ا نقود نقش
عل ا اسم أبو جعفر بن سليمان بن هود املقتدر ،ملك سرقسطة ،للمزيد
َْ َ ُ
راجع ،محمد الشريف :املغرب ؤالاندلس ،دراسات ي التاريخ
ؤالاركيولوجية ،منشورات كلية ٓالاداب والعلوم الانسانية ،ط ٢٠٠٦ ،١م،
ص .٥٤
) (٥٠ابن َب ﱠسام :الذخ ﺮة) :تحقيق البدري( ج  ،١ص .٤١٤
) (٥١ابن َح ﱠيان :املقتبس )تحقيق مكي ،الشطر الثاني( ،ص .٢٢٧
) (٥٢راجع ،عادل عبد املنعم :النقد الاجتما ي مرجع سابق ،ص .٩٥
) (٥٣ملزيد من التفاصيل ،راجع ،محمود إسماعيل :املهمشون ي التاريخ
ْ
المي ،دار رؤية.٢٠٠٤ ،
ِٕالاس ِ
) (٥٤نفسه ،ص .١٤
) (٥٥نفسه ،ص .٥٣
َْ َ ُ
) (٥٦أطلق ع ى من أسلم من أهل ٔالاندلس لحظة الفتح اسم "املساملة" ،وع ى
ّ
أبنا م اسم "املولدون" الطاهر مكي :دراسات عن ابن حزم ،مرجع سابق،
ص .١٦
َْ َ ُ
) (٥٧املوا ي ي ٔالاندلس :ي طبقة تتألف غالبي ا من العبيد الذين أعتقهم
مالكوهم أثناء حيا م أو بعد مو م بموجب وصية ،ويسم الشخص
ً
املحرر مو ى ،وكان يظل مرتبطا بمالكه القديم أو بورثته بما يشبه الرباط
العائ ي الذي يلزمه بواجبات معينة نظ ﺮ استفادته بالحماية املعنوية أما
َْ ُ
الاصطناع فقد كان يوجد ي املجتمع ٔالان َدلﺴ  ،أنظر ،ليفي بروفنسال:
ْ
المية ،ج ١ص .١٨٨
اسبانيا ِٕالاس ِ
ْ
المي ،دار
) (٥٨راجع ،عز الدين أحمد :النشاط الاقتصادي ي املغرب ِٕالاس ِ
الشروق ،ط١٩٨٣ ،١م.
) (٥٩ابن َب ﱠسام :الذخ ﺮة) :تحقيق البدري( ج  ،٤ص .١٤٦
ً
) (٦٠ابن َب ﱠسام :الذخ ﺮة) :تحقيق البدري( ج  ،١ص  ،٣٦٦نقال عن ابن َح ﱠيان.
) (٦١راجع ع ى سبيل املثال ،املقتبس ) السفر الثاني ،تحقيق مكي( ،ص .٩١
) (٦٢املقتبس )تحقيق مكي ،الشطر الثاني( ،ص .٩٣
) (٦٣املقتبس) :تحقيق مكي ،الشطر ٔالاول( ،ص .٤١٤ - ٤١٢
) (٦٤املقتبس ) :تحقيق مكي ،الشطر الثاني( ،ص .٩٣
) (٦٥املقتبس) :تحقيق مكي ،الشطر الثاني( ،ص .١
) (٦٦املقتبس) :تحقيق الح ي( ،ص .١٥٤
) (٦٧الجداعة :من الجداع و ي السنة الشديدة ال تؤخر النبات فال ينمو،
راجع ،ابن منظور :لسان العرب ،مادة جدع.
) (٦٨املقتبس) :تحقيق مكي ،الشطر الثاني( ،ص .٣٤٣
) (٦٩املقتبس) :تحقيق العربي( ،ص .٣٤٣
) (٧٠املقتبس) :تحقيق شامليتا( ،ص .١٠٣
) (٧١القف  :مقياس يساوي عشر قصبات مربعة واملالحظ أن القف يعت ﺮ كذلك
من ٔالاوزان ووزنه ثمانية أرطال واستخدم أيضا للداللة ع ى مكيال عرف ي
"السواد" قبل ٕالاسالم باسم" :الشابرقان" وعندما مسح عمر بن الخطاب
"السواد" فرض ع ى كل "جريب" قف ا ودرهما ،انظر الرازى /مختار
الصحاح /الكويت  ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م – ص.٥٤٦ .
) (٧٢املقتبس) :تحقيق شامليتا( ،ص .١٠٩
) (٧٣املصدر والصفحة نفس ما.
) (٧٤املقتبس )تحقيق الح ي( ،ص .٧١
ً
) (٧٥الذخ ﺮة) :تحقيق البدري( ،ج  ،١ص  ،٢٣٩نقال عن ابن َح ﱠيان.
َْ ُ
ُ
َ
َْ
اط َبة  :Jativaمدينة ي شر ي ٔالان َدلس تقع ي مقاطعة َبلن ِسية و ي حوض
) (٧٦ش ِ
ر البيضاء شر ي إسبانيا .أسسها ٕالاب ﺮيون وعرفت املدينة ي الف ﺮة
ٕالا ْسالمية ازدهارا كب ﺮا ُ
وعرفت ي جميع أوروبا كمهد صناعة الورق راجع:
ِ ِ
)ابو الفدا :تقويم البلدان ،تحقيق ماك كوك ن دي سالن ،باريس ،ص
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إكرام شقرون ،مصطلح الرباط...
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أستاذة باحثة ي تاريخ وحضارة ٕالاسالم
وجدة – اململكة املغربية
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ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ٢٠١٢ – ٢٠٠٨

ﻣﻘﺪﻣﺔ

يرتبط نظام املرابطة ي الفكر ٕالاسالمي بنظام الجهاد الذي
يشكل سنام ٕالاسالم ،وإن لكل دولة فتية طرقها وأسالي ا للحد من
غارات ٔالاعداء ومطامعهم .وقد ظهرت حاجة املسلم ن إ ى تحقيق
هذا الهدف منذ عهد الرسول  وعهد خلفائه الراشدين رضوان
ﷲ عل م ،ولذلك ال غرابة أن تكون الدولة ٕالاسالمية ي أيامها ٔالاو ى
محروسة بخطوط من الرباطات ال أصبحت ُت ّ
رصع ثغور املسلم ن
ي ال ّﺮ والبحر .لذا سنحاول من خالل هذﻩ الدراسة أن نسلط
الضوء ع ى مصطلح الرباط من خالل التعرف ع ى معناﻩ اللغوي
والاصطال ي ومصطلحات أخرى مرادفة له ،وبالتا ي إثبات أن
الرباط ٕالاسالمي لم تكن مهمته مقصورة ع ى العبادة والنسك ،بل
كان له دور قيادي جهادي لحماية بيضة ٕالاسالم ورد عادية
املعتدين.
أوﻻً :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺑﺎط

 -١/١املع اللغـوي للربـاط:
تعددت معاني الرباط ي معاجم اللغة ،فالكلمة مشتقة من
ً
ربطا ،فهو مربوط وربيط :أي ّ
الفعل َربط ال ء يربطه ُ
شدﻩ
ويربطه
ّ
ُ
وأوثقه ضد حله .والرباط :ما ُربط به أي ش ﱠد به .ويقال :ربطت
ً
شدا ً
كما؛ إذا شدد ا ّ
رباطا مح ً
وثيقا (١).والرباط كذلك هو:
الرماح
ّ
ُ )(٢
ما تشد به القربة والدابة وغ ﺮهما ،والجمع ربط .قال ٔالاخطل
يصف ٔالاجنة ي بطون الاتن:
َْ َ َ َ ً
ْ َ ﱠ َ
يص ِ ي ٔالارح ِام عا ِئـرة
ِمثل الدع ِام ِ
اص َع َل ْ َ ا َف ُه َو َم ْس ُد ُ
ُس ﱠد ْال َخ َ
ص ُ
ود
َ
َ ُ َ ً َ
ت ُموت ط ْورا َوت ْح َيـا ي أ ِس ﱠرِ َ ا
َْ
ُ )(٣
َك َما ُت َق ﱠل ُب ي ﱡ
الرْب ِـط امل َـر ِاويــد
َ
والرباط عند ٔالاطباء :جسم ينبت ي طرف العظم أبيض ل ِدن
ّ
ويشدها (٤).والرباط
شبيه بالعصب يربط ٔالاعضاء بعضها إ ى بعض
أيضا هو :املواظبة ع ى ٔالامر .قال الفارﺳ » :هو ثان من لزوم
الثغر ،ولزوم الثغر ثان من رباط الخيل« (٥).ومنه قوله عز وجل:
ُ
﴿اص ُﺮ ْوا َو َ
ْ
ص ِاب ُر ْوا َو َر ِابط ْوا﴾) (٦أي :حافظوا ،وقيل :واظبوا ع ى
ِ
مواقيت الصالة (٧).و ي الحديث عن أبي هريرة :أن رسول ﷲ 
ْ َ َ
ْ
َ َ َ ﱡُ َ
َ
قال» :أال أ ُدلك ْم َع ى َما َي ْم ُحو ﷲ ِب ِه الخط َايا َو َي ْرف ُع ِب ِه ال ﱠد َر َجات؟
َ ََْ
َْ ُ
ُ ْ ُ
َق ُال ْواَ :ب َ ى َيا َر ُسو َل ﷲَ ،ق َ
وء َع ى املك ِارﻩَ ،وك َﺮة
الِ :إ ْس َباغ ال ُوض ِ
ﱠ َ ََ ُ ُ ّ ُ
َ ْ َ ُ ﱠ َ ََْ
ْ ُ َ َ َْ َ
الرَباط،
الخطا ِإ ى املس ِاج ِد ،وان ِتظار الصال ِة بعد الصال ِة ،فذ ِلكم ِ
ّ َ ُ )(٨
َف َذ ِل ُك ُم ّ َ ُ َ َ ُ ُ
الرباط«.
الرباط ،فذ ِلكم ِ
ِ
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ً
ً
أساسيا من مظاهر التطور الحضاري
مظهرا
شكلت الرباطات
والعمراني ال اق ﺮنت نشأ ا ي بالد املسلم ن بعصر الفتوحات ،ثم
تطورت باعتبار أن هذﻩ البالد كانت أرض جهاد ومرابطة ومثابرة.
ً
وتعرض هذﻩ الصفحات إضاءات حول مفهوم الرباط لغة
ً
واصطالحا وتطور دالالته ي ال ﺮاث العربي ٕالاسالمي.
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د .إﻛﺮام ﺷﻘﺮون

ﻣﻠﺨّﺺ
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الرباط» :مصدر ر َاب ْط ُت أي ْ
الزم ُت ،وقيل هو ههنا اسم ملا ُي ْرَبط
به ال ء أي ُي ّ
شد ،يع أن هذﻩ الخالل تربط صاح ا عن
ّ
املعا
وتكفه عن املحارم« (٩).والرباط ي ٔالاصل :مصدر للفعل:
ََ َُ ُ ََُ ًَ َ َ ً
)(١٠
رابط ير ِابط مرابطة و ِرباطا من باب قاتل إذا الزم ثغر العدو،
ورباط الخيل ُمرابط ُ ا (١١).قال القتي » :أصل املرابطة أن يربط كل
من الفريق ن خيولهم ي ثغرﻩ ،وكل معد لصاحبه ،فسم املقام ي
ً
﴿يا َأ ﱡ َ ا ﱠالذ َ
رباطا« (١٢).فيكون مع قوله عز وجلَ :
الثغر
ين َآم ُن ْوا
ِ
ُ ْ )(١٣
ْ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ْ
ُ
اص ِ ُﺮوا وص ِابروا ور ِابطوا﴾  :اص ﺮوا ع ى دينكم وصابروا عدوكم
َ
ورابطوا أي :أقيموا ع ى جهادﻩ بالحرب (١٤).وقوله تعا ىَ :
﴿وأ ِع ﱡد ْوا
ْ َ
َ َ ْ َ َ ُْ ْ ُ َ ْ َ
اط الخ ْيل﴾) (١٥بمع املرابطة ي
ل ُه ْم ما استطعت ْم ِمن ق ﱠو ٍة و ِمن ِرب ِ
الحرب (١٦).قال ٔالازهريْ :
وأص ُل الرباط من مرابطة الخيل وهو
)(١٧
ّ
العدو ي بعض الثغور.
ارتباطها بإزاء
قال الشاعر:
َ
َ
َُْ ُ َ ّ
ْ
ُ
ُ
ﱠ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ْ
ِ ي الحر ِب ِإن ﷲ خ ﺮ مو ِف ِق
أ َم َر ٕالاله ِبرب ِطها ِلعد ِو ِﻩ

ً
اتصاال ً
بحملة من الحمالت .ويتصل الرباط ً
وثيقا بمع تجه
أيضا
نقلة ال ﺮيد والقوافل بالخيل .ع ى أن هذﻩ الكلمة أطلقت من عهد
متقدم ع ى منشأة دينية وحربية ي آن اختص املسلمون ا دون
)(٢٧
غ ﺮهم .ويتصل نظام الرباط بالجهاد أي الذب عن بالد ٕالاسالم«.
ويع ذلك أن الرباط :مكان له صفتانٔ :الاو ى حربية ،ع ى حساب
بنائه الذي يشبه القلعة املحصنة ،وذلك للذود عن حوزة ٕالاسالم.
والثانية دينية ثقافية لتعليم املرابط ن الثقافة ٕالاسالمية واملعارف
)(٢٨
الدينية.
ع ى أن كلمة الرباط تحولت عن مفهومها العسكري املرتبط
بالجهاد التطو ي ي سبيل ﷲ ،وأصبح لها نفس مع
"الخانقاﻩ" و"التكية" و"الزاوية" بالنسبة ألصحاب الطرق الصوفية،
بل إن كلمة "املرابط" نفسها تستعمل اليوم بمع رجل الدين أو
الشيخ الفقيه .ويتكامل التعريفان الفقﻬ والصو ي للرباط،
فالفقهاء يعرفونه بأنه »عبارة عن احتباس النفس ي الجهاد
والحراسة« (٢٩)،و»شعبة من شعب الجهاد ،وهو مالزمة الثغور
لحراسة من ا من املسلم ن ) (...ؤالاجر فيه ع ى قدر الخوف من
ذلك الثغر وحاجة أهله إ ى حراس م من العدو« (٣٠).ي ح ن إن
الصوفية يطلقونه ع ى املكان الذي يلتقي فيه صالحو املؤمن ن
)(٣١
لعبادة ﷲ وذكرﻩ والتفقه ي أمور الدين والدنيا.
ويعرف املالزمون للربط باملرابط ن أو املرابطة .وهم الذين
يحرسون الثغور ،ويدفعون بدعا م وسيوفهم الخطر عن البالد.
قال محمود شيت خطاب »املرابطة :الحامية من الجيش النظامي أو
من املجاهدين ،ومن الخيل والدروع واملدفعية تلزم الثغر مما ي ي
العدو« (٣٢)،وتطلق الكلمة ً
أيضا ع ى ّ
ّ
والعباد ،وكذلك ع ى
الزهاد
ّ
حراس القوافل والطرق .وع ى هذا ،فالرباطات ي املدن العسكرية
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املشحونة باملتطوع ن من املجاهدين ،الذين كانوا يتناوبون ع ى
مراقبة تحركات العدو ،بعضهم يقوم ذﻩ املراقبة وسائرهم يزاولون
ً
جميعا
عملهم اليومي املعتاد ،ح إذا الحت سفن العدو ،نفروا
)(٣٣
ملواجه ا وأنذروا من يل م من املسلم ن بالخطر الداهم عل م.
ويجمع هؤالء املرابطون ب ن حياة الجهاد من ناحية وحياة العبادة
والزهد من ناحية أخرى ،إال أنه مع انتشار التصوف غلبت صفة
الانقطاع للعبادة ع ى هذﻩ املؤسسات ،فأقيمت أعداد كب ﺮة م ا ي
ً
مختلف ٔالانحاء وداخل املدن بعيدا عن الحدود ،لتعيش ف ا
مجموعات من الصوفية تعكف ع ى حياة العبادة والزهد
والاشتغال بالعلم واملعرفة ،ولم تلبث هذﻩ املؤسسات أن غدت
مراكز للثقافة وال ذيب الرو ي وال ﺮبوي ومأوى للمسافرين
واملحتاج ن وأبناء السبيل.
وقارن النويري ب ن رباط الحرب ورباط النفس قائال» :واملرابطة
ي سبيل ﷲ تعا ى ت ل من الجهاد والقتال م لة الاعتكاف ي
العدو ّ
ّ
متأه ًبا
املساجد من الصالة ،ألن املرابط ُيقيم ي وجه
ِ
ًّ
ّ
أحس من العدو بحركة أو غفلة ض فال يفوته
مستعدا ،ح إذا
ّ
ّ
مستعدا،
وال يتعذر عليه ،كما أن املعتكف يكون ي موضع الصالة
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ورباط الخيل فضل عظيم وم لة شريفة (١٨).ويقال :ربط ﷲ
تعا ى ع ى قلبه أي ألهمه الص ﺮ ّ
وشدﻩ ّ
وقواﻩ (١٩).ومنه قوله تعا ى:
َ
ّ َ ْ َ
﴿ل ْوال ََأ ْن َرَب ْط َنا َع َ ى َق ْل َ ا﴾ (٢٠)،وكذا قوله ّ
﴿و َر َبط َنا َع ى
عز وجل
ِ
ُق ُلو م إ ْذ َق ُام ْوا َف َق ُال ْوا َرﱡب َنا َر ﱡب ﱠ
الس َم َاو ِ َ َ ْ
ض﴾ (٢١)،أي
ِِ ِ
ات ؤالار ِ
ُ
ألهمناهم الص ﺮ .ويقالٌ :
رجل َر ِابط الجأش َوربيط الجأش أي شجاع
ُ
ّ
شديد القلب كأنه يربط نفسه عن الفرار ،يكفها بجرأته
وشجاعته (٢٢).ع ى أن كل هذﻩ املعاني تلتقي عند أصل واحد هو
ّ
الشد والثبات .قال ابن فارس ي مادة )ربط(» :الراء والباء والطاء
أصل واحد يدل ع ى ّ
)(٢٣
شد وثبات«.
 -٢/١املع الاصطـال ي للربـاط:
يطلق لفظ "الرباط" ي الاصطالح العربي ع ى ّ
كل موضع حص ن
ُينشأ ع ى الحدود ،يقيم فيه ويالزمه أولئك الذين نذروا أنفسهم
للجهاد ي سبيل ﷲ ،ورغبة ي نيل ثوابه ،وتأهبوا بخيولهم وعد م،
مستعدين للدفاع عن حدود البالد وحراس اّ ،
وصد هجمات ٔالاعداء
وغارا م ،ومراقبة تحركا م ،وهم يقضون وقت فراغهم باملجاهدة
النفسية عن طريق إقامة العبادات من صالة طويلة ،وصيام مستمر
وتالوة دائمة للذكر الحكيم ،كأ م ّ
يعدون أنفسهم لنيل شرف
الشهادة ي سبيل ﷲ ،و ي سبيل العقيدة واملبادئ ،وحماية
)(٢٤
ٔالاوطان ،دون أي طمع مادي ي ٔالاجر والحصول ع ى املرتبات.
وذهب الشيخ السهروردي إ ى أن »أصل الرباط :ما يربط فيه
الخيول ،ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم رباط« (٢٥).وقد
عرفه املستشرق الهولندي دوزي بأنه »ثكنة عسكرية محصنة تب
ع ى حدود الدولة ،وكان يقيم ا عدا الكتائب العسكرية رجال من
أهل التقوى ،ليجاهدوا ي سبيل ﷲ ،ويحصلوا بذلك ع ى ٔالاجر
والثواب الذي يحصل عليه املجاهدون ضد الكفار« (٢٦).أما جورج
مارسيه فقد ّ
عرفه بأنه» :زاوية إسالمية محصنة ) (...والرباط ي
ٔالاصل هو املكان يجتمع فيه الفرسان ويتكأكئون متأهب ن للقيام

ﻣﻘﺎﻻت
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فإذا دخل الوقت وحضر ٕالامام قام إ ى الصالة .قال الحليم ّ  :وال
شك أن املرابطة أشق من الاعتكاف ،ع ى أن صرف الهمة إ ى انتظار
ً
الصالة قد سم رباطا ملا جاء ي الحديث فيما يكفر الخطايا
»وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط« (٣٤).والتخاذ الربط
والزوايا أصل من السنة» :وهو أن رسول ﷲ  اتخذ لفقراء
ً
الصحابة الذين ال يأوون إ ى أهل وال مال مكانا من مسجدﻩ كانوا
يقيمون به ،عرفوا بأهل الصفة« (٣٥).هذا وقد غلبت ع ى الربط
هذﻩ الظاهرة ال سيما بعد توقف الفتوحات ،إذ أقبل الناس عل ا،
ً
فأنشأوا كث ﺮا م ا ،وأوقفوا عل ا ٔالاوقاف الضخمة لتكون مأوى
للفقراء واملنصرف ن إ ى ذكر ﷲ املرابط ن ا.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺧﺮى ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺎط

أطلق ع ى الرباط تسميات عسكرية م ا:
 -١/٢املحـرس :الذي يعرف به الرباطً ،
نظرا لقيام ساكنيه بحراسة
الثغور وتأم ن الطرق ،حيث نجد ابن دقماق ي كتابه "الانتصار"
يذكر ثمانية محارس (٣٦)،كإشارة إ ى مهمة الربط ي حراسة البالد.
وقد شاعت هذﻩ التسمية ي شمال إفريقيا ،حيث إن البكري
والتجاني يش ﺮان إ ى عدد من محارس إفريقية (٣٧).مما يدل ع ى
ترادف لفظ الرباط واملحرس.
)(٣٨
ّ
 -٢/٢لقصـر :اسم يدل ع ى التحص ن واملنعة ،وربما تم الجمع
ب ن اسم القصر والرباط ،فيقال :قصر الرباط ،كما ي تسمي م
لرباطي املنست ﺮ وسوسة بإفريقية.
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املؤسسة النصرانية ال يؤمها الرهبان ،وال تسم بالعربية:
الدير) ،(٤٧قال الشهاب الخفا ي :املنست ﺮ »لفظ رومي معناﻩ عندهم
خانقاﻩ للرهبان ع ى الطريق ي ل فيه أبناء السبيل« (٤٨).ويذهب
حسن حس عبد الوهاب إ ى أن العرب أطلقوا لفظة »منست ﺮ« ع ى
الوحدة املعمارية املش ﺮكة ب ن الحصن ّ
والدير ال ظهرت ي القرن
الثاني للهجرة /الثامن امليالدي ،وقبل استعمال كلمة »رباط« ي
مدلولها العربي الخاص ،وأ م أخذوها عن الب نطي ن الذين كانت
لهم منشآت كب ﺮة ع ى النحو املش ﺮك ب ن ٔالاديرة والحصون
الحربية ،وهو لذلك ال يستبعد أن تكون لفظة »منست ﺮ« شائعة
)(٤٩
الاستعمال ي املشرق العربي خاصة بسواحل سوريا وفلسط ن.
إال أننا نجد أن هذا اللفظ ال يطلق إال ع ى بعض املواضع ي
ً
الغرب ٕالاسالمي وخاصة بإفريقية .حيث يذكر ياقوت الحموي ي
هذا السياق أن اسم املنست ﺮ كان يطلق ع ى:
 املنستيـر :وهو موضع ب ن املهدية وسوسة من أرض إفريقية ،بينهكل واحدة م ما مرحلة ،وهو َم ْع ٌ
بد يجتمع فيه ُ
وب ن ّ
الز ّهاد
واملنقطعون للعبادة ،وفيه عدة قصور مبنية ) ،(...وأهل إفريقية
ّ
سكانه بال ّﺮ ُوي ّ
مدو م بالقوت والكفاية).(٥٠
يحسنون مراعاة
ْ
ْ
 منست ﺮ عثمـان :موضع آخر بإفريقية ،بينه وب ن الق ﺮوان ستةمراحل ،وبينه وب ْ ن باجة ثالثة مراحل ،وهو بلد فيه جامع وفنادق
كث ﺮة وأسواق ّ
وحمامات ،وبﺌﺮ ال ت ف ،وقصر لألول مب بالصخر
كب ﺮ .وأهله قوم من قريش ،ويقال ّ
إن ّأول من بناﻩ الربيع بن
)(٥١
سليمان عند دخوله إفريقية.
)(٥٢
 منست ﺮ ٔالاندلـس :يقع ي شرق ا ب ن لقنت وقرطاجنة .ويرجعتاريخ تأسيسه إ ى سنة ٣٣٣هـ٩٤٤/م حسب نقيشة تذكارية
محفوظة باملتحف ٔالاثري بمرسية ّ
تم العثور عل ا سنة ١٨٩٧م،
وقد أشرف ع ى بنائه بعض النازح ن من إفريقية ممن كانوا ي
خدمة الدولة ٔالاغلبية (٥٣).واستمرت ٔالابحاث وعمليات التنقيب
حول هذا املعلم ،حيث تمكن باحث ٓالاثار  Rafael Azuar-Ruizمن
ً
مسجدا صغ ًﺮا ّ
مجمعة ي أع ى
اكتشاف ما يصل إ ى اثن ن وعشرين
الكثبان ع ى الساحل بجوار مدينة كواردمار  Guardamarالساحلية،
ع ى الضفة اليم الجنوبية ،عند مصب ر شقورة ، Ségura
)(٥٤
أطلق عل ا اسم رباط الخالفة.
وال يفوتنا ي هذا الصدد ٕالاشارة إ ى؛ ما ذهب إليه الباحث
ٕالاسباني  Mikel de Epalzaي إحدى دراساته من أن لفظ
»املنست ﺮ« ليس اسم مكان من أصل ُيوناني-التي  ،بقدر ما هو اسم
ً
املؤسسة ٕالاسالمية ذا ا ال انتشرت ي الغرب ٕالاسالمي انطالقا
من منست ﺮ إفريقية .وما عبارة »رباط املنست ﺮ« سوى تجميع إعالمي
ملصطلح ن عربي ن يعنيان حقيقة واحدة ي عصور مختلفة:
»املنست ﺮ« إ ى حدود القرن الحادي عشر امليالدي ،و»الرباط«
ً
انطالقا من القرن الحادي عشر امليالدي ،واستند ي ذلك إ ى وجود
)(٥٥
»منست ﺮ شرق ٔالاندلس«.
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 -٣/٢الحصـن :وقد شاعت هذﻩ التسمية ي ٔالاندلس ،كما ي
تسمي م لحصن قاصرش وغ ﺮﻩ ،لتحص ن هذا النوع من الربط
ً
ً )(٣٩
تحصينا بالغا.
 -٤/٢القلعـة :ي الحصن املنيع ،فرباطات ب رت بإفريقية كان
)(٤٠
يطلق عل ا اسم القالع.
ً
 -٥/٢البـرج أو الناظـور :قد يكون جزء من الرباط ،وتتم منه عملية
الحراسة واملراقبة ،وهو يب ع ى ٔالاماكن العالية املشرفة ع ى البحر
من أجل رؤية املراكب املعادية قبل اق ﺮا ا من الساحل ،وهو ً
أيضا
وسيلة اتصال عن طريق إيقاد الن ﺮان ً
إنذارا بقدوم العدو (٤١)،حيث
)(٤٢
نجد البكري يش ﺮ إ ى رباط ي قرطاجنة ُيعرف ب ﺮج أبي سليمان.
باإلضافة إ ى حديث محمد بن القاسم ٔالانصاري عن الناظور
)(٤٣
املوجود بمدينة سبتة.
ً
 -٦/٢املسجـد :هو كل موضع يتعبد فيه ،ويصبح املسجد رباطا عند
إقامة محرس به ،حيث نجد الدباغ يتحدث عن مسجد ٔالانصار
بالق ﺮوان الذي يوجد بقربه محرس (٤٤).وأطلق التجاني ع ى بعض
الرباطات املوجودة ع ى الساحل اللي اسم املساجد (٤٥)،أما
ً
البكري فيستعمل تركيبا يجمع فيه ب ن املسجد والرباط كقوله:
)(٤٦
مسجد رباط جبل إس ﺮتيل.
 -٧/٢املنستيـر :لفظة شائعة الاستعمال ي اللغة ٕالاغريقية
 Monasterionثم الالتينية  ،Monasteriumكانت تطلق ع ى
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وهكذا؛ يتضح من خالل دراسة مصطلح الرباط أنه كان له دور
حضاري كب ﺮ ي مجال العمارة والتعليم ،فنجح ي توسيع املجال
الجغرا ي للثقافة ٕالاسالمية ،وبالتا ي ترسيخ الشريعة ٕالاسالمية
وتعميق ٕالاشعاع الرو ي ،كما كان له دور جهادي يتج ى ي مراقبة
تحركات العدو ،وحراسة مناطق الثغور ،ودفع الشرور ع ا ،وبذلك
يكون قد حقق الهدف الذي أن ﺊ من أجله ي تثبيت دعائم
ٕالاسالم.
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وباإلضافة إ ى هذﻩ املواضع ال ذكرها ياقوت الحموي ،نجد
صاحب الاستبصار يذهب إ ى أن »النصف الثاني من غابة قفصة
يسقى من ع ن عظيمة خارج املدينة تسم "ع ن املنست ﺮ" ،و ي
ع ن كب ﺮة معينة عذبة يخرج م ا ر كب ﺮ .وهذﻩ الع ن من أحسن
ما يرى من العيون ،و ي ي جانب ال ر املسم بوادي بايش« (٥٦).كما
أنه بالقرب من مدينة غار امللح التونسية توجد »ع ن املنست ﺮ«
و»رأس املنست ﺮ« ما ب ن بلدتي ُسون ن ورفراف ،وحسب الزرك
)(٥٧
فإن هذﻩ ٔالاخ ﺮة كان لها »محرس« )رباط(.
هذا وتجدر ٕالاشارة إ ى؛ أن الرباط ٕالاسالمي ليس تقليداً
للمنست ﺮ ) (Monastèreعند النصارى كما ذهب إ ى ذلك بعض
املستشرق ن ،باعتبار أن هذا ٔالاخ ﺮ كانت مهمته مقصورة ع ى
العبادة والنسك والانقطاع عن الناس ،وهو ذا نوع من دور
انقطاع الرهبان ،ي ح ن ترتكز فكرة الرباط ٕالاسالمي إ ى أصل
قرآني جهادي ،باعتبار أن الرباط ي ٕالاسالم قاعدة حربية قوية
لصد أعداء ﷲ وقتالهم (٥٨).وهو ما أكدﻩ الدكتور العدوي بقوله:
»عرف الب نطيون نظام ٔالاديرة املسلحة ،و ي ٔالاماكن ال انقطع
ف ا الرهبان للعبادة واجتمعوا ف ا سويا لخدمة مطال م مبتعدين
عن الحياة وزخرفها الباطل .ولكن ال توجد شواهد قاطعة ع ى
اش ﺮاك أشباﻩ أولئك الرهبان املقيم ن ي ٔالاديرة املسلحة ي
العمليات الحربية ال قامت ا الدولة الب نطية « (٥٩).ي ح ن
اجتذبت الرباطات البحرية ٔالاتقياء املتحمس ن الحريص ن ع ى
الجهاد لحماية بيضة ٕالاسالم ورد عادية املعتدين .بل إن أحد كبار
املؤرخ ن ٕالاسبان املحدث ن أ.كاس ﺮو ذهب إ ى أنه »قبل ظهور النظم
الديرية العسكرية لدى النصارى بقرون ،كان لدى املسلم ن
الرباطات ال كان يعتكف ف ا الزهاد للعبادة والدفاع عن الحدود.
وهكذا ،فإننا نجد اليوم ي كل من إسبانيا وال ﺮتغال أماكن كث ﺮة
تحمل اسم ) (Rabida, Rapitaوما احتفاظ ٕالاسبان وال ﺮتغالي ن
بأسماء هذﻩ ٔالاماكن سوى دليل ع ى وجود رباطات إسالمية هناك
)(٦٠
كانت تحمل هذا الاسم من قبل«.
 -٨/٢الرابطـة :وتجمع ع ى روابط ،و ي كوكبة من الفرسان تقوم
بدور العسس (٦١).ولقد أطلقت كلمة "رابطة" ي املا ع ى الثكنة
العسكرية املخصصة للمجاهدين املتطوع ن ،ثم أصبحت تطلق
ع ى املكان الذي يأوي إليه أهل الطرق الصوفية لإلقامة والطعام
والتفرغ للعبادة وذكر ﷲ (٦٢).والرابطة ً
أيضا» :صومعة يع ل ف ا
ً
محاطا بأتباعه ومريديه« (٦٣)،وقد ّ
رجل من الصالح ن يعيش
سم
املؤرخون "رابطة" املكان الذي أقام فيه عبد ﷲ بن ياس ن وجماعة
من اللمتوني ن الص اجي ن ي إحدى الجزر الساحلية بأق
الجنوب املغربي وذلك ي النصف ٔالاول من القرن الخامس الهجري،
وتالحق الص اجيون برابطة ابن ياس ن لينقطعوا معه ف ا إ ى عبادة
ﷲ تعا ى وليتعلموا منه أمور دي م إ ى أن بلغ عددهم نحو ألف
رجل ،فدعاهم لجهاد القبائل الزائغة عن تعاليم ٕالاسالم ،وتطور
أمرهم إ ى أن كونوا دولة املرابط ن).(٦٤

مما يدل ع ى تطور مفهوم الرباط الذي أصبح مأوى للفقراء
والصوفية ،واملرابطة فيه دف إ ى مرابطة النفس ٔالامارة بالسوء
ومجاهد ا ،وقتال شهوا ا بالعزلة وتقديم الطاعات من صالة
وصيام ،و ذيب رو ي ،واس ادة من العلم واملعرفة .فظهرت
تسميات جديدة له م ا:
 -٩/٢الخانقاﻩ )أو الخانقة أو الخانكاﻩ( :الجمع /خوانق
وخانقاوات ،كلمة فارسية تطلق ي املشرق ع ى املكان الذي يتعبد
)(٦٥
فيه الشيوخ والدراويش واملرشدون يجرون فيه مراسم تصوفهم.
وقيل ُس ِ ّم خانقاﻩ من الخنق لتضييقهم ع ى أنفسهم (٦٦).ع ى أن
الخوانق لم تلبث أن ضت برسالة اجتماعية واضحة ،فغدت
مأوى للغرباء.
 -١٠/٢التكية :الجمع /تكايا ،و ي كلمة غامضة ٔالاصل ،وردت ف ا
عدة اج ادات ،وقد أطلق العثمانيون ع ى الخانقاﻩ اسم التكية،
باعتبارها »مأوى "الفقراء" من الصوفية ،وأصحاب الطرق ومكان
ملمارسة التعبد والخلوة والانقطاع ،ومنتدى يجتمعون فيه،
)(٦٧
ويمارسون ف ا شعائرهم الدينية كإقامة ٔالاذكار واملوالد النبوية«.
 -١١/٢الزاوية :الجمع /زوايا ،وقد عرفت بأ ا» :مدرسة دينية ودار
ً
ً
مخصصا للتعبد وإيواء
موضعا
مجانية للضيافة« (٦٨)،باعتبارها
املحتاج ن وإطعامهم ،وهم يحيون ف ا حياة التقوى ويتلقون ف ا
ً
ً
إسالميا من خالل عقد حلقات دراسية .وتطلق الزاوية أيضا
تعليما
ع ى املكان الذي يجتمع الزهاد فيه حول شيخ من الشيوخ أو حول
ضريح واحد م م (٦٩).هذا ولم يعرف املغرب الزوايا ذا املع إال
بعد القرن الخامس الهجري ،وسميت بادئ ٔالامر "دار الكرامة"،
ُ
كال بناها يعقوب املنصور املوحدي بمراكش ،ثم أطلق اسم "دار
الضيوف" ع ى ما بناﻩ املرينيون من الزوايا (٧٠)،فكان لها دور مهم
ي نشر الو ي الدي والثقا ي وتحرير البالد من سيطرة الاحتالل
ٔالاجن .
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) (١٧ذيب اللغة ،م.س ،ج ،١٣ص.٣٣٨ :
) (١٨القرط )أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد ٔالانصاري( ،الجامع ألحكام القرآن،
ط ،٣.دار الكاتب العربي ،القاهرة ،١٩٦٧ ،ج ،٨ص.٣٦:
)ٔ (١٩الازهري ،ذيب اللغة ،م.س ،ج ،١٣ص .٣٣٩ :والزبيدي ،تاج العروس،
م.س ،مج ،٥ص.١٤٢
) (٢٠سورة القصصٓ ،الاية.١٠ :
) (٢١سورة الكهفٓ ،الاية.١٤ :
) (٢٢ابن منظور ،لسان العرب ،مج ،٧ص ،٣٠٣ :والف ﺮوزآبادي ،القاموس
املحيط ،م.س ،ج ،٢ص .٣٦١ :والزبيدي ،تاج العروس ،م.س ،مج ،٥ص:
.١٤٢
) (٢٣معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،٢ص.٤٧٨ :
)ّ (٢٤
السرحان ُ)مح هالل( » ،ﱡ
الربط ٕالاسالمية :تعريفها وتاريخها ودورها ي
ّ
الدفاع عن ُ
الحدود« ،مجلة املورد ،املجلد الرابع عشر ،العدد الثالث،
وزارة الثقافة وٕالاعالم ،بغداد ،خريف ١٩٨٥م ،ص.٦٩ :
) (٢٥السهروردي )عبد القاهر بن عبد ﷲ( ،عوارف املعارف ،ط ،١.دار الكتاب
العربي ،ب ﺮوت ،١٩٦٦ ،ص.١٠٤ :
)ُ (٢٦دوزي )ري ارت( ،تكملة املعاجم العربية ،تعريب وتعليق :الدكتور محمد
سليم النعيم  ،دار ّ
الرشيد للنشر ،منشورات وزارة الثقافة وٕالاعالم،
الجمهورية العراقية ،١٩٨٢ ،مادة )رباط( ،ج ،٥ص.٧١ :
) (٢٧مارسيه )جورج( ،دائرة املعارف ٕالاسالمية ،ترجمة الشنتاوي ،دار الفكر،
القاهرة ،د.ت ،مادة )رباط( ،املجلد  ،١٠ص.١٩ :
)ّ (٢٨
عطية ﷲ )أحمد( ،القاموس ٕالاسالمي ،مكتبة ال ضة املصرية ،القاهرة،
مايو  ،١٩٦٦مج ،٢ص.٤٨٧ :
) (٢٩ابن مرزوق )محمد التلمساني( ،املسند الصحيح الحسن ي مآثر ومحاسن
موالنا أبي الحسن ،دراسة وتحقيق :الدكتورة ماريا خيسوس بيغ ﺮا،
تقسيم :محمود ّ
بوعياد ،إصدارات املكتبة الوطنية ،الجزائر ،١٩٨١ ،ج،٢
ص.٤١١ :
) (٣٠ابن رشد )أبو الوليد محمد بن أحمد القرط (ّ ،
املقدمات ّ
املمهدات لبيان
ما اقتضته رسوم ّ
ّ
الشرعيات والتحصيالت املحكمات
املدونة من ٔالاحكام
ّ
ألمهات مسائلها املشكالت ،تحقيق :د .محمد ح ي ،ط ،١.دار الغرب
ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،١٩٨٨ ،ج ،١ص.٣٦٤ :
) (٣١املهماﻩ )مصطفى عبد السالم( ،املرأة املغربية والتصوف ي القرن الحادي
عشر الهجري ،ط ،١.مطابع دار الكتاب ،الدار البيضاء ،١٩٧٨ ،ص.٤٤ :
) (٣٢خطاب )محمود شيت( ،املصطلحات العسكرية ي القرآن الكريم ،ط،١.
دار الفتح ،ب ﺮوت ،١٩٦٦ ،ج ،١ص.٢٧٦ :
) (٣٣الو ي )الشيخ طه( " ،املدينة ي ٕالاسالم" ،مجلة الفكر العربي ،العدد التاسع
والعشرون ،السنة الرابعة ،ب ﺮوت ،أكتوبر -نوفم ﺮ  ،١٩٨٢ص.١٢٧ :
) (٣٤النويري )شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب( ،اية ٔالارب ي فنون ٔالادب،
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ،مطابع كوستاتسوماس وشركاﻩ،
القاهرة ،السفر السادس ،ص.١٩٧ :
) (٣٥املقريزي ّ
)تقي الدين أبي العباس أحمد بن ع ي(  ،كتاب املواعظ والاعتبار
بذكر الخطط وٓالاثار املعروف بالخطط املقريزية ،ط ،٢.مكتبة الثقافة
الدينية ،القاهرة ،١٩٨٧ ،ج ،٢ص٤٢٧ :
) (٣٦ابن دقماق )إبراهيم بن ّ
محمد بن ْأي َد َم العالئي( ،الانتصار لواسطة عقد
ٔالامصار ي تاريخ مصر وجغرافي ا ،املكتب التجاري للطباعة والتوزيع
والنشر ،ب ﺮوت ،د.ت ،القسم ٔالاول ،ص-٣٦ -٢٩ -٢٥ -٢٣ -١٨ -١٦ -١٥ :
 .١٠٤-٣٩ -٣٧والقسم الثاني ،ص.٣٧ :
ُ
) (٣٧البكري )أبو عبيد( ،املسالك واملمالك ،تحقيق وتقديم :أدريان فان ليوفن
وأندري ف ﺮي ،الدار العربية للكتاب ،واملؤسسة الوطنية لل ﺮجمة والتحقيق
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) (١ابن فارس )أبو الحس ن أحمد( ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم
محمد هارون ،دار الفكر ،القاهرة ،١٩٧٩ ،مادة )ربط( ،ج ، ٢ص.٤٧٨ :
وابن منظور )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم( ،لسان العرب ،ط،٣.
دار صادر ،ب ﺮوت ،١٩٩٤ ،مادة )ربط( ،مج ،٧ص .٣٠٢ :والف ﺮوزآبادي )مجد
الدين( ،القاموس املحيط ،دار الحديث ،القاهرة ،د.ت ،مادة )ربط( ،ج،٢
ص .٣٦٠ :والزبيدي )محمد مرت ( ،تاج العروس من جواهر القاموس،
دار مكتبة الحياة ،ب ﺮوت ،د.ت ،مادة )ربط( ،مج ،٥ص.١٤١ :
) (٢ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،٢ص .٤٧٨ :وابن منظور ،لسان
العرب ،م.س ،مج ،٧ص.٣٠٣ :
) (٣ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،مج ،٧ص .٣٠٤-٣٠٣ :والزبيدي ،تاج
العروس ،م.س ،مج ،٥ص.١٤١ :
َ
) (٤الكرمي )حسن سعيد(  ،الهادي إ ى لغة العرب ،ط ،١.دار لبنان ،ب ﺮوت،
 ،١٩٩١مادة )ربط( ،ج ،٢ص.١٢١ :
) (٥ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،مج ،٧ص ،٣٠٢ :والف ﺮوزآبادي ،القاموس
املحيط ،م.س ،ج ،٢ص .٣٦٠ :والزبيدي ،تاج العروس ،م.س ،مج ،٥ص:
.١٤١
) (٦سورة آل عمرانٓ ،الاية.٢٠٠ :
ّ
املخصص ،املكتب التجاري
) (٧ابن سيدﻩ )أبو الحسن ع ي بن إسماعيل( ،كتاب
للطباعة والتوزيع والنشر ،ب ﺮوت ،د.ت) ،باب محابس الخيل( ،مج ،٢ص:
.١٨٣
) (٨ابن أنس )مالك( ،كتاب املوطأ ،صححه ورقمه ّ
وخرج أحاديثه ،وعلق عليه:
محمد فؤاد عبد البا ي ،املكتبة الثقافية ،ب ﺮوت) ،١٩٨٨ ،باب الجهاد( ،ج،١
ص .١٦١ :وٕالامام مسلم )أبو الحس ن مسلم بن الحجاج القش ﺮي
النيسابوري( ،صحيح مسلم ،تحقيق وتعليق :محمد فؤاد عبد البا ي ،ط،١.
دار إحياء ال ﺮاث العربي ،ب ﺮوت) ،١٩٥٥ ،كتاب الطهارة() ،باب إسباغ
الوضوء ع ى املكارﻩ( ،رقم ،٤١مج ،١ص.٢١٩ :
) (٩ابن منظور  ،لسان العرب ،م.س ،مج ،٧ص .٣٠٣-٣٠٢ :والزبيدي ،تاج
العروس ،م.س ،مج ،٥ص.١٤١ :
) (١٠ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،٢ص .٤٧٨ :والصغاني
)الحسن بن محمد بن الحسن( ،العباب الزاخر واللباب الفاخر ،تحقيق:
الشيخ محمد حسن آل ياس ن ،ط ،١.دار الرشيد ،بغداد ،١٩٨٠ ،مادة
)ربط( ،ص.٦٧ :
حماد(ّ ،
ّ
) (١١الجوهري )إسماعيل بن ّ
الصحاح تاج اللغة وصحاح
العربية،
ِ
ّ
تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،ط ،٤.دار العلم للمالي ن ،ب ﺮوت ،يناير
 ،١٩٩٠مادة )ربط( ،ج ،٣ص .١١٢٧ :وابن منظور ،لسان العرب ،م.س،
مج ،٧ص .٣٠٢ :والزبيدي ،تاج العروس ،مج ،٥ص.١٤١ :
ّ
املخصص ،م.س ،مج ،٢ص .١٨٣ :والصغاني ،العباب
) (١٢ابن سيدﻩ ،كتاب
الزاخر ،م.س ،ص .٦٧ :وابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،مج ،٧ص:
 .٣٠٢والف ﺮوزآبادي ،القاموس املحيط ،م.س ،ج ،٢ص.٣٦١-٣٦٠ :
) (١٣سورة آل عمرانٓ ،الاية.٢٠٠ :
)ٔ (١٤الازهري )أبو منصور محمد بن أحمد( ،ذيب اللغة ،تحقيق :أحمد عبد
العليم ال ﺮدوني وع ي محمد البجاوي ،الدار املصرية للتأليف وال ﺮجمة،
القاهرة ،د.ت ،مادة )ربط( ،ج ،١٣ص .٣٣٨ :واملطرزي )أبو الفتح ناصر بن
عبد السيد بن ع ي( ،كتاب املغرب ي ترتيب ّ
املعرب ،دار الكتاب العربي،
ِ
ب ﺮوت ،د.ت  ،ص.١٨١ :
) (١٥سورة ٔالانفالٓ ،الاية.٦٠ :
)ٔ (١٦الازهري ،ذيب اللغة ،م.س ،ج ،١٣ص .٣٣٨ :وابن منظور ،لسان
العرب ،م.س ،مج ،٧ص.٣٠٣ :

ﻣﻘﺎﻻت
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إكرام شقرون ،مصطلح الرباط...

والدراسات :بيت الحكمة ،دار الغرب ٕالاسالمي ،١٩٩٢ ،ج ،٢ص-٦٦٩ :
 .٧٥٩ -٦٩٢ -٦٩١ -٦٧٦والتجاني )أبو محمد عبد ﷲ بن محمد بن أحمد(،
رحلة التجاني ،تقديم وتحقيق :حسن حس عبد الوهاب ،املطبعة
الرسمية ،تونس ،١٩٥٨ ،ص.٨٥ -٦٩ -٣٠ :
) (٣٨الف ﺮوزابادي ،القاموس املحيط ،م.س ،مج ،٢ص.١١٨-١١٧ :
محمد بن ّ
) (٣٩الشريف ٕالادريﺴ )أبو عبد ﷲ ّ
محمد بن عبد ﷲ بن إدريس
ّ
الحمودي الحس ( ،نزهة املشتاق ي اخ ﺮاق ٓالافاق ،مكتبة الثقافة
الدينية ،القاهرة ،١٩٩٤ ،املجلد  ،٢ص.٥٦٢-٥٥٥ ،٥٥١ :
) (٤٠البكري ،املسالك واملمالك ،م.س ،ج ،٢ص.٧٢١ :
) (٤١الجاسم )هاشم إسماعيل(" ،الخطة العسكرية الدفاعية للثغور ال ﺮية
والبحرية ح اية العصر ٔالاموي" ،مجلة آفاق عربية ،العدد ،٦السنة
السابعة ،شباط ١٩٨٢م ،ص.٤٣ :
) (٤٢املسالك واملمالك ،م.س ،ج ،٢ص.٧٠٢ :
)ٔ (٤٣الانصاري )محمد بن القاسم( ،اختصار ٔالاخبار عما كان بثغر سبتة من
س ٓالاثار ،تحقيق :عبد الوهاب بن منصور ،املطبعة امللكية ،الرباط،
 ،١٩٨٣ص.٣٢ :
ي
) (٤٤الدباغ )أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ٔالانصار ( ،معالم ٕالايمان ي معرفة
ّ
أهل الق ﺮوان ،أكمله وعلق عليه :ابن نا ي التنو ي ،تحقيق :عبد املجيد
خيا ي ،ط ،١.دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت ،٢٠٠٥ ،ج ،١ص.٥٨ :
) (٤٥رحلة التجاني ،م.س ،ص .٢٥٠ -٢٤٩ -٢٤٨ -٢٤٧ -٢٢٠ -٢١٩ :ولعل
أشهرها بطرابلس :مسجد الشعاب -ومسجد خطاب -ومسجد املجاز-
ومسجد الجدة...
) (٤٦املسالك واملمالك ،م.س ،ج ،٢ص.٧٩٣ :
(47) Asin (Jaime Oliver): «Les Tunisiens en Espagne, à travers la
toponymie», in: les Cahiers de Tunisie, Tome XVIII, N°6970, 1er et 2ème trimestres 1970, p. 17.

Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid, Tomo
XXXI, 1897, p. 31-33.

) (٥٦ابن عبد ربه الحفيد ،الاستبصار ي عجائب ٔالامصار ،نشر وتعليق :د .سعد
زغلول عبد الحميد ،دار النشر املغربية ،الدار البيضاء ،١٩٨٥ ،ص.١٥٢ .
) (٥٧الزرك )أبو عبد ﷲ محمد بن إبراهيم( ،تاريخ الدولت ن املوحدية
والحفصية ،تحقيق وتعليق :محمد ماضور ،املكتبة العتيقة ،تونس،
 ،١٩٦٦ص.١١٦ .
Gafsi Slama (Abdelhakim): «Des autres al-Monastir en
Tunisie ?», in: La rábita en el islam: Estudios Interdisciplinare,
Actas de los congressos internacionals de Sant Carles de la Ràpita
(1989, 1997), Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita,
Universidad d’Alicante, Alicante, 2004, p: 296.

) (٥٨الكتاني )يوسف( ،مدرسة ٕالامام البخاري ي املغرب ،دار لسان العرب،
ب ﺮوت ،الجزء الثاني ،ص.٤٨١ - ٤٨٠ :

Epalza (Mikel de): Al Munastir d’Ifriqiya et al-Munastir de Xarq
al-Andalus, op.cit, p100-101.
Marçais (Georges): «Notes sur les ribats en Berbérie» in:
Mélanges d’histoire et d’archéologie de l’Occident musulman,
Imprimerie officielle du Gouvernement général de l’Algérie,
Alger, 1957, Tome I, p. 31-32.

) (٥٩العدوي )إبراهيم أحمد(ٔ ،الامويون والب نطيون :البحر ٔالابيض املتوسط
بح ﺮة إسالمية ،ط ،١.دار رياض الصالح ن ،الفيوم١٩٩٤ ،م ،ص.٦٨ :

(60) Castro (Américo), The structure of Spanish History, Trans.
Edmund L. King. Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 1954, p. 203-204.

) (٦١دوزي )ري ارت( ،تكملة املعاجم العربية ،م.س ،ج ،٥ص.٧٢ :
) (٦٢الو ي )الشيخ طه( ،املساجد ي ٕالاسالم ،ط ،١.دار العلم للمالي ن ،ب ﺮوت،
آب ،١٩٨٨ص.١٠٥ :
) (٦٣مارسيه )جورج( ،مادة )رباط( ،دائرة املعارف ٕالاسالمية ،م.س ،مج،١٠
ص.٢٤ :
) (٦٤ح ي )محمد( ،الزاوية الدالئية ودورها الدي والعلمي والسياﺳ  ،ط،٢.
مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،١٩٨٨ ،ص .٢٣ :ومعلمة املغرب،
مادة )رباط( ،الجمعية املغربية للتأليف وال ﺮجمة والنشر ،مطابع سال،
سال ،٢٠٠١ ،مج ،١٣ص.٤٢٤٢ :
)ّ (٦٥
السرحان ُ)مح هالل( ،ﱡ
الربط ٕالاسالمية ،م.س ،ص.٧٦ :
) (٦٦الحف )عبد املنعم( ،معجم املصطلحات الصوفية ،ط ،٢.دار املس ﺮة،
ب ﺮوت ،١٩٨٧ ،ص.٨٧ :
ُ
)ٓ (٦٧الالوﺳ )عادل كامل(» ،الربط البغدادية ي التاريخ والخطط« ،مجلة
املورد ،املجلد السابع ،العدد ٔالاول ،بغداد١٣٩٨ ،هــ /ربيع ١٩٧٨م ،ص:
.١١٣
) (٦٨دائرة املعارف ٕالاسالمية ،مادة )زاوية( ،م.س ،مج ،١٠ص.٣٣٢ :
) (٦٩القابﺴ )نجاح(» ،املعاهد واملؤسسات التعليمية ي العالم ٕالاسالمي«،
مجلة املؤرخ العربي ،العدد التاسع عشر1401 ،هــ1981/م ،ص- ١٨٤ :
.١٨٦
) (٧٠الدكا ي )محمد بن ع ي( ،الكناشة العلمية ،مخطوط الخزانة العامة،
مجموع ج  ،91ورقة .٢٧٨

Malacofauna, Diputacion Provincial de Alicante, Alicante,
1989, p : 9, p : 13-17, p : 208-215. Azuar Ruiz (Rafael): «Una
Rábita hispanomusulmana del siglo X (Guardamar del
Segura, Alicante, Espana» in: Archéologie Islamique, N°1,
1990, p : 109-122.
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وحسب هذﻩ النقيشة فإن الذي أمر ببنائه هو :أحمد بن لول بن بنت الواثق
باهلل ،وهو أم ﺮ عباﺳ من أصل مشر ي ،استقرت أسرته بالق ﺮوان ي خدمة
الدولة ٔالاغلبية.
(54) Azuar Ruiz (Rafael) (éd), La Rábita califal de las dunas de
Guardamar (Alicante): Cerámica, Epigrafia. Fauna.

de xarq-Al-Andalus», in: Actes du VII colloque universitaire
tuniso-espagnol sur: Le Patrimoine Andalous dans la culture
arabe et espagnole, cahiers du C.E.R.E.S, Tunis, 1991, p :100101.
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وزبيس )سليمان مصطفى( ،املنست ﺮ :ماض ا ومعاملها التاريخية ،الدار التونسية
للنشر ،تونس ،د.ت ،ص.٣ .
) (٤٨مخلوف )محمد بن محمد( ،شجرة النور الزكية ي طبقات املالكية ،دار
الكتاب العربي ،ب ﺮوت ،د.ت ،القسم الثاني ،ص.١٨٩ .
) (٤٩عبد الوهاب )حسن حس ( ،ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية
التونسية ،جمع وإشراف :محمد العروﺳ املطوي ،مكتبة املنار ،تونس،
 ،١٩٧٢القسم الثالث ،ص.٤٠٤-٤٠٣ :
) (٥٠الحموي )شهاب الدين أبو عبد ﷲ ياقوت بن عبد ﷲ( ،كتاب املش ﺮك
ً
ً
وضعا واملف ﺮق
صقعا ،ط ،٢.عالم الكتب ،ب ﺮوت ،١٩٨٦ ،ص.٤٠٤ :
) (٥١نفسه ،ص .٤٠٥-٤٠٤ :والبكري ،كتاب املسالك واملمالك ،م.س ،ج ،٢ص:
.٧١٨
ً
ً
ق
ي
) (٥٢ياقوت الحمو  ،كتاب املش ﺮك وضعا واملف ﺮ صقعا ،م.س ،ص.٤٠٥ :
(53) Codera (Francisco): «Inscription arabe de Guardamar », in:

(Mikel de): «Al-Munastir d’Ifriqiya et Al-Munastir

(55) Epalza
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مصطفى علوي ،الحياة الثقافية...
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قامت دولة ب عبد الواد )الدولة الزيانية( ي املغرب ٔالاوسط
سنة  ٦٣٣ھ١٢٣٥/م ع ى أنقاض دولة املوحدين ،مثلها مثل الدولة
الحفصية باملغرب ٔالادنى )تونس( سنة  ٦٢٦ھ١٢٢٩/م ،والدول
املرينية ي املغرب ٔالاق سنة  ٦٦٨ھ١٢٦٩/م ،ويعود الفضل ي
تأسيس الدولة الزيانية إ ى الدور الذي لعبته قبيلة ب عبد الواد
الزناتية ،غ ﺮ أن ٔالاحوال السياسية للمغرب ٕالاسالمي بعد سقوط
املوحدين تم ت بالهدوء وعدم الاستقرار السياﺳ املؤقت ن ،كما
عرفت الدولة الزيانية ف ن داخلية ألسباب كث ﺮة م ا التنافس ع ى
العرش ب ن أفراد ٔالاسرة الحاكمة .تتناول هذﻩ الدراسة ٔالاحوال
الثقافية ي املغرب ٔالاوسط بعد سقوط دولة املوحدين وقيام
الدولة الزيانية سنة  ٦٣٣ھ١٢٣٥/م ،من خالل كتابات الرحالة
والجغرافي ن املغاربة ي ظل ظروف سياسية مضطربة ب ن الدول
املغاربية الفتية الثالث وانعكاسا ا ع ى الحياة الثقافية.
ﻣﻘﺪﻣﺔ

استطاع يغمراسن بن زيان أن يقيم دولته )الدولة الزيانية( ي
املغرب ٔالاوسط بعد سقوط دولة املوحدين واستمر ي حكمها ما
يقارب الخمس ن سنة )٦٣٣ھ١٢٣٥/م٦٨١ -ھ١٢٨٢/م( (١)،وعرف
كيف يؤمن دولته ويحص ا ويحم ا من ب حفص تارة ومن
املريني ن تارة أخرى ،ح أصبحت من أقوى دول املغرب ٕالاسالمي
طوال أيامه (٢)،وجعل تلمسان عاصمة لها ال قال ع ا الجغرا ي
ابن سعيد املغربي" :قاعدة ب عبد الواد" (٣)،وصفها كل من
الرحالة العبدري بقوله" :وتلمسان مدينة كب ﺮة ،سهلية جبلية،
جميلة املنظر" (٤)،والحسن الوزان" :تلمسان مدينة كب ﺮة ،و ي
عاصمة اململكة ...وقد توسعت أيام ب عبد الواد ح أصبح ف ا
ستة عشر ألف كانون ع ى عهد امللك أبي تاشف ن) (٦)،"(٥ويبدو
اختيار تلمسان كان ألهمي ا الاس ﺮاتيجية والاقتصادية ال تم ت
ا قبل خضوعها للموحدين.
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻷوﺳﻂ
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أستاذ مساعد التاريخ الوسيط
كلية ٓالاداب واللغات والعلوم الاجتماعية
جامعة بشار – الجمهورية الجزائرية

نور الدين شعباني ،الحياة الثقافية ي املغرب ٔالاوسط من خالل
كتابات الرحالة والجغرافي ن املغاربة خالل القرن ن السابع والتاسع
الهجري ن /الثالث عشر والخامس عشر امليالدي ن -.دورية كان
التاريخية -.العدد الثامن عشر؛ ديسم ﺮ  .٢٠١٢ص .٨٠ – ٧٤
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:

كان ألمراء وسالط ن ب زيان رعاية مستمرة للعلم ؤالادب
ومختلف العلوم ،وكان من بي م من كان ينتم إليه ،فكان م م
الفقيه والشاعر ؤالاديب والفنان ،مثل السلطان أبي تاشف ن ٔالاول
الذي كان ً
مولعا بالفن والعمران ،ؤالام ﺮ الفقيه أبي محمد عبد ﷲ
بن عثمان املعروف بابن أبي حفص وغ ﺮهم (٧)،فأصبحت بذلك
تلمسان مركز إشعاع علم يؤمها الفقهاء والعلماء من العالم
ٕالاسالمي .لكن الرحالة املغربي العبدري بوصفه الدقيق أمدنا
بمعلومات هامة عن ركود الحركة الفكرية والثقافية باملغرب
ً
ٕالاسالمي عقب سقوط املوحدين) (٨قائال" :وأما العلم فقد درس
)(١٠) (٩
رسمه ي أك ﺮ البالد ،وغاضت أ ارﻩ ُ
فأزدحم ع ى الثماد "،
ً
وحضر العبدري ً
مطبقا ع ى
درسا ي النحو ي تلمسان فوجد الجهل
ً
الجميع (١١)،ووصف مدينة الجزائر وقتئذ قائال" :فلم يبق ا من
أهل العلم محسوب ،وال شخص إ ى فن من فنون املعارف املنسوب.
ُ
ً
وقد دخل ا سائال عن عالم يكشف ك ْرَبة ،أو أديب يونس غربة،
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ً
منتشرا ي مدن وقرى الدولة الزيانية ،وكان
كان التعليم
منظم ضمن مؤسسات تعليمية بحسب ٔالاغراض والوظائف املرجوة
م ا (٢١)،م ا املدارس واملساجد والزوايا والكتاتيب.
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أوﻻً :اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

)(٢٠

ُ
لم تعرف املدرسة) (٢٢باسمها هذا ي املغرب ؤالاندلس ح
اية عصر املوحدين ،إذ نقل املرينيون الذين تولوا الحكم بعد
املوحدين النظام املدرﺳ إ ى املغرب عن ٔالايوبي ن ي مصر ي
النصف الثاني من القرن السابع الهجري (٢٣)،فاملدارس ي تلك
ٔالاماكن أو الدور أو املباني املنظمة ال يقصدها طالب العلم ،ويتو ى
التدريس ف ا معلمون وأستاذة وعلماء ،واملدرسة بناء يشبه املسجد
الجامع والربط ،و ي لفظ يع بناية مخصصة للدراسة (٢٤)،وقد
أعجب الرحالة املغاربة باملدرسة ونظامها ي املشرق فجلبوﻩ إ ى
املغرب ٕالاسالمي.
كان سالط ن ب زيان دفون من وراء إنشاء املدارس ي املقام
ٔالاول إ ى نشر التعليم والثقافة (٢٥)،وكان من أهدافها إحالل مذهب
)(٢٦
السلف الصالح و ي مقدم ا مذهب ٕالامام مالك ر ﷲ عنه.
وعن مدارس تلمسان الزيانية يقول الحسن الوزان" :وخمس
مدارس حسنة ،جيدة البناء مزدانة بالفسيفساء وغ ﺮها من ٔالاعمال
)(٢٧
الفنية ،شيد بعضها ملوك تلمسان وبعضها ملوك فاس"،
و"تتكفل املدارس الخمس بمعاشهم بكيفية منتظمة" (٢٨)،ومن
أشهر املدارس ال أنشأها الزيانيون:
مدرسة اب ٕالامام :تعد أول مدرسة بناها بنو عبد الواد ي
املغرب ٔالاوسط ،وكان ذلك سنة ٧١٠ھ١٣١٠/م ي عهد السلطان
أبي حمو موﺳ ٔالاول ي أول عهدﻩُ ،
وع ن ع ى رأس هيئة التدريس
َ
وان العاملان اب ٕالامام (٢٩)،هما :أبي زيد عبد الرحمن بن
ا ٔالاخ ِ
ٕالامام (٣٠)،وأخيه أبي موﺳ عيﺴ بن ٕالامام (٣١)،اللذين دخال
تلمسان وسميت باسمهما ،وذكر عبد الرحمن ابن خلدون أنـه برفقة
َ
وان ،فأوصلهما إ ى أبي حمو ،وأث عل ما.
»الكناني هذان ٔالاخ ِ
وعرفـه بمقامهما ي العلم ،فاعتبط ما أبو حمو ،واختط لهما
ً
تكريما لهما
املدرسة املعروفة ما ي تلمسان« (٣٢)،فكانت املدرسة
ملكان ما العلمية ي املجتمع.
املدرسة التاشفينية :و ي ثاني مدرسة زيانية أسسها أبو
ً
قصرا من أعظم
تاشف ن ابن أبي حمو ٔالاول وزخرفها ح أصبحت
قصور امللوك ،وقد حضر ي حفل افتتاحها عالمة عهدﻩ )أبو موﺳ
املشدا ي( ،وهو من أقطاب عصرﻩ ي الفقه املالكي (٣٣).تقع إ ى جانب
املسجد ٔالاعظم و ي ي منتﻬ الروعة والجمال (٣٤)،وقد زارها
)(٣٥
الرحالة الحسن الوزان وكانت ال تزال تقوم بمهمة التدريس،
وقال ع ا عبد الرحمن بن خلدون» :وب السلطان أبو تاشف ن
َ
مدرسة ي تلمسان ،فقدمه )امل ﱠقري() (٣٦للتدريس ا ،يضا ي به
أوالد ٕالامام ،وتفقه عليه ي تلمسان جماعة ،كان من أوفرهم َس ْه ًما
َ
ي العلوم أبو عبد ﷲ امل ﱠقري هذا« (٣٧)،فكانت من أشهر املدارس
ال ساهمت ي تخريج دفعات من الفقهاء والعلماء.
املدرسة اليعقوبية :أسسها أبو حمو موﺳ الثاني )٧٩١- ٧٦٠
ھ( ،وبناها للعالمة أبي عبد ﷲ الشريف التلمساني (٣٨).وقد شيد
ً
مسجدا ،وأحدث بجان ا مق ﺮة ضمت ضريح أبيه أبي
إ ى جان ا
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ُ
فكأن أسأل عن ٔالابلق العقوق .أو أ َحاول تحصيل بيض
ٔالانوق(١٢)"...و يبدو أن الحركة الفكرية والثقافية استعادت نشاطها
وانتعاشها مع املريني ن ي عهد يعقوب بن عبد الحق الذي دشن
املشروع املدرﺳ ي املغرب و الحفصيون بإفريقية) (١٣فعمت هذﻩ
التجربة بالد املغرب.
وممن لق م العبدري ي تلمسان أبو زكرياء ي ي بن عصام
فقال عنه» :وهو رجل َح ﱡ متعفف ،له حظ ي اللغة ،ويقر ُ
ض من
ِ
ِ
الشعر ما ال بأس بهً ،
جارا ألبي عبد ﷲ بن خميس فكنت أجتمع به
عندﻩ كث ًﺮا« (١٤)،فع ى الرغم من الوصف الس ﺊ للرحالة العبدري
لألوضاع الثقافية آنذاك ي املغرب ٔالاوسط ،إال أن هذا الوصف ال
ينفي وجود علماء وفقهاء .ومن العوامل ال ساعدت ع ى انتعاش
الحركة العلمية والثقافية الزيانية اهتمام السالط ن بالعلم والعلماء
ً
خصوصا أبو حمو موﺳ ٔالاول ،وأبو
وتقري م من مجالسهم،
تاشف ن عبد الرحمن ٔالاول وأبو حمو موﺳ الثاني ،وأبو زيان محمد
الثاني ،وأبو العباس العاقل الذين كان يشجعون العلماء
)(١٥
ؤالادباء.
تنافس ملوك ب زيان وب حفص وب مرين منافسة شديدة
ي نشر الثقافة وتقريب العلماء إل م واهتمامهم م ،مما جعل
ملوك تلمسان وتونس وبجاية وفاس وبنو ٔالاحمر ي غرناطة ي
ٔالاندلس يرحبون برجال العلم ؤالادب ي عواصمهم ،وإنزالهم
مكان م الالئقة بشأ م ومنحهم الهدايا والعطايا (١٦)،فتعددت
املناظرات العلمية وكان للرحلة ي طلب العلم دور كب ﺮ ي ازدهار
العلوم ي املغرب ٔالاوسط.
كان التعليم ينقسم إ ى قسم ن :قسم يمارس ي املساجد،
وقسم يمارس ي املدارس ،وكانت املساجد ي املدن والقرى تلقن ي
مقدمة العلوم القرآن والحديث ،ثم تدرس النحو واللغة والفقه
ؤالادب ،أما املساجد كانت ُت ﱠ
درس ا العلوم الدينية كالفقه
)(١٧
ؤالاصول والحديث والقرآن وتفس ﺮﻩ واللغة والنحو ؤالادب،
وكانت العلوم الدينية تمكن الطلبة من الحصول ع ى الوظائف
)(١٨
الهامة ي القضاء و ي الدواوين ٕالادارية وغ ﺮها من املناصب،
ً
ويبدو أن الفئة املثقفة كانت أوفـر حظا عن غ ﺮها من الفئات
ٔالاخرى.
إن املراكز الثقافية ال نشأت خارج تلمسان ،كوهران ،وجزائر
ب مزغنة ،وقلعة ب راشد ،ومستغانم ،ومازونة ،تتلمذ علماءها
ٔالاوائل عن علماء تلمسان ،وعند عود م إ ى ديارهم لعبوا ً
دورا
ً
بارزا ي نشر ٕالانتاج العلم لعلماء تلمسان (١٩)،فسادت الثقافة
املغرب ٔالاوسط.

 -١/١اﻟﻤﺪارس:
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كانت املساجد قبل تأسيس املدارس والزوايا ي املؤسسة ال
تستقبل الطلبة واملصل ن ،فاملسجد مقر للعبادة وبمثابة جامعة أو
معهد لتلقي الدروس ،فتعقد به الحلقات ،وتنظم فيه املناظرات
العلمية ،ويجتمع فيه العامة والخاصة (٥٢)،ولم يكن املسجد ع ﺮ
ً
التاريخ ٕالاسالمي ً
مركزا للعلم والثقافة.
مقرا للعبادة فقط ،بل كان
انتشرت املساجد ي املغرب ٔالاوسط ي العهد الزياني ،واتسمت
بطراز معماري وف رائع زادها جمالية ،وقد وصف الحسن الوزان
ً
مساجد تلمسان قائال" :توجد ي تلمسان مساجد عديدة وجميلة
ً
صينة ،لها أئمة وخطباء" (٥٣)،ووصفها مرمول قائال" :يوجد ع ﺮ
املدينة )تلمسان( كلها عدد كث ﺮ من املساجد الفخمة ذات املوارد
الكب ﺮة ،و ي مجهزة بجميع ما يلزم" (٥٤)،وتذكر املصادر التاريخية أن
عدد مساجد مدينة تلمسان ي عهدها الزاهر وصل إ ى نحو ست ن
ً
مسجدا (٥٥)،ومنــها:
الجامع ٔالاعظم (٥٦):شيد ي تاكرارت ي عهد املرابط ن من قبل
يوسف بن تاشف ن سنة ) ٤٥٠ھ١١٣٦/م( ،كما هو منقوش بباطن
قبة املسجد (٥٧)،وأعاد بناؤﻩ ابنه – فيما يبدو -ابنه يوسف سنة
)(٥٨
) ٥٣٠ھ١١٣٥/م( ،وأدخل عليه املعماريون مسحة فنية أندلسية
من زخارف ونقوش .وعن آثار تلمسان يذك ـ ـ ـ ــر ابن الحاج النم ﺮي:
"وكم أبقى من آثار حسان ،ومصانع يعجز عن وصفها كل لسان .وال
كجامع الخطبة ٔالاعظم الذي أمر باختطاطه ي حضيض البيت
الذي فيه ضريح الشيخ الصالح أبي عبد ﷲ الشودي املعروف
بسيدي الحلوي رحمه ﷲ ،وهو من أجمل الجوامع ،قد أحكمت
فيه أنواع الصنائع ،وأبدى الاحتفال به ما شاء من البدائع ،وتتصل
به الزاوية املنفسحة ٔالارجاء الالبسة حلل السنا والسناء ،املزدانة
بالقبة ال يحسد ارتفاع سمكها السماك ...وتخنع لجالل مبناها
)(٥٩
ٔالافالك".
مسجد أبي الحسن :أسسه السلطان الزياني أبو سعيد عثمان
سنة ) ٦٩٦ھ١٢٩٦/م( ،كما تدل عليه كتابات ع ى لوحة رخامية
)(٦٠
ً
تكريما للعالم الجليل
مرصعة ي الجدار الغربي لبيت الصالة،
أبي الحسن ع ي بن يخلف التنﺴ  (٦١)،وهذا املسجد بمثابة تحفـة
فنية معمارية) (٦٢زاوجت ب ن الفن الزياني ؤالاندلﺴ .
مسجد أوالد ٕالامام :شيد السلطان الزياني أبو حمو موﺳ
ٔالاول سنة ) ٧١٠ھ١٣١٠/م( ،وكان املسجد ً
ملحقا باملدرسة القديمة
ال بناها ألب ٕالامام (٦٣)،وهو يحمل طابع الفن العبد الوادي
)(٦٤
املتأثر بالفـن ٔالاندلﺴ .
مسجد إبراهيم املصمودي :قام بتأسيسه أبو حمو موﺳ
ً
تكريما لوالدﻩ أبي يعقوب،
الثاني ،إ ى جانب القبة والزاوية واملدرسة
يحتوي املسجد ع ى مئذنة مربعة الشكل ،وقبة مزينة بأخاديد
)(٦٥
تشبه قبة حمام الصباغ ن ي تلمسان.
مسجد أبي مدين بالعباد :أمر ببنائه السلطان أبو الحسن
املري سنة ) ٧٣٩ھ١٣٣٩/م( ،كما توضح لوحة الكتابة (٦٦)،قال
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يعقوب يوسف وأعمامه أبي ثابت وأبي سعيد (٣٩)،وكان ذلك بعدما
استعاد أبو حمو موﺳ الثاني تلمسان من املريني ن ،وهذا ما يذكرﻩ
عبد الرحمن بن خلدون" :وملك أبو حمو بن يوسف بن عبد
الرحمن تلمسان من يد ب مرين ،واستد ى الشريف من فاس
فسرحه القائم باألمر يومئذ الوزير عمر بن عبد ﷲ ،فانطلق إ ى
وتلقاﻩ أبو حمو بر َ
تلمسان .ﱠ
احتيه ،وأصهر له ي ابنته فزوجها إياﻩ،
وب له مدرسة جعل ي بعض جوان ا مدفن أبيه وعمه ،وأقام
الشريف يدرس العلم" (٤٠)،وقد اندثرت هذﻩ املدرسة مثيل غ ﺮها
من املدارس.
ً
أفادنا ابن بطوطة بأخبار ومعلومات عن املدارس املرينية خاصة
مدرسة أبي الحسن املري ي مراكش ،ومدرسة أبي عنان ي فاس
)املتوكلية( ،كما شمل وصفه املجالس العلمية ال كان ي ﺮأسها
سالط ن ب مرين (٤١)،ويبدو أن ابن بطوطة قد بالغ ي وصفه
ً
اتساعا
املدارس املرينية ي فاس بقولـه" :وال نظ ﺮ لها ي املعمورة
ً
ً
وإبداعا وك ﺮة ماء وحسن وضع ،ولم أر ي مدارس الشام
وحسنا
ومصر والعراق وخراسان ما يش ها" (٤٢).ووصف الحسن الوزان
ً
هذﻩ املدارس ومرافقها قائـال" :و ي فاس إحدى عشرة مدرسة
للطالب جيدة البناء كث ﺮة الزخرف بالزليج والخشب املنقوش،
بعضها مبلط بالرخام ،و بعضها بالخزف املايور ي .وتحتوي كل
مدرسة ع ى عدة حجر ي هذﻩ مائة حجرة أو أك ﺮ ،و ي تلك أقل من
هذا العدد ،وكلها من تأسيس مختلف ملوك ب مرين" (٤٣)،فوصف
الحسن الوزان يعكس عدد الطلبة الهائل الذي كان يدرس ي هذﻩ
املدارس ،ومن املدارس ال شيدها املرينيون ي تلمسان:
ي منطقة
مدرسة العباد :شيدها أبو الحسن املري
العباد)(٤٤سنة ٧٤٧ھ١٣٤٦ /م أثناء استيالئه ع ى املغرب ٔالاوسط،
ويوجد بجوارها ضريح أبي مدين شعيب (٤٥)،وع ا قال الحسن
أيضا مدرسة جميلة ً
الوزان" :وهناك ً
جدا وفندق إليواء الغرباء،
أسسها بعض ملوك فاس من ب مرين ،حسبما يقرأ ذلك ي
)(٤٧
الرخامت ن املنقوش عل ما أسماؤهم" (٤٦)،وأشار إل ا ابن مرزوق
ً
قائال" :وبالعباد ظاهر تلمسان وحذاء الجامع الذي قدمت ذكرﻩ ،و ي
)(٤٨
الجزائر مدارس مختلفة ٔالاوضاع بحسب اختالف البلدان"،
وكانت مدرسة العباد من املدارس الهامة ي تلمسان ،ربما قد زادها
شهرة وجود ضريح ذلك الو ي الصالح.
مدرسة أبي عنان املري  :أسسها أبو عنان املري ابن أبي
الحسن املري سنة  ٧٥٤ھ ،بجانب مسجد الو ي الصالح أبي عبد
ﷲ الشوذي الاشبي ي امللقب بالحلوي (٤٩)،ووصفها ابن الحاج
ً
النم ﺮي قائال" :مدرسة متعددة البيوت ،رفيعة السموت ،بديعة
)(٥٠
النعوث .و ا أبواب تشرع إ ى ديار كاملة املنافع ،حسنة املقاطع".
وأسس املرينيون مدرسة بمدينة جزائر ب مزغنة ي عهد السلطان
أبو الحسن املري  (٥١)،وقد حضيت املدارس املرينية ي املغرب
ٔالاوسط بعناية من الزياني ن.

 -٢/١اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ:
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عنه الرحالة العبدري" :به رباط مليح مخدوم مقصود« (٦٧)،وقال
عنه كذلك ابن خلـدون" :وقد شيد )السلطان أبا الحسن( ي العباد
ً
ً
ً
عظيما ،وكان عمه ابن مرزوق
خطيبا به ع ى عاد م ي
مسجدا
العباد" (٦٨)،وأخذ املسجد اسم الرجل الصالح أبي مدين شعيب.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﺎﺋﺪة

اعت سالط ن دولة ب عبد الواد الزيانية بالعلم والعلماء،
ً
منتشرا ي املدن والقرى ،وكانت الدروس تقام ي
وكان التعليم
)(٦٩
املسجد ٔالاعظم واملدارس املتخصصة ،ففي العهد الزياني بلغت
البالد ذروة ّ
عزها ّ
وأوج مجدها رغم الوقائع الحربية املتعددة والف ن
الداخلية املتوالية ،وذلك بفضل عوامل عديدة أهمها تشجيع ملوك
ب عبد الواد للعلم والعلماء (٧٠)،ثم املنافسة العلمية ب ن حواضر
املغرب ٕالاسالمي ) (٧١مثل تونس وفاس .فأصبحت تلمسان حاضرة
من أعظم حواضر العالم ٕالاسالمي يؤمها العلماء ؤالادباء
والشعراء (٧٢)،تشد الرحال إل ا ي طلب علوم الحكمة والفلسفة
والرياضيات والطب واملوسيقى (٧٣)،فهذا عبد الباسط بن خليل
املصري من عـلماء القرن  ٩ھ١٥/م ،هجر بالدﻩ وارتحل إ ى املغرب
ٔالاوسط ليستكمل به معلوماته ي الطب ،ف ل تلمسان وأخذ ا
عن الشيخ محمد بن ع ي بن فشوش أحد أطبا ا ي املزاولة
والدرس (٧٤)،وقد صف الحسن الوزان حالة التعليم ي تلمسان
ً
قــائال" :وكث ﺮ من الطلبة ؤالاساتذة ي مختلف املواد ،سواء ي
الشريعة أو العلوم الطبيعية" (٧٥).ومن العلوم ال ظهرت ي املغرب
ٔالاوسط ي عهد ب زيان:
 -١/٢اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ:

ً
أيضا العلوم الكونية ،وكانت تشمل املنطق والرياضيات
وتسم
والحساب والهندسة والج ﺮ والطبيعيات ،من كيمياء وطب ،ويلحق
به من فلسفة أو حكمة (١٠٠)،ومن العلماء:
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أبو الحسن التنﺴ  :هو أخو أبي إسحاق التنﺴ  ،قام بالتدريس
بعد وفاة أخيه (٨٢)،التقاﻩ العبدري رفقة أخيه أبو إسحاق التنﺴ
ي تلمسان (٨٣)،قال عنه عبد الرحمن بن خلدون" :كان من فقهاء
املغرب ،أبو الحسن التنﺴ كب ﺮ أهل ُ
)(٨٤
الف ْتيا ي تلمسان".
أبو عبد ﷲ بن عمر بن خميس التلمساني :كان ً
أديبا ً
ناثرا
ً
شاعرا ،غادر تلمسان سنة ) ٦٩٣ھ١٢٩٤/م( نحو املغرب ٔالاق

 -٢/٢اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ:
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يطلق عل ا كذلك العلوم الشرعية والدينية ً
أيضا من تفس ﺮ
والحديث و"الفقه") (٧٦ؤالاصول وعلم الكالم والتصوف ،واملراد من
دراس ا معرفة ٔالاحكام الشرعية ودالئلها ومقاصدها وفوائدها ح
يصحح الناس معتقدا م ويتقنوا عبادا م (٧٧)،ومن علماء العصـر
الزياني:
)(٧٨
أبو إسحاق التنﺴ  :توجه إ ى بجاية لطلب العلم ،ثم رحل
إ ى املشرق للتحصيل العلم  ،فأخذ عن كث ﺮ من العلماء ،وبرع ي
العلوم الدينية ،ثم عاد إ ى مسقط رأسه ،استقدمه يغمراسن بن
زيان إ ى تلمسان وطلب منه أن يدرس العلوم الدينية ا (٧٩).جاء
عنه ي الرحلة املغربية للعبدري" :أما بالد يكون ف ا مثل أبي
ً
إسحاق التنﺴ فما خلت من العلم" (٨٠).ويذكر العبدري قائال:
"كنت قد ألقيت الشيخ الفقيه أبا إسحاق إبراهيم بن يخلف
التنﺴ  ،وأخاﻩ أبا الحسن مسافرين إ ى املشرق") (٨١للحج.

ز ً
ائرا لحواضرﻩ العلمية ،ثم سبتة ،ثم أبحر إ ى ٔالاندلس (٨٥)،فأعجب
العبدري بابن خميس من خالل قولـه" :وما رأيت بمدينة تلمسان من
ينتم إ ى العلم ،وال من يتعلق منه بسبب ،سوى صاحبنا أبي عبد
ﷲ محمد بن عمر بن محمد بن خميس ،وهو ف السن ،له عناية
ً
بالعلم" (٨٦)،ويواصل قائال" :فكنت آنس بابن خميس وأك ﺮ من
)(٨٧
مجالسته ومفاوضته وأعجب ذهنه وحاله".
أبو زيد بن ٕالامام (٨٨):هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن
عبد ﷲ بن ٕالامام أك ﺮ أخوي اب ٕالامام (٨٩)،ولد ي برشك ،كان
ً
أبوﻩ ً
مصحوبا بأخيه عيﺴ
إماما ا ،و ا نشأ ثم ارتحل إ ى تونس
فأخذا من علما ا ،ثم عادا إ ى تلمسان فاستقبله أبو حمو موﺳ
ٔالاول ،وب لهما مدرسة ي تلمسان ُعرفت باسم ما) (٩٠تخليداً
ملكان ما العلمية.
)(٩١
أبو عيﺴ بن ٕالامام :استقر ي تلمسان ،ثم التحق ببالط
القصر املري  ،وبعد وفاة أخيه أبي زيد أصبح ي طليعة العلماء ي
مجلس السلطان ،كان يشتغل بالتعليم والعلوم الطبية والكونية،
وتخرج عنه الكث ﺮ من العلماء صحبه السلطان أبو الحسن إ ى
تونس ،ثم أذن له بالرجوع إ ى تلمسان بعد انتشار الطاعون ي
)(٩٢
إفريقية ،لكنه تو ي بعد عودته بقليل سنة ٧٤٩ھ.
أبو عبد ﷲ املقري (٩٣):ولد ي تلمسان ي عهد أبي حمو موﺳ
ٔالاول ،نشأ ودرس ا ،وعند احتالل أبو الحسن املري سنة  ٧٣٧ھ،
جلب معه علماء من فاس ،فدرس عل م املقري ،صاحبه أبو عنان
إ ى فاس ووالﻩ القضاء ،تو ي سنة  ٧٥٩ھ ،فحمل إ ى تلمسان ودفن
ا (٩٤)،تخرج ع ى يدﻩ كث ﺮ من العلماء.
أبو عبد ﷲ الشريف التلمساني) :(٩٥ولد ي تلمسان سنة ٧١٠
ھ ،ونشأ ا وتعلم من علما ا ،تفرغ للتعليم ي املدرسـة اليعقوبية
إ ى أن تـو ي سنة ٧٧١ھ (٩٦)،قال عنه عبد الرحمن بن خلدون" :نشأ
ْ
هذا الرجل ي تلمسان وأخذ العلم عن َمش َيخ ا ،واختص بأوالد
ٕالامام وتفقه عل ما ي الفقه ؤالاصول والكالم ،ثم لزم شيخنا أبا
عبد ﷲ ٓالاب ي .وتضلع من معارفه ،فاستبحر ﱠ
وتفجرت ينابيع العلوم
)(٩٧
من مداركه".
ابن مرزوق الخطيب :هو أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد بن
محمد التلمساني ،ولد و نشأ ي تلمسان ،رحل إ ى املشرق لطلب
العلم وعند عودته إ ى بالدﻩ سنة ٧٣٣ھ ،وجد أبا الحسن املري
ً
محاصرا لتلمسان ،فحظي باستقبال السلطان املري  (٩٨)،ذكرﻩ ابن
ً
خلدون قائال" :أبو عبد ﷲ بن أحمد بن مرزوق ،من أهل تلمسان،
كان سلفه نزالء الشيخ أبي مدين شعيب" (٩٩)،ثم رحل إ ى ٔالاندلس
واملشرق.
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أبو عبد ﷲ محمد بن النجار (١٠١):هو محمد بن ع ي مراك
ٔالاصل ،ولد ونشأ ي تلمسان وتتلمذ عن ٓالاب ي ،ثم رحل إ ى املغرب
ٔالاق ودرس عن مشايخه ،فنبغ ي العلوم العقلية ،ثم عاد إ ى
تلمسان فدرس ا (١٠٢)،وهذا ما أكدﻩ عبد الرحمن بن خلدون
بقولـه" :شيخ التعاليم أبو عبد ﷲ محمد النجار من أهل تلمسان،
أخذ علم بلدﻩ عن مشيخ ا ،وعن شيخنا ٓالاب ي ،وبرز عليه ،ثم
)(١٠٣
ارتحل إ ى املغرب".
أبو عبد ﷲ محمد بن إبراهيم ٓالاب ي :قال عنه عبد الرحمن
بن خلدون" :اسمه محمد بن إبراهيم فمنشؤﻩ ي تلمسان ،وأصله
من جالية ٔالاندلس من أهل آبلة ،من بلد الجوف ،م ا أجاز بأبيه
وعمه أحمد ،فاستخدمهم يغمراسن ابن زيان وولدﻩ ي جندهم،
وأصهر إبراهيم م ما إ ى القا
ي تلمسان محمد بن غلبون ي
ً
)(١٠٤
ً
وقال عنه أيضا" :وم م شيخ
محمدا هذا".
ابنته ،فولدت له
العلوم العقلية أبو عبد ﷲ محمد بن إبراهيم ٓالاب ي ...حج ولقي
أعالم املشرق يومئذ ...ثم رجع من املشرق وقرأ املنطق ؤالاصل ن،
ع ى الشيخ أبي موﺳ عيﺴ ابن ٕالامام") (١٠٥تخرج ع ي يدﻩ كث ﺮ من
العلماء ،م م عبد الرحمن بن خلدون.
ﺧﺎﺗﻤﺔ

قد يبدو للقارئ أن ٔالاحوال الثقافية ي املغرب ٔالاوسط خالل
القرن ن السابع والتاسع الهجري ن /الثالث عشر والخامس عشر
امليالدي ن كانت متدهورة مع سقوط الدولة املوحدية ،وهذا ما أشار
إليه الرحالة املغربي العبدري ،لكن سرعان ما انتعشت مع قيام
الدولة الزيانية بفضل عوامل عديدة م ا؛ اهتمام سالط ن ب زيان
بالعلم والعلماء ،وتشيدهم للمؤسسات التعليمية ال أقبل عل ا
الطالب لل ل من مختلف العلوم عن كث ﺮ من العلماء والفقهاء،
وأصبحت بذلك تلمسان عاصمة الدولة الزيانية من أهم الحواضر
الثقافية ي املغرب ٔالاوسط وٕالاسالمي.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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) (١ع ي محمد الصالبي ،صفحات مشرقة من التاريخ ٕالاسالمي ،ج ،٢دار ابن
الجوزي ،٢٠٠٧ ،ص.٥٤١
) (٢ابن ٔالاحمر أبو الوليد إسماعيل بن يوسف ،تاريخ الدولة الزيانية ي
تلمسان ،تقديم وتحقيق وتعليق هاني سالمة ،مكتبة الثقافة الدينية،
الطبعة  ،٢٠٠١ ،١ص .١٥
) (٣ابن سعيد املغربي أبو الحسن ع ي بن موﺳ  ،الجغرافيا ،تحقيق إسماعيل
العربي ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة ،١٩٨٢ ،٢ص.١٤٠
) (٤العبدري أبو عبد ﷲ محمد بن محمد ،الرحلة املغربية ،تحقيق ع ي
إبراهيم كروي وتقديم شاكر الفحام ،الطبعة ،١دار سعد الدين للطباعة
والنشر والتوزيع دمشق١٤١٩ ،ھ ١٩٩٩/م ،ص .٤٨
ُ
) (٥أبو تاشف ن عبد الرحمن :تو ى امللك من سنة ٧١٨ھ١٣١٨/م إ ى أن قتل
سنة ٧٣٧ھ١٣٣٧/مُ .ينظر :الحسن الوزان ،وصف إفريقيا ،ترجمة محمد
ح ي ،ومحمد ٔالاخضري ،دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،لبنان ،الطبعة،٢
،١٩٨٣ج ،٢ص.١٧
) (٦املصدر نفسه ،ص.١٧
) (٧عبد العزيز فيال ي ،تلمسان ي العهد الزياني :دراسة سياسية ،عمرانية،
اجتماعية ،ثقافية ،ج ،٢موفم للنشر والتوزيع ،الجزائر ،٢٠٠٢ ،ص .٣٢٠
) (٨صالح بن قربة وآخرون ،تاريخ الجزائر ي العصر الوسيط من خالل
املصادر ،وزارة املجاهدين ،الجزائر ،طبعة خاصة ،٢٠٠٧ ،ص .١١٩
) (٩الثمادُ :
الحفر يكون ف ا املاء القليلُ .ينظر :العبدري ،املصدر السابق ،ص
.٤٩
) (١٠املصدر نفسه ،ص .٤٨
ُ
)(١١املصدر نفسه ،ص  .٥٠ينظر :نقوال زيادة ،الجغرافية والرحالت عند
العرب ،الشركة العاملية للكتاب ،١٩٨٧ ،ص .١٧٢
) (١٢العبدري ،املصدر السابق ،ص .٨٢
) (١٣صالح بن قربة وآخرون ،املرجع السابق ،ص .١١٩
) (١٤العبدري ،املصدر السابق ،ص.٧٣
)(١٥الحاج محمد بن رمضان شاوش ،باقة السوسان ي التعريف بحاضرة
تلمسان عاصمة دولة ب زيان ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر،
 ،١٩٩٥ص.٣٩٦
) (١٦املرجع نفسه ،ص.٣٩٦
)(١٧عثمان الكعاك ،موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إ ى
الاحتالل الفرنﺴ  ،تقديم ومراجعة أبو القاسم سعد ﷲ وآخرون،
الطبعة ،١دار الغرب ٕالاسالمي ،٢٠٠٣ ،ص .٢٤٦
) (١٨رشيد بورويبة وآخرون ،املرجع السابق ،ص.٤٣٦
)(١٩مختار حساني ،تاريخ الدولة الزيانية ،ج ،٢دار الحضارة ،الطبعة ،٢٠٠٧ ،١
ص.٢٧٣
)(٢٠عبد الحميد حاجيات ،أبو حمو موﺳ الزياني حياته وآثارﻩ ،الشركة
الوطنية للنشر والتوزيع١٣٩٤ ،ھ١٩٧٤/م ،ص .٣٥
)(٢١إسماعيل سام ي ،معالم الحضارة العربية ٕالاسالمية ،ديوان املطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،٢٠٠٧،ص .٢٩٩
)(٢٢ظهرت املدرسة ي املشرق قبل ظهورها ي املغرب بنحو ثالثة قرون ،إذ كانت
املدرسة الب قية بنيسابور أول من حمل اسم املدرسة قبل اية القرن
الرابع الهجريُ .ينظر :عبد ﷲ عالم ،الدولة املوحدية ي املغرب ي عهد
عبد املؤمن بن ع ي ،دار املعارف ،مصر ،الطبعة .١٩٧١ ،١ص .٢٩٢كذلك:
عبد العزيز فيال ي ،املرجع السابق ،ج ،٢ص.٣٢٤
)(٢٣عبد ﷲ عالم ،املرجع السابق ،ص.٢٩٢
)(٢٤إسماعيل سام ي ،معالم الحضارة العربية ٕالاسالمية ،ديوان املطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،٢٠٠٧ ،ص .٣١٢
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العلم  ،الرباط ،دون تاريخ ،ص  .١١ابن الزيات ،أبو يعقوب يوسف بن
ي ي التاد ي ،التشوف إ ى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السب ،
تحقيق أحمد التوفيق ،منشورات كلية ٓالاداب ،الرباط ،الطبعة ،١٩٩٧ ،٢
ص .٣٢٦ – ٣١٩
)(٤٦الحسن الوزان ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.٢٤
)(٤٧محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق :العجيﺴ التلمساني ،شمس الدين
أبو عبد ﷲ الشه ﺮ بالخطيب والجد ،فقيه من أكابر علماء املالكية ي
عصرﻩُ .ينظر :أحمد بابا التنبك  ،املصدر السابق ،ص .٤٥٦ – ٤٥٠
)(٤٨ابن مرزوق التلمساني ،املسند الصحيح الحسن ي مآثر مولنا أبي الحسن،
تحقيق ماريا خيسوس بيغ ﺮا ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر،
 ،١٩٨١ص .٤٠٦
)(٤٩محمد مشنان ،املؤسسات العلمية الثقافية ي تلمسان الزيانية ،رسالة
املسجد ،جمادى ٔالاو ى ١٤٢٤ھ /جويلية ٢٠٠٣م ،صُ .٢ينظر كذلك :ابن
الحاج النم ﺮي ،فيض العباب وإفاضة قداح ٓالاداب ي الحركة السعيدة
إ ى قسنطينة والزاب ،دراسة وإعداد الدكتور محمد بن شقرون ،دار الغرب
ٕالاسالمي ،الطبعة ،١٩٩٠ ،١ص .٤٨٨أبو عبد ﷲ الشوذي الاشبي ي :عالم
صو ي ،تو ى قضاء اشبيلية ثم انتقل إ ى تلمسان واستقر ا ،فلقب بالحلوي
ألنه صار ا يصنع الحلوى ويبيعها للصبيان ،تو ي سنة ٧٣٧ھ ١٣٣٧ /م.
ُينظر :الحاج محمد بن رمضان شاوش ،املرجع السابق ،ص.٣٠٩
) (٥٠ابن الحاج النم ﺮي ،املصدر السابق ،ص.٤٨٨
ُ
)(٥١عثمان الكعاك ،املرجع السابق ،ص  .٢٤٧ينظر كذلك :زكريا مفدي،
"النشاط العق ي والتقدم الحضاري ي الجزائر ي عهد الزياني ن" ،مجلة
ٔالاصالة ،العدد  ،٢٦السنة ١٩٧٥ ،٤م ،الجزائر ،ص .١٦٦
) (٥٢عبد العزيز فيال ي ،املرجع السابق ،ج ،١ص.١٤٥
)(٥٣الحسن الوزان ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.١٩
)(٥٤مرمول كربخال ،إفريقيا ،ترجمة محمد ح ي وآخرون ،ج ،٢مطابع املعارف
الجديدة ،١٩٨٩ ،ص .٢٩٨
)(٥٥عبد الرحمن الجيال ي ،تاريخ الجزائر العام ،ج ،٢ديوان املطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،الطبعة ١٤١٥ ،٧ھ١٩٩٤/م ،ص .٢٥٢
(56) Abdebasit B.khalil et adorne. Robert
brunschvic, deux récits de voyage inédits en
Afrique du Nord au XVe siècle. paris Ve la rosé
éditeurs, 11 rue victor cousin, 1936.p.34.
ُينظر كذلك :ابن خلدون ،الرحلة ،ص .٢٩٣
) (٥٧عبد الرحمن الجيال ي ،املرجع السابق ،ج ،٢ص .٢٥٢
) (٥٨عبد العزيز فيال ي ،املرجع السابق ،ج ،١ص .١٤٦
) (٥٩ابن الحاج النم ﺮي ،املصدر السابق ،ص.٤٨٨
) (٦٠رشيد بورويبة وآخرون ،املرجع السابق ،ص.٤٩٦
)(٦١الحاج محمد بن رمضان شاوش ،املرجع السابق ،ص.٢٢٦
)(٦٢محمد مشنان ،املرجع السابق ،ص.٤
) (٦٣عبد العزيز فيال ي ،املرجع السابق ،ج ،١صُ .١٤٥ينظر كذلك :ابن خلدون
عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٤٧
) (٦٤عبد الحميد حاجيات ،املرجع السابق ،ص .٥٩
) (٦٥عبد العزيز فيال ي ،املرجع السابق ،ج ،١ص.١٤٧
) (٦٦املرجع نفسه ،ج ،١ص.١٤٧
) (٦٧العبدري ،املصدر السابق ،ص .٤٨
) (٦٨ابن خلدون ،الرحلة ،ص .٦١
)(٦٩عمار عمورة ،موجز ي تاريخ الجزائر ،دار ريحانه للنشر والتوزيع ،الطبعة،١
 ،٢٠٠٢ص .٨٦
)(٧٠الحاج محمد بن رمضان شاوش ،املرجع السابق ،ص .٣٩٦
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) (٢٥عبد العزيز فيال ي ،املرجع السابق ،ج ،٢ص.٣٢٦
)(٢٦أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان ،وفيات ٔالاعيان وأنباء أبناء الزمان،
تحقيق م ي الدين عبد الحميد ،ج ،١القاهرة ،١٩٣٨ ،ص .٣٥٧
)(٢٧الحسن الوزان ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .١٩ينظر كذلك :مرمول كربخال،
املصدر السابق ،ج ،٢ص .٢٩٨
)(٢٨الحسن الوزان ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.٢١
(29) Dhina Atallah. Le Royaume Abdelouadide à
L’époque D’abou Hammou Moussa 1er, et
D’abou Tachfin 1er, OPU, Alger p.34.
)(٣٠عبد الرحمن بن محمد بن عبد ﷲ أبو زيد ،ابن ٕالامام :فقيه مالكي ،من
ُ
كبارهم ،اجمع ك ﱠتاب ال ﺮاجم والس ﺮ ي املغرب العربي أنه كان من أشهر
علماء عصرﻩ ،ولم يكن فيه أعظم رتبة وال أعلم منه ،تو ي سنة ٧٤١ھ/
١٣٤٠مُ .ينظر :عادل نو ض ،معجم أعالم الجزائر من صدر ٕالاسالم ح
العصر الحاضر ،الطبعة ،٣مؤسسة نو ض الثقافية ،١٩٨٣ ،ص .٢٢
)(٣١عيﺴ بن محمد بن عبد ﷲ ،ابن ٕالامام :فقيه مالكي ،مج د ،كان هو أخوﻩ
عبد الرحمن عالم املغرب ي عصرهما .تو ي سنة ٧٤٩ھ١٣٤٨ /مُ .ينظر:
عادل نو ض ،املرجع السابق ،ص .٢٣
)(٣٢ابن خلدون عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٤٧
)(٣٣زكريا مفدي ،النشاط العق ي والتقدم الحضاري ي الجزائر ي عهد
الزياني ن ،مجلة ٔالاصالة ،العدد ) ،(٢٦السنة١٩٧٥ ،٤م ،الجزائر ،ص
.١٦٥
)(٣٤مختار حساني ،املرجع السابق ،ج ،٢ص.٢٧٥
)(٣٥الحسن الوزان ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.١٩
)(٣٦محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن ،القر املقري
التلمساني :باحث ،أديب ،قاض ،من أكابر علماء املذهب املالكي ي وقته،
وشيخ لسان الدين ابن الخطيب وعبد الرحمن بن خلدون ولد ي تلمسان،
وتعلم ا وبتونس واملغرب .تو ي سنة  ٧٥٩ھ١٣٥٩/مُ .ينظر :عادل نو ض،
املرجع السابق ،ص ُ .٣١٢ينظر كذلك :أحمد بابا التنبك  ،نيل الاب اج
بتطريز الديباج ،ج ١و ،٢منشورات كلية الدعوة ٕالاسالمية ،طرابلس ،ص
 ،٤٢٧ – ٤٢٠ابن مريم ،أبي عبد ﷲ محمد ،البستان ي ذكر ٔالاولياء
والعلماء ي تلمسان ،املطبعة الثغالبية ،الجزائر ،١٩٠٨ ،ص .١٦٤ - ١٥٤
)(٣٧ابن خلدون عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٦٨
)(٣٨محمد بن أحمد املري ،أبو عبد ﷲ الشريف التلمساني :خطيب ،من الفقهاء
والعلماء ،من أهل تلمسان ،اخذ عن املنجور وغ ﺮﻩ وعنه ابنه أبو الحسن،
ومحمد العربي الفاﺳ )٩٨٨ھ ١٠٥٢/م(ُ .ينظر :عادل نو ض ،املرجع
السابق ،ص  .٧٦ابن مريم ،أبي عبد ﷲ محمد بن محمد ،املصدر السابق،
ص  .٢٦٤أحمد بابا التنبك  ،املصدر السابق ،ص .٥٢٦
)(٣٩مختار حساني ،املرجع السابق ،ج ،٢ص.٢٧٦
)(٤٠ابن خلدون عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٧١
) (٤١صالح بن قربة وآخرون ،املرجع السابق ،ص .١٢٠ – ١١٩
)(٤٢ابن بطوطة :محمد بن عبد ﷲ بن محمد اللواتي الطن ي ،تحفة النظار ي
غرائب ٔالامصار وعجائب ٔالاسفار ،مؤسسة الحس  ،الدار البيضاء-
املغرب ،الطبعة  ،٢٠٠٦ ،١ص .٤٥٠
)(٤٣الحسن الوزان ،املصدر السابق ،ج ،١ص.٢٢٥
)(٤٤العباد :مدينة صغ ﺮة شبه ربض ،تقع ي الجبل ع ى بعد نحو ميل جنوب
تلمسانُ .ينظر :الحسن الوزان ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .٢٤وكذلك :ابن
خلدون ،الرحلة ،ص .٦٠
)(٤٥أبو مدين شعيب :هو شعيب بن حس ن ٔالانصاري ٔالاندلﺴ ٔالاصل من أحواز
اشبيلية ،إمام العباد والزهاد ،تو ي سنة ٥٩٤ھ ودفن ي تلمسانُ .ينظر :أبو
العباس أحمد بن الخطيب ،ابن قنفذ القسنطي  ،أنس الفق ﺮ وعز
الحق ﺮ ،نشر وتصحيح محمد الفاﺳ وأدولف فور ،املركز الجام ي للبحث
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) (١٠٣ابن خلدون عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٥٩
) (١٠٤املصدر نفسه ،ص .٤٩
ُ
) (١٠٥املصدر نفسه ،ص  .٤١ينظر كذلك :ي ي بن خلدون ،بغية الرواد ي
ذكر امللوك من ب عبد الواد ،تحقيق عبد الحميد حاجيات ،ج،١
املكتبة الوطنية ،الجزائر ،١٩٨٠ ،ص.١٨ -١٧
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) (٧١املرجع نفسه ،ص .٣٩٦
(72) Salah Ferkous. Aperçu de L'histoire de
L'Algérie
DES
PHÉNICIENS
Á
L'INDÉPENDANCE 814 AV.J.C /1962 (traduit
par Salah Benamor), Annaba, Dar El-Oulom,
2007, p.79.
) (٧٣عبد الرحمن الجيال ي ،املرجع السابق ،ج ،٢ص .٢٤٩
) (٧٤املرجع نفسه ،ص .٢٥٠
ُ
)(٧٥الحسن الوزان ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .٢١ينظر كذلك :مرمول كربخال،
املصدر السابق ،ج ،٢ص .٢٩٨
ً
ً
)(٧٦علم الفقه )العلم الخامس( :وهو لغة الفهم اصطالحا واصطالحا ما ذهب
إليه مالك من ٔالاحكام الشرعية املنصوص عل ا ي الكتاب والسنة والقياس.
ُينظر :مؤلف مجهول ،كتاب القول ٔالاحوط ي بيان ما تداول من العلوم
وكتبه ي املغرب ن ٔالاق
ؤالاوسط ،مخطوط ي املكتبة الوطنية
الجزائرية ،تحت رقم ،٣١٨٥ :بامليكروفيلم ،الورقة .٤٦
) (٧٧الحاج محمد بن رمضان شاوش ،املرجع السابق ،ص.٢٠٢
)(٧٨إبراهيم بن يخلف التنﺴ  :فقيه ،عالم مالكي ،من أهل تنس ،ان ت إليه
رياسة التدريس ي أقطار املغرب كلها ،أخذ عن الناصر املشدا ي وٕالامام
القرا ي وغ ﺮهما من علماء املشرق واملغرب ،له شرح ي التلق ن للقا عبد
الوهاب ،قابله العبدري صاحب الرحلة ي الطريق إ ى الحج سنة ٦٧٧ھ ،
فوفاته كانت بعد هذا التاريخ .وأخوﻩ أبو الحس ن من العلماء الفضالء.
ُينظر :العبدري ،املصدر السابق ،ص .٣٥أحمد بابا التنبك  ،املصدر
السابق ،ص  .٣٩ – ٣٨عادل نو ض ،املرجع السابق ،ص .٨٤
) (٧٩رشيد بورويبة وآخرون ،املرجع السابق ،ص.٤٣٩
) (٨٠العبدري ،املصدر السابق ،ص.٥٣
) (٨١املصدر نفسه ،ص .٥٣
) (٨٢رشيد بورويبة وآخرون ،املرجع السابق ،ص.٤٤٠
) (٨٣العبدري ،املصدر السابق ،ص .٥٣
) (٨٤ابن خلدون عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٢٦٤
)(٨٥محمد الطمار ،الروابط الثقافية ب ن الجزائر والخارج ،الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع ،الجزائر ،١٩٨٣ ،ص ) ٢١٥سلسلة الدراسات الك ﺮى(.
)(٨٦العبدري ،املصدر السابق ،ص ُ .٥٣ينظر كذلك :ابن خلدون عبد الرحمن،
الرحلة ،ص .٢٠٠
) (٨٧العبدري ،املصدر السابق ،ص .٥٣
) (٨٨ابن خلدون عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٤١
) (٨٩رشيد بورويبة وآخرون ،املرجع السابق ،ص.٤٤٠
)(٩٠الحاج محمد بن رمضان شاوش ،املرجع السابق ،ص.٤٢٣
) (٩١ابن خلدون عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٤١ – ٤٠
) (٩٢رشيد بورويبة وآخرون ،املرجع السابق ،ص.٤٣٩
)(٩٣ابن خلدون عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٦٨
) (٩٤رشيد بورويبة وآخرون ،املرجع السابق ،ص.٤٣٩
)(٩٥ابن خلدون عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٧١
) (٩٦رشيد بورويبة وآخرون ،املرجع السابق ،ص.٤٥١
)(٩٧ابن خلدون عبد الرحمن ،املقدمة ،الطبعة  ،٥دار القلم ،ب ﺮون.١٩٨٤ ،
ص .٧٠ – ٦٩
) (٩٨رشيد بورويبة وآخرون ،املرجع السابق ،ص.٤٣٩
)(٩٩ابن خلدون عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٦٠
) (١٠٠الحاج محمد بن رمضان شاوش ،املرجع السابق ،ص.٢٠٢
) (١٠١ابن خلدون عبد الرحمن ،الرحلة ،ص .٤٤٢
) (١٠٢رشيد بورويبة وآخرون ،املرجع السابق ،ص.٤٥١
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أ.د .ﻣﺤﻤﺪ أﻋﻄﻴﻄﻲ
باحث ي تاريخ املغرب الحديث
الثانوية التأهيلية ٕالامام الغزا ي
جهة دكالة )عبدة( – اململكة املغربية

محمد أعطيطي ،نموذج لظاهرة الغش ي الحرف والصنائع املخزنية
ي املغرب خالل النصف ٔالاول من القرن ١٨م -.دورية كان التاريخية-.
العدد الثامن عشر؛ ديسم ﺮ  .٢٠١٢ص .٨٥ – ٨١
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ﻣﻘﺪﻣﺔ

تعت ﺮ ظاهرة الغش ي الحرف والصنائع املخزنية من القضايا
ال تمتد جذورها إ ى العصر الوسيط ،كما أن الدراسات ال
اهتمت ذا املوضوع تكاد تنعدم ألسباب يرتبط معظمها بشح املادة
املصدرية ،وتناثرها ي مضان تعت ﺮ إ ى عهد قريب من املصادر ال
لم يألف الدارسون الاشتغال عل ا ،وم ا ع ى وجه الخصوص كتب
النوازل وتراجم ٔالاعالم والحوالات الوقفية ،ال توفر ي مجملها
إفادات متنوعة م الحياة الاجتماعية والاقتصادية لتاريخ املغرب.
ونقصد بالحرف املخزنية تلك الصنائع ال تعامل معها املخزن
بشكل مباشر ،ونخص م ا بالذكر :صنع ٔالاسلحة والبناء وسك
النقود .ورغم ما كانت تحظى به هذﻩ الحرف الصناعية من مراقبة
صارمة ،من طرف الجهاز املخزني ،ع ﺮ التدخل املباشر وعن طريق
دور مؤسسة الحسبة ،فإ ا لم تسلم من تجاوزات الحرفي ن
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:

ع ى الرغم مما كانت تحظى به الحرف والصنائع املخزنية ي
املغرب خالل العصر الحديث ،من عناية ومراقبة صارمة وإشراف
مباشر من طرف الجهاز املخزني ومؤسسة الحسبة ،فإ ا لم تسلم
من آفة الغش ال تسربت إل ا بأشكال مختلفة خالل النصف
ٔالاول من القرن الثامن عشر امليالدي ،علما أن هذﻩ الف ﺮة تمتد
لتشمل ما يقرب ثالثة عقود من حكم السلطان موالي إسماعيل
املعروف بشدته وحزمه إزاء القضايا ذات الارتباط بالحرف
املخزنية ،وتأتي ي طليع ا صناعة النقود وضمان رواجها وصفا ا.
وقد اتخذت ظاهرة الغش ي صناعة النقود عدة مظاهر ،م ا ما
ُعرف بتقصيص السكة ٕالاسماعيلية أي قرضها وتحريفها ،وم ا ما
تم تزويرها وإفسادها من خالل خلط النحاس بالدراهم الفضية،
إ ى غ ﺮ ذلك من أصناف تزييف السكة وتشو ها .وقد جاءت ٓالاراء
متباينة ي تفس ﺮ هذﻩ الظاهرة ،فهناك من أعزى هذا الغش إ ى
طول الف ﺮة ال راجت ف ا النقود ب ن الناس ،خاصة م ا السكة
ً
ٕالاسماعيلية ،فضال عن تأث ﺮ السياسة املالية للسلطان موالي
إسماعيل ،بينما فريق آخر ربط ذلك بغياب الاستقرار ،وما صاحب
ذلك من فساد وتدهور البنيات الاقتصادية واستفحال آفات
خط ﺮة ي املجتمع نعتت ي مجملها بأزمة الثالث ن سنة بعد رحيل
السلطان املذكور.
ونتيجة لشيوع ظاهرة الغش ي النقود خالل ف ﺮة الدراسة،
اضطرب الوضع النقدي باملغرب حيث عم الركود الاقتصادي
ً
وشلت عملية البيع والشراء ،فضال عن ك ﺮة املنازعات ب ن الناس ي
املعامالت النقدية ،ناهيك عن خلق تذمر شامل تجاﻩ الدولة ال
عجزت عن احتواء هذﻩ الظاهرة ال لم تنحصر انعكاسا ا السلبية
ع ى املستوى الداخ ي وحسب ،وإنما تعدت ذلك للتشويش ع ى
ً
عالقات املغرب ببعض الدول ،وخاصة م ا تلك ال يمر ا ركب
الحاج املغربي.
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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ﻣﻠﺨﺺ

ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ٢٠١٢ – ٢٠٠٨

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٨١

محمد ٔاعطيطي ،نموذج لظاهرة الغش...

والصناع ،حيث ظهرت أشكال مختلفة من الغش والتدليس
والتحريف وال وير ،امتدت انعكاسا ا إ ى مختلف القطاعات.
ومن ب ن أخطر الصناعات املخزنية ال تسربت إل ا ظاهرة
الغش خالل النصف ٔالاول من القرن الثامن عشر امليالدي )موضوع
الدراسة( ،نجد :صناعة النقود ال تعد من الوظائف املوكولة إ ى
نظر املخزن ،فباسمه تختم وهو الذي يحرص ع ى صفاء معاد ا
وع ى ضمان سالمة رواجها ،والضرب ع ى أيدي املتالعب ن
بشؤو ا (١).وهكذا ،وبخالف ما جاء ي بعض املصادر وتبع ا ي ذلك
بعض الدراسات الحديثة من كون النقود ع ى عهد السلطان موالي
إسماعيل حافظت ع ى قيم ا وسالمة رواجها ولم تتعرض للغش
والتحريف ،واكتفت بالتنصيص فقط ع ى وجود جانب سل ي
السياسة املالية للسلطان املذكور تتلخص ي ادخارﻩ لألموال وما
نجم عن ذلك من قلة الدراهم الرائجة باملغرب) ،(٢فإن ما توفرﻩ لنا
كتب النوازل والرحالت من إفادات كفيل بأن يمكننا من تعرية
الوجه ٓالاخر من حقيقة وضعية النقود املغربية خالل النصف ٔالاول
من القرن ،١٨الذي امتدت خالله والية السلطان موالي إسماعيل
ملا يقرب من ثالث عقود) .(٣وال يخفى ع ى الباحث حجم ٔالازمة ال
حلت باملغرب بعد وفاة السلطان املذكور ،حيث عمت الف ن وانتشر
الفساد وتدهور الاقتصاد ،واستفحلت آفات خط ﺮة ي املجتمع،
استمرت لحوا ي ثالث ن سنة.
ويمكن بيان بعض ما لحق بالعملة املغربية خالل الف ﺮة
املذكورة أعالﻩ ،من خالل ما ي ي:
أوﻻً :ﺗﻘﺼﻴﺺ اﻟﺴﻜﺔ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ

ولعل ما يدعم زعمنا هذا ،ما احتفظت به كتب النوازل من
أسئلة ي موضوع الديون ،فكان يتضح من خالله أن "الدراهم
الناقصة") (٧شكلت محورﻩ ٔالاساﺳ وإذا علمنا أن الاختالف ب ن
الناس بصدد تلك الديون حدث بعد تدخل املخزن لرد النقود إ ى
أصلها أي جعلها كاملة بعد ما صارت ناقصة ،فإنه يسهل علينا أن
نفهم بأن تقصيص سكة السلطان موالي إسماعيل ظهر ع ى أقل
تقدير منذ بداية القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر امليالدي.
وثمة قضية اس ﺮعت انتباهنا ي جانب من تعليل الفقيه العربي
بردلة للنقص الذي تعرضت له سكة العاهل املذكور ،حيث عزا
ذلك "إ ى طول خدم ا وتداول ٔالايدي لها أل ا خدامة )كذا( ي أيدي
الناس فوق الثالث ن سنة" (٨)،أفال يمكن  -إذن -اف ﺮاض أن تلك
النقود لم تكن متقنة الصنع ،ولذلك اع ﺮاها النقص؟ ثم ألم يكن
ادخار ٔالاموال ي سياسة املو ى إسماعيل املالية ً
ً
مباشرا ي
سببا
ظهور النقود املغشوشة ؟ ومهما يكن من أمر ،فإن تقصيص أو
قرض النقود ٕالاسماعيلية أمر ثابت ال يمكن إنكارﻩ ع ى الرغم من
سياسة الاحتكار وٕالاشراف املخزني املباشر والرقابة الصارمة ال
ضربت ع ى صناعة النقود .وإذا كان املخزن قد تدخل لوضع حد
لتلك الظاهرة وزجر من كان وراءها ،فإنه سرعان ما سيعرف
املشهد النقدي تلك ٓالافة من جديد ،وربما بصورة أعنف من
املرحلة ٔالاو ى.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﺷﻴﻮع اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺳﻚ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻌﺪ وﻓﺎة
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

بعد رحيل السلطان موالي إسماعيل) (٩دخلت البالد ي دوامة
من الحروب وتخبطت ي كث ﺮ من املشكالت ،سيما وقد اجتاحت
املغرب ي نفس الف ﺮة موجات من املجاعة ؤالاوبئة (١٠)،مما أدى إ ى
تعطيل "الفعاليات البشرية والاقتصادية وساد الكساد ي كل
ميدان من ميادين املبادرة الاقتصادية ال كبح ا القوة الشرائية
امل ارة وضعف ٔالاحياء" (١١)،كما نجم عن ذلك هالك كث ﺮ من
الناس (١٢)،ال نستبعد أن يكون م م عدد كب ﺮ من الحرفي ن،
وبخاصة ي مدينة فاس ،ال شهدت أك ﺮ من غ ﺮها من املدن خرابا
وخسارة ي ٔالارواح تعد باملئات ي اليوم الواحد (١٣).وكان من نتائج
هذا الوضع أن وجدت فيه بعض العناصر فرصة سانحة للتعاطي
)(١٤
للغش واستخدام مختلف وسائل ال وير.
وهكذا ،فقد كانت العملة املغربية من املجاالت ال ارتادها
املتالعبون بمصالح أموال املسلمون ،فصاروا يزورو ا ويحرفو ا
بأنواع ش من الحيل من دون رادع وال زاجر ألفعالهم.
ومرة أخرى؛ يظهر دور كتب النوازل وبجان ا كتب الرحالت ي
الكشف عن مثل هذﻩ الجوانب ،فنقرأ عند صاحب املراهم ي
أحكام فساد الدراهم "إنه حدث ي بلدتنا سجلماسة ..ي أواخر
الحادي والخمس ن من هذا القرن الثاني عشر )١١٥١هـ١٧٣٨ /م(
ي دراهمها الفضية اختالط بالنحاس من غ ﺮ تواطئ من الناس بل
بعناية بعض املفسدين من البشر ،ولم ينقص ي أول ظهورﻩ شيئا
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تعرضت السكة ٕالاسماعيلية ملا اصطلح عليه بالتقصيص،
ويراد ذﻩ الكلمة قرض السكة وتحريفها ،ويعت ﺮ ذلك من ضروب
الغش ال تعرضت لها العملة املغربية ع ى عهد السلطان موالي
إسماعيل .وقد تصدى العلماء لهذﻩ املسألة من خالل أجوب م
الفقهية) (٤ضمن إطار النوازل الحادثة ي عصر السلطان املذكور
بعدما ك ﺮت ٔالاسئلة بصددها بالنظر إ ى موقع النقود ي الاقتصاد
املغربي ،وباألساس ما نتج عن جريمة الغش املذكورة من اختالف
)(٥
ب ن الناس " ي الديون من البيوعات ؤالاكرية والسلف واملهور"،
بعدما تدخل العاهل موالي إسماعيل سنة  ١١١٩هـ  ١٧٠٧ /م
ليعطي أمرﻩ القا برد تلك الدراهم املغشوشة إ ى أهلها وقطع
التعامل ا).(٦
والواضح من خالل تتبعنا لظاهرة الغش ،أن انتشارها بشكل
كب ﺮ ابتداء من أواخر العقد ٔالاول من القرن الثامن عشر هو الذي
استد ى تدخل السلطان املذكور ،وهذا ما تصورﻩ العبارة الواردة ي
ً
النازلة" :ملا ك ﺮ ي سكته..تقصيصها" وانطالقا من هذﻩ ٕالافادة،
نفهم أن قضية التقصيص هذﻩ ترجع إ ى تاريخ سابق عن الذي ورد
ي النازلة ألنه ال نتصور أن تلك الظاهرة نزلت بثقلها مرة واحدة،
وإنما جاء ذلك بصورة تدريجية إ ى أن استفحل أمرها.

ﻣﻘﺎﻻت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٨٢

محمد ٔاعطيطي ،نموذج لظاهرة الغش...

من رواجها لعدم إطالع كث ﺮ عليه واغتفار من اطلع عليه ليسارته
لديه ،فلم يزل يتفاحش منه الواقع إ ى أن اتسع خرقه ع ى الراقع
فلم يبق ب ن أيدي الناس من الدراهم إال ال ارج ،ولم يجد الناس
بدا من الشروط ي املعاملة ا الدوا ي الضرائر )كذا( وانسداد
املخارج ،فوقع ف ا الصالح املتحري كما وقع ف ا الطالح املتج …
فانفتحت من املنازعات ب ن أرباب املعامالت أبواب جمة ووقع
)(١٥
الناس ي حيص بيص واختالف ما وجدوا عنه من محيص".
وع ى إثر هذﻩ الوضعية ال آلت إل ا النقود ،وما ترتب ع ا من
اختالف ب ن الناس ي املعامالت النقدية ،أصدر الفقيه أحمد بن
عبد العزيز الهال ي فتوى تق بجواز التعامل بالدراهم املغشوشة
رواجا ً
وإن لم ينضبط غشها إذا كانت تروج ً
واحداً (١٦)،
وتبعا لذلك
"تصبح العقود الواقعة ي وقت التعامل بالدراهم املغشوشة من
بيع ونكاح وغ ﺮهما صحيحة (١٧)،"...ع ى أن صاحب املراهم لم يفته
أن يستنكر مما صار إليه حال السكة ،إذ يقول" :ال يجوز إبقاء
سكة املسلم ن مهملة يزيد ف ا من شاء ما شاء من النحاس ويجعل
)(١٨
كل من أراد الغش دار الضرب عندﻩ".
هكذا؛ يتضح أن ٕالاهمال الذي طال دار السكة ،كانت له نتائج
وخيمة ،أولها :شيوع ظاهرة الغش ي ضرب النقود ،وثان ا :ك ﺮة
ً
املنازعات ب ن الناس ي املعامالت النقدية ،وخاصة ي الديون
والقراض ،علما بأن النقود املغشوشة بقدر ما أصبحت رائجة ،كان
الناس "يسرعون ي إخراجها من أيد م ويرغبون ي ذلك أشد رغبة
خشية انقطاع التعامل ا" (١٩)،والحاصل "فإن املغشوش بعد
املنادات عليه صار الناس يرغبون عنه ويكرهونه ح انحطت
قيمته ً
جدا فصار ال يساوي إن وجد من يش ﺮيه إال نحو الثلث مما
)(٢٠
كان يساوي حالة التعامل به".
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :ﺑﻌﺾ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺷﻴﻮع ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﺶ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

السلطان موالي عبد ﷲ سنة  " ١٧٥٤ي شأن السكة املغشوشة
والحياك املدخولة املغشوشة ال يحملها الحجاج ي املغرب بقصد
التجارة ويبيعو ا ي الطريق" (٢٣)،والذي يعنينا ي هذا السياق هو
السكة املغشوشة وتأث ﺮها ع ى العالقات الدولية ،ومن شأن هذا أن
يساعدنا ي فهم ما ذهب إليه الحضيكي ي رحلته وهو ينصح
الحجاج بقوله …" :ولك أن تصرف دراهمك ي الذهب فإنه هناك
)أي سجلماسة ( أرخص ت ﺮا ومسكوكا ] …[ وفيه فائدتان يروج ي
كل بالد أمامك وتصيب به غرضك حيث كنت وكيف شئت بخالف
هذﻩ الدراهم ٕالاسماعيلية فرواجها ي عمالة الضرب فإذا خرجت
م ا فال تروج إال ببخس ،والفائدة الثانية ،إنك إذا صرف ا ذهبا ت ﺮا
)(٢٤
كان أو مسكوكا خف عليك حملها".
ويظهر أن صاحب املراهم لم يجوز تلك العملية ،حيث يقول:
"وقد رأيت من اغ ﺮ به فاعتقد جواز بيع املغشوش بخالص من
صنفه كما يقع من بعض حجاج املغاربة يبيعون املوزونة
ٕالاسماعيلية و ي خالصة بقراميل طرابلس وفضات مصر و ي
مغشوشة وال يراعون ف ا حكم املبادلة وال املراطلة بل يبيعو ا ا
مساومة كيفما اتفق فاعتقدوا جواز ذلك وهو اعتقاد باطل ألن ذلك
)(٢٥
ع ن الربا".
إن ٕالافادات السابقة تستد ي إبداء بعض املالحظات ٔالاولية،
و ي ع ى النحو التا ي:
 لم ترتبط ظاهرة الغش ي النقود باألزمة السياسية فقط،
وإنما كانت لها جذور ي السياسة املالية املتبعة بشكل عام،
ومن ثم لم ينتظر املتالعبون بالسكة انفجار ٔالاوضاع السياسة
ملمارسة جريم م بل نجد أثرا واضحا لتلك التجاوزات ح
خالل استقرار ٔالاوضاع ٔالامنية.

 اختالف آراء الفقهاء بشأن "بيع املغشوش من النقود بخالص
من صنفه" ب ن مجوز لذلك ،ومن يرى بطالن تلك العملية.
ويبدو ،أن الرأي ٔالاخ ﺮ يكشف عن و ي تام بعواقب ٔالازمة
النقدية ،ويذهب ي الاتجاﻩ الذي يرفع ٕالاهمال عن دار السكة
ويعيد لها اعتبارها ودورها املنوط ا.
 لم يستطع املخزن أن يحد من خطورة التضخم الناتج عن
انتشار رواج النقود املغشوشة ،ويبدو أن هذا ٔالامر قد تسبب
ي خلق تذمر شامل تجاﻩ الدولة وزاد ي إضعاف كيا ا
السياﺳ .
ونختم هذﻩ املالحظات بسؤال ن:
هل ين ﺊ هذا الوضع النقدي امل ﺮدي بما ستعرفه دور السكة من
تراجع خط ﺮ منذ اية القرن الثامن عشر امليالدي؟ أم أن النظام
ً
النقدي سيشهد انتعاشا قبل أن تع ﺮضه مشاكل جديدة؟
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 اتصفت ظاهرة الغش ي السكة بتنوع أشكالها من تقصيص
وتحريف وتزوير ،فأدى ذلك إ ى حدوث اضطراب كب ﺮ ي
ٔالاوضاع النقدية سواء ع ى مستوى تداول النقود أو ع ى
صعيد تقدير أسعار العملة.
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أدى استفحال ظاهرة الغش ي النقود إ ى اضطراب الوضع
النقدي ،حيث عم الركود الاقتصادي وشلت عملية البيع والشراء،
وهذا بعض ما يعكسه حديث أبي مدين الدر ي ي رحلته وهو
بناحية سجلماسة سنة  ١١٥٢هـ١٧٣٩ /م ،بقوله" :وبقيت النفس
متح ﺮة ي السلع ال جئنا ا … فبقينا اليوم ٔالاول والثاني والثالث
وال بيع وال شراء ودراهم البالد كلها زيوف ،فلما طال بنا ٔالامر رفعنا
السلعة إ ى زاوية موالي عبد ﷲ الدقاق ،حيث التجار واك ﺮينا ا
دارا فجعل التجار يدخلون علينا ح يروا السلع فيخرجون هكذا
نحو عشرة أيام إ ى أن قرب الرحيل ،فجعلنا نبيع لهم كيفما تيسر
)(٢١
ونش ﺮي الت ﺮ ..فلم نستكمل بيع ذلك إ ى يوم الرحيل".
وإذا كان استفحال ٔالازمة الاقتصاديةً ،
باديا من خالل هذا
النص ،فإن انعكاسات ظاهرة الغش ي النقود لم تنحصر داخل
البالد ،وإنما تجاوزت ذلك إ ى التشويش ع ى عالقة املغرب ببعض
ً
الدول ،وخاصة تلك ال يمر ا ركب الحاج املغربي (٢٢)،ونش ﺮ ي
هذا الصدد إ ى الرسالة ال بعث ا وا ي طرابلس العثماني إ ى

ﻣﻘﺎﻻت
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٨٣

محمد ٔاعطيطي ،نموذج لظاهرة الغش...

ﺧﺎﺗﻤﺔ

 ثبت بالدراسة ،أن ظاهرة الغش ال الزمت الحرف والصنائع،
قد شهدها املغرب منذ العصر الوسيط ،وال تشكل الحرف
املخزنية )صناعة النقود كنموذج( ،استثناء ضمن دائرة
التجاوزات وش أصناف الغش ال طالت النظام الحر ي.

 كما أثبتت الدراسة ،أن مستويات الغش ال اكتسحت
صناعة النقود ،وتعدد مظاهرها تعكس حجم ٔالازمة ال مرت
ا العملة املغربية ،بما أسفرت عنه من انعكاسات خط ﺮة ع ى
الاقتصاد واملجتمع املغربي ن ،وهو ٔالامر الذي أسهم ي تيس ﺮ
مهمة الاخ ﺮاق ٔالاجن للمغرب ي العقود القليلة املوالية لف ﺮة
الدراسة.
 تضافرت عدة عوامل سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية،
أدت إ ى تأزم الوضع النقدي باملغرب خالل النصف ٔالاول من
القرن الثامن عشر امليالدي ،فكانت إحدى تجلياته الك ﺮى بروز
ظاهرة الغش ال لم تعكس عجز املخزن عن احتواء هذﻩ
الظاهرة وحسب ،وإنما ً
أيضا غفلة املحتسب الذي لم ي ض
برسالته كما يجب ألسباب قد تتجاوز إمكاناته ي بعض
ٔالاحيان.
 ان ﺮى مجموعة من الفقهاء خالل ف ﺮة الدراسة لإلجابة عن
القضايا امل ﺮتبة عن ظاهرة الغش ال همت صناعة النقود،
حيث قدموا بعض التفس ﺮات لهذﻩ النازلة ،كما ن وا إ ى رفع
ٕالاهمال الذي طال دار السكة.

ﻣﻘﺎﻻت

ملحق )(١

مسـألـة تقـصيص سكـة السلـطان موالي اسمـاعيـل
"… وقعـت مسـألة … وهـي أن ٕالامـام السـلطان الشـريف الجليـل
العلـوي الهمـام مـوالنـا اسمـاعيـل سنـة تسـع عشـرة ومـائة وألف ،ملـا
كثـر فـي سكتـه رحمـه ﷲ تقصيصهـا مـن أهـل الفسـاد وكـان النـاس
يتعـاملـون بـهـا وف ـا الكـامل والنـاقص ،فـأمر بـردهـا إلـى أهلـها وقطـع
التعـامل بالنـاقص م ـا ،فاختـلف النـاس فـي الديـون مـن البيـوعـات
ؤالاكـرية والسلـف واملهـور ،فتنـازع فقـهـاء الـوقت فـي ذلك ،قـال
شيخنـا والظـاهر ف ـا أنـه يقضـي بالكـامل إذ هـو ٔالاصـل والنقـص
الـذي كـان يجـري ب ن النـاس إنمـا هـو مـن بـاب املسـامحـة ال غيـر ألنـه
لـو امتنـع لـم يقبـض إال الكـامل".
محمد املـهدي الـوزاني:
املعيـار الجـديد الجـامع املعرب عـن فتـاوي املتـأخريـن مـن علمـاء
املغـرب ،ط.ح ،فـاس .٨٨ - ٨٧: ٥ ،١٣٢٨
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ٕالاحاطة
ي هذﻩ الدراسة بما ي ي :تقت
لذا ،نو
املوضوعية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية لتاريخ املغرب
الحديث ،ضرورة توسيع دائرة الاهتمام بكتب النوازل والرحالت
ال توفر مادة دسمة ،كفيلة بإماطة اللثام عن الجوانب ال ظلت
غ ﺮ مطروقة لسنوات عديدة .وإ ى هذا ،تعت ﺮ ظاهرة الغش أيا كان
مصدرها أو دافعها أو غاي ا ،من ٓالافات الخط ﺮة ال تجب محارب ا
من طرف جميع املتدخل ن ع ى مستوى السلطة أو املجتمع؛ أل ا
تسهم بشكل كب ﺮ ي كبح التنمية داخل املجتمعات ال تتوانى ي
مواجه ا .وكما تم الباحث بالجوانب املضيئة من تاريخ البالد،
يتع ن كذلك الكشف عن مواطن الضعف؛ لإلسهام ي تشكيل و ي
تاري ي غ ﺮ مزيف.
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٨٤

محمد ٔاعطيطي ،نموذج لظاهرة الغش...

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١عمر أفا ،مسألة النقود ي تاريخ املغرب ي القرن التاسع عشر
)سوس ،(١٩٠٦-١٨٢٢مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،١٩٨٨
ص .٢٣
) (٢نذكر من ب ن تلك املصادر و الدراسات ما ي ي ،محمد الكردودي ،الدر املنضد
الفاخر بما ألبناء موالي ع ي الشريف من املحاسن واملفاخر ،مخطوط
خ .س ،رقم ،١١٦٧٦ ،ورقة /٢٩أ -.محمد بن الطيب القادري ،نشر املثاني
ألهل القرن الحادي عشر والثاني عشر ،تحقيق ،محمد ح ي  -أحمد
التوفيق ،مكتبة الطالب ،الرباط  -.١٠٥ ، ٤ ،١٩٨٦موالي هاشم قاسم
علوي ي تقديمه لكتاب ،التقاط الدرر ومستفاد املواعظ والع ﺮ لألخبار
وأعيان املائة الحادية والثانية عشر ،دراسة وتحقيق ،هاشم العلوي
القاسم  ،ط ،١ .دار ٓالافاق الجديدة ،ب ﺮوت - .٩١ - ٩٠ ، ١ ،١٩٨١ ،أبو
إدريس إدريس ،املغرب ي النصف ٔالاول من القرن  ١٨م )د.د.ع كلية
ٓالاداب ،فاس  ،(١٩٨٧ص .٢٣٧ ،
) (٣ال يع هذا أن الف ﺮة السابقة عن هذا ٕالاطار التاري ي لم تعرف ظاهرة
الغش ،أنظر ،ع ى سبيل املثال ال الحصر ،أبو السعيد عبد القادر الفاﺳ ،
أجوبة الفاﺳ الك ﺮى ٢٥ - ٢٤ ، ١ ،و .١٣٢ - ١٣٠
) (٤أنظر امللحق رقم.١ ،
) (٥محمد املهدي الوزاني ،املعيار الجديد الجامع املعرب عن فتاوي املتأخرين
من علماء املغرب ،ط .ح ،فاس .٨٨ ، ٥ ،١٣٢٨

ﻣﻘﺎﻻت

) (١٤أحمد ٔالاديب ،الحرف والحرفيون بفاس خالل القرن ١٨٧٣) ١٩
و) ،(١٩١٢د.د.ع  ،كلية ٓالاداب ،فاس  ،(١٩٩٦ص.٦٠ ،
) (١٥أحمد بن عبد العزيز الهال ي ،املراهم ي أحكام فساد الدراهم  ،..مصدر
سابق ،ص .٨٣ ،
) (١٦املصدر نفسه ،ص .٩٢ ،
) (١٧املصدر نفسه ،ص .٩٤ ،
) (١٨املصدر نفسه ،ص .٩٥ ،
) (١٩املصدر نفسه ،ص .٩٩ ،
) (٢٠املصدر نفسه ،ص .١١٧ ،
) (٢١محمد بن أحمد بن الصغ ﺮ السوﺳ )ت ١١٥٧هـ  ،(١٧٤٤-رحلة أبي مدين
الدر ي ،مخطوط خ.ع رقم ١٩٧ ،ق )ثانية مجموع( ،ص.٥٦ - ٥٥ ،
) (٢٢أبو إدريس إدريس ،املغرب ي النصف ٔالاول من القرن الثامن عشر ،..
مرجع سابق ،ص.٢٣٩ ،
) (٢٣محمد بن الطيب القادري ،نشر املثاني ،..مصدر سابق.٧٢ ، ٤ ،
) (٢٤محمد بن أحمد الحضيكي )ت١١٨٩.هـ١٧٧٥/م( ،رحلة حجازية ،مخطوط
خ.ع رقم  ، ١/٨٩٦ ،ورقة/١٣ ،ب و/١٤أ.
) (٢٥أحمد بن عبد العزيز الهال ي ،املراهم ،..مصدر سابق ،ص .٨٨ ،
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) (٦محمد املهدي الوزاني ،املعيار الجديد ..م.ن .٨٨ ، ٥ ،
) (٧وردت ي كتب النوازل و ي مؤلفات أخرى مفردات يراد ا نفس املع الذي
تحمله الدراهم الناقصة  ،ومن ذلك ع ى الخصوص دراهم الوقت والدراهم
املغشوشة ،أنظر ع ى سبيل املثال ال الحصر ،أحمد بن عبد العزيز الهال ي،
املراهم ي أحكام فساد الدراهم ،مخطوط خ.ع رقم ) ٢٥٩٨ضمن
مجموع( ،ص -.٨٣ ،محمد بن الطيب القادري ،نشر املثاني  ،..مصدر
سابق.٢٩٣ ، ٢ ،
) (٨بردلة )محمد العربي(" ،نوازل" ،ط .ح  ،فاس  ،١٣٤٤ص.٥٢ ،
)" (٩كانت وفاة السلطان ٔالاعظم موالنا إسماعيل سنة تسع وثالث ن ومائة وألف/
)١٧٢٧م( وخلف من ٔالاموال والجواهر والح ي والظهر والكرع ؤالاسلحة ما ال
يحيط به حصر وال يعرف له قدر  "...عبد السالم بن السلطان محمد بن
عبد ﷲ ،درة السلوك وريحانة العلماء وامللوك ،مخطوط خ .ع ،رقم ،
 ٣٧٢٨د ،ص.٢٩٧ - ٢٩٦ ،
) (١٠عرف املغرب ي النصف ٔالاول من القرن الثامن عشر سلسلة من املجاعات
ؤالاوبئة و م باألساس مجاعة  ،١٧٣٨ - ١٧٣٧وطاعوني منتصف القرن
الثمن عشر ١٧٤٤ - ١٧٤٢ ،ثم  .١٧٥١ – ١٧٤٧يراجع حول هذﻩ الكوارث،
محمد بن الطيب القادري ،حوليات نشر املثاني ،تقديم وتحقيق د.نورمان
سيكار ،نشر املعهد الجام ي للبحث العلم ي املغرب  ،١٩٧٨ص٥٣ - ٥١ ،
.ثم ،نشر املثاني  ،..مصدر سابق .٨٢ ، ٤ ،وعند عبد الرحمان بن زيدان،
إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس ،املطبعة الوطنية،
الرباط .٤١٦ - ٤١٥ ، ٤ ،١٩٣٠
) (١١محمد ٔالام ن ال ار ،تاريخ ٔالاوبئة واملجاعات ي املغرب خالل القرن ن
الثامن عشر والتاسع عشر ،جامعة محمد الخامس ،منشورات كلية
ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية ي الرباط ،سلسلة رسائل وأطروحات ،رقم ١٨
منشورات دار النجاح الجديدة ،١٩٩٢ ،ص.٦٣ ،
) (١٢محمد بن الطيب القادري ،التقاط الدرر ،..مصدر سابق.٤١٨ ، ٢ ،
) (١٣املصدر نفسه.٤١٨ ، ٢ ،
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٨٥

ّعباس قويدر ،المؤسسات التعليمية...

دراﺳﺎت
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ﻋﺒّﺎس ﻗﻮﻳﺪر
ماجست ﺮ تاريخ املغرب ٔالاوسط الحضاري
كلية ٓالاداب – جامعة الجيال ي اليابس
سيدي بلعباس – الجمهورية الجزائرية

ّ
عباس قويدر ،املؤسسات التعليمية ي املغرب ٔالاوسط :خالل القرن ن
الثامن الهجري /الرابع عشر امليالدي -.دورية كان التاريخية -.العدد
الثامن عشر؛ ديسم ﺮ  .٢٠١٢ص .٩٢ – ٨٦
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ﻣﻘﺪﻣﺔ

أن الناظر ي تاريخ ٔالامم ،قديمها وحدي ا ،يالحظ ّ
أن تحضرها
ً
ً
ّ ّ
ارتباطا ً
أن تخـلفها وانحطاطها
وثيقا ،كما
ورقـ ِ ّ ا كان مرتبطا بالعلم
ً
ً
ً
وطيدا ،فبالعلم تحضرت أمم وازدهرت
كان مرتبطا بالجهل ارتباطا
وتركت بصمات شاهدة ع ى مدى مبلغها من العلم والتحضر والر ي،
وبالجهل والابتعاد عن العلم والتعليم تخلفت وتدهورت أمم ولم
يذكرها التاريخ إال ي مواضع ذكرﻩ للتخلف والبداوة والهمجية.
لذلك ومنذ الوهلة ٔالاو ى اق ﺮن ظهور ٕالاسالم بالدعوة إ ى التعليم
ْ
)ٱق َ ْرأ(ً .
وتبعا لسنة
منذ بداية التنـزيل ،ع ى شكل كلمة مفتاحية و ي
التطور ونمو حياة البشريةّ ،
فإن التعليم بدأ أول أمرﻩ ي املسجد،
ّ
يعلمون فيه
إذ كان الرسول ومن بعدﻩ الصحابة رضوان ﷲ عل م ِ
املسلم ن أمور دي م ،واستمر ٔالامر ع ى هذا املنوال أن حدث تطور
ع ى مستوى العلوم ي املجتمع ٕالاسالمي ،وظهرت فرق كالمية،
وبرزت مذاهب فقهية ،فاستحدث املسلمون ً
تبعا لذلك مواضع
أخرى للتعليم مثل الحوانيت والدكاك ن والكتاتيب والبالطات وح
منازل العلماء .واملالحظ؛ ّ
أن معظم هذﻩ املواضع كان التعليم ف ا
ً
مفتوحا للجميع ،والحضور غ ﺮ منظـم ،فال أحـد ُيلزم بذلك ،إال ما
كان من بعض ٔالافراد الذين يلزمون أنفسـهم بحضور مجلس شيخ.
كما كانت مواضع التعليم هذﻩ املكان املثا ي ؤالارضية الخصبة
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:

لقد صاحب الانتعاش الاقتصادي لبالد املغرب ٔالاوسط خالل
القرن الثامن الهجري /الرابع عشر امليالدي ي عهد الدولة الزيانية
ً
ً
ً
معرفيا تج ى ي بزوغ العاصمة تلمسان كمركز إشعاع
ثقافيا
تطورا
ثقا ي وقطب علم  .مستفيدة من ظاهرة التنافس الثقا ي ب ن
ٔالاقطار ،وكان السباق ً
قائما ب ن بلدان املشرق واملغرب ؤالاندلس
وعواصمها املختلفة املهدية وبجاية وفاس ،وتلمسان ،وسبتة،
وبغداد والقاهرة واملدينة املنورة ،ومكة ،وغ ﺮها .وقد ساعد ع ى
هذا التنافس وعطائه الحضاري ،ما كان يل م به حكام الدولة
الزيانية من رعاية العلماء ؤالادباء والشعراء .فكانوا يغرو م
بالقدوم عل م ،ويجودون عل م بالعطاء ً
ً
حاتميا .وقد برز ذا
جودا
املظهر الحضاري دور جديد ي ٓالاداب املغربية يسميه أحد املؤرخ ن
املعاصرين بالدور املدرﺳ  ،وهو دور تم وضع حجرﻩ ٔالاساس ي
القرن الخامس الهجري .ودخل املغرب ٔالاوسط هذا الدور بكل قوة
ً
ابتداء من القرن الثامن الهجري /الرابع عشر امليالدي ،وإن جاء
ً
متأخرا ً
ً
نوعا ما مقارنة مع بلدان املشرق واملغرب ،فشيدت املدارس
ٔالانيقة واملساجد الخالبة والزوايا الرائعة املنظر تغ ا الشعراء
وأ رت كل من شاهدها ،ح بلغ صداها مشارق ٔالارض ومغار ا،
وتصدى للتدريس ذﻩ املؤسسات العلمية خ ﺮة العلماء وأجلهم،
فأصبحوا محل استقطاب أمراء وسالط ن ووزراء الدولة والطلبة
من مختلف البقاع .ويبدو أنه بعد هذا الدور بدأت الدولة الزيانية
ً
تدخل ي عداد الدول املعربة فعال.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

<<

ﻣﻠﺨﺺ

ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ٢٠١٢ – ٢٠٠٨

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٨٦

ّعباس قويدر ،المؤسسات التعليمية...

دراﺳﺎت

ّ
لتكوين ثلة من الفرق الكالمية واملذاهب الفقهية لتحص ن فرق م
ومذه م من ُمناوئ م.
واملؤسسات التعليمية من العوامل الهامة ال أثرت ي الحياة
العلمية ي املغرب ٕالاسالمي ،ولكن دور هذﻩ املؤسسات اختلف من
ف ﺮة إ ى أخرى ويمكن تقسيم املؤسسات التعليمية إ ى:

والتدريس (٨).وإذا كان ظهور املدرس ي قطري املغرب ٔالادنى
تزامن وقيـام الدولت ن الحفصيـة واملرينية ،ونشطه
ؤالاق
الوافدون من ٔالاندلس ،فهل ينطبق هذا ع ى املغرب ٔالاوسط خالل
القرن ٨هـ١٤/،م ي ظل الدول الزيانية؟ وهل كان سالط ن الدولة
ميال ن لبناء وتشييد الصروح العلمية؟ وهل استطاع هذا القطر أن
يفرض نفسه كمركز علم ثقا ي ينافس بقية ٔالاقطار؟ ويستقطب
خ ﺮة العلماء؟

 مؤسسات تعبدية جهادية مثل ٔالاربطة أو الرباطات أو الزوايا،
ولك ا استخدمت للتعليم.
 التعلم ي املنازل ،وهو إما خاص أو عام ،فاألول ي منازل
)(١
املؤدب ن والثاني ي منازل العلماء.
 ثم ظهر فيما بعد ما ُيعرف باملدارس النظامية ال تصدرت
املؤسسـات التعليميـة من حيث ٔالاهميـة والدور ال ﺮبوي والعلم
وهو موضوع حديثنا.

إن التسابق املحموم والتنافس الشديد الذي شهدﻩ العالم
ٕالاسالمي بشكل عام واملغرب ٕالاسالمي بشكل خاص حول النبوغ
العلم والتفوق الفكري والريادة الثقافية ،شجع ّ
وحمس سالط ن
ّ
ب زيان ع ى الدخول ي السباق بكل قوة علهم يفتكون مرتبة
ّ
مشرفة ع ى سلم ٕالاشعاع العلم  ،فاهتموا بتشييد املؤسسات
ال ﺮبوية والتعليمية ،من كتاتيب وزوايا ومساجد وبشكل خاص
املدارس ع ى نمط املدارس النظاميـة ي املشرق واملغرب .وال لم
تظهر ي تلمسان إال ي مطلع القرن الثامن الهجري /الرابع عشر
امليالدي ،متأخرة عن بالد املشرق بنحو قرني ن من الزمن ،وعن
بنحو نصف قرن (٩).وحسب ما ذكرﻩ
إفريقية واملغرب ٔالاق
)بارجيه ،(BARGES -كان يتواجد ي تلمسان لوحدها العديد من
املساجد الرائعة الجمال ،كما كانت تضم مجموعة من املدارس
أنشأت من قبل ملوك تلمسان ،وكان غالبية املتمدرس ن يتلقون
ً
مجانيا ،وكانوا يتدارسون العلوم الدينية املنطـق
تعليمهم
)(١٠
والرياضيات وغ ﺮها من العلوم .وتمثلت وظيفة هذﻩ املؤسسات
الثقافية ي استقبال الطلبة ملزاولة تعليمهم قصد تخريج ٕالاطارات
ال تدعم الجهاز السياﺳ وٕالاداري واملا ي والقضائي والجيش
ومختلف مصالح الدولة ومؤسسا ا .وكان الهدف من وراء حركة
تأسيس املدارس من طرف الدولة الزيانية ،هو نشر التعليم والثقافة
من جهة ،ومن جهة أخرى توجيه الرعية لخدمة التوجه املذه
للدولة ،و ي نصرة املذهب املالكي والعمل ع ى نشرﻩ (١١)،وكانت
املدارس خ ﺮ الوسائل املتاحة لتحقيق تلك الغاية (١٢).ولم يقتصر
تشييد املدارس ع ى الدولة الزيانية ،بل ح بنو مرين شيدوا
مدارس ع ى ال ﺮاب التلمساني.

 مؤسسات تعبدية ،واستخدمت للتعليم وتتمثل ي املساجد،
و ي أقدم أماكن التعلم ي املغرب ٕالاسالمي.
 مؤسسات أوقفت ع ى التعليم وحدﻩ متصلة باملسجد ً
حينا،
ومنفصلة عنه ً
حينا آخر ،و ي الكتاتيب.

 -١/١مـدرســة ولــدي ٕالامــام:
يعت ﺮ السلطان أبي حمو موﺳ ٔالاول مؤسس أول مدرسة ي
تاريخ تلمسان الزيانيةُ ،
وعرفت باسم مدرسة ٔالاخوين اب ٕالامام
ً
تكريما للعامل ن الجليل ن
وذلك سنة ٧١٠هـ ١٣١٠/م ،وقد أنشأها
الفق ن أبي زيد عبد الرحمن (١٣)،وأخيه أبي موﺳ عيﺴ اب
ٕالامام الفقيه أبي عبد ﷲ محمد بن ٕالامـام (١٤)،واللذان دخال
تلمسان ي عهد هذا السلطان فأكرمهما وابت لهما هـذﻩ املدرسـة
ً
مسجدا
بناحيـة املطمر وال ُسميت باسمهما ،كما اختط لهما
وم ل ن (١٥).وما يحز ي النفس أن املصادر التاريخية لم تسعفنا
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 -١اﻟﻤـﺪارس اﻟﺰﻳـﺎﻧﻴـﺔ
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والشائع عن نشأة املدارس وظهورها ي العالم ٕالاسالميّ ،
أن أول
مدرسـة ذات نظـام تعليمـي وإداري وما ي ُبنيت سنة  ٤٥٩هـ١٠٦٨/م
ع ى يد الوزير السلجو ي نظام امللكً ،
بناء ع ى ما ذكرﻩ ابن
خلكان (٢)،وقد ّرد ٕالامام السبكي هذا القول عندما ذكر أن ظهور
املدارس كان قبل ذلك (٣).أما ي بالد املغرب ٕالاسالمي ،فأول مدرسة
ظهرت ي تلك ال بناها يعقوب املنصور املوحدي )٥٥٥هـ١١٦٠/م-
٥٩٥هـ١١٩٨/م( ي حدود سنة ٥٩٣هـ١١٩٦/م ي مدينة سال شمال
الجامع ٔالاعظم الذي شيد ي عهدﻩ (٤).وع ى الرغم من أن هذﻩ
ّ
املدرسة كانت بعيدة عن كو ا مؤسسة منظمة ومؤطرة ،إال أ ّ ا
ّ
مهدت لظهور مدارس نظامية قائمة بذا ا خالل القرن السابع
)(٥
الهجري ،الثالث عشر ميالدي ،الذي شهد ظهور أول مدرسة
نظامية ي بالد املغرب أنشأها أبو زكريا ي ي الحف
)٦٢٤هـ١٢٢٧/م ٦٤٧ -هـ١٢٤٩/م( سنة ٦٣٣هـ١٢٣٥/مُ ،عرفت
باسم املدرسة الشماعيـة .وقد توا ى بعد ذلك بناء املدارس ي
إفريقية منذ النصف الثاني من القرن السابع الهجري /الثالث عشر
)(٦
امليالدي.
أما ي املغرب ٔالاق  ،ف امن ظهور املدارس بقيام الدولة
املرينية ،فشيد السلطان يعقوب بن عبد الحق )٦٥٧هـ١٢٥٨/م -
٦٨٥هـ (١٢٨٦/أول مدرسة ي القطر سميت الصفارين (٧)،وكان ذلك
حوا ي سنة ٦٧٠هـ١٢٧١/م .وتالها تشييد مدارس أخرى كمدرسـة
العطاريـن ،ومدرسـة املدينـة البيضـاء ،ومدرسة الصهريج .وقد ساعد
عل ظهور هذا الاتجاﻩ نزوح عدد كب ﺮ من فقهاء السنة املالكية من
ٔالاندلس ،بعد سقوط املدن ٔالاندلسية خالل القرن السابع الهجري
/الثالث عشر امليالدي ،واستقرارهم ي الحواضر املغربية الك ﺮى،
فقر م سالطي ـا ّ
وعينوهـم ي وظائـف ٕالافتـاء والكتابـة والقضـاء

ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب اﻷوﺳﻂ
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺪول اﻟﺰﻳﺎﻧﻴﺔ
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٨٧

ّعباس قويدر ،المؤسسات التعليمية...

العديمة النظ ﺮ ،ال بناها بإ اء الجامع ٔالاعظم ،ما ترك ً
شيئا مما
ز
اختصت به قصورﻩ املشيدة ،إال وشيد مثله ا ،شكر ﷲ له صنعه
وأجزل له عليه ثوابه" (٢٥).فكانت من خالل ذلك أهم مدرسة ي
املغرب ٔالاوسط قد احتفل ا هذا السلطان املتشبث بالعلوم
ً
معلما آخر ينافس
والفنون والذي أبا إ ى أن يضيف إ ى عاصمته
املعالم السابقة ،وألن يجلب إليه العلماء ٔالاجالء أمثال :أبي موﺳ
عمران املشدا ي (٢٦)،الذي كان من أك ﺮ الفقهاء املالك ن ي عصرﻩ
وأبي عبد ﷲ السالوي ،ومحمد بن أحمد بن ع ي بن أبي عمرو
التميم  .كما اعت أبو تاشف ن باملدرسة ،وأك ﺮ عل ا ٔالاوقاف ورتب
ف ا الجرايات ،و ي الواقع فقد سلك هذا امللك مسلك أسالفه إذ
أن أبا حمو موﺳ ٔالاول ) ١٣٠٨ـ  (١٣١٨حينما ب املدرسة القديمة
قد استد ى للتعليم ف ا كال من أبي زيد عبد الرحمان ،وأبي موﺳ
)(٢٧
عيﺴ .
من ب ن املصادر القليلة ال أشارت إ ى التاشفينية وتغنت
بروع ا ورونقها ،نذكر كتاب )نفح الطيب( للمقري الذي ّ
ضمنه
بعض ٔالابيات الشعرية ال رآها منقوشة بأع ى دائرة مجرى املاء،
ً
مكتوبا بأع ى دائرة مجرى املاء ي مدرسة تلمسان
فيقـول" :رأيت
ال بناها أم ﺮ املسلم ن ابن تاشف ن الزياني ،و ي من بدائع الدنيا
)(٢٨
هذﻩ ٔالابيات:
أنظر بعينك مهج وسنائـي وبديع إتقاني وحسن بنـائي
وبديع شك ي واعت ﺮ فيما ترى من نشأتي بل من تدفق مـائي
جسـم لطيف ذائب سيالنـه صاف كذوب الفضة البيضـاء
ّنمقت فغدت كمثل الروض ّ
غب سماء
قد حف بي أزهار و

 - تخصص جزء من املداخل إلصالح املؤسسات ،وشـراء
مختلف التجه ات الضروريـة من حص ﺮ وأفرشة وزيت الوقود.

 - منح أعطيات لألطر ٕالادارية املس ﺮة لشؤون املدرسة ،والسهر
ً
ع ى خدمة الطلبة ،إضافة إ ى القائم ن ع ى نطاق البناية
)(٣٢
وحراس ا.
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وقد ظلت هذﻩ املدرسة ال كانت تعد من أجمل مدارس املغرب
ٔالاوسط تقوم بوظيف ا ال ﺮبوية التثقيفية طوال ف ﺮة تواجد الدولة
)(٣٠
الزيانية (٢٩)،واستمرت تؤدي رسال ا ح القرن السادس عشر.
وباندثار املدرسة وهياكلها واختفاء كل أثر ّ
دال عل ا ،أصبح من
الصعب ٕالاحاطة بكل التفاصيل املتعلقة ا ،سواء فيما تعلق
يكلها وإدار ا أو نظام تسي ﺮها ً
تربويا ،وطرق التدريس ا والئحة
أشهر مدرس ا ومريد ا .وح الكتب التاريخية لم تتحدث أي وثيقة
تب ن التحبيس أو التوقيف عن مدارس املغرب ٔالاوسط ي القرن
الثامن الهجري /الرابع عشر امليالدي ع ى الرغم من إشارة بعض
ً
املصادر التاريخية صراحة إ ى ما قام بـه السلطـان أبي تاشف ن
الزيـاني وبـا ي ملوك الدولـة الزيانيـة من تحبيس وتوقيـف ٔالامـوال
ؤالامالك املختلفة عل ا (٣١)،وال كانت تنفق ي:
 - أجور املدرس ن من العمالء وجرايات الطابة.
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باملعطيات الضرورية عن تدش ن هذا الصرح الحدث ي تاريخ بالد
املغرب ٔالاوسط ،وكل ما ذكر كان عبارة عن إشارات أثناء ٕالاشادة
بأعمال السلطان أبي حمو موﺳ ٔالاول ،فيقول التنﺴ عن ظروف
ً
وهدف تأسيسها ..." :كـان ً
معتنيا به )أي أبي حمو
محبا للعلم وأهله
ً
موﺳ ٔالاول( ً
تكريما لهما
قائما لحقه ،ابت مدرسة الب ٕالامام
واحتفاء ما" (١٦).و ي إشارة إ ى املدرسة يقول ابن مريم" :وبنيت
)(١٧
املدرسة داخل باب كشوط".
وملا كانت مدرسة أوالد ٕالامام ي أول مؤسسة تربوية ثقافية ي
حاضرة الدولة الزيانية ،فقد ع ن السلطان للتدريس ا كبار
العلماء الذين طبقت شهر م بالد املغرب وح املشرق ،حيث قام
بالتدريس ف ا علماء من أمثال التلمسانيان ابنا ٕالامام وشيخا
املالكية وفضال املغرب ي وق ما (١٨).وبما أن الطبيعة ويد ٕالانسان
العابثة لم ت ﺮك لنا أي أثر للمدرسة وم ي ٕالامام ن ،فقد حاول
)مارسيه (MARCAIS-من خالل ما توصل إليه من دالئل وقرائن
تاريخية أن يرسم صورة اف ﺮاضية للمعلم .وحسب ما توصل إليه
من نتائج فإن املدرسة كانت تتموقع غرب مسجد أوالد ٕالامام
وشماله ،وأ ا كانت تتألف من قاعت ن كب ﺮت ن ،يتلقى ف ا طلبة
العلم دروسهم ع ى يد الشيخ ن الجليل ن اب ٕالامام (١٩).ولكن ي
غياب الشواهد املادية املتمثلة ي الحوالات الحبسية أو وثائق
التحبيس امللحقة باملدرسة ،يصعب ع ى أي كان التعرف ع ى دور
املدرسة الفكري ،ومساهم ا ي نشر الثقافة ٕالاسالمية ومختلف
العلوم ،وتكوين ٔالاطر وإعدادها للقيام بدورها ي املجتمع بالتعليم
والتأليف وشغل املناصب العليا ي الدولة (٢٠).واستمرت هذﻩ
املدرسة ي تأدية مهامها ال ﺮبوية التعليمية الثقافية ح القرن
)(٢١
العاشر /السادس عشر امليالدي.
 -٢/١املـدرسـة التـاشـفينيـة:
تعد املدرسة التاشفينية ثاني مؤسسة تعليمية زيانية أسست ي
بالد املغرب ٔالاوسط سنة ٧٢٥هـ١١٧٩/م ،بناها السلطان عبد
الرحمن أبو تاشف ن )٧١٨هـ١٣١٨/م ٧٣٧ -هـ١٣٣٧/م( ع ى ضريح
والدﻩ يعقوب وعميه أبي سعيد عثمان وأبي ثابتّ ،
وتم تدشي ا ي
شهر صفر سنة ٧٦٥هـ١٣٦٤/م (٢٢).تقع التاشفينية بإزاء املسجد
ً
جنوبا ،و ي بذلك توجد ي مجال يعت ﺮ النواة ٔالاو ى بعد
الجامع
جامع أغادير الذي أسسه إدريس ٔالاول خالل النصف الثاني من
القرن الثاني الهجري /الثامن امليالدي (٢٣).ويتب ن أن اختيار موضع
التاشفينية ،لم يكن وليد الصدفة ،بل خضع العتبارات إس ﺮاتيجية
تكمن ي رغبة مؤسسها ي الاستفادة من هذا املجال الحيوي،
واستثمارﻩ كي تنجح هذﻩ املدرسة ي أداء رسال ا التعليمية
الثقافية ،وطموحه ي إضفاء طابع ٕالاجالل والعظمة عل ا ،ع ى
ً
تقديرا واح ﺮ ًاما كب ًﺮا للمباني املجاورة
اعتبار أن سكان املدينة تكن
)(٢٤
لها.
وأكد التنﺴ ع ى أن هذﻩ املدرسة من مآثر السلطان أبي
ّ
"وحسن ذلك كله ببناء املدرسة الجليلة،
تاشف ن الزياني ح ن قال:
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للتدريس ذﻩ املدرسة ،والذي قال ي شأنه صاحب البستان:
"فانتقل إ ى تلمسان ،وتلقاﻩ أبو حمو براحتيه وأصهر له ي أبنته،
فزوجها إياﻩ وب له مدرسة ،وأقام الشريف يدرس العلم ا إال أنه
ً
هلك رحمه ﷲ غرقا ي البحر ي طريق عودته من غرناطة إ ى بالدﻩ
)(٣٨
سنة ٧٧١هـ١٣٦٩/م".
لقد فقدت هذﻩ املدرسة الكث ﺮ من مالمحها القديمة وأصبحت
ً
جزءا من مسجد الشيخ إبراهيم املصمودي ومن الضريح ،فيصعب
بذلك وصف أقسامها ومرافقها (٣٩).إال أنه ال يمكن إغفال مساهم ا
ي إعداد وتكوين عدد من العلماء والفقهاء والخطباء والقضاة ،كان
لهم ٔالاثر البالغ ي الحياة الفكرية ونشر اللغة العربية وتثبيت
املذهب املالكي ي املنطقة وترسيخ الثقافة ٕالاسالمية.
 -٢اﻟﻤـﺪاس اﻟﻤﺮﻳﻨﻴﺔ

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

 -١/٢مدرسة العباد:
أنشأها السلطان أبو الحسن ع ي بن أبي سعيد عثمان املري
سنة )٧٤٧هـ١٣٤٧/م() (٤٠ي القرية املسماة العباد (٤١)،لتكون مركزاً
ثقافيا ر ً
ً
ً
اقيا يستطيع أن يزاحم ما تواجد آنذاك من مدارس
علميا
علمية معرفية .كما ُعرفت املدرسة ً
أيضا باسم سيدي بومدين،
وهذا لتخليد ذكرى العالم الجليل الذي ذاع صيته ي جميع أنحاء
بالد املغرب ٕالاسالمـي ،وهو أبو مديـن شعيب بن الحسـن ٔالانصاري
دف ن تلمسـان )ت ٥٩٤هـ١١٩٧/م( (٤٢).وقد وردت إشارة لهذﻩ
ّ
املدرسة ح ن قال ابن مرزوق ..." :وبالعباد ظاهر تلمسان وحذاء
الجامع الذي قدمت ذكرﻩ ،و ي الجزائر مدارس مختلفة ٔالاوضاع
بحسب اختالف البلدان (٤٣)."...ويقول ع ا النم ﺮي ي رحلته
":وتتصل بالزاوية من ناحية الجوف ،مدرسة متعددة البيوت،
رفيعة السموت ،بديعة النعوت ،و ا أبواب تشرع إ ى ديار كاملة
املنافع (٤٤)."...وح حسن الوزان لم يغفلها ي كتابه ،فقال ي
أيضا مدرسة جميلة ً
شأ ا ..." :وهناك ً
جدا أسسها بعض ملوك ب
مرين حسب ما يقرأ ذلك ي الرخامت ن املنقوش عل ما أسماؤهم".
و ي تقع إ ى الغرب من املسجد الجامع .وأكدت وثيقة التحبيس
املنقوشة ع ى لوح رخامي مثبت ع ى يسار بالطة محراب الجامع
املالصق لها ،وال نقرأ ف ا" :الحمد هلل رب العامل ن والعاقبة
للمتق ن ،أمـر ببناء هذا الجامـع املبـارك واملدرسة املتصلة بغربيه
موالنا السلطان ٔالاعدل أم ﺮ املسلم ن املجاهدين ي سبيل رب
العامل ن أبو الحسنُ (٤٥)."...وسميت املدرسة ً
أيضا بالخلدونية ي ف ﺮة
)(٤٦
الحقة ،ولعل هذا تأكيد ع ى تعلم عبد الرحمن ابن خلدون ا.
إن تاريخ تأسيس املدرسة يؤكدﻩ النقش التأسيﺴ الذي يزين
قبة رقبة قاعة صالة املدرسة نفسها ،ويتضمن تسعة أبيات شعرية
)(٤٧
تتضمن ما ي ي:
"الحمد هلل رب العامل ن،
بنـاني كـي أقيـم دينـا
ٕالاسالم أميـر املسلم ن
أبو الحسن الذي فيه املزايـا
تفوق النظم بالنوم الثمينا
ّ
إمام ال يع ﺮ عنـه وصـف
بما أجرى يه ٔالاعمال دينا
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رغم ٔالاهمية التاريخية للمدرسة ،إال أ ا طمست آثارها ولم يبق
من ذكرها إال الاسم ،وقد كانت هذﻩ املدرسة قائمة ومحافظة ع ى
شكلها ٔالاص ي إ ى غاية ١٨٧٣م ،غ ﺮ أن السلطات الاستعمارية
الفرنسية قامت بإزال ا بغرض يئة ساحة عامة وبنيت بدلها دار
البلدية الحالية.
 -٣/١املدرسة اليعقوبية:
توجد هذﻩ املدرسة بجوار مسجد الشيخ إبراهيم املصمودي،
شرق مسجد أبي الحسن وجنوب غرب املشور ي ي باب الحديد.
ُ
شيدت هذﻩ املدرسة سنة ٧٦٣هـ بأمر من ٔالام ﺮ الزياني أبو حمو
موﺳ الثاني )٧٦٠هـ٧٩١ -هـ ١٣٥٨ /م ١٣٨٨ -م( ،بعد أن تربع
ً
تخليدا لوالدﻩ أبي يعقوب الذي أدركته الوفاة سنة
عرش تلمسان
٧٦٣هـ١٣٦٢/م .وكان أبو حمو الثاني ،قد أمر بدفن أبيه ي رياض
يقع بالقرب من باب إيالن ،ونقل رفات عميه ،أبا سعيد وأبا ثابت،
اللذان توليا حكم تلمسان ي الف ﺮة السابقة ،من مدف ما القديم
ي العباد ،إ ى جوار ضريح والدﻩ (٣٣)،ثم شرع ي بناء مدرسة بإزاء
أضرح م .ويقول التنﺴ ي هذا الشأن ،فلما كملت املدرسة نقلوا
)(٣٤
ثالث م إل ا ،واحتفل ا وأك ﺮ ا ٔالاوقاف ،ورتب ف ا الجرايات".
هذا ما يفسر أن تأسيسها جاء ح يكون هذا املعلم الثقا ي
ً
رمزا من رموز شموخ الدولة الزيانية ،و ي املدرسة ال أشاد
املؤرخون برونقها وجمالها وحسن عمار ا .وقد استغرق وقت بنا ا
أك ﺮ من سنة ونصف ،بحيث انتﻬ من إنجازها سنة
٧٦٥هـ١٣٦٤/م ،وهنا تكمن حكمة مؤسسها الذي قال ي شأنه ي ي
ابن خلدون أن اليعقوبية من أعمال السلطان أبي حمو موﺳ
الثاني) (٣٥ومن املعروف عن هذا السلطان أنه واسطة عقد
الزياني ن (٣٦)،وأنه أبان عن ولعه الشديد بتشييد املباني من
املساجد واملدارس ،حيث شرع ي تأسيسها فور الان اء من مراسيم
دفن والدﻩ .وقد اش رت املدرسة باسم اليعقوبية نسبة إ ى والد
السلطان أبي حمو موﺳ  -أبا يعقوب -بعد اكتمال بنا ا ،كما كان
ُيطلق عل ا ً
أيضا "مدرسة إبراهيم املصمودي") (٣٧الذي تو ي ودفن
ا سنة ٨٠٥هـ١٤٠٢/م ،وهذﻩ التسميات إن دلت ع ى ء فإ ا
تدل ع ى تكريم العلماء ؤالادباء ،كما تدل ع ى مكانته العلمية
والفكرية الراقية ي تلك الف ﺮة.
وع ى الرغم من أن املدرسة اليعقوبية ي الشاهد الوحيد الذي
يؤرخ لف ﺮة حكم هذا السلطان ،ومع ذلك لم يبقى م ا ما يساعد
ع ى إعادة رسم مخططها أو معرفة أقسامها .وكما هو معروف عن
السلطان أبا حمو موﺳ الثاني أنه لم يبدأ ي إنشاء عملية البناء
والتشييد إال بعد تخليص تلمسان من السيطرة املرينية ،وأعاد
للبالد استقرارها وأم ا .كما أن املصادر التاريخية -بما ف ا ي ي ابن
خلدون مؤرخ الدولة  -لم تورد إشارات واضحة حول الظروف ال
ً
أحاطت بتأسيس اليعقوبية ،خاصة إذا علمنا أن بنو زيان اعتادوا
ع ى إضفاء نوع من الاحتفالية ع ى عملية تدش ن املباني الك ﺮى
كاملدارس .وأوكل للعالم الشيخ الشريف الحس أبي عبد ﷲ
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أقرأ إ ى ٔالانـام ا عيونا
فأعـالﻩ و أعطاﻩ يقيـنا
وإي ً
مانا يكـون له معينـا
خلون من السن ن و أربعينا
من حوله مقاصدﻩ فنـونا
ع ى مرضاته دائما معينـا

سليل أبي سعيد ذي املعـا ي
وقـد ّ
سماﻩ خالقـه عليـا
أبان بالصالحات منه دينـا
لشهر الربيع الثاني لسبـع
إ ى سبع مب ن فـدام سعـد
وكان له ٕالاله ع ى الاتصال

والزاوية والضريح ً
معا) (٥٥ي ال ي سكن بمحاداث أسوار تلمسان
)(٥٦
الشمالية الشرقية ال يتوسطها باب الزاوية.
لقد ظلت هذﻩ املنارات العلمية قائمة تؤدي رسال ا ال ﺮبوية
ع ى أكمل وجه ح القرن العاشر الهجري /السادس عشر امليالدي،
وهذا بشهادة حسن الوزان" :وتوجد ي تلمسان مساجد عديدة
جميلة ...ولها أئمة وخطباء ،كما تحوي ً
أيضا خمس مدارس بديعة
ّ
حسنة البناء ومزدانة بالبالط امللون وغ ﺮها من ٔالاعمال الفنية،
شيد بعضها ملوك تلمسان ،والبعض ٓالاخر ملوك فاس" (٥٧).كما
أكد مارمول ي كتابه إفريقيا) (٥٨أن تلمسان ا "عدة أساتذة ي
مختلف مدارس يقومون بالتدريـس كـل يـوم ويؤجرون من أوقاف
هذﻩ املؤسسات".
فزودت باملرافق الضرورية من خزانة للكتب وبيوت لسك
الطلبة وفرض جرايات لهم وللمدرس ن (٥٩).ومن دون أدنى شك؛ أن
فكرة إنجاز املدارس الجامعة من قبل املرين ن لم تكن بالجديدة بل
سبقهم ي ذلك سالط ن املوحدين وب حفص .غ ﺮ أن مدارس
املريني ن تم ت عن سابقا ا ي املجاالت التنظيمية والفنية ،وكذلك
ّ
ي الفكري الذي نشطته ي بالد املغرب ٕالاسالمي بشكل عام .لذلك
اس دف سالط ن بنو مرين استحداث املدارس ي بـالد املغرب
ٔالاوسـط واملغرب ٕالاسالمي عامة ملحاربة املذ ي املوحدي وإحياء
)(٦٠
املذهب املالكي الذي فقد مشروعيته ونشاط فقهائه.
ﺧﺎﺗﻤﺔ
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ً
مقتصرا ع ى
ومن دون شك؛ أن تشييد املدارس لم يكن
عاصمة الدولة الزيانية بل كانت هناك من املدن املهمة مثل:
)الجزائر ،ووهران ،ومليانة ،ومستغانم( كانت تتوفر ع ى مدارس ،إال
أن املصادر لم تسعفنا بمعلومات ع ا ،وربما ذلك راجع إ ى أن
شهر ا لم تتعدى ٕالاطار الجغرا ي للمدينة ال تتواجد ا ،عكس
مدارس تلمسان ال تخطت شهر ا حدود املدينة ،بل وح حدود
الدولة .وأخذت ح ً ا ً
هاما من الكتابات التاريخية ع ى حساب با ي
املـدن الخاضعـة لها .وع ى العموم فاملدارس مهما كان مدى صداها
وحجمها ،إال أ ا شاركت جميعها ي إخصاب الحقل الثقا ي واملعر ي
لبالد املغرب ٔالاوسط خالل هذﻩ الف ﺮة بتصديرها لعلماء أجالء
ساهموا ي بناء الدولة الزيانية وتفوقها ي مجاالت عدة كما دعموا
صمودها ي وجه املخاطر لعدة قرون .وقد صدق من قال" :املدرسة
كالزهرة ب ن الشوك دائمة العطور ال تخ الويل والثبور".
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وهذا ما يعكس لنا مدى ّ
تدين مؤسس ا واهتمامهم املطلق
بتعظيم العلم ،ومدى أهمية هذﻩ املدرسة ي تكوين الناشئة ونشر
ً
ً
وتأليفا .كما أن
تدريسا وتفس ًﺮا
العلم والثقافة العربية ٕالاسالمية
السلطان أبا الحسن عليا أوقف ع ى املدرسة والجامع أمالك ي
ُ
املدينة ،وهذا حسب ما هو مدون ي اللوحة الرخامية ال نقشت
ا الحوالة الحسبية داخل بيت الصالة ي جامع سيدي بومدين
ال تحتوي ع ى الئحة املمتلكات .وقد ظلت مدرسة العباد قائمة
تصارع عوادي الزمن ع ى الرغم من أن كث ًﺮا من زين ا وزخرف ا
ٔالاصلية قد اندثرت بفعل ال ﺮميم وٕالاصالحات ال أدخلت عل ا
ّ
ع ى ّمر العصور فأفقد ا كث ًﺮا من أصال ا (٤٨)،إال أ ا ما تزال
ّ
تحتفظ يكلها وشكلها العام الذي هو شبيه بشكل املسجد ،إال أ ا
تختلف معه ي الوظيفـة ،فﻬ تتكون من قاعة للصالة ،وغرف
لسك الطلبة ،وتتوسطها ساحة إضافة إ ى املكتبة ،ومرافق عامة،
و ي تتكون من طابق ن .ومن هنا يمكن القول؛ بأن تصميم املدرسة
جاء مزدوج املعالم فﻬ عبارة عن مسجد مدرﺳ  ،ومن هنا يتضح
لنا دورها الثقا ي الذي تمثل ي إقراء القرآن الكريم ،وتدريس العلم
)(٤٩
إحياء لتقاليد املذهـب املالكـي وفروعه.
 -٢/٢مدرسة سيدي الحلوي:
إذا كانت مدرسة العباد أول مدرسة تعليمية جامعية أسست
مالصقة للجامع ،فإن السلطان أبا عنان فارس املتوكل ع ى ﷲ
)٧٤٩هـ١٣٤٨/م ٧٥٩ -هـ١٣٥٨/م( ،أنشأ هو ٓالاخر مدرسة بجوار
ضريح الو ى الصالح املتصوف أبي عبد ﷲ الشوذي الاشبي ي
)(٥١
املعروف بسيدي الحلوي (٥٠)،وكان ذلك سنة  ٧٥٤هـ ١٣٥٣/م.
ويكون بذلك السلطان أبا عنان قد حذا حذو والدﻩ ي هذا املجال.
كيف ال والسلطان كما ذكر ابن بطوطة ي وصفه ملجالسه العلمية:
)(٥٢
"لم أر من ملوك الدنيا من بلغت عنايته بالعلم إ ى هذﻩ ال اية"
ويكفي أبا عنان ً
فخرا أنه عاش تحت رعاية والدﻩ الذي حرص ع ى
تربيته وتعليمه ،فقد تتلمذ ع ى يد أك ﺮ علماء عصرﻩ أمثال
ٓالاب ي (٥٣)،أستاذ العالمة ابن خلدون ي العلوم العقلية ،واملقري
التلمساني القر الذي قرأ عليه صحيح مسلم ،وابن الصفار الذي
قرأ عليه القرآن الكريم (٥٤)،وهذا ما جعل والدﻩ السلطان أبو
ً
حاكما ع ى املغرب ٔالاوسط
الحسن يختارﻩ من ضمن إخوته ويعينه
عند توجهه إ ى إفريقية الحفصية قصد ضمها إ ى سلطانه .وملا تربع
السلطان الابن ع ى عرش ب مرين ،سار ع ى نهج أبيه ي تعظيم
الصالح ن والعلماء ،وكذا بناء املـدارس ودور العلـم والثقافة ،فأنجز
ً
ً
ً
ً
ً
ضخما يتضمن املسجد واملدرسة
وثقافيا
وعلميا
دينيا
مركزا

دراﺳﺎت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٩٠

ّعباس قويدر ،المؤسسات التعليمية...

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١د /محمد ٔالام ن بلغيث ،فصول ي التاريخ والعمران ي الغرب ٕالاسالمي،
أنت ﺮ سين  ،الجزائر١٤٢٨هـ٢٠٠٧/م.ط ،١الجزائر ١٤٢٨هـ٢٠٠٧/م .ص .٢١
) (٢ابن خلكان ،أبو العباس أحمد بن محمد :وفيات ٔالاعيان وأنباء أبناء الزمان،
تحقيق إحسان عباس،ج ،٦دار صادر ،ب ﺮوت ،ب .ط ،سنة ١٩٧٧م،
ص.٣٥٣
) (٣السبكي ،أبو نصر عبد الوهاب بن ع ي :طبقات الشافعية الك ﺮى ،تحقيق
عبد الفتاح محمد الحلو ،ومحمود محمد الطنا ي٣ ،ج ،مطبعة عيﺴ
الحل وشركاﻩ ،مصر ،ب .ط ،سنة ١٣٨٣هـ١٩٦٣/م ،ص.١١١
) (٤أبو العباس أحمد بن محمد الغ ﺮي " ،عنوان الدراية فيمن عرف من
العلماء ي املائة السابعة ببجاية" ،تحقيق رابح بونار ،الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع ،الجزائر .١٩٨١ ،ص .١٠١ -١٠٠
) (٥وداد القا  ،املدرسة ي املغرب ح أواخر القرن التاسع الهجري ي ضوء
كتاب املعيار املعرب للونشريﺴ  ،الفكر ال ﺮبوي ٕالاسالمي ،أعمال مؤتمر
ال ﺮبية ٕالاسالمية املنعقد ي ب ﺮوت من  ١٥إ ى  ٢١مارس  ،١٩٨١ص.٧٠
) (٦وداد القا  ،املقال نفسه ،ص ً .١٠٠
أيضا:
planning

and

Hakim, Arabic-Islamic cities, building
principles, Edition 2, illustrée, 1986, P.76

)ُ (٧سميت ذا الاسم أل ا بنيت بجوار سوق ال تصنع فيه أواني النحاس
ٔالاصفرُ ،ينظر :عيﺴ الحريري ،املرجع السابق ،ص.٣٢٤
) (٨عبد العزيز فيال ي ،تلمسان ي العهد الزياني :دراسة سياسية ،عمرانية،
اجتماعية ،ثقافية ،موفم للنشر والتوزيع ،سنة  ،٢٠٠٢ج  ،٢ص.٣٢٥
) (٩محمد القب ي ،مراجعات حول املجتمع والثقافة ي املغرب الوسيط ،دار
طوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ب .ط ،سنة  ،١٩٨٧ص.٦٩
(10) Abbé Barges, Notice sur la ville de Tlemcen, journal
asiatique, 3eme série, tome11, imprimerie royal, Parie,
janvier 1841, P.5.
(11) Chems Eddin Chitour, l’Education et la Culture de
l’Algerie.Des oririgines à nos jours, ENAG/EDITIONSDISTRUBUTIONS, ١٩٩٩, P.78.

للطباعة والنشر ،ب ﺮوت ،سنة ١٤٢١هـ٢٠٠٠/م ،ج ،٧ص .١٣٤أنظر ً
أيضا:
ي ي ابن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،١ص.١٣٠

Dhima (A), Royaume Abdelouadide à l’époque d’Abou Hamou
Moussa 1er et d’abou Tachfin 1er O.P.U/E.N.A.L .Alger, P.108.

) (١٦محمد بن عبد ﷲ التنﺴ " ،نظم الدر والعقيان ي بيان شرف ب زيان"،
حققه وعلق عليه ،محمود بوعياد ،املكتبة الوطنية ،١٩٨٥ ،ص.١٣٩
) (١٧ابن مريم ،املصدر السابق ،ص.١٢٦
) (١٨أبو العباس بن أحمد التنبك " ،نيل الاب اج بتطريز الديباج" ،دار الكتب
العلمية ،ب ﺮوت ،ص .٢٤٥ي ي ابن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،١ص .١٣٠
(19) MARCAIS G., Remarque sue les Mederssas Funérair En
Berbères A propos de la Techfinia de Tlemcen (Melaque
Gaudforienes; Inst France-Caire ;1937, P. 204 .
(20) Chems Eddin Chitour, l’Education et la Culture de
l’Algérie. des origines à nos jours, Enag/EditionsDistrubutions,١٩٩٩. P. 78.

) (٢١ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .١٢٦
) (٢٢رشيد بورويبة" ،جولة ع ﺮ مساجد تلمسان" ،مجلة ٔالاصالة ،ع ،٢٦جويلية
أوت  ،١٩٧٥ص.١٨١) (٢٣د/صالح بن قربة وآخرون ،تاريخ الجزائر ي العصر الوسيط من خالل
املصادر ،منشورات املركز الوط للدراسات وللبحث ي تاريخ الحركة
الوطنية وثورة أول نوفم ﺮ  ١٩٥٤طبعة خاصة بوزارة املجاهدين بمناسبة
الذكرى  ٤٥لعيد الاستقالل و الشباب ،ص.١٤٤
ً
) (٢٤صالح بن قربة ،املرجع السابق ،ص .١٤٥أيضا :عبد الرحمن باألعرج،
املرجع السابق ،ص .٣٦
) (٢٥التنﺴ  ،املصدر السابق ،ص.١٤١
) (٢٦لسان الدين محمد بن عبد ﷲ املقري ابن الخطيبٕ ،الاحاطة ي أخبار
غرناطة ،تحقيق محمد عبد ﷲ عنان ،مكتبة الخان ي ،القاهرة،
١٩٧٣/١٣٩٣م.ج  ،٥ص .٢٢٤ - ٢٢٣
) (٢٧عبد الرحمن ابن خلدون ،التعريف ...املصدر السابق ،ص.٣١
) (٢٨املقري ،املصدر السابق ،ج ،٨ص  .١٥٧ - ١٥٤عبد العزيز فيال ي ،املرجع
السابق ،ج ،١ص.١٤٤
) (٢٩التنﺴ  ،املصدر السابق ،ص  .١٤١عبد العزيز فيال ي ،املرجع السابق ،ج،١
ص .١٤٢عبد الحميد جاجيات" ،السلطان أبو حمو موﺳ الثاني سياسته
وأدبه" ،مجلة تاريخ وحضارة املغرب ،يوليو  ،١٩٦٨ص ً .٦١
أيضا:
William et Georges MARCAIS, les monuments Arabes de
Tlemcen, Librairie Thorin, Parie, Parie, P.185.

Marcais (G): Remarques sur les mederssa, op.cit, p.259.

) (٣٢صالح بن قربة ،املرجع السابق ،ص.١٤٧

(33) BARGES, Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce
nom, sa topographie, son histoire, Paris, 1859, P. 391.

) (٣٤التنﺴ  ،املصدر السابق ،ص .١٨٠ – ١٧٩
) (٣٥ي ي بن خلدون ،املصدر السابق ،ج  ،٢ص .١٣٦ – ١٣٤
) (٣٦صالح بن قربة ،املرجع السابق ،ص.١٥٠

(37) Victor Piquet , Op.cit, P. 183.

) (٣٨هو أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد بن ع ي بن ي ي الشريف بن ع ي
التلمساني ،من أعالم املالكيةُ .يعرف بالعلوي ،ولد ا حوا ي سنة
٧١٠هـ١٣١٠/م وتو ي سنة ٧٧١ھ ١٣٧٠ /م ،أنظر :ي ي ابن خلدون،
املصدر السابق ،ج ،١ص ً .١٣٢
أيضا :لسان الدين ابن الخطيب ،املصدر
السابق ،ج ،٣ص  .٣٢٥ابن مريم ،املصدر السابق ،ص ،١٨٤ - ١٦٤ابن

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

) (٣٠الحسن بن محمد الفاﺳ املعروف بالوزان أو ليون الافريقي ،وصف
إفريقيا ،ترجمة محمد ح ي ،ومحمد ٔالاخضر ،دار الغرب ٕالاسالمي ،لبنان،
ط ،٢سنة  ،١٩٨٣ص.١٩
) (٣١التنﺴ  ،املصدر السابق ،ص.٢٤٩ – ٢٤٨
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) (١٢عبد العزيز فيال ي ،املرجع السابق ،ج ،٢ص ً .٣٢٦ – ٣٢٥
أيضا عبد
الرحمن باألعرج ،العالقات الثقافية ب ن دولة ب زيان واملماليك ،رسالة
ماجست ﺮ ي تاريخ املغرب ٕالاسالمي ،قسم التاريخ ،جامعة أبي بكر بلقايد،
تلمسان ،٢٠٠٨/٢٠٠٧ ،ص.٣٦
) (١٣هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد ﷲ ال ﺮشكي التلمساني الشه ﺮ بابن
ٕالامام ) ٧٤٣/ ...هـ ١٣٤٢ / ... -م( ،أك ﺮ ٔالاخوين الب ٕالامام الفقيه
الخطيب محمد بن عبد ﷲ التلمساني ،انظر :أبو زكريا ي ي بن محمد ي ي
ابن خلدون" ،بغية الرواد ي ذكر امللوك من ب عبد الواد" ،الجزء ٔالاول،
تحقيق عبد الحميد حاجيات ،ج ،١املكتبة الوطنية ،الجزائر ،سنة
١٩٨٠م ،صً .١١٤
أيضا :عبد الرحمن ابن خلدون ،التعريف بابن خلدون
ً
ورحلته ً
غربا وشرقا ،دار الكتاب اللبناني ،سنة  ،١٩٧٩ص  ،٣٠أبو عبد
ﷲ محمد بن محمد بن أحمد ابن مريم ،البستان ي ذكر ٔالاولياء والعلماء
من تلمسان ،مراجعة أحمد بن أبي شنب ،املطبعة الثعالبية ،الجزائر،
سنة ١٣٢٦هـ١٩٠٨/م ،ص .١٣٦ - ١٣٥
) (١٤هو أبو موﺳ عيﺴ بن محمد بن عبد ﷲ ال ﺮشكي التلمساني الشه ﺮ بابن
ٕالامام ،أخو عبد الرحمن بن محمد )٧٤٨/...هـ١٣٤٧/...-م( ،ي ي ابن
خلدون ،املصدر السابق ،ج ،١ص  .١٣٠أنظر ً
أيضا :خ ﺮ الدين بن محمود
بن محمد بن ع ي بن فارس الزرك ئ" ،الاعالم" ،دار العلم للمالي ن،
الطبعة  ، ١٥سنة 2002م ،ج  .٠٥ص .١٠٨
) (١٥عبد الرحمن ابن خلدون ،ترجمان الع ﺮ وديوان املبتدأ والخ ﺮ ي أيام
العرب والعجم وال ﺮبر ومن عاصرهم من ذوي السلطان ٔالاك ﺮ ،دار الفكر

دراﺳﺎت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢
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ّعباس قويدر ،المؤسسات التعليمية...

دراﺳﺎت

محلوف ،املصدر السابق ،ص  ،٢٣٤ص  .٣٨ابن مخلوف ،املصدر السابق،
ص  .٢٣٤عمار هالل ،املرجع السابق ،ص .٧٠عبد الحميد حاجيات،
الحياة الفكرية ...املقال السابق ،ص.١٤٢
) (٣٩عبد الحميد حاجيات ،أبو حمو ،...املرجع السابق ،ص ، ١٨٢عبد العزيز
فيال ي ،ج ،١ص ً ،١٤٣
أيضا:

) (٥٩ذكر ابن مريم ي ترجمته الفق ن سيدي أحمد بن عيﺴ الورنيدي
املعروف بأبركان وأحمد بن الحسن الغماري )ت  ٨٩٤هـ١٤٨٩/م( أن
الزاوية واملدرسة كانتا قائمت ن ح أوائل القرن ١٠هـ ١٦/م.
) (٦٠صالح بن قربة ،ص .١٧٩

Victor Piquet ,Op.cit, P. 205.

) (٤٠عن منجزات أبي الحسن بالعباد ،أنظر :ابن مرزوق ،املصدر السابق ،ص
 ٤٠٠وما بعدهاً .
أيضا :العزيز لعرج" ،املدارس ٕالاسالمية ودوا ي نشأ ا،
وظروف تطورها وانتشارها" ،مجلة دراسات إنسانية :مجلة علمية محكمة
تصدرها ً
دوريا كلية العلوم ٕالانسانية ،جامعة الجزائر ،العدد،٢٠٠١ ،١ ،
ص .٢٣٥ - ٢٣٣
) (٤١يذكر الحسن الوزان بأن :العباد قرية عتيقة تقع ي الجنوب الشر ي من
تلمسان ،و ي كث ﺮة ٕالازهار ،وافرة السكان والضياع ،ا دفن و ي كب ﺮ ذو
صيت شه ﺮ ،وهناك مدرسة جميلة ً
جدا  ..أسسها بعض ملوك فاس من
ب مرينُ .ينظر :الحسن الوزان ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .٢٤
) (٤٢العربي لقريزي ،مدارس السلطان أبي الحسن ع ى ،مدرسة سيدي أبي
ً
نموذجا :دراسة أثرية وفنية ،رسالة ماجست ﺮ ،قسم الثقافة
مدين
الشعبية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،٢٠٠١/٢٠٠٠ ،ص .٨٤ - ٥٥
) (٤٣ابن مرزوق ،املصدر السابق.٤٠٦ ،
) (٤٤ابن الحاج امل ﺮي ،املصدر السابق ،ص.٤٨٨
) (٤٥الحسن الوزان ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.٢٤
(46) MARCAIS(G) et William: Les Monuments Arabes, Op. Cit,
P.274.

) (٤٧صالح بن قربة ،املرجع السابق ،ص.١٧٢ – ١٧١
) (٤٨العزيز لعرج :املرجع السابق ،ص .٣١٨ – ٣١٧
) (٤٩صالح بن قربة ،املرجع السابق ،ص.١٧٥
) (٥٠ي ي ابن خلدون ،املصدر السابق ،ج ،١ص ً .١٢٨ – ١٢٧
أيضا :ابن مريم،
املصدر السابق ،ص  ،٦٨ص .٧٠عبد العزيز لعرج ،املرجع السابق ،ص
.٢٣٥ - ٢٣٢
ي
) (٥١إبراهيم ابن الحاج النم ﺮ " ،فيض العباب وإفاضة قداح ٓالاداب ي
الحركة السعيدة إ ى قسنطينة والزاب" ،دراسة وإعداد :د /محمد ابن
شقرون ،دار الغرب ٕالاسالمي ،ط ،١سنة  ،١٩٩٠ص  ،٢٧٩ي ي ابن
خلدون ،املصدر السابق ،ج  ،١ص  .١٢٨ -١٢٧ابن مريم ،املصدر السابق،
صً .٧٠ – ٦٨
أيضا:

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

Victor Piquet, Autour des monuments musulmans du
Maghreb: Algérie.-Maroc, Volume 1 de Autour des monuments
musulmans du Maghreb: esquisses historiques, G.-P.
Maisonneuve, 1948, P. 165.

) (٥٢محمد بن عبد ﷲ بن محمد ،املعروف بابن بطوطة ،تحفة النظار ي
غرائب ٔالامصار وعجائب ٔالاسفار ،تحقيق وتعليق وتقديم ،املنتصر
الكتاني ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،ب ﺮوت ،ب .ط،
 ،١٩٨٥ص.٧٦١
) (٥٣ابن مريم ،املصدر السابق ،ص .٢١٤
) (٥٤التمبك  ،املصدر السابق ،ص .٤٢٧
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(55) Marçais (G), L’architecture, Tunisie, Algérie, Maroc,
Espagne, Sicile, Volume 2, Manuel d'art musulman, métier
graphiques, A. Picard, Nouv.éd,1, paris, 1926 - 1927, P. 278Dhima (A) , op.cit, P. 38.
(56) MARCAIS (G) et William: Les Monuments Arabes, Op. cit, P.
285.

) (٥٧حسن الوزان ،املصدر السابق ،ج  ،٢ص.١٩
) (٥٨مارمول كاربخال ،إفريقيا ،ترجمة ،محمد ح ي وآخرون ،دار نشر املعرفة،
الرباط /ب .ط .١٩٨٩ ،املصدر السابق ،ص .٣٠٠

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٩٢

ﻣﻘﺎﻻت

بشار خليف،استحضار الرموز...
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ﻣﻠﺨﺺ
ُمنح ٕالانسان العاقل ٕالامكانات الطبيعية والبيئية ،وبنية دماغية
ي
تتطور وفق آلية التحريض والاستجابة ح استطاع أن يم
ً
ً
ً
متجاوزا نفسه ي كث ﺮ من املجاالت،
مبدعا،
كاشفا،
مس ﺮ الحضارة،
ً
ح أدرك العلو ،وفهم أن هناك سيدا لألعا ي ،يحمل قيم الخ ﺮ
والحق والجمال .ومن أجل و ي هذا املطلق ،كان عليه أن يالمس
مظاهر الطبيعة ،خائف تارة ،حذر تارة أخرى ،منفعل ا ح ّرمزها
واستجار ا .تلك الرموز الطبيعية ّ
قدس ظواهرها ي سعيه نحو سيد
السماء وخالق كل ء .كان ٕالانسان إذن كائن من خ ﺮ ،لم يبتكر
ً
وثنيته ،بل س ى نحو ٕالاله حامال مظاهر خلقه ،القمر ،الشمس ...إلخ.
والوثن حسب البيئة الطبيعية ،فهو انعكاس لذهنية اجتماعية
تفاعلت مع البيئة الطبيعية ،فكلما ّ
شحت البيئة الطبيعية كانت
الوثنية حسية ،بدائية ،غريزية ،والعكس صحيح.
ال تبتعد الذهنية املشرقية ي تصورا ا عن نشوء الكون عما
أوحت إليه املعتقدات بعامة ،ومن املاء نشأ الكون ،فالسماء مفصولة
عن ٔالارض بالفضاء /الهواء ،الذي بدورﻩ تولدت منه ٔالاجرام الن ﺮة ،ثم
انبثقت إ ى الوجود الحياة النباتية والحيوانية والبشرية .وثمة سيد
الكون وخالقه ،غ ﺮ املدرك ،والذي استعان بمالئكته ي العالقة
الواصلة بينه وب ن البشر ،تلك املالئكة ال تم التعب ﺮ ع ا ي الذهنية
املشرقية بالرموز الطبيعية وغ ﺮها :شمش )الشمس( ،سن )القمر(،
انليل )الهواء أو الفاصل ب ن السماء ؤالارض( ،و هكذا .وسيد الكون
)ٕالاله العا ي( هو آنو ي ٔالالف الثالثة قبل امليالد ،وايل ي ٔالالف الثانية
ً
قبل امليالد ،وصوال إ ى ﷲ ي ٔالاديان السماوية .كلمة آنو ي ال تحدد
مص ﺮ وقدر ٕالانسان وال ينقضها أي إله آخر ألن ٓالالهة ٔالاخرى أدنى
مرتبة .وهذا يؤكد سمو آنو وتفردﻩ ووحدانيته .فهو املجرد ،البعيد،
ُ
العا ي ،السامي ،مقابل آلهة تع بتنفيذ الكلمة ٕالالهية آلنو وال ال
تتبدل وال تنقض.
وقد تبدى السيد العا ي ي الوثائق" :هو الذي لم تلدﻩ امرأة ،وإنما
خلق نفسه بنفسه ،هو الثمرة ال خلقت نفسها بنفسها ،خالق كل
ء ،واهب الحياة ،را ي البالد – أبو السن ن )الخالد( – خالق
الخالئق – الحكيم – الطيب – سيد الرحمة – الرحيم )ذو الفؤاد( –
السيد الذي ال تبدل مشيئته – أنوارﻩ ال يحدها بصر – أسرار جوهرﻩ
ال تبقى خافية ع ى البشر – ال أحد يعرف برسائله – ال أحد يلم
بقراراته – ال أحد يستطيع فهم دروبه".
ُ
ذا قاربنا مجموعة الرموز الاعتقادية ال عبدت ي املشرق
العربي ،وال كان ي استمراري ا ح ٔالالف ٔالاول امليالدي دورﻩ املهم،
والسيما فكرة ٕالاله العا ي ،املحجوب ،الذي يسكن السماء ،ال َيرى وال
ُيرى ،وبيدﻩ مقادير ٔالارض والسماء ،هذﻩ الفكرة ال سوف تتطور
وتتبلور مع ّ
مر العصور ح فجر ٔالاديان السماوية املسيحية
وٕالاسالمية وال ستكون رافع ا الحضارية ي ثقافة ٔالالف ٔالاول قبل
امليالد ،الكلدانية ٓ -الارامية بالذات ال امتدت فاعلي ا الحضارية ح
ً
الجزيرة العربية انطالقا من تيماء ،العاصمة الثانية للملك الكلداني
نبونيد بعد بابل.
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نستمد معظم معارفنا عن طريقة تفك ﺮ املشرقي ن ي نشوء
ْ
عنت بشكل أو بآخر
الكون ،من ٔالاساط ﺮ ؤالادبيات ٔالاخرى ال
ّ
بنظرة إ ى الكون ،تشكل سابقة ي التاريخ البشري .يقول صموئيل
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عنينا باملقدمة هنا هو التحض ﺮ للدخول إ ى عالم م يء بالوثائق
واملعطيات ،ال تتحدث عن مجمل أوجه الحياة ي املشرق العربي.
وكون أن بحثنا يختص باملعتقدات ؤالاديان وبالتا ي عالم ٔالالوهة،
فالبد لنا من ٕالاشارة هنا  -وفق هذا الناظم العلم لبحثنا -أنه إ ى
ً
ٓالان تبدى لنا ٕالانسان – املجتمع ي مدن املشرقً ،
كائنا عاقال،
ً
واعيا ويخطو وعيه أك ﺮ وأفضل ي محاولة الستجالء الحقائق
ً
ً
ً
إيجابيا ،فاعال،
الك ﺮى للوجود ٕالانساني ،بمع آخر ،كان إنسانا
َ
َ
ً
واستنتج ،مارس حياته بغبطة وبسؤال كان يطرحه دائما ح ن
الحظ
ينظر إ ى مظاهر الوسط الطبي ي الحيوي ،ح ليبدو أن سيد
السماء ؤالارض الذي منحه العقل والبنية الدماغية ٓالايلة نحو
التطور ،ينظر إ ى مخلوقه دونما تدخل ،ح يس ى هو ليكتشفه ع ﺮ
إدراكه املتنامي للظواهر الكونية والطبيعية والروحية.
ُ
ويبدو أن ٕالانسان كان ع ى قدر التحدي الذي فرض عليه من
سيد السماء ؤالارض ،فكان عليه أن يستحضرﻩ ،ال أن يخلقه -
وهذا ما تع ّ ﺮ عنه ٔالاسطورة املشرقية بشكل واضح -فالخالق صمد
منذ بداية التفك ﺮ امليثولو ي .وال ء الالفت هنا ،هو أن تعدد
املظاهر الك ﺮى للوسط الطبي ي ،حتمت ع ى ٕالانسان ترم ها ع ﺮ
ُ
رموز عديدة ،فهمت ي املسار العام للحضارة وللثقافة الدينية ،ع ى
أ ا تعددية إلهية ،وهذا ما ساهم الاستشراق الغربي به وألفناﻩ
بدورنا ،ح صار من اليقينيات .رغم أن الوثائق الكتابية ألجدادنا،
أوضحت ،ال بل وأسست ملجمل العالقة ب ن الفرد = املجتمع
والخالق بناظم مازلنا نحياﻩ إ ى ٓالان.
ً
ً
َ
وال ء املهم فيما نراﻩ ،هو أن من ين ﺊ مدنا ،ويب معابدا،
ً
نظاما ً
ً
اعتقاديا
فكريا -
ويستحضر رموزﻩ فوق الطبيعية إليه ،ويب
ً
متوازنا ،ويصور عالم ٔالالوهة الطافح بقيم الخ ﺮ والجمال والحق،
ويسن القوان ن الاجتماعية ال تستند ع ى الذات السماوية آنذاك،
هو كائن طافح بقيم الخ ﺮ والعطاء والتوازن ،التوازن الاجتما ي،
التوازن ي املستوى النفﺴ  ،التوازن فيما ب ن ٔالارض والسماء،
وصار من الظلم أن ننظر إ ى تلك املجتمعات بأ ا مجتمعات وثنية،
رمزا إلله لم يع ّ ﺮ عن نفسه بعدُ ،
أو تعددية .فالوثن كان ً
استحضر
كي يتم التقرب لسيد السماء املتواري والبعيد عن خلقه ،فكان
ً
ابتكارا لذهنية خ ﺮة تس ى أن يكون خالقها لها.
وح التعامل مع الوثن كان يتم وفق ناظم حضاري مدي ،
وليس كما تم تصويرﻩ ي أدبياتنا العربية وٕالاسالمية ،حيث أنه لم
يتم الانتباﻩ إ ى اختالف القيم واملعاي ﺮ الاجتماعية البيئية ب ن
مجتمعات حضارية متمدنة ،وتجمعات رعوية بدائية لم تعرف
ً
ً
خفيفا،
أسباب الحضارة ،وبالتا ي كان تفاعلها مع الوثن تفاعال
ً
سطحيا ،ال يستند ع ى ثقافة راسخة ب ن السماء ؤالارض كما ي
املشرق العربي القديم .ثم أننا خالل تتبعنا القادم ملختلف أوجه
الحياة الاعتقادية ،سوف نلحظ الاستمرارية الحضارية لهذﻩ الحياة،
ح وقتنا الحاضر.

والبد أن نش ﺮ هنا؛ إ ى أن دخول املشرق العربي ي ٔالالفية
الثانية قبل امليالد ،وتفاعل الب الديمغرافية الجديدة ،العمورية –
ً
الكنعانية /ال كانت تجول ي منطقة تمتد من الفرات شماال وح
ً
جنوبا /مع املنجز املشر ي السائد ،جعل من
شبه الجزيرة العربية
املمالك العمورية – الكنعانية ال تشكلت ي مطلع ٔالالف الثاني
قبل امليالد ،وع ى مدى املشرق العربي ،رافعة حضارية – ثقافية
سوف تطبع و ي ا حركة التاريخ ي املنطقة العربية املشرقية
ً
وصوال ح اليمن مرو ًرا بشبه الجزيرة العربية .ثم ومع ٔالالف ٔالاول
سنشهد الفاعلية ٓالارامية الثقافية وال ي اندماجها مع الفاعلية
العربية املتفاعلة مع املشرق العربي هيأت ٔالارضية الثقافية
والاعتقادية والروحية لنشوء ٔالاديان الالحقة.
ُّ
وقد غلف كل ذلك بمنظور ومنظومة متكاملة من ٔالافكار
واملعتقدات واملعاي ﺮ والقيم ال أوصلتنا إ ى ما نحن عليه .هذا من
جهة املقدمة ،أما من جهة املالحظات ،فينب ي أن نش ﺮ هنا إ ى أن
قراءة الكتابات املسمارية ودراسة اللقى والب ٓالاثارية ّ
تم ع ى يد
الاستشراق الغربي ،ومن هذا الاستشراق ما أصاب ،ومنه ما أخطأ.
واملشكلة أن الباحث ن العرب إما نقلوا ما كتبه الاستشراق ،أو
ً
ً
رفضوا ما طرحه املستشرقون ،وقليال ما نجد باحثا وقف وقفة
نقدية مما طرحه الاستشراق إال ً
ملاما ،والسيما ي مساق املعتقدات
ً
ؤالاديان القديمة .وهذا ما صادفناﻩ كث ًﺮا ّ
غموضا،
وسبب لنا
وفو معرفية ،حاولنا قدر ٕالامكان الانفالت من براث ا.
ً
أيضا ،ثمة شأن آخرُ ،يع بقراءة الوثائق ونقلها إ ى اللغات
ٔالاجنبية ،حيث أن كتابات أجدادنا ،والسيما ٔالاكدية بشق ا الباب ي
ُ
وٓالاشوري والكنعانية – العمورية ،قرأت بلغات أجنبية ،مما أبعدها
عن محورها الطبي ي الكامن ي اللغة العربية الفص ى ،وصار لز ًاما
ً
ع ى الباحث أن يقرأ مثال ترجمة عن ٔالاوروبية للغة أجدادﻩ
وكتابا م ،وهذا ما سبب الكث ﺮ من اللغط اللغوي ؤالالس  .وح
ي فهم الذهنية املشرقية التاريخية الفاعلة فينا إ ى ٓالان .لهذا نجد
ً
كيف تختلف أسماء ٓالالهة  /الرموز  /القديمة ،كتابة ولفظا،
وكيف يمكن أن يسبب هذا ٔالامر املزيد من املشاق واملصاعب
للباحث ي هذا املجال.
و ي شأن املعتقدات الدينية ،فإن ما قرأناﻩ للباحث ن ٔالاجانب،
يجعلنا نحس ي معظمه ،أن الباحث ذاك كما يقولون من طينة
أخرى ،حيث يقذف باألفكار والاستنتاجات ال ربما ال تكون ي
ً
مساقها العام .وهذا عائد بشكل أساﺳ الختالف الذهنية أوال،
ولكوننا نحن أحفاد هؤالء ٔالاجداد الذين كتبوا لنا ما تصوروﻩ وما
فعلوﻩ ع ى مدى ثالثة آالف عام ،فمن أجدر منا بفهم معتقد
أجدادﻩ ؟.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

٩٤

بشار خليف،استحضار الرموز...

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

عال هو
خلف كل هذا وذاك ،كان ي ﺮبع ع ى عرش ٔالالوهة ،سيد ٍ
أبو السموات ؤالارض وهو كب ﺮ ٓالالهة وخالق كل املوجودات
والكائنات .والجدير ذكرﻩ؛ هو أن السيد العا ي هذا تجسد ي كل
عصر مشر ي بامتياز ،وهو ٕالاله السامي غ ﺮ املدرك والذي يدير
شؤون الكون ع ﺮ ٓالالهة ٔالادنى  /املالئكة /املختصة كل م ا بح من
الكون.
ففي البدء ذكرت الوثائق ٕالاله "آنو" الذي اختص بمجمل عالم
ٔالالوهة ي ٔالالف الثالث ،ثم سوف نجد ٕالاله ايل الكنعاني الذي
ً
يشابه آنو ..وصوال إ ى ﷲ ي ٔالاديان السماوية .ولعل ما وصل إليه
العقل املشر ي آنذاك ،يعت ﺮ ً
ً
معرفيا ً
مهما لجهة كشف حقائق
فتحا
ٔالالوهة وماهي ا ي ذلك الزمن املبكر ،رغم أن البنية الدماغية لم
تكن قد وصلت إ ى درجة متطورة تمكنه من إدراك الوحدانية
ببعدها الحقيقي وبجوهرها املرتبط بوحدة املجتمع .يش ﺮ كريمر هنا
إ ى أن املفكر /املشر ي /الكث ﺮ التأمل كانت له القدرة العقلية ع ى
ً
ً
ً
ومفهوما ،ي أي قضية فكرية بما ي
منطقيا م ﺮابطا
أن يفكر تفك ًﺮا
ذلك قضايا أصل الكون ونظام س ﺮﻩ .ولكن العقبة ال وقفت حجر
ع ﺮة ي أنه كانت تعوزﻩ الحقائق العلمية ،كما كانت تنقصه ً
أيضا
الوسائل العقلية ٔالاساسية كالتعريف والتعميم ،وثم أنه لم يدرك
ً
)(٤
مطلقا عمليات النمو والتطور.
وكان لدى تفك ﺮهم ً
أيضا تمي ب ن آلهة خالقة وآلهة ال تقدر
ع ى الخلق ،فالنظام الكوني املؤلف من العناصر ٔالاساسية ٔالاربعة:
السماء – البحر – ٔالارض – الفضاء تحكمه أربعة آلهة .بيد أن
الخلق الذي تم ،كان ع ى مبدأ القوة الخالقة "الكلمة ٕالالهية"،
وهذا ما ساد فيما بعد ي املعتقدات ؤالاديان الالحقة .فحسب هذا
املبدأ كان كل ما ينب ي ع ى ٕالاله الخالق ،العا ي ،أن يفعله هو أن
يقول "الكلمة" وينطق باالسم /لل ء املراد خلقه ./وقد أطلقوا ع ى
هذا املبدأ "مي" ال تع مجموعة القواعد والنواميس املنظمة لكل
ظاهرة أو ماهية كونية ،ال بل وكل ظاهرة عمرانية .وقد ورد موجز
عن خلق الكون ي أسطورة جلجامش ،انكيدو والعالم ٔالاخر:
"بعد أن فصلت السماء عن ٔالارض
بعد أن فصلت ٔالارض عن السماء
وبعد أن ع ن اسم ٕالانسان  /خلق ٕالانسان /
وبعد أن أخذ السماء " آنو" )إله السماء(
)(٥
وبعد أن أخذ ٔالارض " انليل " )إله الفضاء والهواء(".
ونتيجة التحاد انليل ؤالارض تم تنظيم الكون ،ع ﺮ خلق النبات
والحيوان وٕالانسان وتأسيس املدنية (٦).وتتحدث أسطورة تعود
ً
وصفا لنشوء الكون وتوابعه..
لأللف الثاني قبل امليالد تقدم لنا
نقرأ:
" ي ٔالاصل كانت كل ٔالاقاليم ؤالارض بحراً
كان كل ء مغطى باملاء
ٕالاله)مردوخ( ظفر بحص ﺮ ع ى سطح املياﻩ
ً
وصنع شيئا من ال ﺮاب وخلطه مع الحص ﺮ
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كريمر" :السومريون /املشرقيون /كانوا قد أطالوا التأمل ي
الطبيعة ،وفكروا ي منشأ الكون ،وكيفية قيامه وتدبرﻩ .وهناك
دالئل تش ﺮ إ ى أن مفكر م كانوا ي ٔالالف الثالث قبل امليالد ،قد
وضعوا قواعد للكونيات والالهوت ،وقد أصبحت تلك القواعد
ً
أسسا للقواعد والشرائع ال ُعرفت ي منطقة الشرق
بعدهم،
)(١
ٔالاوسط" .وقد عرف الفكر املشر ي ي منهجه الذه حركت ن هما:
الجدل الصاعد ،الذي ارتقى من التجربة ٕالانسانية إ ى الطبيعة،
ً
فاأللوهة .الجدل النازل ،الذي كان يس ﺮ عكس ذلك ،وصوال إ ى
الارتقاء من الجزئي إ ى الك ي ،ومن الفو إ ى النظام ،ومن عدم
التعي ن إ ى الوضوح ،ومن الحﺴ إ ى العق ي ،ومن الك ﺮة إ ى القلة،
)(٢
ومن التجربة اليومية إ ى املفهوم املجرد".
تتضمن نظرة املشرقي ن إ ى الكون ،ع ى أنه شبه كرة هائلة،
ُ
قسمها العلوي يشكل نصف كرة سماوية ،أما النصف ٓالاخر املناظر
فهو مقابل ومعاكس لألول ،مظلم ومشئوم يسمونه "السف ي" .وشبه
الكرة هذﻩ مفصولة ً
تماما عن القطر بامتداد هائل من املاء ،البحر،
ووسطه ٔالارض – املسطحة (٣).ولعل الالفت ي نظرهم لنشوء
الكون ،أن من أنشأﻩ هو إله أو آلهة ،وألن بني م الدماغية لم تصل
إ ى درجة تكشف لهم املحجوب من الظواهر والرموز ،فقد توقفوا
عند أن من صنع هذا الكون هو ً
حتما كائن أو كائنات فوق بشرية،
وغ ﺮ مرئية ،وقلنا أن إحساس ٕالانسان بالعجز والصغر أمام ضخامة
ً
مدركا بأن ثمة ً
موزا غ ﺮ
وعمق السماء والكون ،جعلت ٕالانسان
ر
منظورة ي ال تتحكم ذا الكون الشاسع ال بل و ي خالقته منذ
ٔالازل.
ومن تكون هذﻩ الرموز سوى الرموز فوق الطبيعية املتحكمة
بمقدرات وظواهر هذا الكون .غ ﺮ أن الالفت ً
تماما هنا ،هو أن
الرموز ال أطلقوا عل ا صفات ٓالالهة ،كان يحكمها إله = سيد =
أع ى ،متوار ي السماء ،ال ُيرى لكنه يدير دفة الكون والحياة
ويشرف ع ى ٓالالهة ٔالادنى ال نشاء هنا اعتبارها كمالئكة ،كما
تبدت ي ٔالاديان الالحقةً .
أيضا ،ثمة إضاءة ي التفك ﺮ املشر ي ع ى
أن الخلق الكوني لم يتم من العدم أو ي عدم ،ففي كل حالة نجد
مادة من املواد الخام ي ال تخلق ٔالاشياء م ا .والذي يالحظ أن
املاء كان هو املادة الخام ٔالاصلية .وهذا ما ينسحب ع ى مجمل
الفكر ٕالانساني الدي والدنيوي الالحق فاملاء ٔالاول = املحرك ٔالاول
= العلة ٔالاو ى ،هو البدء ،ولم يتساءلوا ماذا كان يوجد قبل املاء ي
الزمان واملكان.
ومن املاء نشأ الكون ،فالسماء مفصولة عن ٔالارض بالفضاء /
الهواء ،الذي بدورﻩ تولدت منه ٔالاجرام الن ﺮة ،ثم انبثقت إ ى
الوجود الحياة النباتية والحيوانية والبشرية .وثمة آلهة قوامها
كائنات حية هيأ ا شب ة باإلنسان ،ولك ا أع ى مقدرة منه وأسم
وخالدة وال يمكن رؤي ا بع ن ٕالانسان الفاني ،فﻬ تس ﺮ الوجود
وتسيطر عليه بموجب خطط ونواميس معينة .وكانت كل آلهة من
هذﻩ ٓالالهة توكل بجزء خاص من هذا الكون ليس ﺮ شؤونه .ولكن
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ً
ً
هكذا ّ
كون لوحا صلبا فوق املياﻩ ) ي ٔالارض(
وألجل تمك ن ٓالالهة من الاستقرار ي أماكن محببة إ ى قلو م
خلق بالتعاقب البشر وحيوانات الصحراء ثم خلق ري دجلة
والفرات
ثم خلق الزرع ومزراع القصب والغابة والحيوانات ٔالالبفة
والوحشية
وأخ ًﺮا قام ببناء املدن وبصورة خاصة نيبور وأوروك مع
معابدها"
وكان وفق تصور املشرقي ن أن السماء تحوي ع ى قبب عديدة
الواحدة فوق ٔالاخرى ،وتبدأ من ٔالاك ﺮ ً
قربا و ي أماكن النجوم ح
تصل إ ى قمة هذﻩ القبب حيث "سماء آنو ..ومحل مسكن ٓالالهة
العظيمة" ما يذكر بالسموات السبع فيما بعد .وهنا ال بأس من
تبيان النظام ٕالالﻬ  /الرمزي /كما تبدى ي عقلية ومعتقد
ً
أعدادا هائلة لآللهة ي
املشرقي ن ،حيث تورد املصادر الغربية،
ً
أحيانا ،أن كل اسم علم يحمل طابع
املشرق العربي ،ح ليبدو
الغرابة ،ممكن أن يفسر ع ى أنه اسم إله .والحقيقة أن املدنية
املشرقية كانت تقوم ع ى نظام إلﻬ واضح ،أما ما زاد من آلهة
وأسماء وأشباﻩ آلهة ،فال يتعدى أن يكون بلغتنا الحديثة ،عبارة عن
كائنات شخصية تحمل صفات خارقة.
باإلضافة إ ى هذا؛ إن التكوين الديمغرا ي للمدنية – مطلق
مدنية – ليس ً
ثابتا ،بل يشهد باستمرار تدفق أقدام جديدة تحمل
معتقدا ا ورموزها ،حيث تضاف إ ى الرموز وٓالالهة ٔالاخرى .لكن
ً
تماما ي نسق املدن ٔالاساسية ذات البنيان
ال ء الواضح
الاجتما ي – الاقتصادي – الرو ي – الاعتقادي ،أن تكوين مجمع
ٓالالهة لد ا ،يشبه املدن ٔالاخرى .وقد تختلف مرتبة إله عن آخر ،أو
اسم إله عن آخر ،من مدينة إ ى أخرى ،ولكن باالستنتاج العام،
نحن أمام منظومة إلهية واضحة ي التفك ﺮ املشر ي و ي ال
نعتمدها ي بحثنا املستند ع ى الوثائق ال الاف ﺮاضات.
آﻧﻮ:
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ويع السماء أو ٔالاعا ي .وهو إله السماء عند املشرقي ن
السومري ن ويلفظ باألكدية "آنوم" .كان يتصدر مجمع ٓالالهة وهو
"آنو العظيم" ولم تتوقف عبادته طوال التاريخ ح ما قبل القرون
امليالدية .يرمز له بالخط املسماري بما يع ٕالاله بشكل عام .حيث
تتجمع عندﻩ السلطة العليا .وهو إله متوار ي السماء ،تشهد ع ى
أفعاله ،أعمال ٓالالهة ٔالادنى منه والسيما انليل .كان طريقه ي
السماء يحتوي ع ى خمسة عشر ً
نجما من بينه ،الحوت الجنوبي –
الدلو– قنطورس – الذئب – العقرب – قلب العقرب – الرا ي.
وكانت سماء آنو تعت ﺮ املكان ٔالافضل الجتماع ٓالالهة ي ٔالافراح
ؤالاتراح .وكانت املنطقة الوسطى من السماء تعت ﺮ ً
طريقا لـ آنو،
وتمر هذﻩ املنطقة بشكل منحرف ع ﺮ محور شما ي – جنوبي ،حيث
)(٧
يوجد فوقها طريق ٕالاله "انليل" أما تح ا فطريق ٕالاله "إيا".

وتقع كل النجوم حسب املشرقي ن ضمن دنيا آنو .مع الفاعلية
العمورية لبابل ي ٔالالف الثاني ق.م ،تم إحالل ٕالاله مردوخ الباب ي
مكان ٕالاله آنو وربما حظي مردوخ املماثل النليل باألهمية مقابل
تواري آنو ي سمائه .و ي محاولة إليضاح فعل السيد العا ي آنو،
نقرأ ي تعويذة وجع ٔالاسنان" :عندما خلق آنو السماء ،وأنتجت
السماء ٔالارض ،ؤالارض خلقت ٔالا ار ،ؤالا ار خلقت القنوات،
والقنوات خلقت ٔالاواني ،ؤالاواني خلقت الوردة ...الخ".
كما نقرأ ي وثيقة أخرى" :عندما خلق آنو السماء ،وخلق إيا
املياﻩ  ..ومن املحيط أخذ إيا قطعة من الط ن ،ومن هذﻩ القطعة
ً
كون إيا بالتعاقب ً
صانعا لآلجر ،إله مزرعة القصب والغابة،
إلها
ٕالاله النجارٕ ،الاله الحدادٕ ،الاله الصائغٕ ،الاله قاطع الحجر ،وهذﻩ
ٓالالهة بدورها كلفت ببناء املعابد وتأثي ا .كذلك خلق إيا ٕالاله
الخاص بالخم ﺮة وشجرة العنب ،ي سبيل "تكاثر القراب ن" ي
)(٨
املعابد.
ويوضح نص يعود للملك )لوجال زاج ي( مدى ألوهية آنو
و"وحدانيته" ي التفك ﺮ املشر ي حيث نقرأ" :يا سيد البالد انليل،
انقل طل إ ى أبيك املحبوب )آنو( بأن يطيل عمري ،ويجعل أرا
ي مأمن من ٔالاخطار ،ودعه يعطي محارب ن بعدد عشب ٔالارض.
فاملص ﺮ الخ ّ ﺮ الذي يكتبه ي ال يقوى أحد من ٓالالهة ع ى تغي ﺮﻩ ".
ويستوقفنا ي هذا النص ،مدلوالت عديدة تنب ي ٕالاشارة إل ا:
ً
أوال :مفهوم ٔالابوة هذا ال يدخل ضمن املعيار البيولو ي ،الذي ربما
ال يفهم من قبل الثقافة البسيطة إال بأنه مفهوم حﺴ
بيولو ي ،وهذﻩ ٔالابوة سنجد صداها مع الديانة املسيحية.
ً
ثانيا :إن آنوٕ /الاله العا ي /هو محجوب عن البشر ي عرشه
السماوي.
ً
ثالثا :إن انليل يشكل أداة تنفيذية ي يد ٕالاله الكب ﺮ آنو = سيد
ٓالالهة .فهو مثل املالئكة باملفهوم الدي  ،أو كب ﺮ املالئكة
ً
ج ﺮيل مثال = رجل ٕالاله.
ر ً
ابعا :كلمة آنو ي ال تحدد مص ﺮ وقدر ٕالانسان وال ينقضها أي
إله آخر ألن ٓالالهة ٔالاخرى أدنى مرتبة .وهذا يؤكد سمو آنو
وتفردﻩ ووحدانيته .فهو املجرد ،البعيد ،العا ي ،السامي،
ُ
مقابل آلهة تع بتنفيذ الكلمة ٕالالهية آلنو وال ال تتبدل وال
تنقض.
جاء ي قانون حمورابي" :دعاني آنو أنا حمورابي إ ى نشر
العدالة ي البالد والقضاء ع ى الشر ؤالاشرار ،ومنع القوي من ظلم
الضعيف" .ويش ﺮ الدكتور جر ي كنعان إ ى أن مفهوم "آنو" السيد،
ظهر ي املشرق قبل ٔالالف الرابعة قبل امليالد ،وظل كصفة للقوة
ً
والسلطة املطلقت ن اللت ن تو ي ما السماء ،م ﺮسخا ي الذهنية
املشرقية ألك ﺮ من ألفي سنة ،الجدير ذكرﻩ هنا ،هو أن ٕالاله "إيل"،
هو النسخة الشامية  /الكنعانية  /املطابقة لإلله آنو الرافدي .وال
بأس هنا من إيراد ترنيمة إ ى ٕالاله آنو = السيد العا ي كما جاءت ي
الوثائق املشرقية:
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"سيد ٓالالهة
الذي كلمته ي السلطة العليا ي مجمع ٓالالهة الكبار
سيد التاج العظيم املمت ئ ًاء
أنت الذي يمتطي ٔالاعاص ﺮ الكب ﺮة
َ ّ
ترق أذن ال "إكيكي" ]ٓالالهة السماوية  /املالئكة[ لسماع حكمتك
العظيمة
وال تق ﺮب منك ال "أنوناكي" ]ٓالالهة ٔالارضية/و ي مالئكة الواقع
الحياتي الدنيوي[ بمجموعها إال و ي مرتجفة من صوتك
ّ
تخر كل ٓالالهة ساجدات
)(١٠
مثل نبات القصب ،تحت رحمة الريح العاصفة".
وتقدم النصوص ،الطبيعة ٕالالهية بشكل كامل ومكتمل ،يفوق
مستوى البشر .فاآللهة سامية ورفيعة املقام ومليئة بالقوة والقدرة
غ ﺮ الطبيعية ،تحيط وتسيطر بنظرها ع ى ما ب ن السماء ؤالارض،
تكتشف الباطن والخ ء الذي ال يستطيع البشر رؤيته ،تعرف
املستقبل وتعرف كل ء.
ؤالاهم ي صفا ا أ ا خالدة ،حيث يرد ي النص:
"عندما خلقت ٓالالهة البشر
قدرت املوت عل م
)(١١
واستأثرت ي بالخلود".

اﻧﻠﻴﻞ:

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

يع اسمه بالسومرية "سيد الهواء أو الريح" ،حافظ ي ٔالاكدية
ع ى اسمه ،كما لفظ "الليل" ً
أيضا .هو ابن ٕالاله آنو ع ى سبيل
املجاز ،وليس ٔالامر هنا سوى تصور عالم ٓالالهة كعالم البشر
ٔالار  ،حيث أن ٓالالهة مثل البشر من ناحية العيش وممارسة
شئون الحياة ،حيث لم ينجد الدماغ ببنيته ٕالانسان للتوصل إ ى
الصفات املطلقة لأللوهة ،فكان السماوي يما ي ٔالار قبل أن
يفصله تطور الدماغ إ ى عامل ن منفصل ن ً
تماما .وإن كان آنو سيد
السماء ،فإن انليل هو سيد ٔالارض والهواء .من ألقابه" :نونا من ﺮ"
= ذو الشأن ،ويلقب بسيد كل البالد وأب ٓالالهة /املالئكة /وهو سيد
القدر واملصائر وكلمته نافذة ال ر ّاد لها ،وسيد اجتماع ٓالالهة،
صاحب ألواح القدر ،يعادله ي مرتبته ٕالاله "انكي" وٕالالهة "إنانا"،
ويرد ي النصوص مع مجموعة ٓالالهة ] آنو– انليل  -انكي – ٕالالهة
ٔالام [ .يوصف بأنه "منظم الكون منذ البدء" فهو الذي فصل
السماء عن ٔالارض ،وهو الذي ينصب الحكام وامللوك ع ى عروشهم.
)(١٢
يرمز له بالثور ال ﺮي أو بالصاعقة ،فهو يجسد قوى الطبيعة.
ُ
مجال عمل انليل هو ٔالارض ،فهو الذي يس ﺮ البشر ،نعت
بالسيد ولقب بـ "بل" .يراقب س ﺮ القانون ويعاقب املذنب ن ويقرر
املصائر ،ويوجد هو بمعية آنو ،والدﻩ ،ي رئاسة ٓالالهة .طريق انليل
ي السماء ،يحتوي ع ى )ً (٣٣
نجما بما ي ذلك مجموع نجوم ذات
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ولعلنا الحظنا ي ترنيمة آنو ،ذكر مجمع ٓالالهة ،وهذﻩ الفكرة
ي وليدة حالة تما ي ما ب ن ٔالار والسماوي .فحيث أن التنظيم
ً
ً
طبيعيا ،تم إسقاطه ع ى
مقياسا
السياﺳ للدولة البشرية كان
العالم ٕالالﻬ  ،حيث ثمة هناك إله كب ﺮ ،تع ﺮف كل ٓالالهة به ع ى
أنه سيدهم وحاكمهم ،يتبعون آراءﻩ ومشورته ويطبقون خططه
وينفذون كلمتهً ،
تماما كما يأتمر الوزراء للملك .وهذا ما استطاع
الدماغ البشري بما وصل من تطور ي إدراك طبيعة النظام ٕالالﻬ
ٕالاداري.
وقد تبدى السيد العا ي ي الوثائق" :هو الذي لم تلدﻩ امرأة،
وإنما خلق نفسه بنفسه ،هو الثمرة ال خلقت نفسها بنفسها،
خالق كل ء ،واهب الحياة ،را ي البالد – أبوالسن ن )الخالد( –
خالق الخالئق – الحكيم – الطيب – سيد الرحمة – الرحيم
)ذوالفؤاد( – السيد الذي ال تبدل مشيئته – أنوارﻩ ال يحدها بصر
– أسرار جوهرﻩ ال تبقى خافية ع ى البشر – ال أحد يعرف
برسائله – ال أحد يلم بقراراته – ال أحد يستطيع فهم دروبه".
ً
معبودا ي املشرق آلالف من السن ن والسيما ي
وقد ظل آنو
جناحه الرافدي ،لكنه فقد الكث ﺮ من مكانته بالتدريج وبات شخصاً
ً
شبحيا إ ى حد ما ي مجمع ٓالالهة وصار ً
نادرا ما يذكر ي تراتيل
ٔالايام املتأخرة وأساط ﺮها ،و ي ذلك الح ن ُمنح ٕالاله انليل جل
مقدراته ،هذا ما ذكرﻩ صموئيل كريمر ي بحثه املعنون "الديانة
السومرية" )موسوعة تاريخ ٔالاديان( .نعتقد هنا أن كريمر قد جانب
ً
الحقيقة ي تحليله،فاملعلوم أن للمجتمعات الزراعية ارتباطا

باألرض وإيقاع الطقس والفصول واملطر أك ﺮ من املجتمعات الرعوية
أو املدينية فقط.
ً
من هنا فإن ابتعاد آنو إ ى الصفوف الخلفية ليس ميشا
ّ
لدورﻩ ومكانته كسيد ٓالالهة )املالئكة( ،وإنما ألن انليل شكل كما
عشتار ي صور ا ،الرابط ب ن آنو وٕالانسان = املجتمع .فهو القوة
املحركة املنفذة ملشيئة آنو ،وارتباطه بمجريات ٔالارض وأحوالها من
طقس وفصول وأمطار ورياح وشارة ملك ،جعله أقرب ي الذهنية
ً
يوميا،
املشرقية إ ى واقع املجتمع وإنسانه ،فصار الارتباط به
كارتباط ٕالانسان بمجريات حياته اليومية ،ي ح ن بقي آنويمثل
عرشه العا ي الذي اختارته له الذهنية نفسها منذ عصور الحقة،
وهذا ما يطابق ً
تماما الذهنية الزراعية ال اعتمدت ع ى بعل/
الوسيط /أك ﺮ من اعتمادها ع ى ايل العا ي .وهذا ٔالامر يتطابق ً
تماما
مع السياق ٕالاداري الدنيوي ،حيث ال يمكن للموظف العادي أن
يراجع املدير العام ي كل شاردة وواردة تختص بأجور العمل ،بل
يراجع مديرﻩ املباشر ،الذي هو صلة الوصل مع املدير العام .مع
ً
مالحظة أن املدير العام مثال ،يستطيع طلب املوظف هذا ي أي
وقت يشاء ،ألنه ك ي القدرة الدنيوية ي مجال عمله.
وال يبدو أن الفكر املشر ي آنذاك حاد عن هذا املفهوم ،كونه
أسقط كل ظواهرﻩ الدنيوية ونواظمها ع ى عالم السماء وٓالالهة،
وبالعودة إ ى مقولة كريمر ،فانليل ي العقلية البشرية لم يمنح
مقدرات آنو ،بل كان العنصر املحرك ألوامر آنو وهذا ما أرادﻩ
ٕالانسان آنذاك.
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ويقيمون الصالة هناك ويتلون الدعوات والتضرعات ".

ترى ،من ال يقرأ هذﻩ ال ﺮاتيل إال ويحس بالخشوع ي حضرة
ٕالاله أو ﷲ ،كما وأن الذهنية واحدة منذ ذلك الوقت إ ى ٓالان .وكان
ي اعتقاد املشرقي ن آنذاك أن ٓالالهة تعيش فوق "جبل السماء
ؤالارض ،ي املوضع الذي تشرق منه الشمس" (٢٢).الجدير بالذكر
ً
أيضا؛ أن الفكر الاعتقادي هنا ،أرجع ما أنجزﻩ ٕالانسان /وفق
تطورﻩ الدما ي والحﺴ – الحركي /إ ى ٕالاله ،وهذﻩ الفكرة مهمة
أل ا متواصلة إ ى يومنا هذا ح ع ﺮ الديانات السماوية .فاإلله هو
من قام بفعل الخلق والتكوين ،ثم نظم الحياة ع ى ٔالارضّ ،
ومد
ٕالانسان بالعلم والتوجيه فعلمه أصول الزراعة والتدج ن والبناء
والكتابة وإنشاء املدن ،باإلضافة إ ى تنظيم الكون.
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ويش ﺮ كونتتو إ ى أن شعارات آنو وانليل ي تيجان ع ى شكل بيضة.
وفيما ي ي من نص مشر ي ،سنقع ع ى وصف ي حال لم يكن ٕالاله
ً
موجودا ،بمع أن ندرك أهمية هذا ٕالاله ،وكما ذكرنا ،لو أننا
انليل
حذفنا كلمة انليل ،ووضعنا مكا ا اسم إله أو ﷲ ،الستقامت
ً
الفكرة ح عصرنا الحاضر ع ﺮ عبادة ﷲ ،وهذا يقدم دليال ع ى
أننا أمام نظام اعتقادي متطور ،ومؤسس ملا جاء بعدﻩ من مفاهيم
اعتقادية ودينية ،وقد ال يكون ٔالامر باملطلق ،ولكنه استطاع أن
يدمغ ع ى الجهاز الاعتقادي البشري والسيما ي املشرق ومحيطه،
بدمغة إيمانية واضحة .لنقرأ:
لوال "انليل":
"ملا بنيت املدن وال أقيمت ٔالاوطان
ملا شيدت الزرائب والحظائر
وملا أقيم ملك وال ولد كاهن أعظم
ولغدا العمال بال رئيس وال مشرف
ؤالا ار ،لوالﻩ ،ما جلبت مياهها الفيض وٕالارواء
ولوالﻩ ،ما وضع السمك بيضه ي ٔالاهوار
وملا بنت أطيار السماء أعشاشها ي ٔالارض الواسعة
و ي السماء ،لوالﻩ ما جاءت بما ا السحب السائرة
ولوالﻩ ما نمت النباتات ؤالاعشاب
و ي الحقل واملر ى ما ازدهرت الغلة الخصبة
)(٢٠
وملا أنتجت ٔالاشجار النابتة ثمارها".
وتذكر الوثائق ً
أيضا ي "انليل":
"السيد العظيم ،الجبار ٔالاسمى ي السماء ؤالارض
العارف كل ء ،الذي يفهم القضاء
الحكيم ،العاقل
الذي ال ي ﺮك ٔالاشرار وفاع ي السوء ينجون بأفعالهم
معبدﻩ ،قوانينه كالسماء ال يمكن نقضها
شعائرﻩ النقية كاألرض ال يمكن تحطيمها
كلمتك ي السماء ي الدعامة
)(٢١
كلمتك ي ٔالارض ي ٔالاساس".
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الكراﺳ والجبار وذي العنان والسرطان ؤالاسد وٕالاكليل الشما ي
)(١٣
والدب ٔالاك ﺮ والدب ٔالاصغر والثعبان والنسر والدلف ن واملش ﺮي.
وبحسب الاعتقاد املشر ي ،كان انليل هو الذي يعلن اسم امللك
ويعطيه صولجانه وينظر إليه بع ن الرضا (١٤).وتش ﺮ النصوص
ً
ً
املتأخرة إ ى أنه كان ً
ورحيما ،يعزى إليه تدب ﺮ وخلق أهم
محسنا
إلها
العناصر املنتجة ي الكون ،فكان هو ٕالاله الذي يخرج ال ار ،وهو
الذي يحبو البشر بشفقته وعطفه وهو الذي أخرج جميع البذور
والنباتات ؤالاشجار من ٔالارض ،وهو الذي يحمل الخ ﺮ وال ﺮكة إ ى
)(١٥
البالد ،وهو صانع املحراث والفأس.
ولعل الرهبة الحقيقية من ٕالاله انليل ،كانت ت ﺮكز ي
العواصف والرياح العاتية ال يمكن أن تدمر املدن وتخرب الحقول
والثمار ،لهذا حفلت نصوص املشرق بالكث ﺮ من ال ﺮاتيل وال ﺮنيمات
ال تتوسل إ ى انليل لل ﺮفق بالبشر ،لنقرأ:
"العاصفة ال أثارها انليل الغاضب
العاصفة ال دمرت البالد
غطت "أور" كمنديل
ّ
)(١٦
لفها كالكفن".
ُ
وكدليل ع ى أن انليل كان يمنح إشارة امللك للملوك ويباركها
نقرأ ي وثيقة تعود للملك لوجال زاج ي تعود إ ى منتصف ٔالالف
الثالث ،وكان ينوي القيام بحملة استيالء ع ى مدن رافدية ،حيث
يتذرع باإلله انليل:
"وحينما وضع انليل ،ملك كل البلدان
ُملك البالد ي يد لوجال زاج ي
حينما وجه انليل أع ن الشعب كله نحوﻩ
وبسط كل البلدان تحت قدميه
وحينما أخضع له كل ء من الشرق إ ى الغرب
ي ذلك اليوم أصلح انليل له
ب ن الطرق من البحر ٔالاسفل )الخليج العربي(
ع ى امتداد دجلة والفرات إ ى
)(١٧
البحر ٔالاع ى )البحر املتوسط(".
كما ع ﺮ ي مدينة نيبور الرافدية ع ى ترتيلة موجهة لإلله انليل:
"انليل ذؤالامر الواسع املدى الذي كلمته مقدسة
ٕالاله الذي ال يبدل كالمه،الذي ّ
يقدر املصائر إ ى ٔالابد
الذي تبصر عيناﻩ جميع ٔالاقاليم
الذي يتغلغل نورﻩ املتعا ي ي قلوب جميع البلدان
ُ
)(١٨
الذي يحكم إرادات القوة والسيادة وامللك".
ثم تتجه ال ﺮتيلة للحديث عن معبدﻩ ي مدينة نيبور:
"إن رهبته وخشيته لتضاهيان السماء
وظله منتشر ع ى جميع ٔالاقاليم
وتساميه يبلغ قلب السماء
ٔالاسياد ؤالامراء كلهم يأخذون إ ى هناك الهدايا والقراب ن
املقدسة

)(19
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اﻧﻜﻲ:

اﻷم اﻟﻜﺒﺮى:

عرف باللغة السومرية بـ "أوتو" ويع "امل ء" .هو إله العدالة
وإحقاق الحق ،حيث يرد ي أحد النصوص أن "أوتوهو املدافع
ً
ع " .وبصفته بص ًﺮا فقد اتخذﻩ املشرقيون
حاميا لطقوس الكهانة
وعلم الغيب .مع ٕالاشارة هنا؛ إ ى أ م أخذوا منه "الضياء" أما ما
يصدر عنه من أشعة حارقة فقد عزيت إ ى ٕالاله "نرجال" أو إله
النار .يعزى ظهورﻩ ي قبة السماء خالل ال ار واختفائه ي الليل إ ى
ً
ً
أنه يقطع السماء تجوالا ًارا ويركن إ ى حضن البحر ليال ليعود من
جديد ويظهر خلف الجبال صباح اليوم التا ي .وعندما يختفي ي
الليل فإنه يقوم برحلة إ ى العالم السف ي ل ود املوتى بالضوء
والطعام والشراب .فحسب النصوص هو "شمس ٔالارواح
)(٢٥
امليتة".
و ي مقاربة للمؤرخ أرنولد توين عن عبادة الشمس يقول" :إن
النجوم ال تمنح الثقة ذا ا ال تأتي من الشمس ،فالسيارات
مذبذبة كالطقس ،والنجوم الثابتة جامدة ..،إن مس ﺮة الشمس
اليومية والسنوية منتظمة ،مقننة والشمس ذا ا عادلة ،إذ أ ا
تمنح نورها ودف ا لجميع الخالئق دون محاباة .فنحن نعتمد عل ا
بثقة أك ﺮ من الثقة ال نول ا لألم – ٔالارض .وبما أن الشمس ترى
كل ء يصنع ع ى ٔالارض ،فإ ا تحتفظ يسجل لجميع ٔالارباح
)(٢٦
والخسائر لكل كائن بشري".
ويش ﺮ عباس محمود العقاد إ ى أن ديانة الشمس تستلزم درجة
من الثقافة العلمية ؤالادبية ،فالبد من نظرة فلكية تحيط بنظام
ٔالافالك وعالقة الشمس بالفصول ومواعيد السن ن .وتستد ي هذﻩ
الديانة أن يرتفع العقل البشري بفكرة الخلق من أفق ٔالارض
القريب إ ى ٓالافاق العليا ي السموات ،حيث تتعاظم ف ا دوا ي
الحركة والسكون ،الحياة واملوت ،ويق ﺮب من ٔالاوج الذي يستوعب
فيه الكون بنظرة شاملة .فديانة الشمس – حسب العقاد – كانت
الخطوة السابقة لخطوة التوحيد الصحيح .لقد اتسعت نظرة
ٕالانسان إ ى دنياﻩ ،ح الشمس لها علة ي السماء ،فعبدها ثم
أصبحت ً
رمزا للخالق ح ن تجاوزها ٕالانسان بنظرﻩ إ ى ما هو أعظم
م ا وأع ى .ربما يش ﺮ الكاتب هنا إ ى عبادة الشمس وفق العبادة
ٔالاخناتونية ي مصر وال ازدهرت ي منتصف ٔالالف الثاني ق.م
ً
تقريبا.
ولكن ما ينسحب م ا ع ى املشرق العربي يخالف هذا
الاحتمال ،فرمزية الشمس ي ٔالالف الثالث وربما قبله كانت رمزية
لقوة هائلة من قوى الطبيعة ،ال تب ن لإلنسان آنذاك أهمي ا
ليس بسبب أشع ا الحارقة ،ولكن ي ضيا ا الذي يحجب الظالم،
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ً
تجسد ٔالامومة ي ٔالان  ،وقد أخذت أشكاال وظواهر عديدة،
و ي من املعتقدات املوغلة ي القدم ،تعود ملا قبل عصر الزراعة،
لك ا تطورت ً
تبعا لتطور الحياة ٕالانسانية .مهم ا الرئيسية ي
إنجاب البشر ،ففي املعتقد املشر ي إذن ي املسئولة عن ٕالانجاب
وتوابعه ،أي من تبارك املرأة الولود وتجعلها ساملة بحملها ووضعها.
وقد ورد ذكر ننخرساج ي إحدى قوائم ٓالالهة كإلهة لألمومة .ويش ﺮ

ﺷﻤﺶ:
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هو سيد ٔالارض ،يقابله باألكدية "إيا"
هو إله الحكمة والتعويذات ،وسيد املياﻩ العذبة /أبسو./
هو إله الخ ﺮ والعذوبة ومانح الخصب ومفجر الينابيع.
تخضع له ي مقرﻩ املحيطات العذبة ،عفاريت املياﻩ والكائنات
غالبا ما يذكر ي النصوص املشرقية م ﺮ ً
ً
افقا ضمن
الخرافية،
مجموعة ٓالالهة ٔالاربعة الرئيسية ]آنو– انليل – انكي – ٕالالهة ٔالام[.
يدير شؤون القوان ن ٕالالهية – مي – ألواح القدر.
يعلم الناس طقوس التعاويذ ،ويسدي النصائح لآللهة.
ورد ذكرﻩ ي أساط ﺮ عديدة – أسطورة انكي وننخورساج –
انكي وننماخ – انكي والنظام الكوني (٢٣).حمل ً
ألقابا عديدة مثل :أب
– ملك ٓالالهة – خالق العالم – سيد القدر .وهناك نص ع ﺮ عليه
ي مدينة نيبور يتحدث عن خلق ٕالانسان ع ﺮ انكي:
ٕالالهة ٔالام = البحر ٔالاول = نمو ،تقول النكي إله املاء:
قم يا ب من فراشك  ..واعمل ما هو حكيم والئق ،اصنع عبيداً
لآللهة وعساهم يضاعفون من أعدادهم.
يقوم انكي ويقود جميع الصناع املهرة ويقول ألمه:
"أماﻩ ،إن املخلوق الذي نطقت باسمه موجود
فاربطي عليه صورة ٓالالهة
اعج لب الط ن املوجود ي مياﻩ العمق
واجع ي الصانع ن املهرة يكثفون الط ن
أنت أن توجدي له ٔالاعضاء والجوارح
وعليك ِ
وستعمل ننماخ )ٔالام – ٕالالهة( من فوق يدك
وستقوم بجانبك إلهة الوالدة ي أثناء وضعك
يا أماﻩ ّ
قدري مص ﺮﻩ )أي مص ﺮ املولود الجديد(
وستلصق عليه ننماخ صورة ٓالالهة
إنه ٕالانسان").من ألواح سومر(
وأورد غواليف ً
نصا يعود إ ى اية ٔالالف الثالث ق.م ،يش ﺮ إ ى
أهمية انكي ملدينة أور:
"أي ا املدينة ،كل ء متوفر لك ..
تغسلك مياﻩ ال تنضب
أنت راسخة كالثور
منصة خصب البالد ،جبل أخضر
مدينة قدر مص ﺮها انكي
يا حرم أور ،فل ﺮتفع إ ى السموات"

ف.فون زودن إ ى أن ٕالالهة ٔالام هذﻩ كانت تحم الخصب لدى
)(٢٤
البشر والحيوانات وقد عرفت بأسماء متعددة حسب كل مدينة.
وتش ﺮ كارين أرمس ﺮونغ إ ى أن تقديس ٔالام الك ﺮى كانت واحدة من
أك ﺮ ٓالالهة قدرة وبالتأكيد أك ﺮ قدرة من إله السماء الذي بقيت
شخصيته ظلية.
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لهذا كانت ً
إلها للعدالة ،حيث تكشف الغطاء وتن ﺮ درب الحقيقة.
أما لجهة استيعاب الحركة الفلكية بما يش ﺮ إ ى تطور دما ي ي
الفصوص والقشرة الدماغية ،فهذا لم يتحقق ي املشرق العربي إال
ً
علميا
ي ٔالالف ٔالاول قبل امليالد مع الثقافة الكلدانية املتطورة
ً
وفلكيا تحت جناح املعتقدات آنذاك .وكان للعبادة الثنائية آنذاك
للقمر والشمس ،دورها الطبي ي ي تطور املعتقد وانتقاله إ ى
الثقافات ٔالاخرى ع ى مدى املحيط املشر ي وجوارﻩ ح العربية
الجنوبية مرو ًرا بالجزيرة العربية.
ً
موسعا لكل ٓالالهة
وهنا نود أن نش ﺮ إ ى أننا لن نجري س ًﺮا
املشرقية ،ولكن ما م ي سياق بحثنا ،هو العبادات أو املعتقدات
ال نشأت ي املشرق واستمرت ع ﺮ العصور ح فجر ٔالاديان
السماوية .كعبادة الشمس وعبادة القمر وعبادة النجوم ،وكل هذا
مﺮ ً
افقا مع وجود السيد العا ي ي مختلف الثقافات املشرقية .ومن
ال ﺮانيم املوجهة للشمس ي وثائق املشرق نقرأ:
"أ ا القا الصالح
أنت ملك السماء ؤالارض وسيد ٔالاقدار
أنت قاض صا ي الضم ﺮ
أنت ترى نفس الشرير واملؤذي واضحة كضوء ال ار".
وصفا ً
و ي خاتمة قوان ن حمورابي نجد ً
رقيقا لشمش حيث نقرأ:
"ٕالاله القا الجبار للسماء ؤالارض
الذي دي الكائنات الحية إ ى الطريق القويم".
و ي وثائق امللك أورنمو العائدة إ ى أواخر ٔالالف الثالث نقرأ:
"لقد أقمت إ ى أبد الدهر صرح العدالة املستندة إ ى قوان ن
شمش الصالحة العادلة".

ﺧﺎﺗﻤﺔ
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ً
ضوءا ع ى مجموعة الرموز الاعتقادية ال
ذا نكون قد ألقينا
ُعبدت ي املشرق العربي ،وال كان ي استمراري ا ح ٔالالف ٔالاول
امليالدي دورﻩ املهم ،والسيما فكرة ٕالاله العا ي ،املحجوب ،الذي
يسكن السماء ،ال َيرى وال ُيرى ،وبيدﻩ مقادير ٔالارض والسماء ،هذﻩ
الفكرة ال سوف تتطور وتتبلور مع ّ
مر العصور ح فجر ٔالاديان
السماوية املسيحية وٕالاسالمية وال ستكون رافع ا الحضارية ي
ثقافة ٔالالف ٔالاول قبل امليالد ،الكلدانية ٓ -الارامية بالذات ال
ً
امتدت فاعلي ا الحضارية ح الجزيرة العربية انطالقا من تيماء،
العاصمة الثانية للملك الكلداني نبونيد بعد بابل .والجدير ذكرﻩ
ً
إلها ً
كال من إله الشمس والقمر ،كان ً
قائما بذاته ي ح ن
هنا؛ أن
كان يتم تشخيص بقية ٓالالهة عن طريق ارتباطهم بالنجوم ،كما ي
عشتار ال ارتبطت بالزهرة ومردوخ الذي ارتبط باملش ﺮي .ويش ﺮ
ه ﺮي فرنكفورت إ ى أن معظم مدن املشرق كانت تتوقف عن
العمل بالحياة اليومية عدة مرات ي الشهر كلما انتﻬ القمر من
أحد أوجهه.
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إن مجمل هذﻩ املضام ن تقدم ٕالاله /املالك /شمش ع ى أنه
سيد العدالة والقصاص ما يش ﺮ إ ى أن البنية الذهنية آنذاك
اعتمدت ع ى النهج التصنيفي لوظائف املالئكة إله القمر  -سن :ي
ّ
السومرية هو "نانا" و ي ٔالاكدية "سن" .يوصف بأنه صاحب
الشروق املشعً ،
غالبا ما يرافق الرمز الكتابي الذي يع  ٣٠اسمه
ي ُ
ي النصوص ويتفق هذا الرقم مع عدد أيام الشهر القمر  .قدس ي
مدن عديدة ي املشرق العربي ،وامتدت عبادته ح العصور
ٕالاسالمية .ح ن كان القمر يأخذ شكل الهالل ،كان املشارقة
يتصورونه سفينة السماء ،وأن القمر ،ثور يمثل الهالل قرنيه .كان
ي بعض وجوهه ً
إلها للقدر يستف بحوادث مستقبلية .ويد ى ي
الصلوات والتعاويذ بإله العدالة ،ويلقب ي املدائح ؤالاناشيد بـ
"مالك القدر" .وقد تم تصورﻩ ع ى شكل هالل بقرن ن بارزين.
استمرت عبادته ح فجر ٔالاديان والسيما الديانة ٕالاسالمية،
اهتمت به ٔالانماط الاجتماعية البدوية أك ﺮ من ٔالانماط الزراعية.

بعض القوائم بعد آنووانليل ثم يتبعها انكي وإله القمر وإله
الشمس .تصور ع ى أ ا إله للحب والجنس مع ٕالاشارة إ ى اف ﺮاقها
عن تصور ٔالام الك ﺮى الولود ورمزي ا .عند الفعالية ٓالاشورية
أخذت صورة إلهة الحرب ً
أيضا ،وارتبطت بنجم الزهرة .أطلق عل ا
حمورابي ي مقدمة قوانينه "سيدة الكفاح واملعارك" ،وقد ردت ي
الكث ﺮ من ٔالاساط ﺮ املشرقية (٢٧).وقد جاء ي الوثائق ٔالاكدية أنه
ح ن استوى شاروك ن ٔالاكدي ع ى العرش "ارتقى بفضل رحمة
)(٢٨
عشتار".
ي الوثائق ٔالاجاريتية سميت عش ﺮوت بالحروف الساكنة .و ي
النصوص ٔالاجاريتية يرد أن الحصان هو حيوا ا املفضل .كما
وردت ي الكتابات العربية الجنوبية تحت اسم عثتار )ع ث ت ا ر(
بصيغة املذكر .وقد انتشرت معابدها ي معظم مدن املشرق العربي
 /معابد إنانا – عشتار (٢٩)./ويالحظ ً
فنيا أن عشتار أخذت ثالثة
وجوﻩ من العالمات :فﻬ إلهة الخصب والنماء وحيوا ا الثعبان،
و ي إلهة ٔالارض وسيدة املعارك ،حيث تتخذ ٔالاسد ً
رفيقا لها وتحمل
السالح ،وعشتار السموات وإلهة الحب حيث تتخذ لها ً
سربا من
)(٣٠
الحمام.

إﻧﺎﻧﺎ  -ﻋﺸﺘﺎر:

ي السومرية وردت )ن ن – أنا( ،ويع سيدة السماء .أشتار
أوعشتار ي املعتقد الباب ي .شعارها )حلقة قصب( ،جاء ترتي ا ي

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٠٠

بشار خليف،استحضار الرموز...

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

) (١صموئيل ،كريمر ،هنا بدأ التاريخ –.بغداد  .١٩٨٠ص.٦٣ - ٦٢
) (٢د .جواد ،حسن فاضل ،حكمة الكلداني ن-.ج -.١بغداد :بيت الحكمة،
 .٢٠٠٠ص.١١ -١٠
) (٣راجع :بوترو ،جان ،بابل والكتاب املقدس.١٩٩٤ ،
) (٤كريمر ،صموئيل ،من ألواح سومر /ترجمة :طه باقر –.بغداد :مكتبة املث .
ص١٥٩
) (٥املرجع السابق ،ص.١٦٠
) (٦املرجع السابق ،ص.١٦٣
) (٧كونتنو ،جورج ،الحياة اليومية ي بالد بابل وآشور /ترجمة :سليم طه
التكري  –.ط -.٢بغداد :وزارة الثقافة .١٩٨٦ ،ص.٣٧٩ – ٣٧٨
) (٨بوترو ،الديانة عند البابلي ن ،ص.١٠٠ – ٩٩
) (٩كنعان ،جر ي ،تاريخ ﷲ ،ص.١٩٥
) (١٠بوترو ،مرجع سابق ،ص.٧٣
) (١١حنون ،نائل ،ملحمة جلجامش )اللوح العاشر(.
) (١٢ادزارد  .د ،م.ه  .بوب  .ف  .رولينغ ،قاموس ٓالالهة ؤالاساط ﺮ /ترجمة:
وحيد خياطة -.حلب :مكتبة سومر .١٩٨٧ ،ص.٦٨
) (١٣كونتنو ،ص.٣٧ – ٨
) (١٤كريمر ،مرجع سابق ،ص.١٧٢
) (١٥كريمر ،مرجع سابق ،ص.١٧٢
) (١٦غواليف ،املدن ٔالاو ى -.موسكو .١٩٨٩ ،ص.٨٥
) (١٧غواليف ،مرجع سابق ،ص.١٢٩
) (١٨كريمر ،مرجع سابق ،ص.١٧
) (١٩كريمر ،مرجع سابق ،ص.١٧٦
) (٢٠كريمر ،مرجع سابق ،ص.١٧٨
) (٢١كنعان ،تاريخ ﷲ ،ص.٢٢٠
) (٢٢كريمر ،مرجع سابق ،ص.١٦٩
) (٢٣ادزارد ،مرجع سابق ،ص.٦٤
) (٢٤ف .فون زودن ،مدخل إ ى حضارات الشرق القديم /ترجمة :فاروق
إسماعيل –.ط -.١دمشق :دار املدى .٢٠٠٣ ،ص.١٩٤
) (٢٥ادزارد ،مرجع سابق ،ص.٤٢ – ٤١
) (٢٦توين  ،تاريخ البشرية -.ج .١ص.٢٨٤
) (٢٧ادزارد ،مرجع سابق ،ص.٥٣
) (٢٨برينتيس ،بوهارد ،نشوء الحضارات القديمة /ترجمة :ج ﺮائيل كباس-.
ط -.١دمشق :دار ٔالابجدية .١٩٩٩ ،ص .١٢٧
) (٢٩ادزارد ،مرجع سابق ،ص.٢٢٤
) (٣٠كونتنو ،مرجع سابق ،ص.٤٢٦

ISSN: 2090 – 0449

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٠١

دراﺳﺎت

الطاهر جبلي ،الثورة الجزائرية...

<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<

<<

]<í×u†Ú<»<íè†ñ]ˆ¢]<ì…çnÖ
]< <íé×ÃËÖ]<íÎøŞÞ÷]æ<^¢]<–vjÖ
]<ì…çnÖ]<rËjÖ<íè^¹]<l]–vjÖ
]< <DMUQP<I<MUQLE<íè†è†vjÖ

<<
<<

يعود الفضل ي عملية تفج ﺮ الثورة الجزائرية ي ليلة الفاتح
ّ
نوفم ﺮ  ١٩٥٤إ ى جهود ثلة من الشباب املناضل ن "النشطاء"
بالخاليا السرية ي صفوف التيار الثوري بالحركة الوطنية الجزائرية
وذلك عقب اكتشاف املنظمة الخاصة ) (L’osوتفكيك تنظيمها ع ى
يد املصالح الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية ي شهر مارس
ً
جهودا رائدة خالل الف ﺮة املمتدة
 ،١٩٥٠حيث بذل أولئك الشباب
ما ب ن ّ
حل املنظمة الخاصة وتاريخ اندالع الثورة التحريرية )-١٩٥٠
 .(١٩٥٤وقد تأكد قرارهم الحاسم بجدوى ضرورة الخيار العسكري
عقب استفحال ٔالازمة الداخلية ال عصفت بالحركة الوطنية
)حزب الشعب الجزائري  -حركة انتصار الحريات الديمقراطية(-
 PPA-MTLDخالل انعقاد املؤتمر الثاني للحركة ي شهر أفريل
)أبريل(  ١٩٥٣ي الجزائر العاصمة وتطورت ٔالازمة إ ى قطيعة
ً
ً
ضمنيا إ ى
خصوصا بعد ظهور مشكلة "الزعامة" وانقسم املؤتمرون
كتلت ن متصارعت ن.
و ي خضم هذﻩ الظروف الصعبة أقدم أولئك الشباب
"النشطاء" إ ى تجاوز واحتواء تلك ٔالازمة السياسية بعد عدة
محاوالت من أجل رأب الصدع الذي أصاب هياكل الحركة ،وإصالح
ذات الب ن ب ن رفقاء النضال من جهة ،وحشد املناضل ن وتعبئ م
حول فكرة املشروع الثوري كخيار ائي من جهة أخرى ،وتجاوز
الخالفات حول الزعامة ،وكذا التنسيق مع حركات التحرير ي
ّ
املغرب العربي ،إال أن محاوال م باءت بالفشل ٔالامر الذي دفع م
ألخذ زمام املبادرة لوحدهم ،حيث شكلوا عدة لجان ثورية كانت
أهمها :لجنة) (٢٢ولجنة) (٠٦ولجنة ) (٠٩ي صائفة  ،١٩٥٤وقد
ّ
تولت لجنة ) (٠٩قيادة الثورة باسم )ج ة التحرير الوط  -جيش
التحرير الوط  (FLN-ALN)-املكونة من قادة املناطق الخمس
بداخل الوطن ووفد الثورة بالخارج املشكل من ٔالاعضاء ٔالاربعة
الذين كانوا يمثلون من قبل حركة انتصار الحريات الديمقراطية
) (MTLDي العاصمة املصرية القاهرة.
ﻣﻘﺪﻣﺔ

د .اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺟﺒﻠﻲ
أستاذ محاضر التاريخ املعاصر– قسم التاريخ
جامعة أبي بكر بلقايد
تلمسان – الجمهورية الجزائرية

الطاهر جب ي ،الثورة الجزائرية ي مرحلة التحض ﺮ الجاد والانطالقة
الفعلية :التحض ﺮات املادية لتفج ﺮ الثورة التحريرية )- ١٩٥٠
 -.(١٩٥٤دورية كان التاريخية -.العدد الثامن عشر؛ ديسم ﺮ .٢٠١٢
ص .١١٩ – ١٠٢
www.kanhistorique.org
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:

أمام حملة الاعتقاالت الواسعة ال شن ا السلطات
الاستعمارية ضد أنصار العمل املسلح تبخرت طموحات وأحالم
املشروع الثوري الذي برمج منذ سنة  ١٩٤٧وأصيب املناضلون
بخيبة أمل وإحباط نفﺴ شديد) (١نتيجة لنكسة وخسارة أخرى
تعرضت لها الحركة الوطنية الجزائرية جراء مجازر الـ ٠٨ماي )مايو(
ً
 .١٩٤٥ومرة أخرى حاول بعض النشطاء انطالقا من قناع م
بتجديد هيآت املنظمة وبعث فكرة العمل املسلح ،و ي هذا املس ى
ّ
تمكن محمد بوضياف من عقد لقاء جمعه مع عبد الرحمن بن
سعيد ،ومحمد العربي بن مهيدي ،واتفق الثالثة ع ى تقويم تقرير
لقيادة الحرب يتضمن دراسة شاملة لألوضاع السائدة والدروس
ّ
الالزمة إلنقاذ املنظمةّ ،
ولم
املستخلصة م ا (٢)،ووضع الشروط
ّ
شمل أعضا ا ،إال أن قيادة الحزب بعد قرابة سنة من اكتشاف
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املنظمة أصدرت قر ًارا بحلها (٣)،وذلك دف إبعاد القمع املسلط
ع ى الحزب والعودة إ ى العمل الشر ي بدل العمل السري.
ّ
وإذا كانت قيادة الحزب قد اتخذت إجراءات ي حق املنظمة،
بحيث ّ
جردت عناصرها من ممارسة أية مسؤولية داخل الحزب،
ووضعت البعض تحت املراقبة ،ووجهت انتقادات شديدة اللهجة
ّ
ً
)(٤
إال ً
إ ى البعض ٓالاخر ،فإ ا لم تزد ٔالامور
وتعقيدا من جهة،
تأزما
ومن جهة أخرى تسببت ي تعرض الحزب إ ى ضربة قاسمة بشكل
عام وجناحه العسكري بشكل خاصٔ ،الامر الذي دفع بالعناصر ال
آمنت بالكفاح املسلح كبديل للكفاح السياﺳ إ ى اتخاذ مواقف
مص ﺮية ً
)(٥
بعيدا عن إدارة الحزب.
اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻹﻧﻘﺎذ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺪع

)(٨

)روايات تاريخية لتجربة واحدة(
املحاوالت الوحدوية لتنسيق عملية الكفاح املسلح ي املغرب
العربي:
ّ
إن التفاصيل التاريخية لالتجاﻩ الثوري ي التحض ﺮات املادية
النطالق العمل املسلح تفصلها ثالثة شهادات رئيسيةٔ ،الاو ى
للمناضل محمد بوضياف ،والثانية لعبد الحميد مهري ،والثالثة

ISSN: 2090 – 0449

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎه اﻟﺜﻮري ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻼﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

لقد اعت ﺮت الف ﺮة املمتدة ب ن سنوات  ١٩٥٤ -١٩٥٠من
أصعب الف ﺮات ي مس ﺮة الحركة الوطنية الجزائرية ويتعلق ٔالامر
ّ
الحريات
بالتجربة املؤملة ال مرت ا حركة الانتصار من أجل
)(٦
الديمقراطية نتيجة استفحال أزمة مزمنة متعددة ٔالابعاد الزم ا
منذ ميالدها إ ى غاية آخر فصولها املأساوية الذي انتﻬ بانشقاق
ّ
وتصدعه رغم مسا ي ثلة من النشطاء السابق ن ي املنظمة
الحرب
الخاصة من أجل رأب الصدع ،والعمل ع ى تسوية الخالفات ب ن
ّ
الخيار العسكري لدى هؤالء ي خصم هذﻩ
طر ي ال اع ،فكان
الظروف هو الحل ٔالافضل إلنقاذ الحركة الوطنية من املأزق الذي
ّ
التطرق
وقعت فيه .إنما توخيت ٕالاشارة إليه خالل هذا العرض قبل
إ ى التحض ﺮات املادية لالندالع الثورة هو إبراز عالقة هؤالء النشاط
ً
بعيدا عن ٔالازمة وتداعيا ا ع ى
املناضل ن بالحزب وموقعهم
مستقبل املشروع الثوري.
ويمكن القول؛ أن املخاض الصعب الذي عرفته الحركة
الوطنية  ١٩٥٤ -١٩٥٠انتﻬ بميالد فصيل ثوري مهيكل عرف
باللجنة الثورية للوحدة والعمل  CRUAي ربيع  ١٩٥٤تلك اللجنة
ال بدأ أفراد عناصرها مهمة ٕالاعداد لتفج ﺮ الثورة ي خريف نفس
السنة (٧).بدأت النواة الثورية املتأصلة تتشكل من جديد بمنأى عن
قيادة الحزب املقسمة ً
عمليا ب ن زعيم الحزب الواقع تحت ٕالاقامة
الج ﺮية ي فرنسا ؤالامانة العامة املوجودة ي الجزائر العاصمة مع
بداية سنة  ١٩٥٢وظلت تعمل خفية باتجاﻩ بعث "املنظمة
الخاصة" من جديد مع الاستفادة من التجربة السابقة وأخطا ا
بشكل خاص.

لعيﺴ كوشيدة ،باإلضافة إ ى شهادات أخرى ال تقل ً
وزنا عن ٔالاو ى
وتتفق جلها منذ الوهلة ٔالاو ى ع ى أن الف ﺮة املمتدة ب ن  -١٩٥٢إ ى
غاية شهر نوفم ﺮ  ١٩٥٤عكس ما جاءت به بعض الكتابات
التاريخية كانت بالفعل ف ﺮة حرجة ،انتﻬ خاللها كل من محمد
بوضياف ،ومصطفى بن بولعيد إ ى اتفاق إشعال فتيل الثورة رغم
املعارضة السياسية لقيادة الحزب كما كانت هذﻩ الف ﺮة مرحلة
سباق شريف ب ن الرجل ن من أجل الاستعداد املادي للثورة عن
طريق تفعيل شبكات الدعم بالسالح وإنشاء ورشات لصنع القنابل
)(٩
واملتفجرات.
لقد حاول الاتجاﻩ الثوري تجسيد مشروعه العسكري مرة
أخرى ،وقد تمثلت املحاولة هذﻩ املرة ي تكوين شبكة لتنسيق
عملية الكفاح املسلح ع ى مستوى املغرب العربي تكون وسيلة
لتحقيق الهدف ،وعن هذﻩ الشبكة يؤكد محمد بوضياف ي
شهادتة "أنه بعد إعادة تنظيم هياكل املنظمة الخاصة سنة ١٩٥٢
ال أصبحت لها عالقات وروابط مع حركات التحرر ي تونس
واملغرب حل ي الجزائر يومئذ ضابطان من الريف املغربي ،وقد
تلقيا دروسهما العسكرية ي بغداد وهما :الهاشم عبد السالم
الطود ،ومحمد حمادي عبد العزيز املدعو )حمادي الريفي( ،وكانا
ع ى اتصال بجهات ثالثٔ :الام ﺮ عبد الكريم الخطابي ،ومصالح
املخابرات املصرية ،وبعض ممث ي حزب الشعب الجزائري ي
القاهرة ،حيث كلفهما ٔالام ﺮ عبد الكريم الخطابي باإلعداد لعمل
ثوري منسق وموحد ع ى مستوى ٔالاقطار الثالث ،وقد اتصال بقيادة
الحزب )حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية( ،ولم يظفرا
ّ
تفهم ألهدافهم وخططهم ،ولم يجدا ح التجاوب
م ا بأي
املطلوبٔ ،الامر الذي دفع ما إ ى الاتصال بطريقة غ ﺮ رسميةّ
باملناضل عبد الحميد مهري عضو اللجنة املركزية ي الحزب لكي
ّ
ً
اتصاال مع محمد بوضياف ،وع ى هذا ٔالاساس ّ
تم
ينظم لهما
ّ
ليحضر لقائه مع الضابط ن املغربي ن من
استدعاء ديدوش مراد
أجل بحث عملية تنسيق الكفاح املسلح ع ى مستوى املغرب
)(١٠
العربي.
ويؤكد املجاهد املغربي الهاشم عبد السالم الطود ما أوردﻩ
ً
ً
كامال بدون
مضيفا بأن بوضياف ال م ال ًاما
بوضياف ي شهادته
حدود بمسألة الدعوة لتوحيد العمل املسلح ،وتعهد بتعبئة عدد
هام من الشباب املؤمن بالعمل املسلح داخل الحركة ،وبعد دراسة
الوضعية امليدانية تم الاتفاق ع ى دراسة أوضاع املغرب ٔالاق
لربط العمل ب ن القطرين مع الاحتفاظ بمنطقة الحماية ٔالاسبانية
شمال املغرب كقاعدة خلفية آمنة للثورة وقد أكد بوضياف ع ى
ّ
ً
ّ
مسبقا ما عددﻩ ستة وستون عملية عسكرية قابلة
حضر
أنه
ّ
للتنفيذ ً
فورا ،إال أنه اش ﺮط أن يكون انطالق العمليات ع ى ج ت ن
)(١١
)جزائرية ومغربية ي آن واحد(.
ّ
السياق يؤكد املناضل عبد الحميد مهري ،عضو
و ي نفس
ّ
اللجنة املركزية لحركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية،
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ً
مضيفا ملا أوردﻩ بوضياف
حقيقة هات ن الشهادت ن التاريخيت ن،
بأنه كان من املفروض حسب خطة هذﻩ املجموعة أن يبدأ الكفاح
املسلح ي خريف  ١٩٥٣ب ن املغرب ثم تونس ثم يلتحق الجزائريون
ّ
بإخوا م املغاربة والتونسي ن ،إال أن انفجار مستودع صنع القنابل
ً
)(١٢
ي ٔالاوراس ّ
أجل الانطالقة إ ى غاية نوفم ﺮ .١٩٥٤
وتجسيدا لهذا
ّ
التوجه بدأت الاتصاالت ب ن العناصر ال تتقاسم رؤية واحدة ،أال
و ي املباشرة ي العمل املسلح وقطع الطريق أمام النظرة ٕالاصالحية
)(١٣
للقيادة من الوصول إ ى القاعدة.
ﻧﻮاة اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ "اﻟﺒﺮﻛﺔ"

املنعطف نحو بداية العمل خارج الحركة ٔالام )الرؤية املش ﺮكة
ؤالاهداف املحددة(:
و ي خضم هذﻩ الظروف بادر محمد بوضياف إ ى تشكيل لجنة
عمل (١٤)،تألفت من مصطفى بن بولعيد ،وديدوش مراد ،وعبد
الحميد مهري ،ومحمد بوضياف ،كلفت بتجميع العناصر القدماء ي
املنظمة الخاصة وكل املستاءين من سياسة الحزب وامليال ن للعمل
املباشر (١٥)،وحول هذﻩ املسألة يذكر محمد بوضياف ي شهادته
بأنه "خالل هذﻩ الف ﺮة طلب من ديدوش مراد الالتحاق به لتعميق
املسألة أل ا تمثل آفاق عمل غ ﺮ معزول ويتعدى ٕالاطار الجغرا ي
جديرا باالهتمام ،لذلك ّ
ً
تم الانطالق ي
)عمل مغاربي( ،وبدأ ٔالامر
التنظيم بعد الاتصال بمحمد العربي بن مهيدي الذي جمع حوله
بعض العناصر ،ثم مصطفى بن بولعيد .وشكلت لجنة من مهري،
ُ
وبن بولعيد ،وديدوش ،وبوضياف ،كلفت بإعداد العناصر القديرة،
باإلضافة إ ى تكليف مصطفى بن بولعيد بإنشاء مستودع لصنع
القنابل واملتفجرات ي جبال ٔالاوراس (١٦).وقد حرصت نواة املؤمن ن
بتفج ﺮ الثورة ع ى ضمان سرية مشروع هذﻩ اللجنة املصغرة) (١٧من
خالل:
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) (٣ع ــدم إش ـراك العدي ــد م ــن نش ــطاء املنظم ــة الخاص ــة ح ـ ف ــﺮة
)(١٩
الحقة ،وذلك بعد ضمان الانطالقة الحسنة للثورة.
ّ
ّ
التكيف مع الوضع القائم،
كما عملت اللجنة املذكورة ع ى
باإلضافة إ ى أ ا قامت باستقطاب الراغب ن ي الثورة من قدماء
املنظمة الخاصة ،وقد شرعت خالل سنة  ١٩٥٢ي عقد عدة
اجتماعات ملناقشة أوضاع الحزب الداخلية والوضع العام ي العالم
واملغرب العربي ،وان ت اللجنة املصغرة ال أعادت تفعيل املنظمة
الخاصة تحت تسمية "ال ﺮكة" ّ
تيم ًنا بتفج ﺮ الثورة ي وقت قريب إ ى
القرارات التالية:

ً
أوال :إع ـ ــادة تش ـ ــكيل املنظم ـ ــة الخاص ـ ــة ب ـ ــدون انتظ ـ ــار موافق ـ ــة إدارة
الح ــزب ال ـ تجاوز ــا ٔالاح ــداث ،و ــي ه ــذا ٕالاط ــار ي ــذكر املناض ــل عب ــد
الحميــد مهــري ــي شــهادته ،تقـ ً
ـديما ملــذكرات املجاهــد عيﺴ ـ كوشــيدة
"مهندسـو الثـورة التحريريـة" بأنـه تـم تفعيـل خاليـا املنظمـة ـي منطقـة
ٔالاوراس ال ـ ل ــم تح ــل لع ــدم اخ ﺮاقه ــا م ــن ط ــرف املص ــالح الفرنس ــية
الخاص ــة ،كم ــا ت ـ ّـم تجدي ــد الاتص ــال بالعدي ــد م ــن الخالي ــا ٔالاخ ــرى ــي
)(٢٠
الشرق والوسط والغرب.
ً
ثانيـ ــا :تحض ـ ـ ﺮ عناصـ ــر الـ ــدعم اللوجيسـ ــتيكي للعمـ ــل املسـ ــلح ،ولهـ ــذا
الغ ــرض ت ـ ّـم تكلي ــف املناض ــل مص ــطفى ب ــن بولعي ــد بمهمت ـ ن ــي غاي ــة
ٔالاهمية هما :السفر إ ى ليبيا إلعادة تفعيل الشبكات القديمة ل ريـب
)(٢٢
ٔالاســلحة (٢١)،وإنشــاء ورشــة لصــناعة القنابــل ــي منطقــة ٔالاوراس،
وذلـ ــك لتمـ ــوين املجموعـ ــات املكلفـ ــة بتنفيـ ــذ العمليـ ــات املسـ ــلحة ع ـ ــﺮ
ال ﺮاب الوط عند انطالق الثورة.
ً
ثالثا :تطه ﺮ العالقة ب ن قيادة الحزب ومناض ي املنظمة الخاصة.
ً
رابعــا :إعــادة التفك ــﺮ ــي طــرح مســألة ائــتالف ٔالاحـزاب السياســية ع ــى
أســس ســليمة وكفيلــة بــدعم الكفــاح املســلح عنــد انطالقتــه (٢٣)،و ــي
هذا الصدد يؤكد عبد الحميد مهـري "بـأن دعـم العمـل املسـلح بج ـة
ّ
سياس ـ ـ ـ ــية واس ـ ـ ـ ــعة ك ـ ـ ـ ــان ض ـ ـ ـ ــرورة ملح ـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ــداد اس ـ ـ ـ ـ ﺮاتيجية
)(٢٤
املجموعة".
مخاوف بوضياف وديدوش ع ى مستقبل املشروع الثوري:
و ي خضم هذﻩ الظروف -اية صائفة  -١٩٥٢انتقل كل من
محمد بوضيافّ ،
ثم ديدوش مراد إ ى فرنسا باق ﺮاح من قيادة
الحزب لتو ي مسؤوليات ي فيدرالية الحزب هناك ،وحسب بعض
الشهادات أن هذا الاق ﺮاح) (٢٥كان موضوع مشاورات ب ن بوضياف
وأعضاء املجموعة ال استحسنته ورحبت به .وبشأن هذﻩ املسألة
يذكر محمد بوضياف بأنه اجتمع مع بقية أعضاء املجموعة
للتشاور بخصوص اق ﺮاح قيادة الحزب فكان القرار هو الذهاب
)(٢٦
والعودة مرة أخرى عندما تستد ي الضرورة إ ى ذلك.
مما الشك فيه؛ أن قبول بوضياف وبن بولعيد اق ﺮاح إدارة
ً
مدرجا ي
الحركة القا بمهمة التنقل إ ى فدرالية فرنسا لم يكن
منطق القيادة السياسية أل ما وجدا ي تلك املهمة فرصة ثمينة ال
ً
ّ
نعوض لتمويل الاستعداد املادي للعمل املسلح انطالقا من ٔالارا
ً
خصوصا وأن املشاكل والصعوبات املالية كانت تع ﺮض
الفرنسية،
)(٢٧
كل مبادرة خارج شرعية السياسي ن .ويذكر املناضل عبد
الحميد مهري ي شهادته بأن الاتفاق ب ن أعضاء املجموعة لنقل
بوضياف إ ى فرنسا كان بنية استغالل ذلك لتمويل العمل املسلح،
ً
علما بأن مصطفى بن بولعيد واجه الكث ﺮ من الصعوبات ي مهمة
)(٢٨
تمويل ورشة القنابل بدوار الحجاج.
ّ
ً
لتخوف الرجل ن " بوضياف – ديدوش" من ضياع
ونظرا
جهودهما املتعلقة بمستقبل املشروع الثوري الذي بدأ ي التحض ﺮ
ّ
اللجنة الرباعية ال سبق ذكرها ّ
تعمد بوضياف تعي ن
له ي إطار
رجل ن آخرين لخالف ما ي مواصلة تسي ﺮ التحض ﺮات املادية
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) (١السـ ــرية إزاء ٕالادارة الاسـ ــتعمارية) .أي أخـ ــذ الع ـ ــﺮة مـ ــن تجربـ ــة
اكتشاف املنظمة الخاصة ي مارس .(١٩٥٠
ً
خصوص ــا وأ ــا ل ــم يك ــن له ــا أي
) (٢الس ــرية تج ــاﻩ قي ــادة الحرك ــة،
تجاوب مع طموحات املشروع الثوري ،ووقوعها ـي الصـراعات
ال ـ ـ ـ أدت إ ـ ـ ــى انفجـ ـ ــار الحـ ـ ــزب وتصـ ـ ـ ّـدعه ـ ـ ــي أفريـ ـ ــل )أبريـ ـ ــل(
)(١٨
.١٩٥٣
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أن يكون لها من ى آخر ،ولو قدر انعدام ملجأ ثوري مسلح ي
ٔالاوراس ي أول نوفم ﺮ  ،١٩٥٤كان ذلك سيؤثر ي صورة
وخصوصية الثورة" ذلك هو التصريح الذي ّأد ى به » Jean
 « Vajourجون فوجور مدير ٔالامن العام ي الجزائر عشية انطالق
ً
العمل املسلح سنة  (٣٧)."١٩٥٤وانطالقا من هذﻩ املعطيات
التاريخية ،يمكن للباحث أن يتساءل أمام هذﻩ الاع ﺮافات ال
جاءت ع ى لسان شخصية رفيعة املستوى ي أجهزة الاستخبارات
الفرنسية ،ماذا كانت تمثل منطقة ٔالاوراس بالنسبة النطالق العمل
عول عل ا قادة الثورة؟ وما هو ّ
املسلح؟ وملاذا ّ
الدور الذي لعبه بن
بولعيد ي هذا املس ى؟
ّ
لم تتوقف عملية شراء أسلحة جديدة وصيانة تلك ال جمعت
خالل ف ﺮة املنظمة الخاصة بالرغم من ابتعاد الحزب ً
تماما عن
فكرة ٕالاعداد للعمل املسلح ،و ي هذا ٕالاطار شرع بن بولعيد ي
عملية تنشيط الخاليا باملنطقة بعد أن كلف من طرف اللجنة
ً
سابقا بمهمة جمع السالح ،حيث كان
املصغرة ال أشرنا إل ا
يو املناضل ن باقتناء سالحهم الشخ و يئته كما كان ينصح
الشعب ّ
بالتسلح تحت م ﺮرات مختلفة للتمويه عن الهدف املقصود
من وراء النصيحة (٣٨).و ي هذا ٕالاطار؛ يذكر املجاهد عمار بن
العقون بأن مصطفى بن بولعيد كث ًﺮا ما كان يشجع السكان ي
ٔالاوراس ع ى أن ّ
يسلحوا أنفسهم ونصحهم بعدم تبذير الخراطش
والبارود ي ٔالاعراسّ ،
ألن ذلك كان يفرح الاستعمار ،ح يتم نفاذﻩ
وتبقى ٔالاسلحة بدون ذخ ﺮة ،ولذلك قام املناضلون واملجاهدون
بجمع كل ٔالاسلحة وخاصة الجيدة م ا وبأي ثمن (٣٩).وحول نفس
املوضوع يذكر املجاهد ع ي بن شايبة بأن الظروف كانت مواتية
الندالع الثورة ي ٔالاوراس ،كما أن بن بولعيد أمر بجمع السالح
وشرائه حيث كان ي الكث ﺮ من ٔالاحوال يش ﺮيه من ماله الخاص
الذي جمعه من مداخيل وكالة نقل املسافرين ال أنشأها خالل
)(٤٠
هذﻩ الف ﺮة.
باإلضافة إ ى أن حنكة بن بوالعيد ونباهة رفاقه مكن م من
تفويت الفرصة ع ى ٕالادارة الاستعمارية وعمال ا ،حيث لم تفلح ي
اكتشاف مخازن ٔالاسلحة والذخ ﺮة املطمورة ي جبال ٔالاوراس ال
تم جمعها إما شر ًاء أو ت ً
ّ
ﺮعا ،وحفظها ي مخازن مهيأة لذلك طيلة
سنوات  (٤١).١٩٥٤ -١٩٤٨و ي نفس ٕالاطار يجب ٕالاشارة إ ى؛ أنه بعد
تلك العملية ال قام ا بعض املناضل ن الجزائري ن ي املناطق
الشرقية من أجل جمع ٔالاسلحة لصالح ّ
الثوار التونسي ن ،اتصل
فر ي سا ي باملناضل إبراهيم عمارة بن رابح املكلف ذﻩ العملية
)عملية جمع ٔالاسلحة( ،وطلب منه مواصلة املهمة بشرط أن ال
يسلم السالح للتونسي ن ،وإنما يجب جمعها وتخزي ا ي املناطق
الشرقية )ٔالاوراس( .وال يمكن أن مل الدور ّ
الريادي الذي قام به
املناضل لزهر شريط ي نفس امليدان ،حيث كان من كبار تجار
ٔالاسلحة قبل الانطالقة سنة  ١٩٥٤ولهذا الغرض أنشأ العديد من
مخابئ ٔالاسلحة من أهمها ذلك املخبأ املوجود عند صهرﻩ حمه
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النطالق العمل املسلح (٢٩).ويش ﺮ عبد الحميد مهري ي شهادته إ ى
أنه قبل التحاقهما بفدرالية الحركة بفرنسا قاما بتعي ن مناضل ن
مكا ما وهما الزوب ﺮ بوعجاج خليفة ديدوش ي العاصمة ،وبن عبد
ّ
املالك رمضان خليفة بوضياف ومسؤول املنظمة ي الغرب
ّ
)(٣٠
الجزائري ،وكلف عبد الحميد مهري بمهمة التنسيق بي ما.
عرفت الجزائر خالل ف ﺮة غياب بوضياف وديدوش ،ثالثة
أحداث حاسمة لها ارتباط وثيق ومباشر باملجموعة وقد تسببت مرة
أخرى ي عرقلة املشروع الثوري سنة  ١٩٥٣و ي :الزلزال السياﺳ
الذي ضرب الحزب خالل املؤتمر الثاني ي شهر أفريل )أبريل(
 ،١٩٥٣وانفجار ورشة صناعة القنابل ي دوار الحجاج بباتنة )
جويلية  ،(١٩٥٣وخروج الخالف ب ن مصا ي واللجنة املركزية إ ى
)(٣١
مساحة املناضل ن العريضة ابتداء من شهر ف ﺮاير .١٩٥٤
يكتﺴ الحادث الثاني أهمية قصوى بالنظر إ ى طبيعة املوضوع
وأهدافه ٔالامر الذي يدفعنا إ ى محاولة معرفة الظروف واملالبسات
ً
ال انفجرت ف ا ورشة صناعة القنابل ،انطالقا من تلك املهمة
ُ
العسكرية ال كلف ا املناضل مصطفى بن بولعيد ي إطار
التحض ﺮ العام النطالق العمل املسلح ي منطقة ٔالاوراس .وتش ﺮ
الكث ﺮ من املصادر التاريخية املتوفرة حول مرحلة التحض ﺮات املادية
النطالق العمل املسلح )  (١٩٥٤ -١٩٥٢إ ى أن منطق ٔالاوراس
ّ
)(٣٣
والجزائر وضواح ا) (٣٢شكلت إحدى أبرز قالع التحض ﺮات املادية
الندالع الثورة من خالل جمع ٔالاسلحة وصنع القنابل اليدوية
ّ
واملتفجرات.
ٔالاوراس قلعة الثورة )الانطالقة جهد بن بوالعيد(:
لقد احتفظت منطقة ٔالاوراس برصيدها النضا ي املوروث من
ّ
تجربة املنظمة الخاصة ) ٔ (٣٤)(١٩٥٠ -١٩٤٧الامر الذي أهلها كي
تتحمل مسؤولية الاستعداد املادي للثورة ّ
ثم انطالق ا واستمرارها.
وقد ّ
صرح بن بولعيد لقيادة العمليات العسكرية ي ٔالاوراس إثر
عودته من الاجتماع ٔالاخ ﺮ ي بولوغ ن يوم ّ ١٩٥٤/١٠/ ٢٤
أن قيادة
ً
الثورة علقت أماال كب ﺮة ع ى املجاهدين ي املنطقة ٔالاو ى بحكم أ ا
ً
صمودا
تتوفر ع ى كميات هائلة من ٔالاسلحة والقنابل وتنتظر م ا
ملدة ستة أشهر ريثما تلتحق املناطق ٔالاخرى بالثورة ،وأكد بن
ً )(٣٥
بولعيد لهم بأنه وعد القادة الخمسة بالصمود ملدة  ١٨شهرا.
و ي نفس السياق يذكر املجاهد عبد الوهاب عثماني ي شهادته
بمناسبة الذكرى الخامسة والثالثون لثورة أول نوفم ﺮ ،أنه بعد أن
التمس بن بولعيد ّ
تخوف بعض ٔالاعضاء املشارك ن ي اجتماع الـ٢٢
وتحفضهم من برنامج العمل املسلح ،قال لهم كلمته املشهورة
"أعطوني هذﻩ املرة الفرصة أفجر ف ا لوحدي الثورة ي ٔالاوراس"،
ّ
وبعد مشاورات مكثفة اقتنع ٔالاخوة بوجوب الثورة ووعدهم قائد
ٔالاوراس ب ويد املناطق ال التملك وال ي حوز ا ٔالاسلحة الحربية
)(٣٦
كالشمال القسنطي والقبائل والجزائر والقطاع الوهراني.
"نستطيع القول دون أن نقع ي ّ
مغبة الخطأ؛ بأنه لو لم يكن
ً
ممكنا
مصطفى بن بولعيد فإن محاولة " التمرد" ي الجزائر ،كان
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عل ا كل من بن بولعيد وبوضياف كث ًﺮا ي تفج ﺮ الثورة وإعطا ا
)(٤٩
وزن الثورة املنظمة منذ بداي ا.
وتذهب بعض الروايات إ ى أن املناضل ن ي هذﻩ الورشة تمكنوا
من إعداد مخزونات كافية من القنابل واملتفجرات للمرحلة ٔالاو ى
من الثورة التحريرية كانت ي ٔالاوامر للشروع ي توزيعها ع ى املناطق
ً
ٔالاخرى لل ﺮاب الوط  ،لتكون نقاط ع ى خريطة عمليات انطالق
جزءا كب ًﺮا من هذﻩ املتفجرات ّ
ً
تم
العمل املسلح (٥٠).ويبدو أن
تخزي ا من طرف بن بولعيد ي أحد املخابئ ال كانت تجمع ف ا
الذخ ﺮة) (٥١ي دكان ٕالاخوة مشلق الواقع ي نهج فرنسا )شارع
الجهورية ً
حاليا( .غ ﺮ أن هذا املخبأ تعرض النفجار مهول ي يوم ١٩
ً
جويلية  ١٩٥٣تاركا مدينة باتنة وضواح ا تحت واقع صدمة وذعر
ً
كب ﺮي ن خاصة من جانب الطرف الفرنﺴ الذي اكتشف شحنة
)(٥٢
كب ﺮة من املتفجرات أكل ا الن ﺮان.
وقد تصدر الخ ﺮ واجهة صحيفة La dépêche de constantine
الصادرة يوم  ١٩٥٣/٠٧/٢٢ال علقت ع ى الحادث بعنوان
"سلسلة" إنفجارات يوم ٔالاحد املوافق  ١٩جويلية  ،١٩٥٣ومن أهم
ً
ما جاء ي مضمون املقال أن الانفجار كان ع ى الساعة الثامنة ليال
ي ف ﺮة كانت الشوارع واملقا ي والساحات العمومية مملوءة بالناس،
وقد ت ى الانفجار ٔالاول خمسة إنفجارات زرعت الرعب والهلع ي
شارع فرنسا .وقد تحطم دكان السيد مشلق ،وسجل حضور
الشرطة الفرنسية مكان الحادث ال اتخذت جميع الاحتياطيات
ٔالامنية ،وتمكنت من اكتشاف قنابل أخرى لم تنفجر ،ثم قامت
)(٥٣
بمتابعة وإستنطاق ٔالاشخاص املشكوك ي أمرهم.
ودون الاستطراد ي مالبسات هذﻩ الحادثة ،يمكن القول بأ ا
شب ة عند بعض املتتبع ن بحادثة تبسة ال كانت وراء عملية
اكتشاف املنظمة الخاصة ي ربيع  (٥٤)١٩٥٠حيث كادت أن تضع
الحزب ي مأزق لوال ّتدخل بن بولعيد الذي اتصل باألم ن العام بن
يوسف بن خدة وطمأنه بأن هذﻩ الخطوة ال نفذت دون علم
قيادة الحركة وقعت ي مستودع قديم تابع للمنظمة الخاصة ،كما
تمكن بن بولعيد ي ٔالاخ ﺮ من احتواء هذﻩ القضية بدفع مبلغ ما ي
بقيمة  ٢٥٠ألف فرنك قديم كرشوة لبعض الجهات قصد عدم
)(٥٥
الكشف عن ّ
خلفيات الانفجار.
اجتماع مونروج" "MOUNROUG
)ٕالاعداد املادي للثورة من ٔالارا الفرنسية(:
لم يكن كل من محمد بوضياف ،وديدوش مراد ،بمعزل عماّ
كان يحدث من ّ
تطورات سياسية وعسكرية ي الجزائر (٥٦)،و ي
مقابل ذلك ان ز فرصة مسؤوليته ع ى فيدرالية الحركة )حركة
ّ
الانتصار ّ
الحريات الديمقراطية( لكي يشرع ي عملية التحض ﺮ
أجل
ً
للعمل املسلح ي الجزائر انطالقا من ٔالارا الفرنسية ،كما كان
يطمح إ ى ذلك قبل أن تكلفه قيادة الحركة ذﻩ املهمة .و ي هذا
ُ
السياق تش ﺮ بعض الكتابات التاريخية مدعمة بشواهد حية إ ى أن
عملية التحض ﺮ للعمل املسلح عند العناصر الثورية انطلقت من
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شريط ،أما املخبأين ٓالاخرين موجودين بم ل العيد شريط
وصديقه "منور الجر ي".
و ي خضم هذﻩ الظروف برز نشاط املناضل فر ي سا ي الذي
جمع الكث ﺮ من ٔالاسلحة بعد أن امتد نشاطه إ ى مسكيانه شمال
ّ
تبسة وشرقها إ ى الونزة ،وخالل هذﻩ العملية طلب فر ي سا ي من
السكان الجزائري ن املتواجدين ع ى طول الحدود الشرقية بعدم
ّ
منح ٔالاسلحة للثوار التونسي ن ،وقد وجه الكث ﺮ من اللوم لألم ن
دربال املدعو "ولد ع ى أغيول" الذي منح قطع من ٔالاسلحة الحربية
)(٤٢
للتونسي ن.
بن بوالعيد يشرف ع ى مشروع صناعة القنابل:
تش ﺮ بعض املصادر التاريخية املكتوب م ا والشفوي إ ى أن
ّ
تخوف قيادة اللجنة ال شرعت ي عملية التحض ﺮات املادية
لالنطالق العمل املسلح من عدم إمكانية توف ﺮ كميات كافية من
ٔالاسلحة لتلبية احتياجات ٔالافواج املسلحة ي ٔالاوراس ،وكذا
املناطق ٔالاخرى ،دفع ا إ ى ّ
سد تلك الثغرة أو النقص بتعزيز
ً
محليا (٤٣).ربما كانت
رصيدها بصنع القنابل واملتفجرات اليدوية
هذﻩ املعطيات من ّ
الدوافع الرئيسية ال دفعت مجموعة بوضياف
خالل اجتماعا م سنة  ١٩٥٢بتكليف رفيقهم املناضل مصطفى بن
بولعيد بمهمة إنشاء ورشة لصناعة القنابل لتموين مجموعات
)(٤٤
الكفاح ع ﺮ ال ﺮاب الوط .
ً
وانطالقا من هذا التكليف ،أمر بن بولعيد املناضل ن بصناعة
القنابل واملتفجرات ولهذا الغرض أنشأت عدة ورشات ومستودعات
لصنع القنابل ومتفجرات محلية ي كل من م ل "بلقاسم" ي باتنة،
دار بعزي لخضر ّ
وي ً
بدوار الحجاج ،باإلضافة إ ى دار "أسماي ي" ي
شيلياّ .أما بالنسبة للبارود والديناميت فقد تم جلبه من مناجم
إشمول عن طريق املناضل أحمد نواورة ،باإلضافة إ ى املقاول
ً
"سليمان قنطري" الذي لعب ً
أيضا ً
دورا بارزا ي تموين هذﻩ
)(٤٥
وقد تس ل ن بولعيد حسب شهادة
الورشات بنفس املادة.
املناضل عمار بن العقون ،بعد ذلك من جمع عدد من املناضل ن
املختص ن من قدماء املنظمة الخاصة ي ضيغته ال اش ﺮاها
ً
خصيصا لصنع القنابل واملتفجرات ،ومن أبرز هؤالء يمكن ذكر
)(٤٦
عزوي مدور ،وأسماي ي بلقاسم ،وعزوي مدور ،وبعزبي محمد...
و ي كل مرة ينتﻬ هؤالء املناضلون من صنع كمية من القنابل
يتم وضعها ي أسفل الصناديق وتغطى بالخضر وتنقل إ ى محل
ٔالاخوة مشلق) (٤٧ي مدينة باتنة لتفريغها ي صناديق أخرى ،ثم
يأخذون الخضر إ ى املناضل "عمارأمعاش" ي سوق العصر ،وبعد
بيعها يدفع ثم ا ي البنك باسم بن بولعيد (٤٨).بقيت ٔالامور ع ى
هذا الحال سواء ي جمع ٔالاسلحة وصنع القنابل وقد تجمعت الكث ﺮ
من املتفجرات والقنابل ٔالامر الذي أصبح يستد ي التخفيف م ا
غ ﺮ أنه حدث ما لم يكن ي الحسبان ،حيث وقع انفجار كب ﺮ وسط
بدوار ّ
ظروف غامضة ي ورشة صنع القنابل ّ
الحجاج ال كان ّ
يعول

دراﺳﺎت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٠٦

الطاهر جبلي ،الثورة الجزائرية...

والحصول ع ى دعم مادي ومعنوي م ا .وبعد عشرة أيام من
تأسيس اللجنة ي الجزائر العاصمة تمكن الوفد الخار ي ي القاهرة
من لفت انتباﻩ القيادة املصرية عند أول احتكاك مباشر ا عندما
شارك عناصرﻩ ي اجتماع لجنة تحرير املغرب العربي يوم
)(٦٢
 ١٩٥٤/٠٤/٠٣وأبدوا تأييدهم ملشروع الثورة خالل ذلك اللقاء.
أما ي الداخل ،فقد قضت حادثة انفجار مستودع الحجاج ي
باتنة ع ى مشروع صناعة قنابل الثورة ي املهدٔ ،الامر الذي دفع
ببوضياف مباشرة بعد عودته إ ى الجزائر ي ٔالاسبوع ٔالاول من شهر
مارس  ١٩٥٤إ ى نقل املشروع )مشروع صناعة القنابل( من
ٔالاوراس إ ى املتيجة .و ي هذا السياق يذهب املجاهد عمار قليل
بأن املصالح الفرنسية لم تكن غافلة عما كان يجري من تحض ﺮات
ً
خصوصا بعد انفجار املخبأ املذكور وانتشر
مادية للثورة ي ٔالاوراس
عمال ا ي كل مكان ملراقبة تحركات العناصر املشتبه ي انتما م
ّ
ّ
والتوجه نحو
للتيار الثوري وهو ما دفع م إ ى ترك املنطقة
العاصمة بعد أن اتخذوا أسماء مستعارة (٦٣).ولم تجد مجموعة
بوضياف ًبدا سوى الهروب نحو عناصر املنظمة الخاصة ي املتيجة
ي خضم الصراع ب ن جماعة لحول حس ن وبن يوسف بن خدة
)(٦٤
واملؤمن ن بالعمل الثوري.
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ )اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ( أرﺿﻴﺔ
اﻟﺜﻮرة ﻗﺒﻴﻞ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ )ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳًﺎ(
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ّ
شكلت منطقة الجزائر وضواح ا القلعة الثانية بعد ٔالاوراس
حيث كانت خالل الثمانية أشهر ال سبقت الانطالقة ي
ً
ّ
لتطورات تاريخية حاسمة ع ى املستوي ن
مسرحا
١٩٥٤/١١/٠١
ً
ً
السياﺳ والعسكري ،لعبت دورا أساسيا ي التعجيل بانطالق
العمل املسلحّ (٦٥).
إن قلة الكتابات التاريخية ٔالاكاديمية ال تتعلق
ً
خصوصا مرحلة ما قبل
بالتاريخ الثوري للوالية الرابعة التاريخية،
ً
الانطالقة ي العاصمة وضواح ا )املتيجة( ،مقارنة مع حجم
الكتابات ال كتبت حول املناطق ٔالاخرى ،جعلت بعض رواد العمل
املسلح مغمورين وغ ﺮ معروف ن بالنسبة للباحث ن رغم رصيدهم
النضا ي وتجرب م ي تجسيد فكرة العمل املسلح ع ى أرض الواقع.
ومن أبرز هؤالء ّ
الرواد ع ى ٕالاطالق نذكر املناضل بوعالم
قانون ،الذي يعت ﺮ ٔالاول ي قائمة نشطاء تنظيم دعاة العمل املسلح
ي منطقة املتيحة ،كما يعود له الفضل ي إيواء املنضال ن الفارين
من متابعات الشرطة الفرنسية قبل أن يصبحوا قادة واليات أثناء
الثورة ع ى غرار سويداني بوجمعة ،وأحمد بوشعيب ،وعمر
أوعمران (٦٦).وتش ﺮ بعض الكتابات التاريخية إ ى أن بوعالم قانون
كان مثل بوضياف من حيث املبدأ والهدف أي الثورة مهما كلف
ذلك من ثمنٔ ،الامر الذي جعله أك ﺮ أعضاء املنظمة الخاصة
ً
ً
ودفاعا عن طروحات ومواقف بوضياف (٦٧).وقبل أن ينتقل
اقتناعا
بوضياف إ ى منطقة املتيجة لجأ إ ى تنظيم بوعالم قانون قام ي
اية شهر مارس  ١٩٥٤بإرسال كراسات وكتب وريقات ملجموعة
قانون وسويداني بوجمعة ّ
ّ
مفصلة عن طرق
تضمنت شروحات
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فرنسا قبل أن تلوح ي ٔالافق إرهاصات الانفجار الكب ﺮ لحركة
ّ
الحريات الديمقراطية ي صيف  ١٩٥٤بعدة
الانتصار من أجل
أشهر ،ويعت ﺮ ذلك الاجتماع الذي جمع ب ن بن بلة وبوضياف
ومهساس مع بداية  ١٩٥٤ي ي مونروج " "Mounrougالواقع ي
الضوا ي الجنوبية من العاصمة الفرنسية باريس ،أول خطوة ي
)(٥٧
هذا املس ى )ٕالاعداد املادي للثورة(.
ّ
وقد ّ
تم الاتفاق ب ن املجتمع ن ي هذا اللقاء املصغر ع ى قرار
البدء ي ٕالاعداد املادي املباشر إلعالن الثورة ،حيث ّ
تم فيه شبه
توزيع للمهام فيما بي م ،فبالنسبة ل ن بلة فقد كلف بمهمة
استطالع الوضع ي مصر بالتنسيق مع رفيقيه أيت أحمد ،وخيضر،
بغية الحصول ع ى املساعدة املادية )السالح( (٥٨).كما دخل كل من
بوضياف وديدوش إ ى الجزائر لجمع شتات املنظمة الخاصة بعدما
خابت مساع ما ي إقناع مصا ي بواسطة عبد ﷲ فيال ي ،أما
مهساس فقد س ى إلقناع قواعد الحزب ي فرنسا لكون الخالف
املقدم ع ى مستوى القيادة هو خالف فو ي وعل ا أن ال تنغمس
فيه ،وبذلك العمل ع ى بلورة ما عرف باالتجاﻩ املحايد ي انتظار
)(٥٩
يوم انطالق الثورة.
اللجنة الثورية للوحدة والعمل CRUA
)قادة ب ن محاوالت ال ﺮميم وٕالاقناع لاللتحاق بالثورة(:
ّ
التداعيات الالحقة إ ى البحث عن
يبدو أن بوضياف قد دفعته
"صنيعة جديدة" تمكنه من تجاوز اللجنة الثورية للوحدة والعمل
بعد خالفه مع املناضل محمد دخ ي وخروج هذا الصراع إ ى العلن،
إ ى جانب تخوف مصا ي الحاج من قدماء املنظمة الخاصة ،وفشل
بن بولعيد ي اقناع هذا ٔالاخ ﺮ بمباركة العمل املسلح وتفج ﺮ الثورة
ٓ) ...الان( .مثلما كان يحرص بوضياف ،كما أن الانشقاق الذي حدث
داخل اللجنة الثورية ّ
جر وراءﻩ تردد بعض من أعضاء اللجنة
املركزية قبل حس ن لحول ،وبن يوسف بن خدة ،حول التحض ﺮ
ّ
إال أنه بعد عدة محاوالت ومناقشات سياسية حول
للعمل الثوري،
الفكرة انتﻬ ٔالامر ب ن بن خدة ولحول إ ى قبول مساعدة مالية من
إدارة الحزب لدعاة العمل الثوري (٦٠)،جعلت أسارير بن بولعيد
تنبسط وهو يقول "إ ا ملفاجأة سارة ٔالاخوان موافقون ع ى الكفاح
املسلح ،وأك ﺮ من ذلك أعطونا مليون فرنك لإلسراع ي
)(٦١
التحض ﺮات.
دون الولوج ي مالبسات الظروف ال تأسست ف ا اللجنة
الثورية للوحـدة والعـمـل ) ٢٣ (CRUAمارس  ١٩٥٤لعدم ارتباطها
بموضوع البحث إال من زاوية مسا ي أعضا ا بخصوص
التحض ﺮات املادية )املال ،السالح( ع ى املستوي ن الداخ ي
والخار ي ،ح تنطلق الثورة ي موعدها املحدد يمكن ٕالاشارة إ ى؛
أنه ي الف ﺮة ال كان ف ا محمد بوضياف ،وديدوش ،وبيطاط ،وبن
بولعيد ،بصدد التحض ﺮ مليالد اللجنة الثورية للوحدة والعمل كان
عناصر الوفد الخار ي وع ى رأسهم بن بلة يقومون بجس نبض
السلطات املصرية لإلطالع ع ى موقفها من املشروع الثوري
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وعقب اجتماع الـ ٢٢التاري ي ي املدينة يوم  ٢٥جوان ١٩٥٤
)(٧٨
الذي أصطلح ع ى تسميته بالقاعدة ٔالاو ى للثورة التحريرية،
انبثقت عنه لجنة من خمسة أعضاء هم )بوضياف ،بن بولعيد،
ُ
ديدوش ،وبيطاط ،وبن مهيدي() (٧٩كلفت بالتحض ﺮ العام للعمل
املسلح بشكل ملموس (٨١) (٨٠).و ي نفس السياق تم تكليف كل من
أحمد بوشعيب ،وسويداني بوجمعة ،بمهمة التحض ﺮ املح ي للثورة
ع ى مستوى املنطقة الرابعة )الجزائر وضواح ا( بمساعدة
)(٨٢
املناضل ن الزوب ﺮ بعجاج ،ومحمد مرزو ي ي العاصمة.
املتيجة تحتضن مشرع صناعة القنابل
)من الاوراس إ ى الخرايصية ي البليدة(:
ّ
ً
استنادا إ ى الكث ﺮ من الشهادات
وقد تركزت جهود هؤالء،
ّ
الحية ،ع ى عملية صنع القنابل واملتفجرات والعبوات الناسفة
باإلضافة إ ى القيام بتدريبات عسكرية ع ى استعمال ٔالاسلحة ورمي
املتفجرات (٨٣)،وربما يكون ذلك من أجل استدراك الوقت لتغطية
ّ
ً
خصوصا مع اق ﺮاب موعد
العجز املحتمل ي توف ﺮ ٔالاسلحة الالزمة
)(٨٤
الثورة ،باإلضافة إ ى نوع العمليات املخطط لها ليلة أول نوفم ﺮ.
ولتغطية ذلك العجز ّ
قرر التنظيم السري الشروع ي صنع القنابل
خالل إحدى ٕالاجتماعات ال عقدت ي م ل مويﺴ محفوظ ي
شهر جويلية  ١٩٥٤بحضور كل من سويداني بوجمعة ،وأحمد
)(٨٥
بوشعيب ،وبوعالم قانون ،وعبد القادر رابح املدعو عبد الكريم.
ّ
خضم هذﻩ الظروف الصعبة كان ع ى العناصر الثورية
وي
لتنظيم املتيجة بعد أن طلب محمد بوضياف الشروع ي صنع
القنابل وٕالاسراع ي ذلك تحت إشراف املناضل ن بوعالم قانون
وسويداني بوجمعة ،فإنطلقت ورشات التصنيع ي العمل وتكاثر
عددها ي املنطقة مع مرور الوقت (٨٦)،ومن أهم ٔالاماكن ال
اتخذت كمراكز لصنع القنابل نذكر :م ل بوعالم قانون )بحلوية(،
وم ل عبد القادر رابح )الصومعة( ،وم ل بورقعة بوعالم )بوينان(،
وم ل طاشوش إبراهيم ،وم ل كرامو بلقاسم املدعو جمال ،وم ل
محمد العي )بأوالد يعش( ،وم ل بلعمري محمد املدعو ﺳ
الحس ن )بب شريف( (٨٧).و ي نفس ٕالاطار يذكر املجاهد بوعالم
)(٨٨
قانون بأنه إشتغل ع ى لحم القنابل أول مرة ي حوش القابلة،
حوا ي ثمانية شهور قبل اندالع الثورة ثم ّ
تم صنع قنابل أخرى ي
بيت العي محمد بحضور سويداني بوجمعة و ي ورشة اللحامة
)(٨٩
كان يملكها ذلك الوقت ي بوفريك.
اتخذ مشروع صناعة القنابل واملتفجرات ي منطقة املتيجة
ً
ً
وطنيا ع ى املستوى العسكري من خالل ذلك الاجتماع الذي
بعدا
ّ
املحضرين للثورة ي الخرايسية ي شهر جويلية
جمع أبرز القادة
 (٩٠)١٩٥٤برئاسة مصطفى بن بولعيد ،وحضور كل من مراد
ديدوش ،ومحمد العربي بن مهيدي ،ورابح بيطاط ،وعبد الحفيظ
ّ
بوصوف ،وسويداني بوجمعة ،والزوب ﺮ بوعجاج ،والحاج بن عال،
وناصر كوي  ،وعثمان بلوزداد ،ومحمد مرزو ي ،ومختار قاﺳ عبد
ﷲ ،وعبد الرحمن قاﺳ عبد ﷲ .وقد خصص هذا الاجتماع
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صناعة القنابل واملتفجرات وكيفية مزج املواد املتفجرة كما ً
ونوعا
لتحض ﺮ مخزون القنابل خالل ٔالاشهر الثمانية ال سبقت انطالق
)(٦٨
الثورة التحريرية.
وباالستناد إ ى املصادر التاريخية املكتوب م ا والشفوي يمكن
تتبع خطوات مشروع التحض ﺮ املادي التفج ﺮ الثورة )جمع ٔالاسلحة
وصنع القنابل والتفج ﺮات( ي ناحية املتيجة خالل مرحلة املخاض
منذ ربيع  ،١٩٥٤و ي هذا السياق يش ﺮ املجاهد بوعالم قانون إ ى أن
بوضياف اتصل به ي غضون شهر أفريل )أبريل( سنة  ١٩٥٤وطلب
منه التنسيق مع العناصر النشطة ي الناحية )املتيجة( وع ى رأسهما
ً
خصوصا وأنه
املناضل ن سويداني بوجمعة (٦٩)،وأحمد بوشعيب
كان ع ى اتصاالت سابقة ما منذ مجي ما من الغرب الجزائري،
وع ى هذا ٔالاساس قدم بوضياف إ ى ناحية بوينان ي حالة من
ٔالاستياء والغضب بسبب تأخر ،انطالق العمل املسلح ي الجزائر
ً
مقارنة مع تونس واملغرب ،وتقابل مع سويداني بوجمعة ،وأحمد
)(٧٠
بوشعيب بعد أن وضع لهما بوعالم قانون ترتيبات اللقاء.
ودون الاستطراد ي عمق الخالف ب ن املصالي ن واملركزي ن من
جهة ،وب ن املركزي ن وأنصار العمل الثوري الفوري من جهة أخرى،
ً
مسرحا له ،فإن من أهم ٕالاجراءات ال
الذي كانت ناحية املتيجة
اتخذت ي لقاء بوينان هو الاتفاق ع ى الحياد مع محاولة إرضاء
الطرف ن املتصارع ن من أجل املحافظة ع ى وحدة الصف ،كما
أخ ﺮ بوضياف مجموعته عن اتصاالته بعناصر الوفد الخار ي
املتواجد ي القاهرة الذي تمكن من ان اع تأييد حكومة القاهرة
للمشروع العسكري باملال والسالح بعد انطالق الثورةُ (٧١)،
وع ن
ميالد اللجنة الثورية للوحدة والعمل  (١٩٥٤/٠٣/٢٣ ) CRUAال
ُمنيت بفشل ذريع ي رأب الصدع الذي أصاب الحزب وانتﻬ اللقاء
ً
باالتفاق ع ى أن الوقت قد حان لتفج ﺮ الثورة انطالقا من قناعة
راسخة مفادها أن الخيار العسكري أنسب حل إلنقاذ الحركة
)(٧٢
الوطنية من املأزق الذي وقعت فيه.
وع ى هذا ٔالاساس شرع القادة الثالث )بوضياف -سويداني-
بوشعيب( ي دراسة الوضعية العامة لناحية )املتيجة( ورصد
)(٧٣
إمكانيا ا املادية والبشرية املتوفرةّ ،
وتم تكوين أفواج مسلحة
مهم ا ٕالاعداد املادي للثورة ،وتعبئة الشباب ع ى التدريب
واستعمال السالح بمساعدة املناضل) (٧٤كريت ي مختار) (٧٥بعد أن
ع ّ ن ديدوش مراد ً
قائدا ً
عاما ع ى املنطقة بتكليف رسم من طرف
زميله بوضياف (٧٦).لقد تكررت زيارات بوضياف إ ى املتيجة خالل
شهر أفريل )أبريل( سنة  ١٩٥٤و ي زيارته الرابعة طلب من العناصر
املوجودة ي جبال البليدة وع ى رأسهم منسق املجموعة بوعالم
قانون ،الانطالق ي التحض ﺮ الفع ي للثورة من الناحية املادية
بتجميع السالح وتحض ﺮ مخططات الهجوم ع ى الثكنات الفرنسية،
ولم ين ه الشهر ح تمكن قانون من تخزين ثمان وعشرون قطعة
سالح ،متنوعة مع كمية من الذخ ﺮة )رصاص من عيار ١١٤٣
)(٧٧
ّ
ونوعيات أخرى من الرصاص والخراطيش(.

دراﺳﺎت
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أﻫﻤﻴﺔ ﺟﻬﻮد وﻣﺴﺎﻋﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ
)ﻣﻬﺎم رﻓﻘﺎء ﺑﻮﺿﻴﺎف داﺧﻠﻴًﺎ وﺧﺎرﺟﻴًﺎ(
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ّ
إن ّ
الدارس املتمعن ّ
لتطورات عملية التحض ﺮ للثورة التحريرية
يدرك بعمق أهمية جهود لجنة الخمسة ومساع ا ي ربط اتصاال ا
ً
وخارجيا ،من أجل توحيد الصفوف وتوف ﺮ الحد ٔالادنى من
داخليا
ٕالامكانيات املادية و ي هذا ٕالاطار قام رفقاء بوضياف بمهمت ن
أساسيت ن شملت ما ي ي:
) (١ع ى املستوى الداخ ي:
ً
باشرت لجنة الخمسة اتصاال ا داخليا وع ى وجه الخصوص
بممث ي منطقة القبائل وإقناعهم باالنضمام إ ى العمل املسلح
ً
واستنادا إ ى شهادة بوضياف أن منطقة
واملشاركة ي تفج ﺮ الثورة،
ً
القبائل انحازت ي بداية الخالف إ ى زعيم الحزب ونظرا لصعوبة
ً
الاتصال ا لم يتمكن ورفاقه من شرح مواقفهم ملناضل ا شرقا
ً
كافيا كما حدث مع املناطق ٔالاخرى من البالد (١٠٥).و ي نفس السياق
ً
"نظرا ألهمية هذا الجزء من الوطن )منطقة
يضيق بوضياف
ً
سواء من حيث عدد املناضل ن أو من حيث املوقع
القبائل(
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حسب الشهادات الحية لدراسة الجوانب التقنية لإلنطالق الثورة
ال تتعلق باألسلحة بشكل خاص ،وع ى هذا ٔالاساس ركز
الحاضرون ع ى ضرورة تكوين مختص ن ي مجال صنع وتفكيك
املتفجرات والتدريب ع ى طرق استعمال ٔالاسلحة وكيفية القيام
)(٩١
بحرب العصابات.
و ي هذا ٕالاطار ،يذكر أحد املشارك ن ي هذا التكوين ،املناضل
قاﺳ عبد ﷲ عبد الرحمان "بأن اجتماع الخرايسية عقد
ً
خصيصا لتكوين مكون ن مختص ن ي صنع القنابل واملتفجرات
ّ
ّ
املحلية (٩٢)"...كما يؤكد املناضل الحاج بن عال ي روايته بأنه قد
شارك ي شهر أوت )أغسطس(  ١٩٥٤ي ّ
تربص بناجية خرايسية
ّ
ّ
املتفجرات أشرف عليه بن بولعيد (٩٣)،وملا عاد إ ى
خاص بصنع
وهران كلف أحمد زبانة بصنع كميات من أوعية املتفجرات بحاﺳ
ّ )(٩٤
الغلة.
ً
بناء ع ى مقررات اجتماع الخرايسية تمت إقامة العديد من
املراكز لصنع القنابل واملتفجرات والتدريب ع ى استعمالها ،ورغم
قلة التجربة ي هذا امليدان ومحدودية الخ ﺮة العسكرية لهؤالء
ّ
ّ
ّ
ومتفجرات من مواد
املكون ن ،إال أ م تمكنوا من صناعة قنابل
ووسائل بسيطة متوفرة لد م كعلب املص ﺮات والك ﺮيت ٔالاصفر
والفحم والط ن الحرة وزيت الخروع ؤالانابيب (٩٥).وتجدر ٕالاشارة
إ ى؛ أنه لم تكن هناك مراكز بأتم مع الكلمة مخصصة لصناعة
القنابل والتدريب والاجتماعات ،وقد ركز هؤالء املناضلون ع ى
أمنا ً
أماكن أك ﺮ ً
وأمانا ،ومن أبرز هذﻩ املراكز ع ى ٕالاطالق نذكر م ا
مركز ذراع الديس (٩٦)،ومركز بوشماعلة (٩٧)،باإلضافة إ ى منازل
)(٩٨
بعض املناضل ن ال اتخذت ي ٔالاخرى كمراكز لنفس الغرض.
وقد اختلفت صناعة القنابل باختالف نوعي ا والغرض من
استعمالها ،لذلك نجد صناعة القنابل املحرقة تتم عن طريق وضع
البارود ٔالاسود بطريقة خاصة بعد استحضار علب املص ّ ﺮات
الفارغة ذات وزن واحد كلغ وتوضع بداخلها علبة أخرى مشدودة
بخيط ويضاف إل ا ملح البارود والب ين واملطاط والفحم والك ﺮيت
ٔالاصفر .أما ٔالالغام فقد كانت تصنع من امللح والط ن الحرة ،وزيت
الخروع وأنابيب املياﻩ ال كانت تغلق بغطاء ،ثم يوضع لها ثقب ي
الوسط وكبسولة (٩٩).وصنعت العبوات الناسفة من ٔالانابيب من
نوع " ،"La Fonteؤالانابيب الطويلة ذات معيار  ٨سم و ١١سم و١٥
سم ،وحول هذا املوضوع يذكر املجاهد بوعالم قانون بأن عملية
صنع العبوة ّ
تتم بغلق ٔالانابيب من جهة بمادة ٕالاسمنت ويوضع لها
ثقب ي الوسط وتجهز بكبسولة (١٠٠)،أما بالنسبة للمواد الالزمة ي
صناع ا كانت تستحضر من طرف مناضل يد ى العامري ،وأعت ﺮ
)(١٠١
غار بوشماعلة من أهم املراكز لصنع هذا النوع من القنابل.
تش ﺮ بعض املصادر إ ى أن عملية صنع القنابل تمت بالتعاون
ً
مطلوبا من
مع مناضل ن من العاصمة خالل هذﻩ الف ﺮة ،حيث كان
فوج صنع املتفجرات إحضار دفعة أو ى متكونة من  ٣٥٠قنبلة
تقليدية )عبوات ناسفة وقنابل حارقة( ،وحسب شهادة املناضل

ً
بوعالم قانون ،أن فريقه ّ
شخصيا ع ى
جهز  ١٥٠قنبلة وقد أشرف
العملية خالل اشتغاله بتلحيم أجسام القنابل ال توضع بعد
حشوها باملتفجرات املحضرة ي أماكن ّ
سرية ،ي علب خاصة لنقلها
من مكان ألخر دون لفت الانتباﻩ ،وكان يشرف رفقة سويداني
بوجمعة ع ى العملية برم ا ،وتمكنت مجموعة قانون من تحض ﺮ
 ١٥٠قنبلة حارقة أخرى خالل شهري أفريل )أبريل( وماي )مايو(.
وبقيت أجسام قنابل كث ﺮة فارغة كمخزون يستخدم عند الحاجة
)(١٠٢
وحسب التعليمات.
لقد أخذت عملية صنع القنابل عقب اجتماع خرايسية من ى
آخر ،حيث ضاعف الفريق الذي كلف ذﻩ املهمة ي نشاطه ٔالامر
الذي أدى إ ى ارتفاع مخزون القنابل .و ي هذا السياق يذكر أحد
أبرز املناضل ن الذين أشرفوا ع ى س ﺮ العملية املجاهد عبد القادر
رابح بأن كمية القنابل ال ّ
تم صنعها قسمت بأمر من سويداني ي
ٔالاسبوع الثاني من شهر سبتم ﺮ  ١٩٥٤إ ى قسم ن قسم أخفي ي
م ل بوعالم قانون وٓالاخر ي م له ،وقد تكونت هذﻩ الشحنة ي
مجموعها من  ٨٠٠إ ى  ٩٠٠عبوة متفجرات ومن  ٥٠٠إ ى ٦٠٠
)(١٠٣
قنبلة يدوية.
وبعد هذا العرض يمكن للباحث أن يدرك بعمق مدى أهمية
مشروع صناعة القنابل بالنسبة لبوضياف ورفاقه بالرغم من
حداثة التجربة وضعف ٕالامكانيات ،ولم تكن هذﻩ الخطوة ي
ً
عسكريا من أجل ّ
ً
سد الثغرات املحتملة ي
حقيقة ٔالامر سوى حال
عملية ال ّ ود باألسلحة قبل تفج ﺮ الثورة) (١٠٤ي مرحلة استثنائية
لم تكن ف ا الظروف واملستجدات تبشر بإمكانية دخول ولو كمية
قليلة من ٔالاسلحة ،رغم جهود بوضياف وبن بولعيد ال كانت
ّ
ّ
سنوضح ذلك فيما بعد.
تصب ي هذا املس ى كما
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١٠٩

الطاهر جبلي ،الثورة الجزائرية...

)(١٢٠

 انتق ــال ك ــل مـ ــن بوض ــياف وب ــن مهيـ ــدي إ ــى الري ــف املغربـ ــي.
استعدادا الستقبال ما يمكن الحصول عليه مـن أسـلحة و ري ـا
)(١٢١
إ ى داخل الوطن.
ً
ّ
وتطبيقا لهذﻩ القرارات توجه بوضياف وبن مهيدي يوم  ٠٩أوت
)أغسطس(  ١٩٥٤إ ى الريف املغربي لجلب السالح الذي تعهد
املناضل املغربي عبد الكب ﺮ الفاﺳ بتحض ﺮﻩ ي أجل أقصاﻩ شهر
واحد (١٢٢)،و ي نفس ٕالاطار ّ
توجه مصطفى بن بولعيد إ ى ليبيا حيث
التقى للمرة ٔالاو ى ب ن بلة ي طرابلس يوم  ١٥أوت )أغسطس(
ّ ،١٩٥٤
وتم الاتفاق ع ى ضرورة هيكلة وتشكيل أول شبكة للدعم
ً
اللوجيستيكي انطالقا من مصر مرو ًرا بليبيا (١٢٣).وتؤكد شهادة
املجاهد قا بش ﺮ أن قرار إنشاء قاعدة طرابلس يعود إ ى تاريخ
 ٢٠أوت  ١٩٥٤خالل الاجتماع الذي جمع ب ن بن بلة ،وبن بولعيد،
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و ي نفس السياق ،علم بوضياف بأن وجود بن بلة رفقة محمد
خيضر ي سويسرا يندرج ي إطار مسا ي الوساطة ب ن الطرف ن
ّ
املتصارع ن ،إال أ ما لم يتوصال إ ى أي نتيجة تذكر ٔالامر الذي
أغضب خيضر فقرر الرجوع إ ى القاهرة بعد أن ترك بن بلة ي برن
حيث التقى ببوضياف يوم  ،١٩٥٤/٠٧/٠٧الذي كشف له عن
خطته بشأن تفج ﺮ الثورة (١١٦)(١١٥).ويؤكد املناضل محمد بوضياف
ً
هذا املس ى قائال بأنه اتصل ب ن بلة الذي ح بثقته بوصفه من
قدماء املنظمة الخاصة ،وأطلعه ع ى أحداث ٔالاشهر املاضية وما
ينوي القيام به وما هو مطلوب من الوفد الخار ي ،و ي الحال أعلن
بن بلة موافقته ع ى املشروع الثوري ،ووعد بكسب تأييد ٔالاعضاء
)(١١٧
ٓالاخرين للوفد وكذا الحكومة املصرية.
و ي نفس الزيارة ّ
تم لقاء ثان ب ﺮن جمع كل من أحمد بن بلة،
وبوضياف ،وديدوش مراد مع مسؤول ن ٔالاول مغربي ،ؤالاخر تونﺴ ،
كان بن بلة قد سبق وأن اتصل ما ويقول بوضياف بخصوص هذا
ً
اللقاء " ...بعد اللقاء ٔالاول اجتمعنا ثانية مع بداية شهر أوت
)أغسطس( للنظر ي إجراء اتصاالت مع مسؤول ن مغاربة وتونسي ن
كان بلة قد كلف بدعو م ،ورافق ي هذﻩ املهمة ديدوش وتوجهنا
إ ى برن لالجتماع مع كل من عبد الكب ﺮ الفاﺳ من أجل ربط
الاتصاالت باملناضل ن املغاربة ي الريفّ ،
وتعهد هو بتسليم كمية من
ً
نطالقا من الريف ي أجل ال ّ
يتعدى ً
شهرا واحد ،بعد دفع
ٔالاسلحة ،ا
املبلغ الالزم ي حسابه املصر ي لسويسرا وع ى هذا ٔالاساس قدمت
)(١١٨
له ع ى ّ
التو قائمة إسمية باألسلحة املطلوبة"...
ً
)(١١٩
وعقب هذﻩ اللقاءات مباشرة عاد بوضياف إ ى الجزائر،
حيث اجتمع بقية أعضاء اللجنة الخمسة وأطلعهم ع ى نتائج
تم اتخاذ ّ
مهمته ي سويسرا ،وقد ّ
عدة قرارات ي:
 جمــع مبلــغ مــا ي بقيمــة  ١.٤٠٠.٠٠٠فرنــك قــديم مقابــل ألســلحة
املتفق عل ا ،وتكليف رابح بيطاط بنقلها إ ى سويسرا.
ّ
 تكليــف مصــطفى بــن بولعيــد بمهمــة إ ــى ليبيــا لتســلم ٔالاســلحة مــن
بن بلة.
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الاس ﺮاتي ي لم يخطر بالبال أن ي ﺮك ً
بعيدا عن الحركة ولذلك تمت
)(١٠٦
عدة محاوالت لالتصال م.
لقد كان بوضياف يدرك بعمق مدى أهمية منطقة القبائل ي
)(١٠٧
ً
خصوصا
عملية التحض ﺮ النطالق العمل املسلح واستمرارية
بعد التحاق كريم بلقاسم ومساعدﻩ عمر أوعمران بقمم جبال
جرجرة خالل سنة  ١٩٤٧ونجاحة ي إعداد جماعات من شباب
املنطقة وصل تعدادها حسب تقرير شفوي ّ
وجه إ ى بوضياف بتاريخ
 ٠٨ماي )مايو(  ١٩٥٤جاء فيه "بفخر واع از بمستطا ي الاعتماد
ع ى أك ﺮ من  ١٥٠٠رجل مستعد للعمل الثوري املكثف ضد
السلطات الفرنسية (١٠٨)،وهو العدد الذي تعزز و ي أقل من شهر
بمائ ) (٢٠٠مناضل جديد ،وقد كشف كريم بلقاسم مرة ثانية
لبوضياف ي أحد اللقاءات ي العاصمة يوم  ١٩٥٤/٠٦/٠٣بأن
قادة دوائرﻩ السبع ي منطقة القبائل تحوز ٓالان " ١٧٠٠مناضل
مستعد لخوض املعركة ،وما يقرب من  ٥٠٠مناضل بحوزته بندقية
صيد ،كما يمتلكون مخابئ للسالح تتوفر ع ى أك ﺮ من  ٣٠٠قطعة
)(١٠٩
سالح حربي".
ً
وفعال بدأت الاتصاالت مباشرة عقب اجتماع الـ ،٢٢بعد فشلها
قبله من خالل محاوالت عديدة مع أواخر شهر ماي )مايو( وانتﻬ
ٔالامر باتصال لجنة الخمسة مع املناضل ﺳ حمود بن ي ي الذي
ُكلف ً
أيضا باالتصال بكريم بلقاسم ،وعمر أو عمران باعتبارﻩ من
سكان املنطقة (١١٠).وتوجت هذﻩ الجهود بلقاء جمع ديدوش مراد،
ولخضر بن طوبال ،وعمار بن عودة من جهة وب ن عمر أوعمرن من
جهة أخرى إلقناعه باالنضمام إ ى صفوفهم غ ﺮ أ م لم يتوصلوا إ ى
اتفاق ،ثم عقد لقاء ثان جمع ديدوش ،وبن طوبال ،وبن مهيدي،
وزيرود بأوعمران ي العاصمة ،ولم ينته بأي نتيجة تذكر ،ثم وقع
)(١١١
لقاء ثالث جمع محمد بوضياف ،وبن بولعيد ،وكريم بلقاسم
مع اية شهر أوت )أغسطس(  ١٩٥٤انتﻬ بعد مشاورات طويلة
بالتحاق منطقته القبائل بصفوف الثورة بعد أن أعطى كريم
بلقاسم موافقته ع ى ذلك بانضمامه إ ى اللجنة ال أصبح العضو
السادس ف ا رفقة بوضياف ،وديدوش ،وبن بولعيد ،وبن مهيدي،
)(١١٣) (١١٢
وبيطاط.
) (٢ع ى املستوى الخار ي:
ي خضم الظروف ال قامت ف ا اللجنة بمحاولة التنسيق ب ن
مسؤو ي منطقة القبائل وإقناعهم باالنضمام إل ا واملشاركة ي
التحض ﺮ النطالق الثورة التحريرية ،شرع بوضياف ي مهمة أخرى
ع ى الصعيد الخار ي ،حيث سافر مع بداية شهر جويلية  ١٩٥٤إ ى
سويسرا لاللتقاء بأحمد بن بلة ي العاصمة برن " " Berneبعد أن
علم بذلك من طرف مبعوثي املصالي ن واملركزي ن بأن بن بلة
موجود ي سويسرا ويرغب ي مقابلته ،وع ى هذا ٔالاساس أخ ﺮ بقية
زمالئه ي اللجنة الذين شجعوﻩ ع ى الاتصال به ملعرفة ما يجري ي
)(١١٤
القاهرة ومحاولة كسب أعضاء الوفد الخار ي.
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ً
وهران ،ولم يكن يملك سوى
مسدسا من عيار  ٧,٦٥ملم
ّ
برصاصت ن فقط (١٣٢).أما بن بولعيد فإنه قد كرر محاولة الاتصال
ب ن بلة ي طرابلس للمرة الثانية بأسابيع قليلة عن لقائه ٔالاول معه
ّ
ي ليبيا ،إال أنه أصيب بجروح بليغة عند تعرضه إ ى مداهمة
)(١٣٣
الشرطة الفرنسية عند الحدود التونسية الجنوبية.
وعن مشروع صناعة القنابل ،فإنه هو ٓالاخر لم يكلل بالنجاح
ولم يحقق النتائج املرجوةّ ،
ألن تلك املتفجرات التقليدية الصنع لم
تعط نتائج مرضية وثبت فشلها بسبب عدم فعالية املواد املصنوعة
م ا (١٣٤)،وحول نفس املوضوع يذكر املناضل الحاج بن عال بعد
عودته من تربص صنع القنابل بناحية خرايسية ،أن استعمال هذﻩ
القنابل املحلية ظل مرهون بوصول الصواعق ضمن صفقة
ٔالاسلحة املوعودة من طرف عبد الكب ﺮ الفاﺳ  ،ولكن لم يظهر أثر
لألسلحة املوعودة ،ولم تع ﺮ أي قطعة ع ى الحدود الجزائرية
)(١٣٥
املغربية.
لم تكن املصالح الفرنسية الخاصة بمعزل عن حالة التأهب
والاستعداد املادي العام النطالق العمل املسلح ،حيث يش ﺮ مدير
ٔالامن العام جون فوجور  Jean Vaujourبأنه" :إ ى غاية خريف
 ١٩٥٤لم تكن هناك شبكة تأكد ممارسة دعم الوطني ن باألسلحة
ً
والذخ ﺮة ع ى نطاق واسع من أي بلد أجن  ،ولذلك أرى
شخصيا
بأنه لو لم تكن املخزونان القديمة للحرب العاملية الثانية القادمة
ع ى وجه الخصوص من الجنوب التونﺴ ومصر ملا حدثت أي
)(١٣٦
ثورة ،أو "عصيان" مسلح ي الشمال ٕالافريقي".
ويذكر فوجور  J - Vaujourي ذلك التقرير املعروف باسمه
الذي قدمه لوزير الداخلية فرانسوا مت ﺮان يوم  ١٩٥٤/١٠/٢٣بأنه
ً
فعال باندالع ثورة قبل اية السنةً (١٣٧)،
تنبأ
بناء ع ى املعلومات ال
وصلته من أعوانه املكلف ن بمراقة تحركات املوطن ن التابع ن
للتنظيم القديم للمنظمة الخاصة طيلة ف ﺮة وجودﻩ ي الجزائر .كما
تمكن من كشف تحركات مفجري الثورة ي العاصمة وضواح ا من
خالل تكرار ما أد ى به قائد شرطه الاستعماالت العامة  P.R.Gملدينة
الجزائر ي تقريرﻩ املؤرخ يوم  ١٩٥٤/١٠/٠٨الذي أكد فيه بأن
مناض ي اللجنة الثورية للوحدة العمل  CRUAقد تلقوا تعليمات
لتكثيف التحض ﺮات والاستعداد للكفاح منذ مس ل شهر أوت
)أغسطس( عندما أمر بوضياف قادة تنظيم املتيجة باإلسراع ي
صنع القبائل ،كما يش ﺮ التقرير إ ى عملية رصد تحركات حس ن
لحول ي ناحية الصومعة يوم  ١٩٥٤/٠٩/١٩ملالقاة قادة العمل
املسلح ع ى مستوى املتيجة ،باإلضافة إ ى تصريحات ابوعالم قانون
ساعة توقيفه ي بداية شهر نوفم ﺮ ع ى يد أعوان شرطة
)(١٣٨
الاستعالمات العامة.
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واستمر حوا ي عشرين ً
يوما قام ع ى إثرها أحمد بن بلة بتعي ن
ً
)(١٢٤
قا بش ﺮ مشرفا ع ى قاعدة طرابلس.
مواقف املصالح العسكرية الفرنسية من حالة التأهب
والاستعداد املادي للثورة:
ي مقابل حالة التأهب والاستعداد املادي لتفج ﺮ الثورة من
خالل جهود ومسا ي أبرز قاد ا ع ى املستوي ن الداخ ي والخار ي،
كانت ٔالاوساط العامة والرسمية الفرنسية خالل شهر أوت
)أغسطس(  ١٩٥٤جد متفائلة بشأن الوضع ي الجزائر الهادئة
ّ
بخالف ما هو عليه الوضع ي تونس واملغرب ،إال أن ٔالامر كان عكس
ذلك بالنسبة لإلدارة الاستعمارية ي الجزائر إ ى درجة أ ا توقعت
)(١٢٦)(١٢٥
حدوث "حركة تمردية" من قبل بعض النشاط الجزائري ن.
ومما زاد ي مصداقية تلك التوقعات ي التقارير العسكرية الدورية
ال كان يبعث ا املشرف العام ع ى ٔالامن العسكري وحماية
الحدود جون فوجور  J-Vaujourإ ى باريس ،و ي هذا السياق
أح فوجور عن طريق رجاله مصالحه مراكز تجمع وتدريب ع ى
السالح ي طرابلس بليبيا يشرف عل ا ضباط مصريون من مصالح
املخابرات ال كانت بقيادة فت ي الديب ،وقد حمل فوجور ي
تقريرﻩ الذي تضمن هذﻩ املعلومات إ ى باريس خالل شهر أوت
ً
خصوصا وأنه قدم قوائم
)أغسطس( إلطالع مسؤوليه وتحذيرهم
)(١٢٧
بأسماء أك ﺮ من عشرين جز ً
ائريا كانوا يتدربون ذﻩ املراكز.
قيادة الثورة ب ن كثافة التحض ﺮات امليدانية وخيبة ٕالامكانيات
املادية:
ّ
وعند هذا املقام يمكن للباحث أن يتساءل :هل تمكن كل من
بن بولعيد ،وبوضياف ،وبن مهيدي من توف ﺮ الحد ٔالادنى من
ٔالاسلحة النطالق العمل املسلح ،وهل كللت جهودهم بالنجاح؟ وما
ي مواقف وردود فعل املصالح الفرنسية الخاصة من حالة التأهب
والاستعداد املادي لتفج ﺮ الثورة بالجزائر؟
ُ
يذكر املؤرخ محمد تقية أنه ع ى الرغم من الجهود ال بذلت
ّ
من طرف قيادة الثورة من أجل إدخال السالح ،إال أنه لم تدخل
أية قطعة إ ى الجزائر قبل أول نوفم ﺮ  (١٢٨)١٩٥٤وحسب املناضل
أحمد بن بلة ّ
فإن أعضاء الوفد الخار ي قاموا بجهود جبارة لتسليح
املقاتل ن ي الداخل (١٢٩).فقد قدمت مصر من جه ا مساعدات
كب ﺮة ي هذا املجال ،حيث يذكر فت ي الديب ،أنه ّ
تم تزويد املناطق
)(١٣٠
الشرقية بكميات معت ﺮة من ٔالاسلحة مند شهر أكتوبر .١٩٥٤
غ ﺮ أن املناضل محمد بوضياف ينفي إدخال أي قطعة سالح
إ ى الجزائر قبل غرة نوفم ﺮ ،معت ًﺮا أن ما حدث هو مجرد وعود لم
يتم الوفاء ا (١٣١).وذلك بعد عودته بخفي حن ن رفقة بن مهيدي
من الريف املغربي ،ولم يتمكنا من الحصول ع ى أية أسلحة ،حيث
كانت وعود عالل الفاﺳ مجرد كالم فقط ،لذلك اضطرت
املنطقتان الرابعة والخامسة املعولتان ع ى هذﻩ الوعود إ ى الانطالق
ي العمل الثوري بحوا ي  ١٠قطع ي حالة جد سيئة وبدون دخ ﺮة
كافية وبقي بن مهيدي ي ح ﺮة كب ﺮة أمام نقص السالح ي منطقة
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ﺧﺎﺗﻤﺔ

رغم الجهود ال بذلها قادة الثورة لم تدخل أي قطعة سالح
إ ى الجزائر قبل أول نوفم ﺮ  ١٩٥٤وبقي املشكل ً
قائما إ ى ما بعد
ً
انطالق الثورة ،خاصة ي املناطق الداخلية وهو ٔالامر الذي دفع
كريم بلقاسم إ ى تحميل كل من بوضياف ،وبن بلة ،املسؤولية
الكاملة ي استمرار هذا املشكل (١٣٩).ومما الشك فيه؛ أن الوفد
الخار ي سوف يبذل قصارى جهودﻩ من أجل تجاوز هذا املشكل،
وسيعمل أحمد بن بلة ع ى توف ﺮ السالح بكميات معت ﺮة مع املرحلة
)(١٤٠
ٔالاو ى للثورة.
اﻟﻤﻼﺣﻖ

ملحق رقم )(١

نص التقرير الذي بعث به القنصل السويدي 'ج ن أربار' ) (J-ARBER
يرصد فيه الوضع العام ي الجزائر عشية اندالع الثورة ي أول نوفم ﺮ
 ١٩٥٤من خالل الوقائع والتغطيات الصحفية وأجهزة املخابرات الفرنسة
والاستنتاجات الشخصية.
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ملحق رقم )(٢

نص الرسالة رد ع ى التقرير ٔالام السابق الذي بعث به القنصل
السويدي 'ج ن أربار' تتضمن جملة الاحتياطات الضرورية ألخذ الحذر
والحيطة من تدهور ٔالاوضاع ٔالامنية ي الجزائر وتداعيا ا ع ى املنطقة
بكاملها )تونس واملغرب ٔالاق (

ملحق رقم )(٣

التحض ﺮات املادية و تنظيم الثوار وتوزيعهم ي املنطقة الثالثة )منطقة
القبائل( بقيادة كريم بلقاسم بعد التحاقه بركب الثورة ي ١نوفم ﺮ
) .١٩٥٤أرشيف خاص(

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES SUISSES

.WWW.DODIS.SH.DODIS-9399.LE 22/09/2007.A16:15.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ISSN: 2090 – 0449

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١١٣

دراﺳﺎت

الطاهر جبلي ،الثورة الجزائرية...

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١مومن العمري ،الحركة الثورية ي الجزائر من نجم شمال إفريقيا إ ى ج ة
التحرير الوط )  ،(١٩٥٤ -١٩٢٦دار الطليعة للنسر والتوزيع ،الجزائر،
 ،٢٠٠٣ص .٢١٢
) (٢كما أق ﺮح التقرير فكرة العمل املسلح ي املناطق الجبلية مثل جرجرة
ٔالاوراس ،أنظر :محمد عباس ،اغتيال  ...حلم أحاديث محمد بوضياف ،دار
اهومة للنشر والتوزيع الجزائر ،٢٠٠١ ،ص  .٣٣البد من ٕالاشارة إ ى؛ أن
السلطات الاستعمارية ،لم تكشف عن خاليا املنظمة العسكرية كلها ،فخاليا
ٔالاوراس والقبائل لم يصلها القمع ٔالامر الذي دفع بعض عناصر املنظمة
الخاصة وع ى رأسهم بوضياف إ ى ٕالالحاح ع ى العمل املسلح.
) (٣املرجع نفسه ،ص.٣٣
) (٤جمال قنان ،قضايا ودراسات ي تاريخ الجزائر الحديث واملعاصر ،م و
للطباعة والنشر وٕالاشهار ،الجزائر ،١٩٩٤ ،ص .٢٢١ ،٢٢٠
) (٥مومن العمري ،املرجع السابق ،ص .٢١٢
) (٦كان تردد قيادة حزب الشعب ،حركة الانتصار أمام قرار إعالن الثورة أو حل
ً
تفاديا الكتشافها ،يخفي ي حقيقته أزمة متعددة ٔالابعاد
املنظمة الخاصة
ّ
ؤالاطراف ما لبثت أن تجلت ي سلسلة من ٔالازمات الفرعية ٔ -الازمة ال ﺮبرية
 -١٩٤٩أزمة الدكتور ٔالام ن دباغ ن وأزمة الدكتور مصطفاي ورفاقه )(١٩٥١
ي انتظار ٔالازمة القاصمة الك ﺮى سنة .١٩٥٤
(7) Mohamed harbi, Laguerre commence en algerie, Ed
complexe bruxelle.1984.pp 20- 23.

Jean Vaujour, de la révolté à la révolution, Albin Michel, Paris,
1989. P126 - 127.

) (٩صناعة القنابل خالل الثورة ،تنافس بوضياف وبن بولعيد ع ى إطالق
"ال ﺮكة" ،ص  .١ع ى موقع شبكة ٕالان ﺮنت:
) .(http://wwwAlgeria.com.octobre2007وأنظر ً
أيضا :شهادة املناضل
عبد الحميد مهري ي تقديم كتاب عيﺴ كوشيدة مهندسو الثورة،ص .١٠٩
) (١٠شهادة محمد بوضياف ي جريدة الشعب ،العدد  ٧٧٨٦و  ٧٧٨٧ليومي
 ١٧ -١٦نوفم ﺮ  ،١٩٨٨ص  .٥وأنظر حول نفس املوضوع:

Mohamed Boudiaf, la preparation du 1er Novembre in Memoria
Magazine, N°01, le magazine de l’histoire ed : publicité PAO,
Alger 1997, p3- 29.
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) (١١مقابلة شخصية ي معه ع ى هامش امللتقى الدو ي حول" :نشأة وتطور
جيش التحرير الوط " املنعقد ي فندق ٔالاوراﺳ )الجزائر العاصمة( أيام
 ٤-٣-٢جويلية  .٢٠٠٥للمزيد من التفاصيل حول الشهادة الكاملة
للمجاهد الهاشم عبد السالم الطود حول السياق التاري ي لثورة التحرير
ي املغرب العربي أنظر :املركز الوط للدراسات والبحث ي الحركة الوطنية
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) (٨تتفق الروايات التاريخية املتوفرة لعدد من الرواد ٔالاوائل البارزين )أحمد بن
بلة ،محمد بوضياف ،عبد الحميد مهري ،عيﺴ كوشيدة ،قا بش ﺮ ،ع ي
مهساس ،عبد الوهاب عثماني ،عمار بلعقون ،ع ي بن شايبة واملقاوم املغربي
الهاشم عبد السالم الطود( حول الفصول التاريخية الحاسمة ي عملية
التحض ﺮ املادي الندالع الثورة الجزائرية ع ى املستوي ن الداخ ي والخار ي.
كما تؤكد وتدعم هذﻩ الشهادات الحية بعضها البعض ي الكث ﺮ من الجوانب
والتفاصيل املهمة املتعلقة بصلب هذﻩ الدراسة ،وقد ثمن هذﻩ الشهادات
الحية من حيث مصداقي ا ما تم الوصول إليه من نتائج بعد ٕالاطالع ع ى
بعض الوثائق ٔالارشيفية السويسرية والتقارير ٔالامنية العسكرية الفرنسية
ال كانت تتقدم ا شرطة الاستعالمات العامة " "PRGوع ى رأسها التقرير
املفصل الذي أوردﻩ جون فوجور  Jean Vaujourحول تحركات قادة الثورة
ي طرابلس والجزائر واملتيجة وتمكنه من رصد جميع خطوا م ي إطار
ً
عموما و ي العاصمة بشكل خاص ،أنظر بالتفصيل:
التحض ﺮ املادي للثورة

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١١٤

دراﺳﺎت

الطاهر جبلي ،الثورة الجزائرية...

وثورة أول نوفم ﺮ ،أعمال امللتقى الدو ي حول نشأة وتطور جيش التحرير
الوط فندق ٔالاوراﺳ الجزائر ٤-٣-٢ ،جويلية  ،٢٠٠٥ص .٤٢ -٣١
) (١٢شهادة عبد الحميد مهري ،جريدة الشعب ،عدد  ٧٧٨٧ -٧٧٨٦ليومي -١٦
 ١٧نوفم ﺮ  ،١٩٨٨ص.٥
ّ
وع ى الرغم من الحادث املذكور أعالﻩ ،فإن الاستعدادات قد بدأت وهناك أدلة
تش ﺮ أنه كان هناك أمل ي تنسيق املعارك ٔالاو ى للجيش املغربي مع الهجمات
الجزائرية ي منطقة وهران ،وقد ساهم عالل الفاﺳ ي لجنة تحرير املغرب
العربي مع ممثل ن جزائري ن ي القاهرة إلقامة مراكز التدريب والتموين والعمليات
ي املغرب ،فاملركز الرئيﺴ للتدريب كان يقع بالقرب من الناظور ي جبال الريف
تحت إشراف العباﺳ مسعود وعبد ﷲ الص ا ي ،أنظر التفاصيل ي :دوغوالس
أشفورد ،التطورات السياسية ي اململكة املغربية ،ترجمة عائدة سليمان
عارف ،أحمد مصطفى أبو حاكمة ،دار البيضاء املغرب ،١٩٦٣ ،ص .٢١٨
) (١٣شهادة املناضل محمد بوضياف ي جريدة ،الشعب ،املرجع السابق ،ص.٥
ً
وأيضا:
Mohamed Boudiaf. Op.cit. P3 - 29.

)ّ (١٤
سماها بوضياف يئة تنسيق مؤقتة ،أنظر :محمد عباس ،ثوار عظماء
حديث الاثن ن ،مطبعة دحلب الجزائر ،١٩٩١ ،ص.٦١
) (١٥سليمان الشيخ ،الجزائر تحمل السالح :دراسة تاريخ الحركة الوطنية
والثورة املسلحة ،ترجمة محمد حافظ الجما ي ،منشورات الذكرى
ٔالاربع ن لالستقالل الجزائر ،٢٠٠٢ ،ص .٦٨
) (١٦هذا املستودع سوف ينفجر بعد سنة )أي ي جويلية  .(١٩٥٣وللمزيد من
التفاصيل أنظر :شهادة محمد بوضياف ملجلة أول نوفم ﺮ ،عدد ،١٤٧
 ،١٩٩٥ص .٢٠
) (١٧أي لجنة )بوضياف -بن بولعيد -ديدوش -مهري -وبن مهيدي(.
) (١٨يجب ٕالاشارة إ ى؛ أن هذﻩ اللجنة املصغرة ظهرت خالل نفس املدة ال
تطورت ف ا حدة الصراعات السياسية والخالفات ب ن القيادة السياسية
والثوري ن وب ن مصا ي والقيادة السياسية ال وجدت ي مبادرة الثوري ن
ً
ميال عمليا نحو الاستقالل.
) (١٩صناعة القنابل خالل الثورة ،تنافس بوضياف وبن بولعيد ع ى إطالق
"ال ﺮكة" ،املرجع السابق ،ص .٢
(20) Aissa Kechida, les architectes de la révolution, ed: Chihab
Batna, 2001, P.10 - 11- 12.

Aissa Kechida, Op.cit. P.15.

) (٢٩صناعة القنابل خالل ثورة بوضياف وبن لولعيد ع ى "إطالق ال ﺮكة"،
املرجع السابق ،ص .٣
) (٣٠أنظر :شهادة املناضل عبد الحميد مهري ي محمد عباس ،مثقفون ي
ركاب الثورة ) ي كواليس التاريخ  ،(٢املرجع السابق ،ص .٢٥٧
) (٣١محمد حربي ،الثورة الجزائرية :سنوات املخاض ،ترجمة نجيب عيد،
صالح املثلوثي ،الجزائر  ،١٩٩٤ص .٨٩ -٨٨ :وأنظر ً
أيضا :جمال قنان،
املرجع السابق ،ص  .٢٣١ – ٢٢٩وحول التفاصيل املتعلقة باألزمة
وبداعي ا أنظر :شهادة ،محمد بوضياف ي مجلة أول نوفم ﺮ ،املرجع
السابق ،ص  .٢٢ -٢١وأنظر أي ً
ضا :عبد الحميد مهري ي محمد عباس،
املرجع السابق ،ص .٢٥٧
) (٣٢نقصد ا ذلك ٕالاطار الجغرا ي الذي حددت معامله قيادة الثورة عشية
ً
ً
ً
إداريا( ي املنطقة الرابعة التاريخية بعد
)سياسيا –
تنظيميا
انطالق ا
تقسيم ال ﺮاب الوط إ ى خمس مناطق أنظر:

Mohamed Boudiaf, prépara tion du premier Novembre in El
Jarida n 15. Novembre, décembre 1974, P.10.

وسوف ّيتم ال ﺮك ع ى القلعة الثانية )الجزائر وضواح ا( ال شهدت أبرز
عمليات جمع ٔالاسلحة وصنع القنابل واملتفجرات فيما بعد ،أي بعد عودة
بوضياف من فدرالية الحزب فرنسا إ ى الجزائر ي ربيع .١٩٥٤
) (٣٣ال يمكن التقليل من الدور ّ
الريادي ملنطقة القبائل بخصوص التحض ﺮات
املادية الندالع الثورة ال تزعم ا بعض الكتائب املسلحة التابعة إ ى
الهيكلة التنظيمية للمنظمة الخاصة ال كان يشرف عل ا كل من كريم
بلقاسم ،وعمر أو عمران ذوي امليول املصالية قبل التحاقهم بلجنة
الخمسة عند انطالق الثورة أنظر:

Bernard Droz et Evelyne lever, Histoire de la guerre d’Algerie
(1954 – 1962), ed du seruil, PARIS 1982, P.53.

(37) Jean Vaujour, P.42.

) (٣٨جمال قنان ،املرجع السابق ،ص .٢٣٦ - ٢٣٥
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) (٣٤إن هياكل املنظمة الخاصة ال تشتت ي املناطق ٔالاخرى من البالد بقيت
وتطويرا مما هيأ املنطقة ّ
ً
ً
ألن تضطلع
اتساعا
ساملة ي ٔالاوراس بل ازدادت
ً
بالدور البارز ي مس ﺮة الثورة خاصة ي السنت ن ٔالاوليت ن الحاسمت ن،
أنظر :جمال قنان ،املرجع السابق ،ص .٢٣٥
) (٣٥عمار بوحوش ،تحويل املنظمة الخاصة إ ى ج ة التحرير الوط ي مجلة
الذاكرة ،عدد  ،٩يصدرها املتحف الوط للمجاهد ،الجزائر ،١٩٩٥ ،ص
 .٥٠ -٤٩وللمزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء الذي جمعه مسؤو ي
ٔالاوراس بالقرين ،أنظر :شهادة املجاهد ع ي بن شابية ي الندوة التاريخية
حول الشهيد مصطفى بن بولعيد ي مقر املتحف الوط للمجاهد يوم
) ١٩٩٨/٠٣/١٧شريط سم ي بصري( محفوظ ي خزانة مكتبة املتحف
الوط للمجاهد.
) (٣٦عبد الوهاب عثماني ،التحض ﺮ للثورة وتكوين ٔالافواج ي جمعية أول
نوفم ﺮ لتخليد وحماية مآثر الثورة ي ٔالاوراس ،معالم بارزة نوفم ﺮ
 ،١٩٥٤ي امللتقى ٔالاول ي باتنة سنة  ،١٩٨٩مطبعة قر ي باتنة ،١٩٩٢
ص .٨٥
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) (٢١شهادة املجاهد ّ
عمار بلعقون ،ي منصوري ميلود ،الشهيد الرمز ...مصطفى
بن بولعيد شريط تلفزيوني ،محطة قسنطينة إنتاج مركز باتنة مارس
) ١٩٩٧مكتبة املتحف الوط للمجاهد(.
) (٢٢ربما ألن هذﻩ املنطقة كانت حافظة لألسرار وأن خاليا املنظمة الخاصة ا
لم تفكك ،وبالفعل تمكن بن بولعيد من إنشاء مستودع لصنع القنابل ي
دوار الحجاج ي ٔالاوراس.
) (٢٣محمد عباس ،مثقفون ي ركاب الثورة ،ي كواليس التاريخ ) ،(٢دار هومة
الجزائر ،٢٠٠٤ ،ص .٢٥٥
(24) Aissa Kechida, Opcit p 13- 14 .
أنظر ً
أيضا :شهادة عبد الحميد مهري لجريدة الشعب ،عدد ٧٧٨٧ - ٧٧٨٦
ليومي  ١٧ -١٦نوفم ﺮ  ،١٩٨٨ص.٥
ً
تكتيكيا وذلك لعزل وإبعاد أبرز نشاط
) (٢٥يبدو أن اق ﺮاح قيادة الحزب كان
املنطقة الخاصة الذي بدأ ي إعادة بعث خاليا املنظمة الخاصة دون
ً
خصوصا بعد إطالق صراح املناضل أحمد
انتظار موافقة قيادة الحركة،
بن بلة سنة  ١٩٥٢وٕالاحساس بعودة نشاط قدماء املنظمة الخاصة
والتحض ﺮ للعمل املسلح .ويؤكد هذا الطرح محمد بوضياف ي شهادته
ً
قائال بأن قيادة الحزب لجأت إ ى اس ﺮاتيجية نقل كل العناصر ال تحدث

املشاكل إ ى فرنسا ،وهناك ملو م وي ﺮكو م عرضة للرشوة ،أنظر:
شهادة محمد بوضياف ملجلة أول نوفم ﺮ ،عدد  ١٤٧سنة  ،١٩٩٥ص .٢٠
) (٢٦شهادة محمد بوضياف ،املصدر السابق ،ص  .٢٠وأنظر كذلك :شهادته ي
جريدة الشعب ،املرجع السابق ،ص.٥
) (٢٧صناعة القنابل خالل الثورة ،تنافس بوضياف وبن بولعيد ع ى إطالق
"ال ﺮكة" ،املرجع السابق ،ص.٢
) (٢٨شهادة عبد الحميد مهري لجريدة الشعب ،املرجع السابق ،ص  .٥وأنظر
ً
أيضا:

א
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) (٥٥شهادة عبد الحميد مهري ي حديث صحفي لعز الدين م وبي ،جريدة
الشعب ) اليومية( ،يوم الخميس  ٠١نوفم ﺮ  ،١٩٩٠ص .٢أنظر ً
أيضا :عبد
الرحمن بن ابراهيم بن العقون ،املصدر السابق ،ص .١٢٥ -١٢٤
) (٥٦نقصد ا تداعيات عملية انفجار ورشة صنع القبائل باألوراس وانتقال
الصراع ب ن مصا ي ،واللجنة املركزية إ ى الساحة العريضة للمناضل ن،
ٔالامر الذي أدى إ ى امتثال الكث ﺮ من املناضل ن الذي كانوا يؤمنون بفكرة
العمل املسلح إ ى مصا ي .للمزيد من التفصيل عن هذا الصراع ،أنظر:
شهادة محمد بوضياف ملجلة أول نوفم ﺮ ،املرجع السابق ،ص .٢٢
) (٥٧جمال قنان ،املرجع السابق ،ص  .٢٣٢ويؤكد هذا الطرح املناضل أحمد بن
بلة ،ي شهادته للمركز الوط للدراسات والبحث ي الحركة الوطنية وثورة
أول نوفم ﺮ  ،١٩٥٤املصدر السابق .وأنظر ً
أيضا :أحمد مهساس ،الحركة
الوطنية الثورية ي الجزائر :من الحرب العاملية ٔالاو ى إ ى الثورة
املسلحة ،ترجمة الحاج مسعود ،ومسعود محمد عباس ،منشورات
الذكري ٔالاربع ن لالستقالل ،الجزائر ،٢٠٠٢ ،ص  .٣٨٤كما يجب ٕالاشارة
إ ى؛ أن وجود بن بلة ي فرنسا كان بشكل سري وعابر ّ
ألن الحزب أوفدﻩ إ ى
املشرق لينظم إ ى الوفد الخار ي الذي ترأسه محمد خيضر ي القاهرة ،أما
ً
مقيما خفية ي فرنسا بعد فرارﻩ من السجن )سجن
مهساس فقد كان
البليدة( رفقة بن بلة ي مايو .١٩٥٢
) (٥٨فت ي الديب ،عبد الناصر وثورة الجزائر ،ط ،١دار املستقبل العربي
القاهرة ) ،د.ت( ص .٤١ ،٢٦
) (٥٩جمال قنان ،املرجع السابق ،ص .٢٣٤
) (٦٠شهادة عبد الحميد مهري ،ي محمد عباس ،مثقفون ي ركاب الثورة،
املرجع السابق ،ص  .٢٥٩ -٢٥٨وأنظر ً
أيضا :شهادة عبد الحميد مهري ي
مقدمة كتاب:
Aissa Kechida, Op.cit., p 16- 19.
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) (٦١صناعة القنابل خالل الثورة ،املرجع السابق ،ص.٣
) (٦٢فت ي الديب ،املصدر السابق ،ص  ،٢٦ص .٤١
) (٦٣عمار قليل ،ملحمة الجزائر الجديدة ،ج ،١ط ،١دار البعث قسنطينة
الجزائر ،١٩٩١ ،ص .١٩٦
) (٦٤كان محور الصراع ي منطقة املتيجة )الجزائر وضواح ا( ب ن املركزي ن
والثوري ن أو املحارب ن ،ولم ي ﺮز بصورة واضحة ب ن املركزي ن واملصالي ن
ع ى غرار املناطق ٔالاخرى ،أنظر :نظ ﺮة شتوان ،تحض ﺮ الثورة وانطالق ا
ي املنطقة الرابعة ،حولية املؤرخ )مجلة( ،عدد) ،(٥اتحاد املؤرخ ن
الجزائري ن ،الجزائر جوان  ،٢٠٠٥ص .٢١٤
) (٦٥من أهم هذﻩ ٔالاحداث )ميالد اللجنة الثورية للوحدة والعمل  +اجتماع
ال ٢٢التاري ي  +الاجتماعات التحض ﺮية إلطالق الثورة بـ ١٠و ٢٥أكتوبر
 (١٩٥٤باإلضافة إ ى أن املناطق شهدت عدة عمليات لجمع السالح
والتدرب عليه باإلضافة إ ى إقامة ورشات لصناعة القنابل واملتفجرات وهو
املشروع الذي احتضنته املنطقة بعد أن م بالفشل ي ٔالاوراس.
) (٦٦شهادة املجاهد بوعالم قانون ،تقدم ا خالل ندوة دراسية حول" "تحض ﺮ
وٕالاعداد للثورة املسلحة ي املنطقة الرابعة" ،تحت إشراف مجلس
الوالية الرابعة ،املنظمة الوطنية للمجاهدين يوم ) -٢٠٠٠/١٠/٢٩شريط
سم ي بصري( محفوظ لدى مؤسسة ذاكرة الوالية الرابعة التاريخية ،ي
العاصمة.
) (٦٧صناعة القنابل خالل الثورة ،املرجع السابق ،ص.٣
) (٦٨نفسه ،ص.٣
) (٦٩للمزيد من التفاصيل حول س ﺮة ومس ﺮة هذا البطل أنظر :نظ ﺮة شتوان،
سويداني بوجمعة ،أطروحة ماجست ﺮ ،قسم التاريخ  -جامعة الجزائر،
.٢٠٠٣ - ٢٠٠٢
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) (٣٩شهادة املجاهد عمار بن العقون ي الندوة التاريخية حول" :الشهيد
مصطفى بن بولعيد" ي مقر املتحف الوط للمجاهد يوم  ١٧مارس
) ١٩٩٨شريط سم ي بصري رقم  (02محفوظ بمكتبة املتحف الوط
للمجاهد .كما يظهر التنافس للحصول ع ى ٔالاسلحة ب ن ٔالاعراش وبأك ﺮ
قدر أي الحماس للتسلح ،حيث تمكنت كل عائلة من العرش من امتالك
قطعة سالح .أنظر :شهادة الحاج لخضر لعبيدي ي "امللتقى الوط حول
الشهيد مصطفى بن بولعيد" ،باتنة  ٢٢ - ٢٠مارس ) ١٩٩٦شريط سم ي
بصري( رقم  -٠٤مكتبة املتحف الوط للمجاهد.
) (٤٠شهادة املجاهد ع ي بن شايبة ي الندوة التاريخية حول" :الشهيد
مصطفى بن بولعيد" ال ُعقدت ي مقر املتحف الوط للمجاهد يوم
) ١٩٩٨/٠٣/١٧شريط سم ي بصري( رقم ) IIمكتبة املتحف الوط
للمجاهد(.
) (٤١مختار فيال ي ،الوالية ٔالاو ى التاريخية وثورة نوفم ﺮ الخالدة ) -١٩٥٤
 ،(١٩٦٢مداخلة ي ملتقى املعارك الك ﺮى ي باتنة أيام  ،٢٣ -٢٢ -٢١مارس
 ) .٢٠٠٠نشرية وزعت خالل امللتقى( ،ص.١
) (٤٢حفظ ﷲ أبو بكر ،التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية ) -١٩٥٤
 ،(١٩٦٢أطروحة دكتوراﻩ ،قسم التاريخ وعلم ٔالاثار ،جامعة وهران ،سنة
 ،٢٠٠٦/٢٠٠٥ص .١٥٩
) (٤٣محمد حربي ،الثورة الجزائرية سنوات املخاض ،مصدر السابق ،ص ،٧١
ّ
وأنظر ً
أيضا :شهادة الحاج بن عال ي محمد عباس ،فرسان الحرية )شهادة
تاريخية( طبعة خاصة بوزارة املجاهدين بمناسبة الذكرى الخمس ن
لالندالع الثورة التحريرية املباركة ،دار هومة الجزائر  ،٢٠٠١ص .٥٤
ً
خصيصا للقيام ذﻩ املهمة ملا تتمتع به منطقة ٔالاواس من
) (٤٤كلف بن بولعيد
خصائص لعل أبرزها الحصانة الطبيعية وبعدها عن املراقبة الفرنسية.
) (٤٥محمد الطاهر عزوي ،نشأة مصطفى بن بولعيد وحياته السياحية إ ى
تاريخ استشهادﻩ ليلة  ٢٣مارس  ،١٩٥٦ي مجلة ال ﺮاث ،مجلة تاريخية
أثرية ،إصدار جمعية التاريخ وال ﺮاث ٔالاثري ،عدد  ٠١باتنة جويلية ،١٩٨٦
ص .١٠٧
ل
ن
) (٤٦شهادة املجاهد عمار بن العقو  ،ي الندوة التاريخية حو " :الشهيد
مصطفى بن بولعيد" ي مقر املتحف الوط للمجاهد ،يوم  ١٧مارس
) ١٩٩٨شريط سم ي بصري رقم  IIبمكتبة املتحف الوط للمجاهد(.
) (٤٧وهما )مشلق السعيد ،ومشلق مسعود(.
) (٤٨محمد الطاهر عزوي ،مصدر سابق ،ص .١٠٨
) (٤٩صناعة القنابل خالل الثورة ،املرجع السابق ،ص .٢
) (٥٠شهادتي املجاهدين ع ي بن شايبة ،وعمار بن العقون ،ي الندوة التاريخية
حول" :الشهيد مصطفى بن بولعيد" ي املتحف الوط للمجاهد يوم
) ١٩٩٨/٠٣/١٧شريط سم ي بصري رقم  ،IIمحفوظ ي مكتبة املتحف
الوط للمجاهد(.
) (٥١جمال قنان ،املرجع السابق ،ص .٢٣٦
) (٥٢تذهب بعض الروايات إ ى أن الانفجار يعود إ ى بقايا سجارة مشتعلة ألقى
ا أحد ٔالاشخاص ع ى الصندوق اململوء باملتفجرات عن غ ﺮ قصد ،حيث
أنه لم يكن يدري ما بداخله ،وبعد خروجه انفجر ّ
الدكان ...أنظر :محمد
الطاهر عزوي ،املصدر السابق ،ص .١٠٨
) (٥٣عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون ،الكفاح القومي والسياﺳ )من
خالل مذكرات معاصر  ،(١٩٥٤ -١٩٤٧ج ٣املؤسسة الوطنية للكتاب،
الجزائر ،١٩٨٦ ،ص .١٢٧
) (٥٤صناعة القنابل خالل الثورة ،املرجع السابق ،ص .٢
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دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

) (٨٢شهادة املناضل أمحمد مرزو ي ملحمد عباس ،فرسان الحرية )شهادة
تاريخية( ،طبعة خاصة بوزارة املجاهدين بمناسبة الذكرى الخمس ن
لالندالع الثورة التحريرية املباركة ،دار هومة الجزائر  ، ٢٠٠١ص .٢٩
واملالحظ أنه ي املرحلة ٔالاو ى من التحض ﺮ للثورة بقي ديدوش مراد
ّ
ً
مسؤوال عن املنطقة الرابعة )الجزائر وضواح ا ح شهر أكتوبر ،إال أنه
طرأ بعد ذلك ما جعله يتبادل مع ببطاط الذي كان ع ى رأس املنطقة
الثانية الشمال القسنطي .
) (٨٣شهادة املجاهد عبد القادر رابح ،مجلة أول نوفم ﺮ عدد  ،٧٦سنة ،١٩٨٦
ص  .٥٥أنظر :عبد القادر ماج ن ،املرجع السابق ،ص .١٠
) (٨٤لقد اعتمدت معظم عمليات أول نوفم ﺮ  ١٩٥٤ع ى وسائل هجومية من
أجل تخريب املنشآت الفرنسية لذلك اعتمد قادة الثورة ع ى القنابل
واملتفجرات إلحراز نتائج ملموسة.
ً
) (٨٥شهادة عبد القادر رابح نقال عن :نظ ﺮة شتوان ،املرجع السابق ،ص .٢١٨
وأنظر ً
أيضا :شهادته ملجلة أول نوفم ﺮ ،عدد  ،٧٦سنة  ،١٩٨٦ص .٥٥
) (٨٦صناعة القنابل خالل الثورة ،املرجع السابق ،ص .٤
) (٨٧عبد القادر ماجن ،املرجع السابق ،ص  .١١وأنظر ً
أيضا :شهادة عبد القادر
رابح ملجلة أول نوفم ﺮ ،املرجع السابق ،ص .٥٥
) (٨٨حوش القايلة أين كان يقيم املناضل سويداني بوجمعة ،واملكان معروف
ً
ً
شهيدا ،وهو يقع ببوينان ي بيت صهرﻩ مويﺴ
حاليا ي مزرعة الـ٤٠
ً
ً
محفوظ املذكور سابقا .أنظر أيضا :شهادة أحمد بوشعيب ي مجلة
الباحث ،عدد  ،٠٢سنة  ،١٩٩٤ص .١٧
) (٨٩صناعة القنابل خالل الثورة ،املرجع السابق ،ص .٤ويؤكد هذﻩ الشهادة
ً
ً
ضمانا الستمرارية مشروع صناعة
املجاهد رابح عبد القادر قائال بأنه
القنابل ي ظل السرية ّ
التامة ،فقد انتقلت رفقة بوعالم قانون إ ى م ل
ّ
املناضل بن توتة بأوالد يعيش ي البليدة ألن هذا امل ل كان ي طور
ٕالانجاز ،ثم انتقلت ي شهر أكتوبر إ ى م ل املناضل كريت ي بن يوسف
بقرواو بطلب من هذا ٔالاخ ﺮ .أنظر :مجلة أول نوفم ﺮ ،عدد  ٧٦سنة
 ،١٩٨٦ص .٥٦
) (٩٠عقد هذا الاجتماع ي بيت املناضل بش ﺮ الجهيم قرب الواد الفاصل ب ن
الخرايسية وباب حسن.
) (٩١محمد بوحموم ،التنظيم السياﺳ والعسكري بالوالية لرابعة التاريخية
) ،(١٩٦٢ -١٩٥٦رسالة ماجست ﺮ قسم التاريخ  -جامعة الجزائر- ٢٠٠٤ ،
 ،٢٠٠٥ص .٢٠
) (٩٢ع ي العيا  ،عبد القادر ماجن ،أول نوفم ﺮ ي الجزائر العاصمة ،مجلة
أول نوفم ﺮ ،عدد  ٨٧نوفم ﺮ  ،١٩٨٧ص .٢٥
) (٩٣يبدو أن إشراف بن بولعيد ع ى هذا ال ﺮبص يعود إ ى تجربة سابقة ي
ٔالاوراسّ ،
ألن مشروع صناعة القنابل كلف به بن بولعيد سنة  ١٩٥٣ي
ّ
منطقة ٔالاوراس ،إال أن انفجار مستودع الحجاج ،دفع بوضياف إ ى تغي ﺮ
ً
املكان خوفا من مداهمات املصالح الفرنسية.
ّ
عال ملحمد عباس ،فرسان الحرية )شهادات ّ
حية(،
) (٩٤شهادة الحاج بن
املرجع السابق ،ص .٥٤
) (٩٥نظ ﺮة شتوان ،املرجع السابق ،ص .٢١٩
) (٩٦عبارة عن غار وسط غابة كثيفة ي ٔالاطلس البليدي.
) (٩٧عبارة عن غار يقع من سلسلة ٔالاطلس البليدي.
تم ٕالاشارة إل ا ً
) (٩٨ي نفس ٔالاماكن ال ّ
سابقا ،وتش ﺮ الشهادات الحية إ ى أن
ّ
عدد املناضل ن – ) حلوية ،فروخة ،تال حمدان ،ﺳ شريف ،الشب ي
تفاحة ،متالحة والبليدة .أنظر :عبد القادر ماجن ،التحض ﺮ للثورة بناحية
متيحة ووقائع اندالعها ،املرجع السابق ،ص .١١
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ً
) (٧٠شهادة بوعالم قانون نقال عن نظ ﺮة شتوان ،املرجع السابق ،ص .٢١٥
وأنظر ً
أيضا :عبد القادر ماجن" ،التحض ﺮ للثورة بناحية متيجة ووقائع
اندالعها" ،مجلة أول نوفم ﺮ ،عدد  ،١٩٨٧ ،٨١ص  .٨ونش ﺮ أن من أهم
ُ
الانشغاالت ال طرحت ي هذا اللقاء ي ٔالاوضاع الصعبة ال يعيشها
الحزب ؤالازمة ال ُعصفت به ي ظل تنامي الصراع ب ن الطرف ن
)املصالي ن واملركزي ن(.
ً
) (٧١أحمد مهساس ،املصدر السابق ،ص  .٣٧٢ - ٣٧١وأنظر أيضا :شهادة
ً
أحمد بوشعيب نقال عن :نظ ﺮة شتوان ،املرجع السابق ،ص  .٢١٥وأنظر
ً
أيضا :عبد القادر ماجن ،املرجع السابق ص  .٨وقد ّرد بوشعيب ع ى
ً
بوضياف قائال" :نحن ال نريد الوقوع ي فخ الصراعات السياسية ب ن
الطرف ن ،وال نريد أن نتبع ً
أحدا وإن كان هناك جديد فنحن ع ى ّ
أتم
الاستعداد .أنظر :شهادة أحمد بوشعيب ،مجلة الباحث عدد ٢نوفم ﺮ
 ،١٩٨٤ص .٨ – ٧
) (٧٢شهادة محمد بوضياف ي حديث لجريدة الشعب اليومية ،يوم /١٧/١٦
 ،١٩٨٨ص.٥
) (٧٣توزعت هذﻩ ٔالافواج ع ﺮ املناطق بوينان ،وبوفاريك والصومعة ،والشب ى
وسيدي عابد وحلوية وبلغ عددها حسب املناضل أحمد بوشعيب حوا ي
)ً (٢٠
فوجا .أنظر :نظ ﺮة شتوان ،املرجع السابق ،ص .٢١٦
)ً (٧٤
نظرا لعدم توفر ٕالامكانيات البشرية ال تتطل ا الانطالقة لجأ كل من
شعيب وسويداني إ ى الاتصال باملناضل كريت ي مختار الذي كان متعاطفاً
مع املركزين ،وطلبا منه أن يمدهما بفوج ن يتعهدان بتكوي ما وتدري ما
ع ى استعمال السالح وكانت نية كريت ي مختار أن يستع ن اذين الفوج ن
ي حالة ما إذا وقع تعد من جانب املصالي ن .أنظر :عبد القادر ماجن،
املرجع السابق ،ص .٩
) (٧٥كريت ي مختار املدعو ﺳ بن يوسف من القادة النشطاء و ي جناح املركزي ن
ً
خصوصا ي الناحية الشرقية من
له تأث ﺮ كب ﺮ ع ى القاعدة الشعبية
البليدة .أنظر :نظ ﺮة شتوان ،املرجع السابق ،ص .٢٣٤
) (٧٦عبد القادر ماجن ،املرجع السابق ،ص.٩
) (٧٧صناعة القنابل خالل الثورة :املرجع السابق ،ص .٣ونش ﺮ إ ى أن بوعالل
قانون رفقة أعضاء التنظيم أمثال سويداني كانوا ي حوش القايلة ،حيث
الثقة ؤالامان ع ى اعتبار أن النظام الذي أقامه قانون ي املتيجة كان ً
مبنيا
ع ى العالقات العائلية القريبة ً
جدا ،وال يمكن أن تخون بأي شكل من
ٔالاشكال ثم التحق ما كل من بوشعيب وأوعمران.
) (٧٨سليمان الشيخ ،الجزائر تحمل السالح :دراسة ي تاريخ الحركة الوطنية
والثورة املسلحة ،ترجمة محمد حافظ الجماني ،الجزائر  ،٢٠٠٢ص .٦٩
ّ
سينضم إل م كريم بلقاسم ي شهر أوت )أغسطس(  ١٩٥٤لتصبح اللجنة
)(٧٩
سداسية.
) (٨٠لقد ّرد ديدوش مراد خالل جلسات الاجتماع ع ى الذين طرحوا مشكل
ً
نقص الوسائل املادية قائال" :إذا كنت تملك رصاصت ن لبندقيتان فهما
كافيتان لتستو ي ع ى سالح عدوك ،يجب أن نعطي الانطالقة ،وإذا
استشهدنا فسيخلفنا آخرون يواصلون الس ﺮ بالثورة قدما نحو الاستقالل
يجب أن نشعل الفتيلة ومن أجل هذا فلسنا ي حاجة إ ى وسائل مادية
ضخمة .أنظر :املنظمة الوطنية للمجاهد الطريق إ ى نوفم ﺮ ،املجلة ٔالاو ى،
الجزء ٔالاول ،ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر )د.س.ن( ،ص .٢٨٠
) (٨١شهادة محمد بوضياف ملحمد عباس ،ثوار عظماء ،املرجع السابق ،ص ٦٣
–  .٦٤وأنظر ً
أيضا :محمد حربي ،ج ة التحرير الوط ٔ :الاسطورة
والواقع ،الجزائر ) (١٩٦٢ - ١٩٥٤ترجمة ،كميل قيصر داغر ،ط ،١دار
الكلمة للنشر ،ب ﺮوت  ،١٩٨٣ص .٩٣
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) (٩٩املرجع نفسه ،ص  .١١وأنظر ً
أيضا :شهادة املجاهد عبد القادر رابح ملجلة
أول نوفم ﺮ ،املرجع السابق ،ص  .٥٥نش ﺮ إ ى أن هذﻩ املواد املستعملة ي
ً
صناعة القنابل كان املناضلون يتحصلون عل ا بطرق خاصة ،فمثال علب
املص ﺮات الفارغة كان يتم الحصول عل ا من مصنع املعجون الواقع
ببوفاريك بواسطة أحد املناضل ن ،أما الفحم كان ينقله أحد املناضل ن إ ى
مزرعة حوش القابلة ،أنظر :نظ ﺮة شتوان املرجع السابق ،ص .٢١٩
) (١٠٠نظ ﺮة شتوان ،املرجع السابق ،ص .٢٢٠ - ٢١٩
) (١٠١املرجع نفسه.٢١٩ ،
) (١٠٢صناعة القنابل خالل الثورة ،املرجع السابق ،ص .٤
) (١٠٣شهادة املجاهد عبد القادر رابح ملجلة أول نوفم ﺮ ،املرجع السابق ،ص .٥٦
) (١٠٤وحول هذا املوضوع يش ﺮ محمد حربي بأن العناصر الثورية املسلحة لم
تكن تملك قبل الانطالقة سوى  ٤٠٠قطعة سالح ،ولسد هذا النقص
ّ
حاولت قيادة التنظيم املسلح تعزيز رصيدها بصنع قنابل يدوية إال أن
ّ
املختصة والكفآة لم تكن موجودة ولم يقع اح ﺮام الحد ٔالادنى
ٕالاطارات
من الشروط ٔالامنية ،وهذا ما يفسر النجاح النس للبوليس الفرنﺴ ي
الجزائر بعد عمليات أول نوفم ﺮ  .١٩٥٤أنظر :محمد حربي ،الثورة
الجزائرية :سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص.٧١
) (١٠٥محمد عباس ،اغتيال حلم :أحاديث مع بوضياف ،دار هومة ،الجزائر،
 ،٢٠٠١ص .٤٩
) (١٠٦عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون ،الكفاح القومي والسياﺳ )من
خالل مذكرات معاصر(  ،١٩٥٤ -١٩٤٧ج )٣مود( الجزائر  ،١٩٨٦ص
.٤٥٩
) (١٠٧حول عملية التحض ﺮات املادية وتنظيم الثوار بقيادة كريم بلقاسم ي
منطقة القبائل بعد التحاقها بركب الثورة ي  ١نوفم ﺮ  ،١٩٥٤أنظر
امللحق رقم ).(٣
(108) Yves Courrier, "fln.chapitre1é- la rout d'alger au caire,
lligne de force de l'insurrectio" in historia magazine.
nume'ro spe'cial du 1é nouvembre1954. Pp.50 - 58.

وأنظر ً
أيضا :محمد حربي ،ج ة التحرير الوط ٔ :الاسطورة والواقع ،املصدر
الساق ،ص .١٤
(109) Op.cit., p.52, col 2., Yves Courrier.

) (١١٦تذهب بعض املصادر إ ى أن لجنة الستة اطلعت ي خضم زيارة بوضياف
وديدوش إ ى سويسرا ع ى س ي أعضاء من الجنة املركزية إ ى الاتصال
بمجموعة القاهرة لثن م عن عزمهم ع ى الشروع ي الثورة ،وخالل ذلك

Mabrouk Belhocine , le courrier Alger - le Caire 1954 -1956,
éditions Casbah, Alger, 2000. P.35.

ّ
إال أن اللجنة املركزية لم تع ﺮف بذلك ،وقامت بعزل ممثل ا ي الاجتماع الذي
عقد مع العناصر الثورية من املسؤوليات املوكلة إل م.
) (١١٧شهادة املناضل بوضياف املجلة أول نوفم ﺮ ،املرجع السابق ،ص .٢٤
وقبل هذا اللقاء )لقاء  (١٩٥٤/٠٧/٠٧كان الوفد الخار ي قد بعث
برسالة إ ى أحد العناصر املنظمة الخاصة ببالد القبائل وهو عمر أوعمران
جاء ف ا ما ي ي ....." :ال يمكنكم تصور الظروف الخارجية كم ي مواتية
لقيامكم بالثورة املسلحة ،فهناك دول شقيقة وصديقة سبق وأن عانت
ويالت الاستعمار ي اليوم ع ى ّ
أتم الاستعداد لتساعدنا بالسالح والدعم
السياﺳ  ."...أنظر :عبد الرحمن ب ن إبراهيم بن العقون ،املصدر السابق،
ص .٤٦٢
) (١١٨محمد عباس ،ثوار عظماء ،املرجع السابق ،ص  .٦٥وأنظر ً
أيضا :عبد
الرحمن بن ابراهيم بن العقون املصدر السابق ،ص .٣٦٤ - ٤٦٣
) (١١٩أما أحمد بن بلة فقد انتقل إ ى ليبيا لزيارة مخيمات تدريب املقاوم ن
التونسي ن ي طرابلس ال كان يشرف عل ا عبد العزيز شوشان بعد أن
ّ
عينة الصالح بن يوسف .وتجدر ٕالاشارة إ ى؛ أنه كان للتونسي ن مزرعتان
ٔالاو ى ي زنزور ع ى بعد  ١٤كلم من طرابلس ،والثانية ي بن غش ﺮ وقد
ً
مستودعا لألسلحة والتدريب ومستشفى
كانت هاتان املزرعتان تستخدم
للجر ى ،ومحطة ع ى طريق القاهرة ،أما القاعدة ٔالاساسية كانت ي
العسة ع ى بعد  ١٢كلم من الحدود التونسية و ي كلها مراكز لنقل
ٔالاسلحة وتخزي ا .أنظر:

Mohamed Lebdjaoui, Vérités sur la Revolution Algerienne, ed
Gallimard, Paris, 1970, P. 127 – 130.

) (١٢٠يذكر املناضل محمد بوضياف بأن يوم السفر صادف يوم عيد ٔالاض ى
) ٠٩أوت  .(١٩٥٤أنظر محمد عباس ،املرجع السابق ،ص .٦٦
) (١٢١املرجع نفسه ،ص  .٦٦وأنظر ً
أيضا :عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون،
املصدر السابق ،ص .٤٦٤
) (١٢٢املرجع نفسه ،ص .٤٦٥ - ٤٦٤
) (١٢٣أحمد مهساس ،املصدر السابق ،ص .٣٧٩
) (١٢٤تؤكد شهادة قا بش ﺮ بأن قرار إنشاء قاعدة طرابلس يعود إ ى تاريخ ٢٠
أوت  ١٩٥٤وهو ما يوافق الف ﺮة ال التقى ف ا بن بولعيد ب ن بلة هناك،
أنظر :شهادة قا بش ﺮ ي امللتقى الوط الثاني حول قوافل السالح
يومي  ٢٠ - ١٩مارس  ١٩٩٩ي الوادي ) شريط فيديو بمكتب الخاصة(.

(125) Yves Courrier, La guerre d’Algerie, (les fils de
lactoussaint), Fayard, Paris 1988, P.219.
) (١٢٦أنظر :نص التقرير الذي بعث به القنصل السويدي 'ج ن أربار')J-

 (ARBERيرصد فيه الوضع العام ي الجزائر عشية اندالع الثورة ي أول
نوفم ﺮ ١٩٥٤من خالل الوقائع والتغطيات الصحفية وأجهزة املخابرات
الفرنسية والاستنتاجات الشخصية .ي امللحق.

(127) Jean Vaujour, Op.cit., P.37 – 42. Yves courriere, op.cit., P.
219 – 220.
(128) Mohamed Teguia, L’Algerie en guerre (1954- 1962), office
des publications un universitaires, Alger, 1988, P.135.

) (١٢٩روب ﺮ م ﺮل ،مذكرات أحمد بن بلة ،املصدر السابق ،ص .١٠٨
) (١٣٠فت ي الديب ،مصدر سابق ،ص .٦٠
) (١٣١عبد الرحمن ابن ابراهيم بن العقون ،املصدر السابق ،ص .٤٦٥ - ٤٦٤
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Slimane Chikh, l’Algerie en Armes ou le temps des Certitudes,
Opu, Alger, 1981, P. 88 - 89.

الاجتماع ي برن أعطى كل من حس ن لحول وامحمد يزيد ،إشارات
إيجابية للعناصر الثورية بقبولهم لحل اللجنة املركزية وتحويل أرصدة
الحزب لصالحهم ووعدوا بإرسال عناصر مركزية لتدعيم الوفد الخار ي،
أنظر:
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) (١١٠عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون ،املصدر السابق ،ص .٤٥٩
) (١١١مومن العمري ،املرجع السابق ،ص .٢١٩
) (١١٢عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون ،املصدر السابق ،ص  .٤٦٠وللمزيد
من التفاصيل حول ظروف التحاق منطقة القبائل بالثورة أنظر:
التفاصيل ي شهادة محمد بوضياف ي مجلة أول نوفم ﺮ ،عدد -١٤٧
ً
وأيضا شهادة محمد بوضياف ملحمد عباس ،ثوار عظماء،
 ١٩٩٥ص .٢٥
املرجع السابق ،ص .٦٥ - ٦٤
) (١١٣لجنة  ١ + 5بعد التحاق كريم بلقاسم ي أوت )أغسطس( .١٩٥٤
) (١١٤محمد عباس ،املرجع السابق ،ص  .٥٣وتجدر ٕالاشارة إ ى؛ أن الوفد
الخار ي خالل هذﻩ املهلة كان يضم كل من محمد خيضر ،وحس ن أيت
أحمد ،وأحمد بن بلة.
) (١١٥عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون ،املصدر السابق ،ص  .٤٦٣وأنظر
عباس ،املرجع السابق ،ص  .٥٤ - ٥٣وأنظر ً
ً
أيضا :محمد ّ
أيضا :أحمد بن
بلة ،مذكرات كما امالها ع ى روب ﺮ م ﺮل ،ترجمة العفيف ٔالاخضر ،ط،٣
دار ٓالاداب ،ب ﺮوت  ،١٩٨٣ص  .٩٦وأنظر ً
أيضا:

دراﺳﺎت
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١١٨

دراﺳﺎت

الطاهر جبلي ،الثورة الجزائرية...

) (١٣٢محمد عباس ،اغتيال حلم ،املرجع السابق ،ص  .٦٠وأنظر عند :الرحمن
بن ابراهيم بن العقون ،املصدر السابق ،ص .٤٦٥ - ٤٦٤
) (١٣٣أحمد مهساس ،املصدر السابق ،ص  .٣٨٥ويذكر محمد بوضياف أن هذﻩ
التحركات ان ت بدون نتائج بالنسبة للتسليح واقتصرت فائد ا ع ى
ً
ً
وغربا( وإقامة عالقة طيبة مع
معرفة املسالك الحدودية )شرقا –
الوطني ن املغاربة ي الريف .محمد عباس ،ثوار عظماء ،املرجع السابق،
ص .٦٦
(134) Jean Vaujour, Op.cit., p.127..
ويرى محمد حربي أن فشل مشروع صناعة القنابل يعود إ ى انعدام ٕالاطارات
املختصة ي هذا امليدان ،باإلضافة إ ى عدم اح ﺮام الحد ٔالادنى من الشروط
ٔالامنية ٔالامر الذي فسر نجاح الشرطة الفرنسية ي كشف تنظيم العمل الثوري،
أنظر كتابه :الثورة الجزائرية :سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص .٧١
) (١٣٥محمد عباس ،فرسان الحرية )شهادات تاريخية( ،املرجع السابق ،ص
.٥٤

(136) jean Vaujour, Op.cit. P. 88.

وللمزيد من التفاصيل حول إجراءات حراسة الحدود البحرية الجزائرية وتنصيب
شرطة الحدود ع ى مستوى املوانئ ،الجزائرية ال كانت تبدو أك ﺮ ش ة بسبب
ٔالاطنان الكب ﺮة ال كان بوسعهم شح ا من ٔالاسلحة والذخ ﺮة وإمكانية تفريغها
بإحدى خلجان الساحل الجزائري .أنظر:

jean Vaujour, Op.cit. P.88.
(137) Historia Magagine, N195, sep 1972, p.32.

ً
ً
) (١٣٨أورد فوجور
تقريرا مفصال حول تحركان قادة الثورة ي املتيجة وتمكنه
ً
من رصد جميع خطوا م ي إطار التحض ﺮ املادي للثورة عموما والعاصمة
بشكل خاص أنظر:

Jean Vaujour, Op.cit., P. 126 - 127.

) (١٣٩محمد حربي ،ج ة التحرير الوط ٔ :الاسطورة والواقع ،املصدر السابق،
ص .١٤٧
) (١٤٠محمد البجاوي ،املصدر السابق ،ص .١٤٩
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١١٩

ﻣﻘﺎﻻت

مصطفى غطيس ،نهر تمودة...
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أستاذ التاريخ القديم
كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية
جامعة عبد امللك السعدي  -اململكة املغربية

مصطفى غطيس ،ر تمودة :ال ر ذو ٔالاسماء الخمسة -.دورية كان
التاريخية -.العدد الثامن عشر؛ ديسم ﺮ  .٢٠١٢ص .١٣٠ –١٢٠
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ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ٢٠١٢ – ٢٠٠٨

) » (١ﻣﻮروزﻳﺎ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﻬﺎر« ...

أسست معظم املدن املغربية القديمة ع ى مصبات ٔالا ار ،أو
ع ى ضفافها ،كما هو الشأن بالنسبة لليكسوس ،وشالة،
وتموسيدا ،وبناصا ،وتمودة ،الخ .ويطلعنا الجغرا ي ٕالاغريقي
سطرابون ع ى أن بالد » موروزيا غنية باأل ار (١).« ...ولقد كانت
الخلجان ومصبات ٔالا ار عامة ٔالاماكن ال كان يفضلها البحارة
القدامى إلرساء مراك م ،أو بناء مباني ترتبط بالنشاط البحري.
ومكنت هذﻩ ٔالا ار والوديان ٕالانسان من الوصول إ ى املدن الواقعة
ً
ً
بعيدا عن البحر ،كما هو الشأن بالنسبة لولي ي مثال .وخالل العصر
الوسيط ،لعبت بعض أ ار الواجهة ٔالاطلنطكية املغربية ً
دورا ً
هاما
ي ميادين املواصالت واملبادالت والصيد .ومعظم مصبات هذﻩ
ٔالا ار كانت مستغلة كمراﺳ تمكن السفن من ٕالارفاء ،كما هو
الحال بالنسبة ألزمور عند مصب أم الربيع ،واملعمورة )املهدية( عند
مصب سبو )خالل العصر املوحدي( ،وتانسيفت الذي كان مصبه
يكتﺴ أهمية قصوى خالل عصر الجغرا ي أبي عبيد البكري )القرن
الحادي عشر( الذي ذكر رباط قوز كمرﺳ ألغمات ،وذلك قبل
تأسيس مراكش (٢).ونفس ال ء بالنسبة ملصب أبي رقراق الذي
قام بدور هام ،وذلك منذ العصر القديم .ففيه كانت تنتﻬ الطرق
التجارية الك ﺮى كتلك ال كانت تربط تلمسان بالساحل
ٔالاطلنطكي ،ع ﺮ فاس (٣).وكانت ملصب هذا ال ر مزايا طبيعية ّأهلته
ً
ليكون بدورﻩ مرفأ ًريا.
وخالل القرن السادس عشر ،كان الجنويون يصعدون مجرى
ّ
ر اللكوس إ ى أن يصلوا إ ى بالد ب زكار ،ي وسط وادي اللكوس،
ليش ﺮوا م م الشمع ؤالاهب (٤).ولقد ذكر القدامى أسماء هذﻩ
ٔالا ار ،كحنون الذي وصف وصوله إ ى » ليكسوس ،ال ر الكب ﺮ
الذي يجري ي ليبيا (...) .ي الجبال الشامخة ال  ،يقال ،أن منبع
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:

يعت ﺮ ر تمودة من ب ن أقدم ٔالا ار املغربية ال ذكر ا
النصوص ٕالاغريقية والالتينية القديمة ،وكذا نصوص بعض
الجغرافي ن العرب كالبكري وٕالادريﺴ  ،أو بعض املؤرخ ن والرحالة
الفرنسي ن وٕالانجل وٕالاسبان ،حيث س ﺮى أن هذا ال ر أصبح
يسم بأسماء جديدة ال عالقة لها باالسم ٔالاص ي ٔالاص ي تمودة
) ،(Tamudaإ ى أن سم باالسم الذي يعرف به اليوم  :وادي مرتيل.
فما هو الدور الذي قام به هذا »الوادي الكب ﺮ« حسب محمد
الرهوني ،أو »ال ر الكب ﺮ« حسب محمد داود ،ي حياة تمودة ،ثم
تطوان بعدها ال أصبحت بفضله أول مرفأ مغربي ي القرن الثامن
عشر؟ وهل تغ ﺮت ظروف جريانه منذ العصر القديم حيث كان
ً
صالحا للمالحة ،واستغله ٔالاها ي منذ القرن الخامس ق .م .ي
عالقا م البحرية وحيا م الاقتصادية وأعمالهم الجهادية؟ وهل
ً
يمكن اعتبار هذا ال ر فريدا باملقارنة مع با ي ٔالا ار املغربية،
بخصوص تنوع أسمائه ع ﺮ العصور ،وكذا تنوع وغ ٔالاسماء ال
تم أجزاءﻩ املختلفة ب ن غرب تطوان ومصبه ي البحر املتوسط ؟
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א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٢٠

مصطفى غطيس ،نهر تمودة...

ﻣﻘﺎﻻت

يعت ﺮ وادي مرتيل ) ر تمودة القديم( من أهم املجاري املائية
الدائمة ي إقليم تطوان ،وهو ينبع من مرتفعات جبل كرشا
)١٦٥٨م( ال تفصل السفح املتوسطي ي الشرق عن السفح
٢
ٔالاطلنطكي ي الغرب .ويمتد حوض صرفه ع ى مساحة  ١٢٠٠كلم
) ٩٨١كلم ٢ع ى مستوى محطة قياس حجم املياﻩ ي قنطرة
ّ
طوريطا( .ويحمل وادي مرتيل ي عاليته اسم وادي شقور الذي
يق ﺮن ع ى بعد بضع كلم ﺮات غرب تطوان بوادي ن مهم ن يجريان
ع ى سفوح الذروة الجبلية الكلسية املرتفعة ،وهما وادي الخميس
الذي يجري من الشمال إ ى الجنوب ،ووادي املحجرات الذي يجري
من الجنوب إ ى الشمال ،ويغذي سد النخلة .ويتجه مجرى ر
مرتيل نحو الشرق كلما اتسع الوادي ي سهل في شاسع ويرسم
عدة منعطفات (٣٤)،ثم يصب ي ضفته اليسرى رافدين موسمي ن،
وهما سامسه ،وبوسافو الشجرة .وع ى بعد عشرة كلم من تطوان،
يصب هذا ال ر ي البحر املتوسط جنوب مرتيل .ويتم نظام جريان
ً
وغالبا ما تجري ع ى شكل سيول
أودية جهة تطوان بعدم الانتظام،
) ي بداية مارس  ،٢٠٠٥سقطت  ٢٠٠ملم من ٔالامطار ي ظرف
يوم ن ،وهو ما يعادل ثلث التساقطات السنوية( .ويعرف ر مرتيل
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نعرف اليوم أن ظروف جريان ٔالا ار املغربية ،بما ف ا تمودة،
تختلف عما كانت عليه ي العصر القديم ،فصبيب هذﻩ ٔالا ار كان
ً
ارتفاعا ،وبالنسبة لبعضها ،كان جريا ا ً
دائما ،كما يؤكد ذلك
أك ﺮ
بل ن الذي يحدثنا عن ر »درات ) ) (Daratدرعة( حيث تولد
ً
التماسيح« (٢٥)،وهو ال ر الذي أصبح جريانه اليوم ً
جريانا
غالبا
متقطعا .ويحدثنا سطرابون ً
ً
أيضا عن أ ار موروزيا ال ») (...يقال
أ ا تطعم التماسيح وكل أنواع الحيوانات ٔالاخرى ال تعيش ي
موروزيا.
النيل؛ ويعتقد البعض أن منابع النيل مجاورة ألقا
) (٢٦).«(...و ي الخمسينيات من القرن املا  ،زعم كابو -ريي ) R.
ً
 (٢٧)(Capot-Reyأن التمساح لم يختف من ر درعة إال حديثا،
ً
متنكسا ي )  (Tassili-N-Ajjerشمال مرتفعات
وأنه ما زال يعيش
الهݣار ال ﺮكانية ،جنوب الجزائر.
ولقد ُوجد ال ﺮنيق ً
أيضا ،وبوفرة ي ربوع ٔالاطلس خالل الف ﺮات
املناخية الرطبة ال م ت أزمنة الباليسطوس ن )(pléistocène؛
ُّ
وخلد وجودﻩ هذا ي نقوش صخرية ،و ي عدد كب ﺮ من ٓالاثار تحت
املتحجرات ) (vestiges sub-fossilesال ع ﺮ عل ا ي قعور البح ﺮات
القديمة املجففة (٢٨).ولقد ذكر فروبينيوس) (Leo Frobenius)(٢٩أنه
ي حوض مقفل ي »الصحراء الغربية« ،يعيش نوع من أفراس ال ر
ً
يشبه تلك ال تعيش ي ر النيجر ،غ ﺮ أ ا أصغر هيكال بحوا ي

) (٣وادي ﻣﺮﺗﻴﻞ :ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه -اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺎ

) (٢ﻇﺮوف ﺟﺮﻳﺎن اﻷﻧﻬﺎر اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
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ليكسوس يوجد ف ا ) (٥).«(...ويحدثنا املنتحل اسم سكوالكس عن
ٔالانيديس ) ،( l’Anidesوليكسوس )  ،( Lixosوكرابيس )،(Crabis
وكسيون )  (٦).( Xionوذكر بومبونيوس ميال )( Pomponius Méla
)(٧
أ ار تمودة ) ،(Tamuadaومولوشا ) ،(Muluchaوغنا ).(Gna
أما بل ن الشيخ ،(٨)،فإنه يحدثنا عن ٔالا ار التالية :ليكسوس
)(١٠
) (٩)،( Lixosوسبوبوس ) » (Sububusر عظيم وقابل للمالحة«،
وسال ) (١١)،(Salaوأناتيس ) (١٢)،(Anatisوكووسينوم
) (١٣)،(Quosenumومسات ) (١٤)،(Masathودرات )  ،(Daratو ر
سالسوم ) (١٥)،(flumen Salsumوأسانا ) (١٦)،(Asanaوفوت
) (١٧)،(Futوإيفور ) (١٨)،(Ivorوالج ﺮ) (١٩)،(le Gerو ي ٔالا ار ال
تصب ي املحيط ٔالاطلنطكي؛ وأ ار تمودة ) (٢٠)،(Tamudaوالود
) (٢١)،(Laudوملوان) (٢٢)،(Maluaneو ي كلها أ ار قابلة للمالحة
ً
انطالقا من البحر املتوسط.
ولقد وضع بطليموس) (٢٣قائمة ّ
ضم ا أسماء مصبات أ ار
الواجهة الغربية ملوريطانيا الطنجية .ويتعلق ٔالامر بمصبات أ ار
زيليا ) ،(Ziliaوليكس ) ،(Lixوسوبور ) ،(Suburوسالتا )،(Salata
وديوس ) ،(Dyosوكوزا ) ،( Cousaؤالاسانا ) ،(l’Asanaوديور )
 ،(Diourوفوث ) ،(Phouthؤالاونا ) ،(l’Ounaؤالاغ )،(l’Agna
وسال ) .(Salaكما ذكر مصبات أ ار الساحل املتوسطي ،و ي :فالون
) ،(Valonوتمودة ) ،(Thamoudaومولوشا ) ،(Molochatومالفا
) .(Malvaأما جغرا ي راف ن (٢٤)،فإنه ذكر ر توربولينتا
ً
أيضا دافينا ).(Davina
) (Turbulentaاملسم

الربع باملقارنة مع أفراس ال ر النيج ﺮية .ويمكن اعتبار ر سبو
ً
نموذجا للتغي ﺮ الكب ﺮ الذي عرفته ظروف جريان با ي ٔالا ار
اليوم
ً
املغربية ك ر تمودة ...ف ر سبو كان صالحا للمالحة ،وذلك إ ى غاية
ُ
واستغل ي مواصالت ومبادالت سكان املناطق
بداية القرن املا .
ً
الداخلية مع الساحل ٔالاطلنطكي .ولقد ظل وادي سبو قابال للمالحة
ملدة طويلة ،وذلك ح رافد وادي فاس .ويع ذلك أنه عن طريق
املالحة ال رية ،كان القدامى يصلون غ ﺮ بعيد عن ولي ي .و ي بداية
عهد الحماية ،كان الفرنسيون يصعدون نحو عالية ر سبو ح
)(٣٠
مشرع بلقص ﺮي.
)(٣١
ويرى لوكي ) (A. Luquetي هذا الصدد أن منتجات ولي ي
ً
أساسا( خالل العصر الروماني ،كانت تنقل
ونواح ا )القمح والزيت
ًبرا ح سيدي سليمان »ربما جيلدا القديمة؟« ،و ي سيدي
سليمان ،كانت هذﻩ املنتجات توسق ع ى م ن السفن ال ت ل ع ﺮ
ري ت ،وسبو ح املحيط ،مرو ًرا ببناصا وتموسيدا .وكان ر
ً
طريقا ً
رئيسا للمواصالت بالنسبة للمدينة
تمودة ،مثله مثل سبو،
وحيا ا الاقتصادية .ففي اية القرن الثامن عشر ،وصفه جون
بوطوكي ) (٣٢)(J. Potockiك ر كب ﺮ بما فيه الكفاية ،تستقر ع ى
ضفافه مجموعات من الصيادين .و ي منتصف القرن التاسع
عشر ،وصف رونو) (E. J. Renou) (٣٣تطوان و» رها الذي يصب
ً
شرقا ي البحر ،عن طريق مصب شاسع بما فيه الكفاية« .ومعلوم
أن ظروف جريان هذا ال ر اليوم تختلف كث ًﺮا عما كانت عليه ي
العصر القديم ،حيث كان جريانه ً
دائما ع ى ٔالارجح؛ أما صبيب
ُبراضه اليوم خالل الصيف ،فال وجود له.
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عدة فيضانات يخرج خاللها من مجراﻩ الاعتيادي ليفيض ويغطي
)(٣٥
كل سهله الغري .
) (٤اﺳﻢ ﻧﻬﺮ ﺗﻤﻮدة

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

ً
املؤرخ ابل ن ذكر أن ً
موجودا ي الشط الشر ي من
واديا كان
املغرب ،يسم وادي تامدة ،أي وادي املرجة( .ونحن نرى فيما ب ن
سبتة وتطوان أودية ذات مروج ،فال ندري مراد املؤرخ ابل ن من
هذﻩ ٔالاودية .نعم .تصريحه بقوله إنه يوجد ي شاطئ هذا الوادي
مدينة تسم تامدة ،يع ِّ ن أن مرادﻩ هاذا الوادي املسم ٓالان بوادي
مرتيل) ،أي ألنه يوجد ي من اﻩ ،تحت مدشر دار الزكيك (٤٢)،أثر
املدينة ال كانت تسم ذا الاسم ،كما أظهرﻩ الحفر الواقع ]ٓالان[
ي سنة .(١٣٤٠
قال املؤرخ تيسو :ال يبعد أن تكون بلدة ثامدة كانت مبنية ي
موضع عال ،هو املوضع الذي بنيت فيه فيما بعد مدينة تطوان،
ً
مستدال ع ى ذالك بأنه لو كانت املدينة مبنية باملرجة ،تحت الوادي،
لتضرر سكا ا من أوخام املروج ،وماتوا وانقرضوا ،وبأن العيون
املوجودة بتطوان ،مظنة سك الناس عل ا .انتﻬ  .قد تحقق من
الحفر الجاري ،أن ثمدة غ ﺮ مدينة تطوان ،وما ترجاﻩ املؤرخ املذكور
من تضرر سكا ا بالوخم ،يظهر أنه هو الواقع ،فإن أهله انقرضوا،
وا دم البلد ،وغاب تحت ٔالارض ،ح كشفته ٔالابحاث العصرية.
] [...أقول :ملخص هذا كله ،وجود مدينة قديمة ع ى شاطئ وادي
مرتيل ،الذي كان يسم بوادي ثمدة ،كما كانت تلك املدينة تسم
ثمدة ً
أيضا .وكون هذﻩ املدينة ي تطوان ،ال دليل عليه .وما استدل
به ،ال ينتج املطلوب ،السيما وقد كشف الغيب أن مدينة ثمدة،
غ ﺮ تطوان ،بدليل العيان .ثم إن قوله :إن كلمة ثمدة بربرية ،غفلة.
بل الكلمة عربية خالصة.
ففي القاموس» :الثمد ،ويحرك ،وككتاب ،املاء القليل ال مادة
له ،أو ما يبقى ي الجلد ،أو ما يظهر ي الشتاء ،ويذهب ي الصيف.
وثمدﻩ وأثمدﻩ واستثمدﻩ ،اتخذﻩ ً
ثمدا .واثتمد واثمد ع ى ،افتعل،
وردﻩ« .ص  :١٦٢وهذا املع الذي هو املاء الذي ال مادة له ،هو
املع عندنا ي العرف العام باملرج .وإن كان مع املرج ي لغة
العرب ،املوضع الذي تر ى فيه الدواب ،كان فيه ماء أم ال،
فتحصل من هذا أن وجه تسمية وادي مرتيل ،بوادي ثمدة،
ً
قديما
وتسمية املدينة ال كانت مبنية ع ى ضفته الجنوبية
وا دمت إ ى أن انكشفت ٓالان ،بمدينة ثمدة ظاهر ،وأن التسمية
عربية ،وأن هذﻩ املدينة غ ﺮ مدينة تطوان ،إال أن يقال إن املدينة
كانت آخذة من سفح الجبل حيث ي ٓالان ،إ ى ذالك املوضع الذي
ع ى الضفة ٔالاخرى للوادي ،فتكون مدينة كب ﺮة ً
جدا ،وهو بعيد
بحسب القرائن .وﷲ أعلم بغيبه .ثم إنه يوجد موضع آخر يسم
ثمدة ً
أيضا ،وذلك قرب القصر الكب ﺮ .وهو املوضع الذي وقعت فيه
وقعة وادي املخازن ،كما ي التواريخ العربية ،فتأمل« (٤٣).غ ﺮ أن
محمد الرهوني عندما يقول بأن كلمة ثمدة عربية خالصة ال يفسر
كيف يمكن أن يكون ٔالامازيغ قد استعملوا هذا الاسم قبل الفتح
العربي للمنطقة بقرون)(٤٤؟
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لقد وصل إلينا اسم تمودة بفضل بل ن الشيخ) (٣٦الذي ُيعت ﺮ
ً
ابتداء من هذﻩ
نصه أقدم نص ذكر هذﻩ املدينة حيث قال(...)» :
الجبال ]ناحية سبتة[ ،يبدأ الساحل املتوسطي ،حيث نجد ر
وقديما ،مدينة تحمل نفس الاسم ً
ً
أيضا،
تمودة القابل للمالحة،
) .«(...ولقد تأكد علماء ٓالاثار من وجود املدينة ال تحمل نفس
الاسم بعد أن ع ﺮوا ب ن أنقاضها ع ى نقيشة نقش عل ا اسم
تمودة بالالتينية (٣٧).واكتشفت هذﻩ النقيشة ي تمودة سنة ١٩٣٣؛
و ي تذكر باالنتصار الذي حققه حاكم ) (praesesموريطانيا
الطنجية ع ى الغزاة ،ربما الجرمان ،ي  ٢٥٣أو  .٢٥٧و ي القرن
الثاني ،حدد بطليموس موضع مصب ر تمودة الذي نجدﻩ ع ى
شكل ) (Θαλούδαي النسخة ال اعتمدها تيسو )،(Ch. Tissot
أو ع ى شكل ) (Θαμούδαي النسخة ال اعتمدها مولر C.
ً
) ،(Mullerب ن إياغاث ً
غربا ،و رأس الزيات ن ال ﺮية شرقا ،وخط
)(٣٨
طوله ’ ،8° 30وعرضه .35°
ً
ولقد ذكر بومبونيوس ميال ) (Pomponius Mélaأيضا ر تمودة
)(٣٩
»  «Tamuda fluviusي إطار وصفه للساحل املتوسطي للمغرب.
ً
و ر تمودة هذا ،أو ) (flumen Tamudaيوافق ال ر الذي كان قابال
للمالحة والذي يصب ي جون ع ى بعد ستة أميال شرق تطوان،
وهو الذي يسم اليوم بوادي مرتيل أو مرت ن (٤٠).ويعتقد تيسو (Ch.
) Tissotأن اسم املكان "تمودة" الذي أوردﻩ بل ن ي "تاريخه
الطبي ي" ،هو اسم لي  ،يوجد ي اللهجة ٔالامازيغية ع ى شكل
ثامدة »  ،« Tamdaومعناﻩ حسب تيسو ) (Ch. Tissotي »لهجة
شلوح ٔالاطلس«» :بركة ،مستنقع« (٤١).وج ي أن املؤلف يقصد لهجة
سكان الريف وليس شلوح ٔالاطلس! وتستند فرضية تيسو (Ch.
ً
) Tissotهذﻩ فعال ع ى مع كلمة )ثامدة( ي لهجة سكان الريف
الغربي اليوم ،إذ تع هذﻩ الكلمة »بركة ،مستنقع ي السهل
الفي ملجرى ر«.
ولقد ذكر محمد الرهوني تيسو) ،(Ch. Tissotوأوضح أن وادي
مرتيل يوافق بالفعل ) (Θαλοΰδαالذي أوردﻩ بطليموس،
و) (Tamudaالذي أوردﻩ بل ن ،والذي يع »مستنقع« .يقول
الرهوني :وأما بعد التاريخ ،فذكر الجغرا ي الشه ﺮ ،املسيو تيسو
الفرنساوي ،أن وادي مرتيل ،هو الوادي املسم بالوادي تماودة،
ال أشار إل ا املؤرخ الجغرا ي طولوميو اليوناني ،أو ثمدة ،املذكورة
عند الجغرا ي الروماني الالطي ابل ن .ومعناها باللغة ال ﺮبرية
ً
املرجة .وغ ﺮ خفي أن وادي مرتيل كان ي القديم محاطا بمروج ،كما
هو ٓالان ،إ ى أن يتصل بالبحر ،فال يبعد أن تكون تسمية البلدة
املذكورة بثمدة أو ثامدة ألجل ذلك) ،أي من باب تسمية ال ء
باسم مجاورﻩ( .ثم إن تلك املروج كانت ي القديم كب ﺮة ،ثم صارت
صغ ﺮة ،والزال مرج ب معدان كب ًﺮا) ،إال أنه يبقى أن يقال إن

ﻣﻘﺎﻻت

א
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) (٥ﻧﻬﺮ ﺗﻤﻮدة ﻳﺼﺒﺢ وادي راس ،ووادي
ﻣﺠﻜﺴﺔ ،وﻗﻮس

) (٦أﺳﻤﺎء اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
وادي ﻣﺮﺗﻴﻞ
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ُبنيت تطوان ،حسب الرهوني» (٥١)،بسفح جبل أرﺳ  .ويمر
أسفلها وادي كب ﺮ ،ينتﻬ إ ى البحر«؛ ويسميه محمد داود بـ »ال ر
الكب ﺮ الذي يصب ي البحر ٔالابيض املتوسط« (٥٢).وهذا "الوادي
الكب ﺮ" ،ع ى حد تعب ﺮ الرهوني ،أو "ال ر الكب ﺮ" حسب داود ،ال
يسم باسم واحد عام يطلق ع ى جميعه ،مثل ر سبو ،و ر
ورغة ،و ر اللكوس إلخ (٥٣).فكل قطعة منه تسم باسم خاص.
ً
ويذكر صاحب "عمدة الراوين" مجموع هذﻩ ٔالاسماء انطالقا من
قنطرة أبي صفيحة ال توجد غرب مدخل املدينة ،وال بناها
أحمد بن عبد الكريم الحداد ،بأمر من املو ى عبد الرحمن سنة
 (٥٤).١٢٧٠ويسم ر مرتيل قبل هذﻩ القنطرة بوادي الحرشة ،وهو
الاسم الذي يطلق ع ى الجزء الواقع ب ن قـنطـرة أبي صفـيحـة،

وفـنـدق العـ ن الجـديدة (٥٥).ثم يـسم عـند هذﻩ القنطرة بوادي أبي
صفيحة (٥٦)،وهو »نازل من العيون ال ب ن جبال الحوز الصدي ،
وقبيلة أنجرة ووادي راس ثم اليزال يسم بأسماء إ ى أن ينتﻬ
ّ
للبحر .فيسم عند القنطرة بـ أبي صفيحة ،ثم يسم بـ أبي َجلة.
وحوله مزارع تسم وطاء أبي جلة.
ثم يسم بـ السوير (٥٧)،وذلك عند سور املدينة القديمة ال
كانت تسم )ثامدة( .(...) ،ثم يسم بـ املط ﺮبة ،وكأنه محرف عن
املض ﺮبة ،تصغ ﺮ مضربة ،ثم يسم بـ العدوة .وله مجازان ،أي
مشرعان .أحدهما يسم مجاز العطارة .والعطارة ي عرفنا اسم
للماء املضاف ،من باب تسمية ال ء باسم ضدﻩ ،ع ى طريقة
املجاز املرسل ،كالعافية للنار ،والساملة للحم  .واملـشرع الثاني يسـم
مجاز العدوة ،ثم يـسم بعـد ذلك بـمجاز الحجر ،ثم يسـم بـ
ـكيتان (٥٨).وأول مـشرع لـه مجاز الزيتون (٥٩)،حيث ي ل فيه املاء
النافع من الع ن الزرقاء ،ال ي وسط مدشر يرغيث .و ي ع ن
عجيبة تخرج من كهف تحت صخر مرتفع نحو خمس ن م ًﺮا فأك ﺮ.
وينبع م ا ماء غزير عذب للغاية .يكون ً
واديا كب ًﺮا يدير أرجاء يرغيث
وكيتان ،ويسقي غراس كيتان كلها ،ثم ت ل فضلته ي الوادي الكب ﺮ
املنتﻬ إ ى البحر (٦٠).ويسم هذا الوادي املكون من ماء هذﻩ الع ن
)بوجداد( (٦١)،مقلوب )دجاج( .ولعله سم بذلك لك ﺮة دجاج
املدشرين املذكورين ،وأهل الغراس املذكورة به ،أو لوجود دجاج
املاء فيه .وكان شيخنا السالوي يسميه بـ أبي شداد .وال ندري
مستندﻩ ي ذلك.
ثم يسم بـ املحنش (٦٢)،وذلك عند القنطرة املشيدة به قديماً
ً
وحديثا ،ثم يسم بـ القطيفة ،مصغر قطيفة .والقطيفة الزربية.
ولعل وجه التسمية وجود زرابي ٔالازهار ؤالانوار بشطيه ،كما هو
مشاهد .ثم يسم بـ املريش ،إما لك ﺮة التيارات املوجودة فيه بوب
الرياح اللطيفة ،أو بسبب كون الناس يغسلون فيه النوع من التفاح
املسم باملريش ،املوجود بك ﺮة ي أجنة هذﻩ الناحية ،وهو نوع
لطيف حامض ،فيه خطوط حمر وخضر وبيض ،كأ ا ريش النعام.
ثم يسم بـ مجاز الحمارة .وهو مجاز يمر به بنو معدان .ثم يسم بـ
مجاز الشطبة (٦٣).وهو مجاز فيه أشجار أطراف .والشطبة غصن
الشجرة .ويستمر هكذا إ ى أن يصب ي املوضع املسم دقم الوادي،
أي فم الوادي .وأما ما تحت املدشر املذكور ]بوسمالل[ ،فيسم
باسم العدوة .وفيه غراس كث ﺮة .(...) ،ومن اها ما قابل مجاز
الحجر ،فإنه يسم باسم مجاز الحجر (...) .وينتﻬ إ ى ما يقابل
الدردارة .ثم يسم بحومة ورگان ،من شط الوادي إ ى قرب مدشر
ب صالح .ثم يسم بتاغزوت ،إ ى أن ينتﻬ ملا يسم ببوقديرة .ثم
يسم باملقاصب ،ثم باملنية ،ثم باملنافع ،ثم بالجنب ،بضم الجيم.
وهناك تنتﻬ حومة الغراس ،املسماة بكيتان .ومبدأها من تاغزوت
)(٦٤
إ ى الجنب ،ثم تسم حومة املحنش«.
وكان لوي دو شين ) (L. de Chénierي القرن الثامن عشر قد
ّ
سم كل ر مرتيل بوصفيغة ) ،(Bousfegaوذلك ي إطار وصفه
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ال نعرف اليوم م لم يعد ر تمودة يسم ذا الاسم ،وأصبح
يسم بوادي راس ووادي مجكسة حسب البكري (٤٥).فهل استمر
الاسم الروماني )ٔالامازي ي ٔالاصل( يستعمل ملدة ما ب ن ٔالاها ي بعد
القرن الخامس ،وهو تاريخ اية تمودة الرومانية ،إ ى أن عوضه
الاسم ٔالامازي ي الجديد ي تاريخ ما ب ن القرن الخامس والقرن
الحادي عشر ،حيث ألف البكري كتابه؟ ويبدو حسب محمد
الرهوني) (٤٦أن ناحية تطوان كانت تسم ي مؤلفات الجغرافي ن
ّ
العرب باملجكصة ]بالصاد[ ،وأن تطاوين كانت مركزها .فمحمد بن
يوسف ،حسب البكريُ ،سم وادي مرتيل ر املجكصة ،والبكري
يسم وادي راس  -الذي قد يوافق وادي راس الحا ي  -وادي
املجكصة .كما أن صاحب "املسالك واملمالك" يذكر مجكسة
]بالس ن[ ً
أيضا كاسم بلد وليس كاسم ر (٤٧).ولقد ذكر ٕالادريﺴ
ّ
)(٤٨
ً
أيضا اسم مجكسة ،كاسم قبيلة من ال ﺮبر تسكن حصن تطاون.
ذكر أن اسم مجكسة هذا أطلق كاسم ر وبلد وقبيلة،
ويتب ن مما ِ
مثله مثل تمودة الذي أطلق ع ى ال ر واملدينة معاً.
ويسم مارمول كربخال هذا ال ر "قوس" ،ويذكر أن املجاهدين
املغاربة كانوا يجهزون ي تطوان سفن القرصنة ،ويستعملون ال ر
املذكور ي عمـليا م البحرية »لـغـزو الشـواطئ املسيـحية« خالل
)(٥٠
القرن السادس عشر ،ي عصر فليب الثاني (٤٩).وكان رونو
) (RENOUقد أشار ي القرن التاسع عشر إ ى أن املدينة كانت
محصنة بسور وحصن شيد فوق أع ى التل الذي بنيت فوقه
املدينة؛ وهو الحصن الذي يسميه مارمول كربخال ،حسب رونو،
) .(Castel d’Adivesوذكر رونو ال ر الذي يجري جنوب املدينة ي
اتجاﻩ الشرق حيث يصب ي البحر ع ﺮ مصب شاسع بما فيه
الكفاية؛ ويوجد مب الديوانة املسم مرتيل أو مرت ن ع ى بعد
كيلوم ﺮين أو ثالثة كلم من هذا املصب .ويضيف الكاتب الفرنﺴ
أن ال ر يسم عادة بنفس الاسم الذي تحمله الديوانة.
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لساحل الريف» :عندما نجتابه ]ساحل الريف[ ،من الشرق إ ى
الغرب ،نجد ر بوصفيغة ) ،(Bousfegaبالقرب من تطوان ،حيث
ترسو سفن املغرب الشراعية الصغ ﺮة ) (les galiotesوتش ّ  ،تحت
حماية حصن رديء« (٦٥).و ي خريطة تطوان الطوبوغرافية
 ،1/50000املؤرخة بسنة  ،١٩٧٠تغذي ال ر غرب قنطرة
بوصفيحة ثالثة روافد ،و ي وادي الخميس ،ووادي شقور اللذان
يلتقيان ببعضهما عند القنطرة ٔالاو ى ال تلقى القادم إ ى تطوان
من طنجة .ثم يلتقي ال ر الذي يؤلفانه بوادي املحجرات غرب
تمودة ،ليشكل الكل وادي مرتيل.
) (٧ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻧﻬﺮ ﻣﺮﺗﻴﻞ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ
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ً
حاول القائد ٕالاسباني أن يتوغل ي وادي مرتيل الذي كان »عشا
ً
مغلقا بمراكب
للصوص املغاربة )أي املجاهدين( ،فوجد فمه
معمورة بالحجارة ملنع دخول املراكب ٔالاجنبية منه ،فلم يحصل
غرسيا دي طوليدو ع ى نتيجة (٧٣).«...ولقد أشار دان)(P. Dan) (٧٤
ي كتابه الصادر سنة  ١٦٣٧إ ى شهادة الحسن ابن الوزان
بخصوص عدد ٔالاسرى املسيحي ن الثالثة آالف ،وجعل تطوان »من
ً
ووكرا من أوكار قراصنة "بالد
ب ن املدن ال تمارس القرصنة،
ال ﺮبر"«.
)(٧٥
وذكر بيدو دو سانت -أولون ) (Pidou de Saint-Olonي
مؤلفه الصادر سنة  ١٦٩٥كيف كان القنصل الفرنﺴ وكل التجار
ٔالاجانب املقيمون ي تطوان يؤدون ،ع ى اختالف جنسيا م ،ضريبة
ع ى املراكب ال كانت ترسو بميناء تطوان ال ري ،تبلغ ثالث
أوقيات لكل مركب ،ويتكلفون بمصاريف مستشفى صغ ﺮ يشرف
عليه راهبان فرانسيسكيان إسبانيان كانا ينظمان الشعائر الدينية
ويقومان بمواساة العبيد ٔالاسرى .ويحدثنا ٕالانجل ي جون ويندوز )
ً
 (John Windusي وصفه لتطوان سنة  ١٧٢١قائال:
» وأمام املدينة سهل فسيح يشقه ر يصلح للمالحة فيه
باملراكب الصغ ﺮة ال تصل إ ى مرتيل )يع دار مرتيل ال كانت ا
ديوانة ميناء تطوان ،وما زالت هذﻩ الدار موجودة ح ٓالان( الذي
يبعد عن امليناء بنحو ميل ن ،وبه ت ل شحنات السفن وسلعها،
وع ى الشاطئ البحري تشعل النار لإلعالم بكل محاولة ضد املدينة
)(٧٦
كما إذا وقعت حوادث أو حصل هجوم«.
و ي منتصف شتن ﺮ)سبتم ﺮ(  ،١٧٢٧وصف ٕالانجل ي برايت
وايت) (Braithwaite) (٧٧انخفاض منسوب ال ر ي فصل الصيف،
وظروف دخوله والوفد املرافق له إ ى خليج تطوان» :ويوم
 ،١٧٢٧/٩/١٥دخلنا خليج تطوان تحرسنا سفينة حربية خفيفة
من أسطول امللك يقودها الكب ن طوالرد ،وقبل أن نلقي ٔالانجر،
أرسل ٔالام ﺮال ب ﺮيس أحد املغاربة إ ى اليابسة ليعلم الباشا بوصولنا
وليحضر الزوارق إلنزال هدايا صاحب الجاللة ولوازمنا ،وقد عاد
املغربي بالزوارق وحمل إلينا تحيات الباشا ]عبد امللك بوشفرة[،
وبعد الغذاء ،غادر املس ﺮ روسل وجميع رجاله السفينة ال حيته
عندئذ بسبع عشرة طلقة من مدافعها ،وحينما اق ﺮبنا من الشاطئ
استحال ع ى الزورق الكب ﺮ الذي أرسلتنا فيه السفينة الحربية أن
يصل إ ى اليابسة الرتفاع الحاجز الرم ي عند مصب ال ر ،ولذلك
اضطر البحارة إ ى ال ول إ ى املاء لرفع الزورق« (٧٨).ويستمر برايت
ً
وايت ي وصفه الهام ل ر مرتيل قائال (...)» :وواصلنا س ﺮنا ع ى
ضفة ر صغ ﺮ ،ولكنه ذو مناظر مختلفة خالبة ،ففوق املصب
وع ى بعد ميل ن من املكان املسم مرت ن )وهو املكان الذي يبحر منه
الركاب ،وتشحن البضائع منه إ ى املدينة( يمكن دخول الزوارق
الكب ﺮة ي ال ر ،ولو صرف قليل من املال ألصبحت املالحة ممكنة
إ ى املدينة وإ ى ما بعدها بكث ﺮ ،ويمكن فتح املصب ع ى الدوام
للمرور باستخدام الجارفات وغ ﺮها من ٓالاالت املناسبة ،ولك
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ً
نعرف انطالقا من نص البكري) (٦٦أنه بعد اية تمودة
الرومانية خالل النصف ٔالاول من القرن الخامس ،استمر ر مرتيل
ي القيام بدور مهم ي حياة تطوان ،املدينة ال ستخلف تمودة
ع ى الضفة الغربية لوادي مرتيل ،وال ستصبح أول مرفأ مغربي ي
القرن الثامن عشر (٦٧).ويخ ﺮنا أحمد الرهوني عن الطريقة ال كان
يتم ا إخبار السكان بوصول السفن إ ى تطوان ،بحيث كان القائد
ٔالاندلﺴ أبو الحسن ع ي املنظري ،الذي أعاد بناء املدينة ،يبقى
ً
دائما فوق سور القصبة ،وبيدﻩ نف ﺮ طويل ينفخ فيه ،كلما رأى
ً
مركبا ي البحر يتجه نحو املدينة ،خمس أو سبع مرات ،بحسب
حجم املراكب ،أو تسع مرات ي حالة ما إذا كان املركب ً
مركبا كب ًﺮا
أو ً
حربيا [...]» .قال ٔالاديب الغنمية ،كنا نسمع أنه كان يضرب
ً
إيذانا بوصولها ،ثم ملا اتسع عمران
الطبل عند مشاهدة املراكب
املدينة بالبناء ،انتقل عمل ٕالاشعار بوصول املراكب بحومة الطالعة
ً
)(٦٨
نفخا ي البوق املسم بالنف ﺮ«.
ويش ﺮ الناصري) (٦٩إ ى غزو أسطول ه ﺮي الثالث تطوان سنة
 ،١٤٠٠وتخريب سف ا ال كانت راسية بوادي مرتيل ،بسبب أعمال
الجهاد البحري وغارات قراص ن املسلم ن من أهل املدينة ع ى
سواحل إسبانيا .فابتداء من »القرن الخامس عشر ،صارت هذﻩ
ً
املدينة
مركزا للقراص ن البحرية ال كانت تغ ﺮ ع ى جميع البلدان
ً
ٕالافرنجية وخصوصا سواحل إسبانيا ،فيغنمون ويأسرون ويرجعون
إل ا .وقد كانت حرفة القرصنة ،أي قطع الطريق ي البحر وٕالاغارة
ع ى السواحل عامة من جميع الثغور املغربية ،وباألخص قراص ن
تطوان ،لقر م من سواحل إسبانيا« (٧٠).ولقد استمر بعد ذلك
ً
نشاط الجهاد البحري ،انطالقا من وادي مرتيل؛ ففي  ،١٤٩٥هاجم
املنظري ،الذي كان ع ى رأس التطواني ن ،أصيال وغنم السفن
ؤالاسرى ...وشاهد الحسن ابن الوزان) (٧١خالل إحدى زياراته
ً
جميعا س ﺮات من
لتطوان ثالثة آالف أس ﺮ مسي ي البس ن
ً
الصوف ،ينامون ليال مقيدين ي ٔالاصفاد داخل سراديب تحت
ٔالارض؛ وهو ما يفسر ،حسب الرهوني ،وجود بعض ٔالازقة ي املدينة
)(٧٢
تسم باملطام ﺮ.
ً
وكان فليب الثاني قد بعث ي  ١٥٦٤أسطوال تحت إمرة غرسيا
دي طوليدو) (Toledo Garcia deملهاجمة وهران ،وجزيرة النكور؛ ثم
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الحظت ي جميع بالد املغرب أ م ال يعتنون ً
بتاتا بمثل هذﻩ
املؤسسات العامة النافعة ،وأ م يفضلون بناء املساجد والسقايات
)(٧٩
العامة ال ت ﺮك فيما بعد ليقوم بصيان ا رجال الدين«.
ً
ولقد ظل ر مرتيل قابال للمالحة إ ى غاية القرن التاسع عشر،
حيث ذكرت بعض النصوص املتعلقة بحرب تطوان ) ،(١٨٦٠أن
)(٨٠
السفن ٕالاسبانية كانت تصل إ ى أرباض تطوان ع ﺮ هذا ال ر.
وكان توفنو) (R. Thouvenot) (٨١قد أشار ي  ١٩٤٠إ ى شركة
نرويجية كانت تفكر ي الاستقرار ي تطوان لتنظيم صيد الحيتان،
ً
نظرا الزدهار الصناعة املرتبطة بصيد هذﻩ الثدييات البحرية ي
أق شمال املغرب ،وذلك إ ى غاية منتصف القرن العشرين ،ي
موضع سانية الطريس ،وكذا ع ى ضفاف وادي مرتيل ،بالقرب من
مصبه ،ي موضع ما زال يسم إ ى اليوم باإلسبانية بايين ﺮا
) ،(Balleneraشأنه شأن الخليج الشما ي لسبتة الذي يسميه
ٕالاسبان ).(Bahia de la Ballenera
) (٨ﻃﺮق ﻣﻮاﺻﻼت ﺗﻤﻮدة واﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
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املتأخرة ،يبدو أن تمودة عاشت منعزلة عن با ي مدن شمال
موريطانيا الطنجية ،والطريق الوحيدة ال كانت تمك ا من
الاتصال باملدن ٔالاخرى ،ي الطريق البحرية ،ع ﺮ ر تمودة الذي
كانت حياة املدينة الاقتصادية مرتبطة به أشد الارتباط.
وتتسم معلوماتنا عن اقتصاد تمودة ببعض الفقر ،بسبب
افتقارنا لنصوص تتحدث عن هذا الاقتصاد .فمعظم معلوماتنا
بخصوصه تستقى من نتائج ٔالابحاث ٔالاثرية ال تمكننا من تكوين
ً
فكرة دقيقة بعض ال ء عن اقتصاد املدينة ونواح ا ،خاصة
خالل الحقبة البونيقية واملوريطانية ،حيث لعبت املدينة ً
دورا أهم
بكث ﺮ من الدور الذي لعبته خالل العصر الروماني .فبخصوص
ً
إنتاج القمح ،كانت موريطانيا تعت ﺮ ً
مخزنا من مخازن غالل
قديما
الشعب الروماني (٩١).وهناك أدلة تؤكد لنا أن أها ي املنطقة قد
مارسوا منذ العصر الفينيقي زراعة الفول والقمح ،وغرس أشجار
الزيتون ،ال ء الذي يضفي بعض الصحة ،حسب بونسيك ) M.
 (٩٢)،(Ponsichع ى أسطورة جنة الهيسب ﺮيد ال كانت تقع ،حسب
القدامى ،ب ن طنجة وليكسوس (٩٣).فلقد استغل سكان تمودة
وأرباضها السهل الغري الخصب الذي أسست بجانبه املدينة،
ومارسوا فيه الزراعة بشكل مكثف ،كما تدل ع ى ذلك مجموعة
ٔالادوات الزراعية ال ع ﺮ عل ا لحد ٓالان ،وال نذكر من بي ا آالت
الحرث الحديدية ال تشبه تلك ال وجدت ي مجموع ربوع حوض
البحر املتوسط (٩٤).ولقد ّ
صدرت تمودة ع ى ٔالارجح ،ع ﺮ ال ر ،املواد
)(٩٥
الغذائية كالحبوب ال مثلت ع ى نقودها ،شأ ا شأن العنب،
وكذلك الرصاص الذي كانت مناجمه كث ﺮة ي وادي مرتيل ،وع ى
)(٩٦
طول الشاطئ املمتد من امﺴ إ ى غرب سبتة.
وكانت املناجم املحيطة بتمودة تحتوي ع ى الرصاص املشوب
بالفضة ،استغلت بصفة خاصة خالل العصر الروماني ،حيث ع ﺮ
ي هذﻩ املناجم ع ى قناديل ترجع إ ى هذا العصر .ويعتقد
بونسيك) (M. Ponsich) (٩٧أن املعادن املستخرجة ي نوا ي تمودة،
كانت تجمع ي هذﻩ ٔالاخ ﺮة قبل تصديرها إ ى طنجة عن طريق
البحر ،ع ﺮ ال ر ،ومن طنجة إ ى با ي املدن الواقعة شمال املغرب
كليكسوس وآدم ﺮكوري .وكان رصاص تمودة يدخل ي صناعة
النواويس واملوازين والعلب وأطر املرايا ؤالانابيب املختلفة ٔالاشكال؛
ولقد ع ﺮ ع ى هذﻩ املصنوعات ي جل املراكز العمرانية شمال
املغرب.
ً
واستوردت تمودة ،دائما ع ﺮ ال ر ،كميات كب ﺮة من الخزفيات،
ً
وخاصة م ا الكمبانية )أ( و)ب( الـ بدأ املغـرب يـستوردها حـوا ي
 ٢٠٠ق .م (٩٨).واسـتوردت أي ً
ـضا خزفـيات أريزو (٩٩)،والـخزفيـات
)(١٠١
ٕالاسبانية املختومة (١٠٠)،والخزفيات الحمراء املرشومة،
ؤالامفورات البونيقية) (١٠٢والرومانية (١٠٣)،والقناديل الرومانية،
الخزفية) (١٠٤م ا وال ﺮونزية (١٠٥)،وكذا مشابك الثوب ومكمالت
)(١٠٦
الزنان ﺮ ال ترجع إ ى العصر الروماني املتأخر.
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ع ى الرغم من كون تمودة لم تكن توجد ع ى إحدى الطرق
التجارية الرئيسية ال تذكرها النصوص القديمة کـ) l’Itinéraire
 (٨٢)،(Antoninفإننا نعرف أن هذﻩ املدينة كانت ع ى اتصال ببا ي
املدن املوريطانية ي شمال املغرب ،كطنجة وليكسوس .فلقد كانت
تتصل ذﻩ ٔالاخ ﺮة ربما بواسطة طريق ثانوية كانت تمر ع ﺮ دار
الشاوي ،أو )  (٨٣)(Julia Campestrisالقديمة ،فاثن ن سيدي
اليم  (٨٤).وكانت تمودة ترتبط بطنجة أيضا بواسطة طريق كانت
تتخللها بعض الحاميات العسكرية القليلة ٔالاهمية كدوغا)(Duga
)آثار حصن البنيان( (٨٥).ويشك روبيفا ) (R. Rebuffatي وجود
ً
اعتمادا ع ى) (l’Itinéraire Antoninالذي ال يذكر أي
هذﻩ الطريق
)(٨٦
طريق تربط ب ن املدينت ن ،وهو ما قد يؤكد عزلة تمودة .إننا
نعرف بفضل هذا النص ٔالاخ ﺮ ،أن منطق الاحتالل الروماني ي
موريطانيا الطنجية وموريطانيا القيصرية كانتا ع ى اتصال
بواسطة البحر (٨٧).وتؤكد كولطيلوني طرانوا)Coltelloni-Tranoy
 (M.أن نص ) (l’Itinéraire Antonin ,10, 1-2ذكر ً
طريقا بحرية
تربط املوريطانيت ن ،وال يش ﺮ إ ى طرق برية بي ما ،وهو ما قد يؤكد
أن املالحة البحرية كانت السبيل الوحيد لالتصال ب ن بالد شمال
)(٨٨
إفريقيا.
)(٨٩
ويذهب بونسيك ) (M. Ponsichاملذهب نفسه ،ويعتقد أن
مبادالت تمودة التجارية مع طنجة وليكسوس كانت تتم ع ﺮ ال ر
والبحر ،وذلك بسبب انعدام ٔالامن الذي كان يم الطرق ال ﺮية ،ي
منطقة معروفة بعدم خضوع سكا ا ورفضهم لالحتالل الروماني.
وحسب مومسن)» ،(T. Mommsen) (٩٠ليس هناك أي طريق تربط
هذا ٕالاقليم )موريطانيا الطنجية( بإقليم موريطانيا القيصرية؛
ً
ولقطع مسافة الخمس ن ميال ال كانت تفصل طين ي عن روسادير
)مليلية( ،كان ينب ي السفر ً
بحرا ،بمحاذاة ساحل الريف املقفر وغ ﺮ
الخاضع« .فسواء خالل الحقبة املوريطانية ،أو الحقبة الرومانية

ﻣﻘﺎﻻت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٢٥

ﻣﻘﺎﻻت

مصطفى غطيس ،نهر تمودة...

ﺧﺎﺗﻤﺔ

خريطة رقم )(٢

ال يمكن تصور تاريخ تطوان منذ تأسيس ٔالاندلسي ن لها ،أو
تمودة قبلها ،بدون وادي مرتيل ،أو ال ر ذي ٔالاسماء الخمسة! فلقد
قام ر تمودة ،أو املجكسة ،أو وادي راس ،أو قوس ،أو
مرتيل/مرت ن ،بدور أساﺳ ي حياة مدينة تمودة البونيقية
املوريطانية ،والرومانية ،وذلك ح القرن الخامس؛ وكذا ي حياة
ﱡ
تطوان وتشكل وظيف ا البحرية ،وذلك إ ى غاية القرن العشرين.
ويتم هذا ال ر عن غ ﺮﻩ من ٔالا ار املغربية بأسمائه الخمسة ،وكذا
ً
بالعدد الكب ﺮ ألسماء أجزائه ومخاوضه .وكان هذا ال ر قابال للمالحة
منذ العصر القديم ،ومكن سكان تطوان بعد طردهم من ٔالاندلس،
من تنظيم عمليات الجهاد البحري والانطالق منه لتحرير الثغور
املحتلة ،وتطوير عالقا م الاقتصادية ،واستقبال الزائرين ٔالاجانب...
ي زمن كانت تعت ﺮ فيه حاضرة تطوان منفذ املغرب الوحيد ع ى
ً
البحر املتوسط ،ووسيطا ب ن املغرب وأوروبا.

خريطة رقم )(١

املالحق
املصدر :العبدالوي )محمد(" ،املاء وٕالانسان بمدينة تطوان :دراسة
جغرافية"؛ أطروحة دكتوراﻩ الدولة .إشراف :محمد الناصري ،كلية ٓالاداب
والعلوم ٕالانسانية ،جامعة عبد املالك السعدي ،تطوان ،املغرب،٢٠٠٦ ،
الصفحة.٥٤ :

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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١٢٦

ﻣﻘﺎﻻت

Vitruve, VIII, 2,7:

... نهر تمودة،مصطفى غطيس

«Et

Mauritanie que le Nil prend sa source, en ce que du côté opposé
du mont Atlas, se trouvent les sources d'autres fleuves qui
portent leurs eaux dans l'océan Occidental, et où naissent les
ichneumons, les crocodiles et d'autres espèces d'animaux et de
poissons, outre les hippopotames.»

:(ويوضح بوزانياس أن طول هذﻩ التماسيح يبلغ ذراع ن )أو ثالثة أذرع ؟
Pausanias I, 33, 6: «Cette eau, qui sort du mont Atlas, est trouble,

et on y trouve, vers la source même, des crocodiles qui n'ont pas
moins d'une coudée de long et se plongent dans l'eau à l'approche
des hommes.»
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الز ّ
الس ّوير،
ّ
فوق مدينة ثمدة القديمة؛ يسم دار ّ
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) (٥٣محمد داود ،تاريخ تطوان ،املجلد ٔالاول ،تطوان ،مطبعة

كريماديس ،١٩٥٧،ص  ،٦٢حاشية رقم .١
) (٥٤أبو العباس أحمد الرهوني ،عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين ،ج ،٢
ط  ،٢منشورات تطاون أسم ﺮ ،٢٠٠١ ،ص » :٨٣فازداد ]أحمد بن
عبد الكريم الحداد[ حظوة عند السلطان ]عبد الرحمن ابن هشام[،
ومكانة عند الناس؛ عاش ا ي س ﺮ ﷲ ،إ ى أن تو ي رحمه ﷲ ،ي
سنة  ،١٢٧٤بعدما ب قنطرة أبي صفيحة ،وشيد غ ﺮها من ٓالاثار
ال ال زالت بالثناء عليه صريحة«؛ وداود )محمد( ،تاريخ تطوان،
القسم الثاني من املجلد الثالث ،املطبعة املهدية ،تطوان ،ص .٣٣٩
) (٥٥أبو العباس أحمد الرهوني ،عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين ،ج ،٣
ص .١١٧
) (٥٦داود )محمد( ،تاريخ تطوان ،القسم الثاني من املجلد الثالث ،ص
٢٦٩؛ ويسميه داود ي ص  » :٣٣٩ر بوصفيحة«.
) (٥٧أبو العباس أحمد الرهوني ،عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين ،ج ،١
ص » :١٧٠ذكر بعض أهل تطوان أن ال ﺮتغال بنوا مدينة صغ ﺮة ع ى
شاطئ وادي السوير ،قبل وصول مهاجري غرناطة إ ى تطوان(...) .
)أقول :وهذﻩ البلدة ي ال اكتشفت ٓالان ،وتدل ٓالاثار السابقة أ ا
ي املدينة الرومانية ال كانت تسم ثمدة .وﷲ أعلم( .واملحل
املذكور ،املسم بالسوير ،أي )الاستحكام الصغ ﺮ ،أي ال ﺮج
الصغ ﺮ ،واقع ي زاوية الوادي املتصل بالوادي الكب ﺮ ،ؤالانقاض
املوجودة به تس ﺮ عدة هكتارات«؛ عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين،
ج  ،٢ص» :٧٥ .وادي ّ
الس ّوير«؛ و ج  ،٧ص٤٠؛ وداود )محمد(،
تاريخ تطوان ،القسم الثاني من املجلد الثالث ،املطبعة املهدية،
تطوان ،ص .٢٨٠

) (٥٨أبو العباس أحمد الرهوني ،عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين ،ج  ،٧ص - ٤٣
 (...)» :٤٤وكانت ] امرأة غرباوية[ تسكن خارج البلد ،تارة ي نوا ي كيتان،
وتارة ي مرتيل ،إ ى أن ُوجدت ّ
ميتة )قرب الواد( ،سنة  .١٣٣١ومما شوهد
ُ
من خوارقها ،أ ا كانت تقطع وادي كيتان ،وهو حامل؛ ال يقطع إال
بالقارب«؛ داود )محمد( ،ع ى رأس ٔالاربع ن ،ج  ،١تقديم وتعليق حسناء
داود ،تطوان  ،٢٠٠١ص .٢٥
) (٥٩أبو العباس أحمد الرهوني ،عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين ،ج ،٦
منشورات تطاون أسم ﺮ ،٢٠٠٦ ،ص  (...)» :٢٣ويذكر أنه )أي سيدي محمد
بن املهدي البقا ي( ،كان يذهب لجنانه الذي كان له ﱠ
بالدردارة ،القريب من
مجاز الزيتون ،املمرور عليه ُ
لعدوة كيتان ،كل يوم خميس ،مصحوبا
ّ
املسم بظهر املحنش ،ينفرد ع م قليال ،ويقف
بطلبته .وإذا وصل للموضع
وقفة متوسطة«.
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)ٕ (٤٨الادريﺴ  ،نزهة املشتاق ي اخ ﺮاق ٓالافاق ،ج  ، ٢ص» :٥٣١ .ومن
مدينة سبتة السابق ذكرها ب ن جنوب وشرق إ ى حصن تطاون
مرحلة صغ ﺮة ،وهو حصن ي بسيط ٔالارض ،وبينه وب ن البحر
الشامي خمسة أميال وتسكنه قبيلة من ال ﺮبر تسم مجكسة«.
) (٤٩مارمول كربخال ،افريقيا ،ج  ، ٢ترجمه عن الفرنسية محمد ح ي
ومحمد زني ﺮ ومحمد ٔالاخضر وأحمد التوفيق وأحمد بنجلون،
الرباط ،مطابع املعارف الجديدة ، ١٩٨٩ - ١٩٨٨ ،ص  » :٢٢٢تقع
هذﻩ املدينة ]تطوان[ ،ال أسسها أهل البالد ،ع ى ضفة ر قوس،
الذي ينحدر من ٔالاطلس الكب ﺮ ويصب ي املحيط ]املقصود جبال

BENJELLOUN, A., Luis Del Marmol Carvajal et Tétouan, Actes du
Colloque Tétouan aux XVI et XVII s.; 9, 10 et 11 mars 1995,
Tétouan 1996, pp. 165 - 203.
(50) RENOU, Émilien Jean, Description géographique de
l’Empire de Maroc, pp. 303- 304.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

) (٤٦أبو العباس أحمد الرهوني ،عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين ،ج  ،١ص١٦٥ .
.
) (٤٧البكري ،املسالك واملمالك )املغرب ي ذكر بالد افريقية واملغرب( ،ص.
» :١٠٧وجبل الدرقة يتصل ببالد غمارة ويسكن آخرﻩ من غمارة بنوحس ن بن
نصر .ثم إ ى ر راسن ،ومنبعثه من موضع يعرف بتيطسوان من جبل ب حاميم.
ثم إ ى سوق ب مغراوت ،وهو آخر بلد مجكسة ي غربي ر راسن«.

الريف والبحر املتوسط[ ع ى بعد سبعة فراسخ من سبتة ،ي اتجاﻩ
الشرق ،ي املكان املسم مصب تطوان« .وانظر ً
أيضا ص – ٢٢٣
٢٢٤؛ وراجع:

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٢٨

ﻣﻘﺎﻻت

1695, p.13: «Le Consul François & tous les Marchands qui y
sont établis [à Tétouan], quoi que de nation & de Religion
différentes, y entretiennent à frais communs, outre le droit
de trois écus qui se lève pour ce sujet sur chaque Vaisseau,
Tartane ou Barque qui y abordent, un petit Hôpital avec
deux Recollets Espagnols pour le service de la Religion, &
pour la consolation des esclaves : Il y en a autant à Salé, &
de la même manière».

، بدون تاريخ، دار كريماديس للطباعة، تطوان، تاريخ تطوان،(( داود )محمد٧٦)
.٦٣  ص، القسم ٔالاول من املجلد الثاني،الطبعة الثانية
(77) Braithwaite, Histoire des révolutions de l’Empire du Maroc
depuis la mort du dernier Empereur Muley Ismael,
Amsterdam 1731.
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 ص، القسم ٔالاول من املجلد الثاني، تطوان، تاريخ تطوان،(( داود )محمد٧٨)
.١١٦
.١١٩  ص،( املرجع نفسه٧٩)

(80) RUIZ DE CUEVAS, T., Apuntes para la historia de Tetuan,
Tetuan 1951, pp. 5-7; TARRADELL, M., Las excavaciones
de Tamuda de 1949 a 1955, Tamuda, IV, 1956, p. 82;
GOZALBES, E., «Fuentes para la historia antigua de
Marruecos. 1- Fase prerromana», C.B.E.T., n°16,
Diciembre 1977, p. 132; GOZALBES CRAVIOTO, E. y
GOZALBES BUSTO, G., «El desarrollo naval de Tetuan en
el primer tercio del siglo XVI», Actes du Colloque Tétouan
aux XVI et XVII s.; 9, 10 et 11 mars 1995, Tétouan 1996, pp.
29-46.
(81) THOUVENOT, R., Essai sur la province romaine de Bétique,
Paris 1940, p. 237, n. 5.
(82) EUZENNAT, M., Les voies romaines du Maroc dans
l'Itinéraire Antonin, Mélanges A. Grenier, t. 2, Collection
Latomus, 58, Bruxelles, 1962, pp. 595-610.
(83) REBUFFAT, R., «Les erreurs de Pline et la position de
Babba Iulia Campestris», AntAfr, 1, 1967, pp. 31-57.
(84) MORÁN BARDÓN C., y GUASTAVINO GALLENT, G., Vías y
poblaciones romanas en el norte de Marruecos. Madrid 1948,
pp. 23-26.
(85) TARRADELL, M., «El Benian, castellum romano entre
Tetuán y Tanger», Tamuda, I, 1953, pp. 302-309; Idem.,
Historia de Marruecos: Marruecos púnico, Universidad
de Rabat, Publicaciones de la Facultad de Letras, Instituto
Muley El-Hasan, Tetuán, 1960, p. 97.
(86) REBUFFAT, R., «Les erreurs de Pline et la position de
Babba Iulia Campestris», p. 54, n. 2; PASTOR MUÑOZ, M.,
«El Norte de Marruecos a traves de las fuentes literarias
griegas y latinas. Algunos problemas al respecto», España y
el Norte de Africa. Bases históricas de una relación
fundamental. Actas del Primer Congreso Hispano- Africano
de las culturas mediterráneas “Fernando de los Rios Urruti”
(11 al 16 de Junio de 1984), 1987, p. 164, n. 136 y 138.
(87) REBUFFAT, R., «Au-delà des camps romains de l'Afrique
Mineure: renseignement, contrôle, pénétration», ANRW,
II, 10. 2, 1982, p. 506.
(88) COLTELLONI TRANNOY, M., Le royaume de Maurétanie
sous Juba II et Ptolémée, Paris (Etudes d'Antiquités
africaines, CNRS Editions), 1997, pp. 76-77.
(89) Ponsich, M., Recherches archéologiques à Tanger et dans
sa région, Paris 1970, p. 220 ; 291; Idem, «Le trafic du
plomb dans le détroit de Gibraltar», Mélanges
d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol, Paris, 1966,
3, p. 1278.
(90) MOMMSEN, T., Histoire romaine, t. II, Livre VI. Les
provinces sous l’Empire. Paris 1985, p. 946.
(91) FLAVIUS JOSEPHE, La Guerre des Juifs, II, 16,4: « (…) Cette
partie du monde habité, (…) bordée par l’océan Atlantique
et les colonnes d’Hercule, (…) et ces peuples [les Maures et
les Numides], outre leurs productions annuelles, qui
alimentent pendant huit mois la plèbe de Rome, paient
encore par surcroit d’autres tributs variés et versent sans
balancer leurs revenus au service de l’Empire, (…) ».
(92) Ponsich, M., Recherches archéologiques à Tanger et dans
sa région, p. 291.

א

١٢٩

٢٠١٢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ

... نهر تمودة،مصطفى غطيس

،١  ج، عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين،( أبو العباس أحمد الرهوني٦٠)
.٢١٠ .ص

 تطوان،٣  ج، عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين،( أبو العباس أحمد الرهوني٦١)
 اسم الوادي النازل من الع ن الزرقاء ال: »أبو جداد:٤٠-٣٩  ص،٢٠٠٣
،" و"جداد. قرب مجاز الزيتون، إ ى أن يصب ي وادي كيتان،بمدشر يرغيث
 ولعل وجه التسمية وجود دجاج املاء." مقلوب "دجاج،ي لساننا العامي
 وﷲ أعلم. وكان شيخنا السالوي يسميه واد أبي شداد. وﷲ أعلم.فيه
.«بسندﻩ ي ذلك
، من عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين٢ ( ويذكر الرهوني "مجاز املحنش" ي ج٦٢)
 القسم الثاني من املجلد، تاريخ تطوان،(؛ وكذلك داود )محمد٧٥ ص
.٢٨٠  ص، تطوان، املطبعة املهدية،الثالث

،٣  ج، عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين،( أبو العباس أحمد الرهوني٦٣)
.١٥٦  ص،٢٠٠٣ ، منشورات تطاون أسم ﺮ،٤ ؛ و ج١٠٤ ص

.٢١١  ص،١  ج، عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين،( أبو العباس أحمد الرهوني٦٤)

(65) CHENIER, Louis de, Recherches historiques sur les Maures
et histoire de l'Empire de Maroc. T. III, Paris, 1787, p. 18:
«En la parcourant [la côte du Rif] de l’est, à l’ouest, on
trouve la rivière de Bousfega, auprès de Tétuan, où les
galiotes de Maroc mouillent & hivernent, sous la protection
d’un mauvais fort».

،( املسالك واملمالك )املغرب ي ذكر بالد افريقية واملغرب،( البكري٦٦)
.١٠٧ ص

 أنشطة تطوان البحرية والتجارية خالل القرن ن الثامن،( جون لوي مييج٦٧)
 مجلة كلية ٓالاداب،(عشر والتاسع عشر )ترجمة مصطفى غطيس
 امحمد بن،؛ جون لوي مييج١٠٨ – ٦١  ص،١٩٩٤ ،٧  العدد،بتطوان
 )ترجمة، الحاضرة ٔالاندلسية املغربية، تطوان،  نادية الرزي،عبود
.٥٣ - ٥٢ ؛٣٩  ص،٢٠٠٢ ، طنجة،(مصطفى غطيس
،١ ج، عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين،( أبو العباس أحمد الرهوني٦٨)

.١٧٥ ص
.٩٠ - ٨٩  ص،٤  ج، الاستقصا،( الناصري٦٩)

.١٦٩  ص،١  ج، عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين،( أبو العباس أحمد الرهوني٧٠)

 ترجمه عن الفرنسية،١  ج، وصف افريقيا،( الحسن ابن الوزان٧١)
، ب ﺮوت – الرباط، الطبعة الثانية،محمد ح ي ومحمد ٔالاخضر
.٣١٩ - ٣١٨  ص،١٩٨٣

.١٨٠  ص،١  ج، عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين،( أبو العباس أحمد الرهوني٧٢)
 ص،١  ج، عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين،( أبو العباس أحمد الرهوني٧٣ )
ً
:وأيضا
؛١٨٢

RENOU, Émilien Jean, Description géographique de l’Empire de
Maroc, p. 304: «En 1564, Philippe II, voulant détruire ce port, qui
servait de refuge à de nombreux corsaires, combla l’entrée de la
rivière au moyen de navires chargés de pierre; mais cette
opération, qui réussit, n’eut qu’un effet d’une courte durée. (…).»
(74) DAN, P., Histoire de Barbarie, et de ses corsaires. Livre
second, Paris, Chez P. Rocolet, 1637, pp. 215 - 216: «La ville
de Tetuan doit bien estre mise encore au nombre de celles
de ces Corsaires de Barbarie, puis qu’il est vray qu’autrefois
elle a seruy de repaire à telle engeance d’hommes brutaux;
& que fuiuant la remarque qu’en fait un Autheur, il s’y est
treuué jusques au nombre de trois milles esclaues
Chretiens. Il est vray que maintenant elle ne s’eschauffe
plus si fort apres ce metier, à cause que pour tous vaisseaux
de course, il y a seullement quelques petites fregates, qui
courent par fois les cotes d’Espagne, qui n’en sont pas
beaucoup éloignées».
(75) PIDOU DE SAINT-OLON, F., Relation de l'empire de Maroc où
l'on voit la situation du pays,... Paris, Vve Marbre-Cramoisy,

ﻣﻘﺎﻻت

(106) BOUBE, J., «Fibules et garnitures de ceinture d'époque
romaine tardive», BAM, IV, 1960, pp. 319-380; BOUBEPICCOT, Chr., Les bronzes antiques du Maroc. III. Les
chars et l'attelage. Rabat (ETAM VIII), 1980 ; pp. 357 - 360.

... نهر تمودة،مصطفى غطيس

(93) PLINE, H. N., V, 3 : « (…) c’est là qu’on a placé le palais royal
d’Antée, son combat avec Hercule et les jardins des
Hespérides. (…) Dans l’île se dresse un autel d’Hercule et
rien d’autre que les oléastres ne rappelle l’histoire du
fameux bosquet aux pommes d’or ».
(94) TARRADELL, M., Historia de Marruecos : Marruecos
púnico,Tetuan, 1960, pp. 113 ; 329.
(95) GSELL, St., Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, t. V, p.
249 ; MATEU Y LLOPIS, F., Monedas de Mauritania.
Contribución al estudio de la numismática de la Hispania
ulterior Tingitana, según el Monetario del Museo
arqueológico de Tetuán. Publicaciones del Instituto
"General Franco" para la investigación hispano-árabe, 27,
1949, p. 33;

:٢١٢ . ص،١  ج، عمدة الراوين ي تاريخ تطاوين،أبو العباس أحمد الرهوني
ً »وكان ]العنب[ هنا كث ًﺮا
 ويعملون، ح كان الناس يعصرون منه الخمر،جدا
 بل يجلب إل ا. ثم قل ي هاذﻩ السن ن جدا إ ى درجة أنه ال يكفي البلد.الزبيب
.« وب حسان وغ ﺮهما، كب حزمر،من القبائل الجبلية

ISSN: 2090 – 0449

رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ. ﻣُﺤﻜّﻤﺔ. دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

(96) PONSICH, M., «Le trafic du plomb dans le détroit de
Gibraltar», 3, pp. 1276-1277.
(97) Ibid.
(98) MOREL, J.-P., «Céramique à vernis noir du Maroc», AntAfr,
2, 1968, pp. 55-76; Idem, «La céramique campanienne:
acquis et problèmes», in Céramiques hellénistiques et
romaines, Paris 1980, pp. 85-122 ; Idem, «La céramique à
vernis noir du Maroc: une révision», Lixus, Colloque
international de Larache, 8-11 novembre 1989, Rome
(Collection de l'EFR, 166), 1992, pp. 217-233.
(99) PONSICH, M., «La céramique arétine dans le nord de la
Maurétanie Tingitane», BAM, XV, 1983-1984, pp. 139181 ; TARRADELL, M., «Las excavaciones de Tamuda de
1949 a 1955», in Tamuda, 4, 1956, p.80; GOUDINEAU, Ch.,
«La céramique arétine», in Céramiques hellénistiques et
romaines, Paris 1980, pp. 123-133.
(100) BOUBE, J., La terra sigillata hispanique en Maurétanie
Tingitane, 1, Les marques de potiers, Rabat (ETAM I),
1965, pp. 44-45, 53, 90 et 226-227; fig. 32; idem, «La terra
sigillata hispanique en Maurétanie Tingitane.
Supplément au catalogue des marques de potiers»,
BAM, VI, 1966, pp. 115-143; BOUBE, J., «La terra sigillata
hispanique en Maurétanie Tingitane. Supplément II au
catalogue des marques de potiers», BAM, VIII, 19681972, pp. 67-108.
(101) JODIN, A., PONSICH, M., «La céramique estampée du
Maroc romain», BAM, IV, 1960, pp. 287-318; JODIN, A.,
PONSICH, M., «Nouvelles observations sur la céramique
estampillée du Maroc romain», BAM, VII, 1967, pp. 499546.
(102) PONSICH, M., Recherches archéologiques à Tanger et
dans sa région, p.187; M. TARRADELL, Marruecos
púnico, p. 113; CINTAS, P., Contribution à l'étude de
l'expansion carthaginoise au Maroc, Publications de
l'Institut des hautes études Marocaines, 56, Paris, 1954, p.
73.
(103) Tarradell, M., «Las excavaciones de Tamuda de 1949 a
1955», p. 80; id., Marruecos púnico, p. 113.
(104) PONSICH, M., Les lampes romaines en terre cuite de la
Maurétanie tingitane, Rabat, PSAM, 15, 1961; QUINTERO
ATAURI, P., «Lucernas de barro que se guardan en el
Museo Arqueológico de Tetuán», Mauritania. Año XVIII,
n° 198, Tánger, mayo 1944, pp. 135-137; id., n° 200, julio
1944, pp. 197-204; id., n°201, agosto 1944, pp. 229-232;
VEGAS, M., «Estudio cronológico de las Lucernas del
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ﻣﻘﺪﻣﺔ

إذا كانت الشعوب ؤالامم ُتبت ى باالستعمار ً
ردحا من الزمن،
تتعرض فيه لإلذالل وال ب وطمس الشخصية الوطنية ،وتعاني من
الوضعية السيئة مدة من الزمن ،فإن الوضع لن يدوم أك ﺮ مما
فات ،وهذا بفــضل عزيمة وإرادة أبنـاء ٔالامة ي إحداث التغي ﺮ بكل
ُ
ٔالاساليب والوسائل .لقد اتخذ ٕالامام املصلح العالم املجاهـد ابن
ُ
باديس من الكلــمة والقلم أفــضل أســلوب لتغي ﺮ ما آل إليه املجتمع
الجزائري مـن جــهل وطــمس للشخصية الوطــنية ،وذلك بعدما
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:

احتفل الفرنسيون بمرور قرن ع ى احتاللهم الجزائر ي سنة
١٣٤٩هـ١٨٣٠/م بإقامة حفل ضخم دام ش ً
ـهرا ،أحــيوا فيه ذكرى
انتصارا ـم ع ى املقاومـة املسلحة لألم ﺮ عبد القادر وثورات ١٨٧١م
وما عقب ا من انتفاضات شعبية ،استخدمت ف ا قـوة الغزاة كل
أساليب قهر وإذالل ٔالاها ي .كان الهدف من إحيـاء هــذﻩ الذكــرى
البغيــضة هو إذالل الجزائري ن وإشــعارهم باملهانة ،ألن حــكم فرنسا
أمرا ً
للج ـزائر أصبح ً
واقعا )بمنظورهم( ،وأن املــسألة ٔالاهلية أصبحت
من ب ن املوضوعات الحساسة واملعقدة ،وأنه ليس هناك ما يمكن
عمله من قبل الغاصب ن للشعب العربي الذي يجب أن ينقرض،
بحكم طبيعة ٔالاشياء ،كما انقرضت بعض القبائل البدائية ي
أمريكا الجنوبية أمام تقدم الحضارة.
حشد هذا الاحتفال البغيض همة العلماء املسلم ن وغ ﺮ م
ع ى دي م ووط م ،فقرروا إنشاء جمعية تناهض أهداف املستعمر
ً
شعارا ُيع ّ ﺮ عن مقاصدهم هوٕ" :الاسالم ديننا،
الفرنﺴ  ،وجعلوا لها
والعربية لغتنا ،والجزائر وطننا" ،وانتخبوا العالمة الجليل عبد
الحميد ابن باديس )١٩٤٠ – ١٨٨٩م( ً
رئيسا لها .وقد نجح ٕالامام
ي توحيد صفوف العلماء املسلم ن من أجل محاربة ٔالاســاليب
الاستعمارية العديدة من أجل إبادة ٔالامة العربية املسلمة .وكان
سالحه الرئيس هو بعث الروح ٕالاسالمية ي النفوس ،ونشر العلم
ب ن الناس .وقد أنشأ لذلك املدارس للناشئة مـن ٕالاناث والذكور،
وألقى العديد من الدروس ،وأدار الندوات ي املسـاجد و ي النوادي
لعامة الناس.
ً
ً
ُ
ُ
ً
لم يكن ابن باديس مصلحا فحسب ،بل كان مجاهدا سياسيا،
ُم ً
جاهرا بعدم شرعــية الاحتالل ال يخاف ي ذلك لومة الئم .وبعد أن
ظن الكث ﺮ من الناس أن فرنسا نجحت ي جعل الجزائر مقاطـعة
فرنسية ،أح ي النفوس والعقول فكرة الوطن الجزائري ،ودخل
ي معركة مع الحاكم الفرنﺴ سنة  ١٣٥٢هـ ١٨٣٣/م ،وا مه
بالتدخل ي الشؤون الدينية للجزائري ن .وبعدما كانت مطالب كثـ ﺮ
من السياسي ن الجزائري ن ما ب ن الحرب ن العامليت ن الحصول ع ى
املساواة مع الفرنسييـن ،ونيل حق املواطنة عن طريق الاندماج،
مقابل تخل م عن دي م ،وتنازلهم عن هوي ــم ،أفشل ٕالامام فكرة
الاندماج سنة ١٣٥٣هـ١٩٣٦/م ,وشن ً
حربا ال هوادة ف ا ع ى دعاة
الاندماج والتجنس ،ألن ذلك يعت ﺮ أك ﺮ خطر ّدد ٔالامة.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

<<

ﻣﻠﺨﺺ

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٣١

فاطمة الزهراءٔ ،اساليب اإلمام...

ُ
اعتقد املستعمر أنـه حــقق ُمبتغــاﻩ ي طمـس الشخصــية العربيــة
ُ
ٕالاســالمية والقــضاء علــى الديــن املحمدي من نفــوس ٔالاهــا ي بعدما
منــع العلــماء من أداء وظيف م.
كان هدف ابن باديـس من ٕالاصالح الدينــي والاجتما ي والــثقا ي،
هو نفــس ما دف إليه الجمعيات ؤالاحزاب الوطنية ع ى اختالف
ً
منضويا
توجها ا ،املتمثل ي تحرير ٔالافكار والوطن .لم يكن ٕالامام
تحت أي حزب ،ورغم ذلك فقد شارك مع بعض العلماء ي املؤتمر
ٕالاسالمي للدفاع عن القضية الوطنية ،وترأس الوفد الذي توجه
لباريس للتعريف بمطالب ٔالاها ي .وبعدما ذاع صيت ٕالامام كمدافع
قوي عن مبادئ ٔالامة ،ال زﻩ مضايقات ومخالفات ومطاردات
خصومه وأعدائه ،حاولت السلطات الفرنسية جاهدة إغراءﻩ
باملناصب ،لكن دون جدوى.
ﻣﺮور ﻗﺮن ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﱡ
التصرف ي الوقف
دجن ﺮ )ديسم ﺮ( ١٨٣٠م كفل به لنفسه حق
املحمدي .و ذﻩ الخطوات املتسرعة وضع الفرنسيون أياد م
ع ى الدين ،وأصبحوا يتصــرفون كما يشـاؤون ي املساجــد
والقضاء والتعليــم .وقد صرح مديــر فرنﺴ للشؤون ٕالاسالمية" :لقد
ذللنا الدين ٕالاسالمي ،وبلغ ٔالامر أن ال يع ن إمام أو فقيه إال إذا
)(٤
شارك ي أعمال الجوسسة الفرنسية."...
وكانت الحملة الفرنسية بتوصـية من دائرة الاستعمار التابعة
لوزارة الخارجية قد اصطحبت معها أربعة عشر ّ
ً
فرنسيا
قسا
جاؤوا ليطبقوا ع ى أرض الجزائر املقولة التالية" :يجب أن يندحر
الهالل ،ح تعود الجزائر إ ى أحضان الصليب" .ومع مر الزمن
شارك رجال الكهنوت ي نشر املسيحية بالجزائر ،مثلما فعله ٔالاب
الفيجري ما ب ـ ن )١٨٧٨ -١٨٧٦م( ،حيث أسس  ٤٩كنيسة ،و٢٥
خورينة ،أبرزها كنيسة سان جوزيف بباب الواد ،وسان شارل
بآغا ،وقد وجد هـذا الراهب الدعم واملساندة من الدولة واملعمرين
الذين ساهموا بدورهم ي تأسيس  ٦٨كنيـسة سنة ١٨٨٨م
ل ﺮتفع العدد إ ى  ١٢١كنيسة سنة ١٨٩٢م .وكان شعار ٕالادارة
الفرنسية هو بناء كنيسة ي كل قرية ،وسعوا إ ى تنص ﺮ ٔالاها ي بكل
ً
ٔالاساليب والطرق ،وكان شعار املطران ال فيجري ما ي ي" :انطالقا
من السيدة ٕالافريقية ستشهد الجزائر سريان النشاط التبش ﺮي ي
القبائل والشلف والصحراء".
يبدو أن غاية املستعمرين لم تكن تنص ﺮ ٔالاها ي بمع الكلمـة،
ألن الفرنسي ن أنفسهم لم يكونوا من املمارس ن للشعائر الدينية،
بقدر ما كانوا دفون إ ى شل إرادة املقاومة عند الجزائري ن ،بدليل
ُ
ما نسب من قول للج ﺮال "بيجو" الــذي كان يو القساوسة ح ن
ً
ُيسلم إل م ٔالاطفال اليتامى ،قائال لهم ":اج دوا ي تحويلهم إ ى
)(٥
مسيحي ن ح ال يرفعوا سيوفهم ي وجوهنا مرة أخرى."...
اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺒﻴﺲ ﻗﺮارات اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
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استمرت فرنسا ي طمس الحقائق والتس ـ ﺮ ع ى أفعالها
الشنيعة ي ح ــق ٕالاسالم واملسلم ن ،ونجد ي الكلمة ال ألقاها
امللك الفرنســي ع ى مسامــع بعض أعيان قسنطينة حينما زاروا
فرنسا ،دئة للخواطر فقط ،وإسكات صوت ٔالاحرار ليتس
ُ
ً
قدما ي سياس م .وكان من بـ ن الوفد قا
للفرنسي ن امل
قسنطينة الشيخ محمد الشاذ ي ،حيث قال لهم امللك ..." :وأنا أبذل
جهدي ي حفظ دينكم وشريعتكم وبقاء مساجدكم وتعم ﺮها،
)(٦
وإحياء مدارسكم وعلومها."...
صدر قانون  ١٩٠٥الذي يـنص ع ى )فصل الدين عن الدولة(،
وطبق ع ى جميع ٔالاديان ،ما عدا الدين ٕالاسالمي الذي ظل رهن
اعتقادا م م أن إذالل ّ
ً
الديــن يكون من خالله
نــزوات قادة الغزاة،
)(٧
إذالل الــجزائري ن .ولم يتوقفوا عن ممارسا م العدوانية تجاﻩ
الــشعب الجزائري بكل الوسائل والطرق ،وبعد مرور قـرن ع ى
غزوهم للجزائر أقاموا احتفاالت يجة دامت ً
شهرا بأيامه ولياليه
الصاخبة ،أحيوا فيه ذكرى انتصارا م ع ى املقاومة املسلحة لألم ﺮ
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احتفل الفرنسـيون بمــرور قرن ع ى غــزو الجزائر ي ســنة ١٣٤٩
ً
شهرا ،أحيوا خالله ذكرى
هـ١٨٣٠/م بإقامة حفل ضخم دام
انتصارا م ع ى املقاومة املسلحة لألم ـ ﺮ عــبد القادر وثورات ١٨٧١م
وما عقب ا من انتفاضات شعبية ،استخدمت ف ا إدارة وجيش
الغزاة كــل أساليب قهر وإذالل ٔالاها ي .كان الهدف من إحــياء ه ــذﻩ
الذكرى البغيضة هو إذالل الجزائري ن وإشــعارهم باملهانة ،ألن
الــحكم الفرنﺴ للبــالد أصبح ً
أمرا واقـ ًـعا بمنظورهم ،وأن املــسألة
ٔالاهلية أصبحت من ب ن املوضوعات الحساسة واملعقدة ،وأنه ليس
هناك ما يمكن عمله بالنسبة للشعب العربــي الذي يجـب أن
ينقرض ،بحكم طبــيعة ٔالاشــياء ،كما انقرضت بعض القبائل
)(١
البدائية ي أمريكا الجنوبية أمام تقدم الحضارة.
بعدما أحكمت السلطات الفرنسية قبض ا ع ى الجزائر أخذت
ي دعم وجودها عــن طريق تطبيق مجموعة من القوان ن ال
تخدم ُوجودها ُوت ّ
عزز بقاءها بالبالد ،وتجسد ع ى امليدان بعض ما
جاءت من أجـله ،أال وهو تنــص ﺮ ٔالاها ي (٢).وكانت السلطات
الفرنسية قد ضللت حقيقة احتاللها للجزائر ّ
بتعهد )دوبورمون( ي
الــمادة الخامسة من وثي ـقــة الاستسالم بضمان حريــة املعتقد
للسكان "تعــطى الحريــة للديانة املحمدية وللمكاتب ٔالاهــلية ولديان م
مع اح ﺮام تقاليدهم وأمالكهم وتجار م وصنائعهم ...وأن ال يعارضوا
ي ذلك .وأن لنسا م الاح ﺮام التام ومزيد الاعتبار .ويقسم الج ـ ﺮال
ع ى ذلك بشــرفه" (٣).وبعد مرور شــهرين مــن توقيــع مــعاهــدة
الاستسالم أصدر قائد الحملة ً
أمرا يوم  ٨سبتم ﺮ ١٨٣٠م يق
باالستيالء علـى ٔالاوقاف ٕالاسالمــية.
والاستيالء ع ى ٔالاوقــاف ،يــع مصادرة الديــن املحمــدي وجــعله
ً
وخاضعا
رهن إشارة الغزاة ،وجعله غ ﺮ مســتقل ي إجراءاته
للسلــطة الفرنسية املدنــية والعسكريــة ،ألن املساجــد والكــتاتيب
والزوايــا ودور التعــليم والقائم ن عل ا تمولهم صــناديق ٔالاوقاف.
وملــا كان هذا ٔالامر ُيم ﱡ
س املسلم ن جميعا ي معتقدهمُ ،ويعد
ً
أمرا ً
خرقا للتــعهدات السابقــة ،فقد أصدر)دوبورمون( ً
ثانيا ي ٧
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دراﺳﺎت

اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ

كان للزوايا ي بداية ٔالامر دور فعال ي نشر الثقافة العربية
ٕالاسالمية ومحو ٔالامية بقدر كب ﺮ ،وكانت بمثابة مراكز دينية وثقافية
ومدارس قرآنية للكبار والصغار والبنات ،ولم تنتبه ٕالادارة الفرنسية
لخطورة أنشطة الزوايا إال بعد مرور وقت ليس بالقص ـ ﺮ ،وذلك
بعدما تيقنت أن الزوايا تعمل ع ى إفشال برامجها التغريبية،
فعملت بعد ذلك ع ى استمالة املرابط ن إل ا وتقديم املساعدات
لهم للوقوف ي طريق الحركة ٕالاصالحية وإحداث الصدع ب ن
العلماء ،ألن تلك ٕالاصالحات بدأت أنشـط ا تشوش ع ى ال ﺮامج ال
تحيكها ٕالادارة الفرنسية لتغريب وتنص ﺮ ٔالاها ي ،أو ع ى ٔالاقل
إبعادهم عن أداء املشاعر الدينية كمرحلة أو ى ي السياسة الرامية
إ ى دمج الشعب الجزائري برمته ،وانسالخه عن هويته العربية
ٕالاسالمية.
كان املؤيدون لفكرة الاندماج من الجزائري ن يرون أن هذا
القانون سيحققون به كافة حقوقهم ،ويحصلون ع ى الامتيازات
ً
ال يتمتع ا الفرنسيون .أما طلب التجنس فكان ً
شخصيا
مطلبا
حسب قانون ١٨٦٥م ،والقانون املعدل له لسنة ١٩١٩م الذي
ينص ع ى أن الجزائري ال ينال الحقوق السياســية إال إذا تجنس
بالجنسية الفرنسية .وملا وظفت جمعية العلماء املسلم ن جميع
العلماء املؤمن ن بسياسة ٕالاصالح ال خطط لها ٕالامام عبد الحميد
ً
ابن باديس فقد أحدثوا ً
تيارا جارفا استطاعوا بواسطته ع ى
ً
ً
ً
مضض تغيـ ﺮ أوضاع العــباد ً
واجتماعيا،
وأخالقيا
وعلميا
دينيا
فانقاد النواب باملجــالس النيابية واملحلية إ ى شعار "الحــصول ع ى
الحقوق الفرنسية ،دون التنازل عن الحالة الشخصية
)(١٢
ٕالاسالمية".
اﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ دﻋﺎة اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ

إذا كانت فئة من الجزائري ن قد استقبلت بال ﺮحاب مشروع
"بلوم فيوليت" الذي يعطي بعض الحقوق للذين يوافقـون ع ى
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كان لنتائج الحرب العاملية ٔالاو ى أثر واضح ع ى املشهد
السياﺳ الجزائري ،فمن جهة برز الو ي السياﺳ لدى الجزائري ن
تجسد ي ميالد ٔالاحزاب الوطنية ع ى اختالف اتجاها ا ،ومن جهة
ً
وعودا بإجراء
أخرى ،نجد فرنسا تمجد وجودها ي الجزائر ،وتقدم
ُ
إصالحات براقـة ،و ي الوقت نفسه تض ـيـق ع ى مناض ي الــحركة
ً
الوطنية بم ﺮرات واهية .ولكي تقطع ٕالادارة الفرنسية أشواطا ي
ً
طريق تغريب ٔالاها ي وطمــس شخصي م الوطنية ،اهتموا قليال
بتعليم ٔالافراد ي مدارسهم .وملا كان التعليم هو املدخل الرئيـس إ ى
ّ
املدنية والعصرنة ،فقد كثف القائمون ع ى املنظومة ال ﺮبوية ي
الجزائر ع ى جعل التعليم باللغة الفرنسية وسيلة إدماج كث ﺮ من
أشخاصا ُم ّ
ً
عين ن يسمحون لهم
ٔالاها ي .لك م باملقابل كانوا يختـارون

دور اﻟﺰواﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

عبد القادر وثورات  ١٨٧١وما عقب ا من انتفاضات شعـبية عارمة،
استخــدم فيــها الفرنسيون كل أســاليب القهــر والتعذيب لألهــا ي.
وكــان هدفهــم مــن وراء إحــياء هــذﻩ الذكــرى هــو إذالل الجزائري ن
وإشعارهم باستمرار وقع خنجر الغ ـزاة ع ى رقابــهم .هذا الخنجر
الذي وكزوا به نفوس وضمائر الجزائري ن استــمر ي الغوص داخل
الكيان الوط  ،بعدما كانت دوافع ابنة الكنيسة الكاثوليكية
ُ
ُ
املفضلة ورغب ا امللحة ،ي القضاء ع ى الديـن املحمدي الذي
جــندت له كــل أحقادها الدفينة منذ هزائمها ع ى يد املسلم ن أيام
الحروب الصليبية.
قانــون "ٔالاندجينا" اكتسبت السلطة ٕالادارية ال
بمقت
تقوم مقام السلطة التنفيذية بالجـزائر اختصاصات وصالحيات
السلطة القضائية ،وسقطت بذلك الضمانات ) الغي ــر مطـبقة ع ى
الواقــع( لحرية ٔالافراد والجماعات ،بحجة املحافظة ع ى ٔالامـن
وسالمة ٔالاشخاص .وتمثلت هذﻩ الاختصاصات ي عدة نقاط م ا:
) (١للحاكم العام الحق ي توقيع العقوبات دون محاكمة.
)ٔ (٢الاخذ بمبدأ املسؤولية الجماعية حينما يذنب فرد ،فإن
الجماعة ي ال تجزي عنه.
) (٣يحق للمتصرف ن ٕالاداري ن ورؤساء البلديات حبس ٔالاشخاص
ومصادرة ممتلكا م دون اللجوء إ ى القضاء.
) (٤إجبار القبائل ٔالامازيغية ع ى التقا لدى املحاكم الفرنسية.
) (٥إصدار حكم بالسجن ،أو التغريم ،أو مصادرة املمتلكات
للمخالفات التالية:
 فتح مدرسة أو مسجد أو زاوية بدون ترخيص.ُ
 رفض العمل ي مزارع املعمرين . التأخر ي دفع الضرائب. التلفظ بعبارات معادية لفرنسا. التجمع ألك ﺮ من خمسة أفراد. عصيان القياد.)(٩
 ترك محل ٕالاقامة بدون رخصة.)(٨

بمتابعــة تعليمــهم الابتدائي ،ثم ينتقون النخـبة ويسمحون لــهم
الولوج إ ى املدارس الثانوية.
ُ
لكن هذا الصنف من املتعلم ن كان الجزائريون ينــظرون إل ــم
نظــرة ازدراء ،عكس نظر م للمتخرج ن من الجامعات ٕالاسالمية
الك ﺮى كالقروي ن والزيتــونة ؤالازهر الشريف (١٠).ولم يرض ٔالاها ي
بسياسة فرنسا الرامية إ ى اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية،
وإقصاؤها من الدوائر الرســمية ،وإحالل اللغة الفرنسية مكا ا ،ثم
التضييق ع ى العلماء واملعلم ن .دف فرنسا من وراء سياس ا إ ى
ً
فرنسة الجزائر ً
فكرا ،ولغة ،وسلوكا .غ ﺮ أن ٔالاها ي قاطعوا املدرسة
ً
الحكومية واعت ﺮوا تسجيل أبنا م ا مدخال إ ى التنص ﺮ والخروج
من امللة .وأمام العقبات ال وضع ا ٕالادارة الفرنســية أمام الحركة
ٕالاصالحية وجـهت جريد الشهاب والنجاح نداءات من أجل تعميم
التعليم العربي (١١)،ألن الناس صاروا ينظرون إ ى املراسيم
واملؤسسات الفرنسية كأساليب للتنص ﺮ.

א
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فاطمة الزهراءٔ ،اساليب اإلمام...

اﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ اﻟﻤُﻌﻠﻢ اﻟﻤُﺼﻠﺢ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

ً
كان دخول ابن باديس ميدان ٕالاصالح متخذا الجامع ٔالاخضر
للنضال بالكلمة والقلم إلنقاذ الشعب الجزائري وجمع شمله
وتوحيدﻩ ع ى كلمة سواء للوقوف ي وجه السياسة املاكرة ،بعدما
ّ
ضن املستعمر أنه لم يبق له إال القليل من ُ
الجهد لتنص ﺮ الجزائري ن
والقضاء ع ى لغ م وإدماجهم عن آخرهم .ويقول ابن باديس ي

ISSN: 2090 – 0449

كانت بداية عبد الحميد ابن باديس نحو التعليم من الجامع
الكب ﺮ ،لكن إمام املسجد ابن املوهوب منعه من التدريس ي
املسجد بحجة عدم تلقيه ً
إذنا ُم ً
سبقا من السلطات الفرنسية .وكان
لهذا التصرف امله ن لشخص الشاب ابن باديــس ي املسجد أثر
ً
مجاهدا
كب ًﺮا ع ى نفسيته ،لكنه سرعان ما تجاوز املسألة باعتبارﻩ
ً
ً
وداعيا إ ى ﷲ ،واعت ﺮ هذا التصرف كحجرة ع ﺮة ي ســبيل
ومصلحا
طريق ٕالاصالح الطويل الشائك .بعد ُمدة قـص ﺮة من تلك الحادثة
شرع ابن باديس ي تعليم ٔالاطفال الذين بلغوا سن التعلم ي
مدرسة بمسجد سيدي بومعزة ،أطلق عل ا اسم "املكتب العربي"،

ثم نقلها إ ى الجمعية الخ ﺮية ،ويقول ابن باديــس ي هذا الصدد:
ً
قاصرا ع ى الكبار ،ولم يكن
"كان التعليم املسجدي بقسنطينة
ّ
للصغار إال الكتاتيب القرآنية ،فلما يسر ﷲ ي الانتصاب للتعليم
سنة هـ١٩١٣/١٣٣٢م جعلت من جملة دروﺳ تعليم صغار
الكتاتيب القرآنية بعد خروجهم م ا ي آخر الصبيحة وآخر
العشية (١٤)."...وبعد تأث ﺮ هذﻩ الجهود ي مجال التعـليم املدرﺳ
الحــر بقسنطينة قــام املخلصون من العلماء والعامة بإنشاء مدارس
للتــعليم القومي ي مناطق أخرى من املنطقة الشرقية ،وعمت بعد
ذلك كل أرجاء الوطن عندما توفرت ٕالامكانيات وسمحت الظروف
ً
ً
حيويا
بذلك .وكان هدف ابن باديس من التعليم أن جعله مدخال
لتحقيق الحركة ٕالاصالحية املتمثل ي بناء جيل يحم العروبة
والوطن والعربية والدين والتاريخ وتحص ن املجتمع ضد الاندماج.
كان ابن باديس يرى أن املخرج الحقيق لتغي ﺮ الوضع الذي آل
إليه املجتـمع الجزائري ال يكون إال بإرادة الشعب الجزائري ع ى
اختالف أطـيافه ،وذلك بعدما شارك ي املؤتمـر ٕالاسالمي باسمه
الشخ  ،وترأس الوفد الذي قابل الوزير الفرنﺴ بباريس
ً
للمطالبة بفصل الدين عن الدولة تنفيذا ملرسوم ٢٧
سبتم ﺮ١٩٠٧م ،ومطالب أخرى ،وقد أجا ــم الوزير بقــوله" :أقول
لكم بكل صراحــة :إن ـ أعارض كل املعارضة ي أن أعطيـكم الــنيابة
ال ﺮملانية ما دمتم ع ى حالتكم الشخصية ٕالاسالمــية (١٥)."...وأكد ي
هذا املجال قوله" :ال تتغ ﺮ السياسة الاستعمارية ي الجزائر عن
طريق وفود تذهب إ ى فرنسا ،وال بلجان تبع ا الحكومة العليا إ ى
الجزائر ،ذلك أن حكومة الجزائر الاستعمارية أقوى من حكومة
فرنسا ذا ا هنا ...فالوفــود إذن ال تستطيع أن تغ ﺮ ً
شيئا ،وألن
)(١٦
الشعب الجزائري هو الذي يستطيع أن ُيغ ـ ﺮ كل ء."...
وقد كانــت عروبة الجزائر وإسالمها من ب ن القضايا ال دافع
ع ا ابن باديس بكــل ضراوة وخاض معارك سياسية وفكرية ّ
ضد
حكام فرنسا وسياس ا ،وضد النخبة ال انساقت تشكك ي وجود
الكيان الوط تارة وتنكرﻩ تارة أخرى .بعدما ظن كث ﺮ من
السياسي ن أن فرنسا نجحت ي جعل الجزائر مقاطعة فرنسية
بإصدارها قوانيـن ومراسيم ومشاريع تصب كلها نحو هدف واحد هو
فرنسة لسان ٔالاها ي ،وتشويه تاريخهم الوط  ،والقضاء ع ى
مقومات الشخصية الوطنية ،ي هذﻩ املرحلة املتم ة بمرحلة ما ب ن
الحرب ن أح ٕالامام فكرة الوطن الجزائري ،وعمل ع ى نشر
التعليم العربي ٕالاسالمي ب ن املتعلم ن الصبية والشباب والكهول
بما ف م النساء.
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الاندماج ،فإن ابن باديس قد نبه ي كث ﺮ من املرات إ ى خــطورة
سياسة ٕالادماج والتجنس ،وآثارها الوخيمة ع ى الشخصية الوطنية
والدين املحمدي .لقد حشد الاحتفال البغيض بالذكرى املئوية
الحتالل الجزائر ّ
همة وغ ﺮة العلماء املسلم ن ع ى دي م ووط م،
فقرروا إنشاء جمعية تناهض أهداف املستعمر الفرنﺴ  ،وجعلوا
ً
شعارا يع ﺮ عن مقاصدهم هوٕ" :الاسالم ديننا ،والعربية لغتنا،
لها
والجزائر وطننا" ،وانتخبوا العالمة الجليل عبد الحميد ابن باديس
ً
رئيسا لها.
نجح ٕالامام ي توحيد صفوف العلماء املسلم ن وانشأ جمعية
)(١٣
العلماء املسلم ن ال كانت عبارة عن "حزب دي إسالمـي"،
وطابعها غ ﺮ سياﺳ من أجل محاربة ٔالاساليب الاستعمارية العديدة
للقضاء ع ى ٔالامة العربية املسلمة .وكان سالحه الرئيس هو بعث
الروح ٕالاسالمية ي النفوس ،ونشر العلم ب ن الناس .وقد أنشأ
لذلك املدارس للناشئة مـن ٕالاناث والذكور ،وألقى الدروس ي
املساجد لعامة الناس ،وخاض حملة عشواء ضد الزاوية العلوية
وشيخها ابن عليوة ال كانت تنشر الخرافات ؤالاباطيل ،وتعرضت
مجل ا البالغ الجزائري ) (١٩٤٣ - ١٩٢٦بالرد العنيف ع ى جمعية
العلماء املسلم ن .وقد تسبب ذلك البن باديس ي كث ﺮ من
املشاكل مع السلطات الفرنسية ،ووصل غيض أذناب الاستعمار إ ى
أن ّدبروا مكيدة اغتيال ٕالامام وهو راجع من املسجد إ ى سكناﻩ،
لكن ﷲ أنجاﻩ بفضله.
ً
ً
ُ
ُ
ً
لم يكن ابن باديس مصلحا فحسب ،بل كان مجاهدا سياسيا،
ُم ً
جاهرا بعدم شرعــية الاحتالل ال يخاف ي ذلك لوم الئم.
شخصيته متعددة الجوانب ،متنوعة املواهب ،فهو عالم وارع،
وفقيه مج د ي أمور الدين ،مساير ملقتضيات العصر وظروف
الحياة ،مجدد ي طــرق التعليم (١٢)،ولم يكن يـفكر ي ء أك ﺮ من
تفك ﺮﻩ ي إصالح أحوال البالد ،وإنقاذ الشخصية الوطنية من
الانحالل واملسخ ،والوقوف ي وجه من يستغلون الدين ٕالاســالمي
لإلبقاء ع ى الخرافات وإتباع ٔالاباطيل ،وعبادة العباد من دون ﷲ
الواحد القهار ،وقد آمن بأن العمل ٔالاول ملقاومة الاحتالل الفرنﺴ
وإخراجه من البالد هو تعلــيم العباد وإعداد الناشئة لحمل ن ﺮاس
الحرية.

دراﺳﺎت

א
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ٕالاصال ي للعلماء لدى ٕالادارة الفرنسية ،ويع ﺮون عن مطالب
ٔالاها ي.
ً
إن جمعية العلماء املسلم ن ال لم تكن تمارس السياسة علنا،
كانت ترمي إ ى ما ترمي إليه ٔالاحزاب السياسية من تحرير ٔالافكار،
والوطن ،والشعب ،وهذا ما يفهم من خطبة ٕالامام" :وهذﻩ ٔالامة
الجزائرية ٕالاسالمية ليست ي فرنسا ،وال يمكن أن تكون فرنسا ،وال
تريد أن تص ﺮ فرنسا ،وال تستطيع أن تصبح ي فرنسـا ولو أرادت،
بل ي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد ي لغ ا ،و ي أخالقها ،و ي
عنصرها ،و ي دي ـ ا ،ال تريد أن تندمج ،ولها وطن محدود مع ن،
)(٢٠
هو الوطن الجزائري بحدودﻩ الحالية املعروفة."...
ﻣﺠﻬﻮد اﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺻﻼح

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

الانتماء إ ى الجزائر ال يكون إال باالنتماء للعناصر املكونة
للشخصية الوطنية ،وتحريرها من أشكال الجهل ،وتثقيف الناس
وتعليمهم اللغة العربية ،وتاريخهم الوط وأمور دي م .وح يحس
الجزائري أنه ينتم لهذا املجتمع عليه أن يعيش واقع مجتمعه ،ألن
الانتماء ال يكون ببـطاقة الهوية ال تمنحها ٕالادارة الاستعمارية،
أو كسب الجنسية لطالب التجنس ،إنما تكون باالنتماء للوطن
الذي تجعله يتفاعل مع قيم مجتمعه العربي املسلم .كان ابن
باديس يكرس ج ً
ـهدا كب ًﺮا إلصالح أحوال العباد والبالد ،وإنقاذ
الشخصية الوطنية من الغوص ي أحضان ٕالادارة الفرنسية ،وقد
كلفه ذلك التصدي لالسـتعمار وأذنابه بكل ما أوتي من قوة ودعم
من زمالئه العلماء ،والنضال الفكري والـسياﺳ والثقا ي وبعث
تعليم اللغة العربية ي كامل أرجاء الوطن الســليب ،ومحاربة البدع
)(٢١
والخرافات والتمسح باألضرحة والشعوذة.
ً
منضويا تحت أي حزب ،ورغم ذلك فقد شارك
لم يكن ٕالامام
مع بعض العلماء فــي املؤتمر ٕالاسالمي للدفاع عن القضيــة الوطنية.
وشارك ي الوفد الذي توجه لباريس من أجل التعريف بمطالب
ٔالاها ي .وبعدما ذاع صيت ٕالامام كمدافع شهم كالطود عن مبادئ
ٔالامة ال زﻩ مخالفات وال مطاردات خصومه وأعدائه ،حاولت
السلطات الفرنسية جاهدة إغراءﻩ باملناصب ،لكن الجبل ما هزته
ريح .كان ّرد الفعل عما كتبه ٕالامام ّردا ع ى فرحات عباس ،الذي
أنكر عليه ما ادعاﻩ أثرها ي كل ٔالاوساط "أحدثت كلمتنا الصريحة
أثرها املطلوب ،وكان لها الدور العظيم الذي كنا نتوقعه لها ،فتلك
أول مرة جو ت ف ا الحكومة ،وجوبه ف ا رجال السياسة بحقيقة
)(٢٢
ناصعة ،ي ع ن الصواب الذي تعتقدﻩ ٔالامة."...
ال يمكن تغي ﺮ أسلوب حياة شعب ي بضع سن ن وبصورة
ً
فجائية ،خاصة عندما يكون ٔالامر يتعلق بشعب يستطيع أن يتذكر
بأنه كان ي يوم من ٔالايام ّ
سيد ُمح ﺮم .وقد خاض الشيخ ابن
ً
جيدا ضد الاستعمار ودعاة
باديس ي معركته ال حضر لها
ﱡ
التغـريب والطرقــية ،ع ى أرضية صلبة مـن ٕالايمان باهلل ،والثقة
بشعبه املسلم .وهو ي ذلك يقول "سجون وا امات ونكبات :ثالث
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ذلك" :لو جئنا شعبنا بعد عشرين سنة ملا أدركنا فيه قابلية للعالج.
ولكن ﷲ أراد خ ًﺮا ذا الشعب ،بعث فيه من آمن بنشورﻩ ،بعد
إيمان الكث ﺮ بموته (١٧)."...وكان الاستعمار الفرنﺴ قد ركز هجومه
ع ى اللغة العربية لضرب املسلم ن بعضه ببعض ،وعزل ٔالامازيغ
ً
محاوال جعلهم ً
أتباعا له لتنفيذ سياسة التغريب وطمس الشخصية
الوطنية.
ي املؤتمر الثاني لطلبة شمال إفريقيا املسلم ن ) ٢٠أبريل
 (١٩٣١دعا املؤتمرون إ ى ضرورة تدريس اللغة العربية وتعميم
نشرها ،وإ ى كيفية العمل من أجل تحقيق هذﻩ الغاية .كما ّ
شدد
ع ى ضرورة تدريس التاريخ ٕالاسالمي .وكانت هذﻩ املطالب تصب ي
مطــالب الجمعية ؤالاح ـزاب الوطنية ال تدعو إ ى إبراز الشخصية
الوطنية (١٨).بعدما نجح ٕالامام ابن باديس ي توحــيد صفوف
ُ
العلــماء املسلم ن ملواجهة ٔالاساليب املتعددة للقضاء ع ى ٔالامة
العربية ٕالاسالمية ،وبعث الروح ٕالاسالمية ي النفوس ،ونشر العلم
ي معركة مع الحاكم الفرنﺴ سنة
ب ن الناس ،دخل
١٣٥٢هـ١٩٣٣/م ،وا مه بالتدخل ي الشؤون الدينية للجزائري ن
)(١٩
ع ى نحو مخـالف للدين والقانون الفرنﺴ .
بعدما كانت رغــبة كث ﺮ من السياسي ن الجزائري ن ما بـ ن
الحربيــن طلـب الحصول ع ى املساواة مع الفرنسي ن ،ونيــل حــق
املواطنة عن طريق الاندماج ،مقابل تخل م عن دي م ،وتنازلهم عن
هوي م ،فقد أفشل ٕالامام فكرة الاندماج سنة ١٣٥٣هـ ١٩٣٦/م,
وشن ً
حربا ال هوادة ف ا ع ى دعاة الاندماج والتجنس ،ألن ذلك
يعت ﺮ أك ﺮ خطر ّدد ٔالامة ،وهذا بعدما تعاظم الو ي الدي ي
أوساط ٔالامة ،وأحبط أساليب الطرقيـة وبدعها ،وعمل ع ى فهم
الدين كما يراﻩ السلف الصالح بالعودة إ ى كتاب ﷲ وسنة رسوله
املصطفى ،و ذا الفهم الصحيح للدين توثقت ُعرى ٔالاخوة ب ن
الجزائري ن ع ى اخــتالف انتماءا ــم السياسية ؤالايديولوجية،
واختالف لغة تعلمهم ،وبات من املحال فصل الدين عن السياسة.
إذا كانت فئة من الجزائري ن قد رضيت بمشروع )فيوليت(
الذي ُيعطي بعض الحقوق للذين يوافقون ع ى الاندماج ،فإن ابن
باديس قد ّنبه إ ى خطورة سياسة ٕالادماج والتجنس ،وحارب
دعا ما ،ألن املستعمر كان يريد إدماج أرض الجزائر ي فرنسا،
وسلخ الـجزائري ن عن مقوما م باالبتاع والذوبان ،فتحول بعد ذلك
أولئك الـنواب من دعاة التجنس إ ى املطالب ن بفصل الدين عن
الدولة ،وإلزامية تعليم اللغة العربية ضمن املناهج الدراسية ،بعدما
تب ن لهم مقاصد الفرنسي ن الحقيقية ،وهذا بفضل تعاظم الو ي
الدي الذي كرس ابن باديس وقته لغرسه ي نفوس الجزائري ن
ع ى اختالف تكوي م وانتماءهم السياﺳ  ،وأحبط أساليب
الطرقية ال أدخلت البدع والخرافات كجزء من الدين ،وٕالاسالم
ً
بريء م ا ،وعاد الناس إ ى كتاب ﷲ وسنة رسوله تدريجيـا ،وفهم
السياسيون أهداف فرنسا من وراء قواني ا .و ذﻩ املواقف املشرفة
ُ
للنخب السياسية الوطنية أصبح هؤالء املنتخبون يمثلون الجناح
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والدين والعباد .وقد تطلب ذلكّ ،
التصدي لالستعمار وأذنابه
وقوانينه بحكمة وبص ﺮة .ويرى ابن باديس أن املخرج الحقيق لتغي ﺮ
الوضع الـذي آلت إليه ٔالامة الجزائرية ال يكون إال بإرادة وعزيمة
جميع مكونات الشعب املسلم ،حيث كان دائم التفك ﺮ ي إصالح
أحوال العباد وإنقاذ الشخصية الوطنية من التفكك والذوبان
بسبب سياسة فرنسا املتبعة ي هذا املجال منذ أن وطئت
جـيوش الغزاة أرض الجزائر ،والوقوف ي وجه محاوالت النيل من
وحدة شع ا املوحد منذ أجيال عديدة.
ﺧﺎﺗﻤﺔ

لقد استطاعت الجزائر بفضل ما منحها ﷲ من خ ﺮات وموقع
جغرا ي ممتاز أن تجلب لنفسها الحسد وأطماع أعداء الهالل.
وبعدما احتلت فرنسا الجزائر سنة ١٨٣٠م ،سارعت إ ى إصدار
جملة من املراسيم والقوان ن ُ
تص ّب ي خانة ّ
ضم الجزائر للكيان
ُ
الفرنﺴ  ،غ ﺮ أن عزيمة الرجال املخلص ن من ٔالامة الجزائرية
ُ
املسلمة لم يستكينوا ،ورفعوا بالكلمة والقلم والبندقية راية
ُمجاهدة النفس ؤالاعداء ،إلبقاء ٔالامة الجزائرية محافظة ع ى دي ا
وعقيد ا .وهل ُيعقل أن يستمر شعب ي تبعية ُمغتصبه بعدما أنار
ُ
له العلماء املصلحون الطريق ،وسلحوهم باإليمان باهلل وفتحوا لهم
صفحات تاريخهم املجيد ليتعرفوا ع ى أعمال آبا م الصناديد،
ليسلكوا سبيل العزة والكرامة والتحرر من البدع والجهل ون ﺮ
الاستعمار.
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ال تب الحياة إال ع ى أسسها .وأمة أخذت تقدم الضحايا ي ســبيل
)(٢٣
سعاد ا ،حــقيقة بأن تنال السـعادة وبأن نأ ا."...
ّ
سعت الحكومة الفرنسية بكل الوسائل إ ى الحد من نشاط
الجمعية ،وذلك بتـعطيل الجرائد ال كانت تصدرها ،وإغالق
مدارسها ،ومالحقة معلم ا وعلما ا وإلـحاق ش ال م م .ورغم
ك ﺮة املضايقات إال أن الجمعية لم تستسلم ً
أبدا ،وذلك لكون ٕالامام
وإخوانه العلماء أعدوا أنفسهم ملثل ما يتعرضون له .أما ٕالادارة
الفرنسية فكانت تسابق الزمن وتصدر قرارات تلو القرارات ،إ ى أن
أصدرت قرار منـع نشر الجرائد باللغة العربية ع ى اعتبار أ ا لغة
أجنبية ،ويتطلب ذلك ً
ً
)(٢٤
مسبقا من الجهات الفرنسية املعنية.
إذنا
استعان ابن باديس ي نهجه ٕالاصال ي ع ى الكلمة الطيبة،
وتعليم الناشئة ،وإصدار الجرائد لنقل ٔالافكار ٕالاصالحية ،ومقاومة
مزاعم أعداء ٔالامة العربية ٕالاسالمية بتاريخها املجيد ،ولغ ا
العربية الضاربة أطنا ا ي املجتمع الجزائري .سخر ابن باديس
والعلماء أقالمهم خدمة لإلصالح الدي  ،وحاربوا الخرافات والبدع
ُ
ال كانت تروج عــند املبتدع ن من الطرقية ،كما قاوموا أفكار
الفرنسة والتغريب ال كان الاستعمار وأذنابه يــبثو ا ي عقول
الشباب ،وذكروهم بأن الجزائر أمة لها قومي ا ودي ا ولغ ا وتاريخها
املجيد ،ال ينقصها ء من مقومات ٔالامم (٢٥).استخدم ٕالامـام ي
كث ﺮ من مقاالته بأسبوعية الشهاب ً
نوعا من املرونـة السياسية،
ح ال تتعرض كسابقا ا من الجرائد إ ى التشميع ،فكان يخفف
ّ
يحتد خطابه مع أقطاب
اللهجة مع السلطة ي فرنسا ،بينما
الاستعمار وأذنابه .وقد تحولت الشهاب إ ى مجلة تؤرخ للحركة
الفكرية ي مرحلة من تاريخ الجزائر ،إ ى أن توقـفت عن الصدور
بقرار من الوا ي العام شهر أوت )أغسطس( ١٩٣٩م بعد دخول
)(٢٦
فرنسا الحرب العاملية الثانية.
كان إمامنا الجليل ذو شخصية متعددة الجوانب ،متنوعة
املواهب ،فهو عالم ورع ،وفقيه مج د ي أمور الدين ،مساير
ملقتضيات عصرﻩ ،مجدد ي أساليب التعليم ال اتخذ م ا رك ة
ٕالاصالح الوط  ،إنه زعيم ي النضال السياﺳ  ،واسع الاطالع بما
يدور حوله و ي العالم .كان يرى أن الفصل ب ن عناصر الشخصية
الوطنية ،هو نوع من الفصل بيـن مكونات ال ء الواحد ،الذي إذا
ً
عنصرا ذهبت حقيقته ،وأن الانتماء إ ى الجزائر ال يتم
حذفنا منه
إال باالنتماء إ ى جميع العناصر املكنة لألمة الجزائرية املسلمة،
فالجزائري ال يكون جز ً
ائريا إال إذا عاش خصوصيات مجتمعه،
والانتساب ال يكون ببطاقة الهوية ،أو كسب الجنسية .والفرد الذي
ال يح ﺮم تلك املقومات وال يتفاعل معها ،فرد تائه ،فاقد ٕالاحساس
ُ
بذاته وك ه ،ألن قيمة الفرد بقيمة ّأمته.
ُ
ﱡ
ينصب كث ًﺮا ي العمل ع ى
إن تفك ﺮ ٕالامام املجدد املصلح
إصالح أحوال البالد ،وإنقاذ الشخصية الوطنية ،والوقوف ي وجه
ّ
ٕالادارة الفرنسية من الن ـيل من وحد ا وتماسكها ،وقد تفرغ ٕالامام
لتحقيق هذا الهدف بكل ما أوتي من عزم وحسم خدمة للبالد
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) (١فضيل)عبد القادر( ورمضان )محمد الصالح( ،إمام الجزائر -عبد الحميد
بن باديس .شركة دار ٔالامة للطباعة والنشر والتوزيع .طبعة ٢٠١٠م.
ص.٣٢:
) (٢عباد )صالح( ،الجزائر خالل الحكم ال ﺮكي ) .(١٨٣٠ - ١٥١٤دار هومة.
الجزائر .طبعة  .٢٠٠٥ص.٢٥٩ :
) (٣الجيال ي )عبد الرحمن( ،تاريخ الجزائر العام.ج .٣-ديوان املطبوعات
الجامعية .الجزائر .١٩٩٤/١٥١٥ .ص.٤٠٥ :
) (٤العس ي )بسام( ،عبد الحميد بن باديس ،وبناء قاعدة الثورة الجزائرية.
دار الرائد -دار النفائس .طبعة ٢٠١٠م .ص.٦٥:
) (٥السائ ي )محمد العلم ( ،شبكة معرفية  ٣٠ -أبريل veecos.net.٢٠٠٨
) (٦الجيال ي )عبد الرحمن( ،املرجع السابق ،ص.٤٠٥ :
) (٧فضيل)عبد القادر( ،املرجع السابق .ص.٣٢:
) (٨العس ي )بسام( ،املرجع السابق .ص.٦٥:
) (٩منتديات الشامل -قسم ال ﺮبية والتعليم -تاريخ ٕالاتاحة  ١١أكتوبر .٢٠١٠
) (١٠قنان )جمال( ،التعليم ٔالاه ي ي الجزائر ي عهد الاستعمار )-١٨٣٠
 .(١٩٤٤منشورات املركز الوط للدراسات والبحث ي الحركة الوطنية
وثورة أول نوفم ﺮ .١٩٥٤طبعة خاصة .الجزائر  .٢٠٠٧وزارة املجاهدين.
ص.١٦٩ :
) (١١مراد )ع ي( ،ترجمة يحياتن )محمد( ،الحركة ٕالاصالحية ٕالاسالمية ي
الجزائر .طبعة خاصة .٢٠٠٧.ص.١٦٥:
) (١٢العس ي) بسام( ،املرجع السابق ،ص.١١٦ :
) (١٣مراد )ع ي( ،ترجمة يحياتن )محمد( ،املرجع السابق .ص.١٥٠:
) (١٤فضيل)عبد القادر( ،املرجع السابق ،ص.٥٧ :
) (١٥فضيل)عبد القادر( ،املرجع السابق ،ص.٤٢ :
) (١٦فضيل)عبد القادر( ،املرجع السابق ،ص.١٤٦ :
) (١٧العس ي)بسام( ،ص.١٢٢ :
) (١٨العس ي)بسام( ،املرجع السابق ،ص.١٢٧:
) (١٩قنان)جمال( ،املرجع السابق ،ص.٢٠٣:
)ٕ (٢٠الامام عبد الحميد بن باديس )١٩٤٠ / ١٨٨٩م( .متاح بتاريخ ٢٢
نوفم ﺮ  ٢٠١١ع ى الرابط.(yabeyrouth.com) :
) (٢١الجيال ي)عبد الرحمن( ،املرجع السابق ،ص.٣٥٦ :
) (٢٢فضيل)عبد القادر( ،املرجع السابق ،ص.٦٣
) (٢٣فضيل)عبد القادر( ،املرجع نفسه ،ص.١٤٧:
) (٢٤العس ي )بسام( ،املرجع السابق ،ص.٩٨:
) (٢٥ناصر )محمد( ،الصحف العربية الجزائرية من  ١٨٤٧إ ى  .١٩٥٤دار
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أهمية موضوع الكتاب
اعتمدت الحكومات املركزية واملستقلة منذ قيام الدولة العربية
ٕالاسالمية ي تدب ﺮ شؤون الحرب والسياسة وٕالادارة ع ى النا ن من
رجاالت ٔالاسر الشريفة .وكان آل املهلب العمانيون أسرة ذات رياسة
ونباهة منذ فجر ٕالاسالم ،فقد كان لهم دور بارز ي الفتوحات
ٕالاسالمية ع ى الج ة الشرقية ي عهدي عمر بن الخطاب وعثمان
بن عفان ،كما شاركوا مثل غ ﺮهم من العشائر والقبائل العمانية ي
فتوح فارس والسند منذ استقرارهم بالبصرة ي خالفة عثمان بن
عفان ،وكانوا ي حزب الخليفة ع ي بن أبي طالب بعد معركة الجمل
ضد خصومه .وقد اش ر املهالبة كما يذكر العوت بال ام طاعة أو ى
ٔالامر ،فالتحقوا بخدمة ٔالاموي ن وصاروا من رجاال م ،وارتفعت
مكان م لد م ،فقد عهدوا إ ى املهلب بن أبي صفرة رأس هذﻩ ٔالاسرة
بعدة مهام عسكرية ك ﺮى ي خراسان والسند وبالد ما وراء ال ر،
كما أوكلوا إليه وأوالدﻩ مهمة التصدي لخطر الخوارج ٔالازارقة
والقضاء عل م .وتقلد املهلب وأوالدﻩ وأشهرهم يزيد أر ى املناصب
ٕالادارية والعسكرية ي عهد الخليفة عبد امللك بن مروان وولدﻩ
سليمان ،وواصلوا جهودهم ي الفتوحات ي بالد فارس وبالد ما وراء
ال ر .وهكذا برز م م رجال ذاع صي م ي ٓالافاق بما اتصفوا به من
علم ،وحزم وشجاعة ،وكفاية إدارية ،وجود وكرم ،و ي ذلك يذكر
ابن خلكان "وخلف املهلب عدة أوالد نجباء كرماء أجواد أمجاد"،
وقد "أجمع علماء التاريخ ع ى أنه لم يكن ي دولة ب أمية أكرم من
ب املهلب".
ّ
ورغم النكبة ال حلت بآل املهلب ع ى أيدي ٔالاموي ن ي موقعة
العقر ،وما أصا م بعدها ي قندابيل )  ١٠٢هـ  ٧٢٠ /م ( ،من قتل
وأسر وتشريد ،فقد نشأ م م جيل جديد ُ
بعمان والعراق وخراسان
ُ
وجرجان وغ ﺮها ،و ي عصر الدولة العباسية ضربوا ي كل فضيلة

بسهم؛ فكان م م القادة العسكريون ،والوزراء والكتاب ووالة
ٔالاقاليمَ ،
وح َملة العلم ورواة الحديث ،ؤالادباء والشعراء .ومع أ م
ي ٔالاصل عمانيون ،غ ﺮ أن نشأ م وإقام م خارج ُعمان جعل م ال
ُيعرفون هناك إال بالنسبة إ ى البلد الذى سكنوﻩ وتناسلوا به ،فقيل:
املهالبة البصريون ،والكوفيون ،والبغداديون ،والخراسانيون،
والجرجانيون ،والسمرقنديون ،واملكيون ،واملصريون ،ؤالاندلسيون
وغ ﺮ ذلك.
ُ
وقد اهتم الكتاب القدامى من املهالبة وأنصارهم وموال م
بنس م ومناكحهم و تاريخهم ،فخصصوا لذلك بعض مصنفا م؛
فقد ألف خالد بن خداش بن عجالن املهل موالهم )ت  ٢٢٣هـ /
ً
ً
 ٨٣٨م ( ،وكان مؤرخا ومحدثا ثقة ،كتاب ن عن تاريخهم ،والخدمات
الجليلة ال أدوها للدولة ٔالاموية ،وتصد م للخوارج ٔالازارقة،
الكتاب ٔالاول بعنوان " أخبار آل املهلب " ،والثانى بعنوان " ٔالازارقة
وحروب املهلب"  ،وأفرد العالمة أبو الفرج ٔالاصفهاني )ت  ٣٦٢هـ
٩٧٢/م( صاحب ذي الوزارت ن الحسن محمد بن هارون املهل
ً
)وزير معز الدولة بن بويه ي عهد الخليفة املطيع العباﺳ ( ،كتابا
عن نس م بعنوان" نسب آل املهلب" ،وكان للمغ ﺮة بن محمد املهل
كتاب بعنوان" مناكح آل املهلب" ،وصنف يزيد بن محمد املهل
ً
الشاعر كتابا بعنوان " :كتاب املهلب وأخبار ولدﻩ " ،كذلك خصهم
ّ
النسابة الثقة محمد بن عبد الرحمن العبدي )تو ي قبل سنة ١٠٣
هـ ٧٢١ /م( ،بكتاب ن هما " :مناكح آل املهلب" ،و" نسب ولد أبي
صفرة املهلب وولدﻩ " .ولألسف فإن هذﻩ الكتب مفقودة ولم تصل
إلينا ،ولم نطلع ع ى ء م ا.
ّ
والنسابة ،وأصحاب كتب الحديث ،وال ﺮاجم
غ ﺮ أن املؤرخ ن
ً
والس ﺮ واللغة ؤالادب قد ذكروا أخبارا متفرقة عن نسب آل املهلب
وتاريخهم ونشاطهم السياﺳ والحربي ،ومآثرهم ي ٕالاقدام والجود
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والكرم ،والعلم ؤالادب ي ثنايا مصنفا م ،واعتمد عل م املؤرخون
املحدثون الذين تحدثوا عن آل املهلب عند تأريخهم لحركة الفتوح
ٕالاسالمية ع ى الج ة الشرقية ،ودراسة تاريخ الدولة العربية
ٕالاسالمية منذ عصر الراشدين ح عصر الدولة العباسية.
وقد كان ُ
لجرجان  -و ي حاليا مدينة إس ﺮاباذ من أعمال
مازندران ي جمهورية إيران ٕالاسالمية  -شأن عظيم ي التاريخ العلم
ٕالاسالمي ،لشهر ا بك ﺮة النابغ ن من علما ا وشيوخها وفضال ا.
وكان للمهالبة دور سياﺳ وثقا ي مهم ا؛ فهم الذين فتحوها
َوم ّ
صروها ،ونشروا ٕالاسالم ا .وكانت من واليا م زمن ٔالاموي ن ،كما
تقلد أحدهم وهو خالد بن يزيد والي ا وقيادة جيوشها ي عهدى
املهدي وولدﻩ الهادي العباسي ن .وقد استقر بعضهم هناك وتناسلوا
ا ،ومن أشهرهم :عقب مخلد بن يزيد بن املهلب ،وأبناء عمه أبي
ُعيينة ) ُعيينة() ،وقيل اسمه عزرة( ،بن املهلب وأحفادهم،
وأسباطهم ،وم م :أسباط الفقيه املُ ّ
حدث عبد الرحمن بن عبد
املؤمن أبناء ابنته ) لألسف لم نع ﺮ ع ى ترجم ا ي املصادر املتاحة
ب ن أيدينا ( زوجة الفقيه حمدان بن محمد املشتوتي الجرجاني ،
وكانوا من العلماء النا ن؛ أل م ينتسبون إل م من جهة ٔالام ،وقد
ورد ي ٔالاثر أن ابن أخت القوم م م  ،كما يرجع إل م الفضل
أيضا ي تكوي م العلم املت ن.
وقد برز من هؤالء املهالبة علماء ي الفقه ،والحديث ،ورواية
ُ
ٔالاخبار ،وكان م م أيضا شعراء ،وزهاد .ومع ذلك فلم يوجه الكتاب
ً
املحدثون لدورهم هذا ما يستحقه من اهتمام ،فلم يفردوا له بحثا
قائما بذاته ،وكل ما كتب عنه ال يعدو ً
ً
نتفا متفرقة عن فتح يزيد
ابن املهلب لجرجان ،وبنا ا ي ثنايا الحديث عن الفتوحات
ٕالاسالمية ،بينما أغفلوا إسهاما م الثقافية ٔالاخرى هناك ،ولم يأتوا
عل ا ،رغم معالجة بعض الباحث ن ي ٓالاونة ٔالاخ ﺮة موضوعات عن
الحياة الثقافية بخراسان وبالد ما وراء ال ر ي القرن ن الثالث
والرابع للهجرة ،م ا :دراسة إحسان ذنون الثامري بعنوان "الحياة
العلمية زمن الساماني ن" .مما دفع ملعالجة هذا املوضوع ي هذا
ً
الكتاب مس دفا إبراز مالمح هذا الدور وأهميته ،وتسليط الضوء
ع ى بعض مآثر ِآل املهلب ومناق م املنسية ،بتوظيف بعض املصادر
ُ
املنشورة واملحققة ال لم توظف من قبل بالقدر الذي يتناسب
ُ
وأهمي ا ،م أ :الاغاني ألبي الفرج ٔالاصفهاني ،واملعجم ي أسامي
شيوخ أبي بكر ٕالاسماعي ي ألبي بكر ٕالاسماعي ى الجرجاني ،وتاريج
جرجان للسهم الجرجاني.
وقد حددت الف ﺮة من  ٩٧هـ  ٧١٥ /م إ ى  ٣٨٦هـ٩٩٦ /م
كمجال زم للدراسة ،ألن التاريخ ٔالاول يمثل فتح جرجان ثم بناءها
وتمص ﺮها ع ى يد يزيد بن املهلب ي العام التا ي ،وبداية دور املهالبة
السياﺳ والثقا ي ا .أما التاريخ الثاني فهو تاريخ وفاة أبي ذر
جندب بن أحمد آخر من ع ﺮنا عليه من مشاه ﺮ آل املهلب هناك،
ً
كما كانت تلك الف ﺮة )خاصة القرن ن الثالث والرابع الهجري ن( تمثل
الحقبة الذهبية إلشعاع الحضارة ٕالاسالمية وتعدد مراكزها الثقافية

ً
ً
وغربا ،وم ا :جرجان .ومع ذلك فقد ظلت بصمات املهالبة
شرقا
باقية بجرجان ،وآثارهم العلمية متداولة ي ٓالافاق ف ﺮة طويلة من
الزمن بفضل النا ن من تالميذهم وتالميذ تالميذهم.
ُ
مناهج امل َعالجة
اعتمدت ع ى عديد من املناهج النقدية ي معالجة موضوعات
هذا الكتاب؛ فقد عولت ع ى منهج يقوم ع ى جمع النصوص
املشتتة من مظا ا التاريخية ٔالاصلية ،والاستعانة باملصادر الفقهية
والجغرافية ؤالادبية ،وكل ما يتضمن إيماءات مفيدة وشذرات ذات
قيمة القتحام الجوانب املضببة من املوضوع ،ثم ترتي ا وتنسيقها
حسب التقسيمات املطروحة ،وقراء ا قراءة مؤسسة تمتد ع ﺮ
مساحات معرفية متنوعة تس ى إ ى التفس ﺮ والنقد وكشف أبعاد
النص واستنباط مضمراته فيما يعرف باملنهج التحلي ي الاستقرائي
)الهرمونيطقيا( ،مع الحرص ع ى توثيق كل فكرة أو تحليل أو اج اد
انطالقا من ٔالاصول ال اتسمت بالكثافة والتنوع .وقد حرصت ع ى
تخريج ٔالاحاديث النبوية من مظا ا ٔالاصلية ،وتناول ا بالجرح
والتعديل ،قصد التحقق من صح ا .وحرصت أيضا ع ى الاستشهاد
بأك ﺮ قدر ممكن من النصوص التاريخية ،والدينية ،ؤالادبية ،فلم
ً
ّأدخر وسعا ي التنقيب ي ثنايا أرشيفات الكتب ال ﺮاثية ،ح أننا ال
ً
اقتباسا أو
نكاد نطالع صفحة من صفحات الكتاب إال ونجد ف ا
أك ﺮ ،وبلغ عدد ٕالاحاالت املصدرية ثالثمائة وست وتسع ن إحالة،
لتدعيمه من جهة ،ولوضع القارئ ي الصورة املعاصرة من جهة
أخرى .كما ال تخلو معظم صفحات الكتاب من جديد ي تحقيق
ٔالاحداث ،والوقائع ،والتواريخ ،ؤالاسماء ،واملواضع ،ؤالاماكن.
ً
كما اتبعت املنهج الوصفي اعتمادا ع ى املادة العلمية الجديدة
ال ُوظفت ي سد الفجوات املتعلقة بفتح يزيد بن املهلب لجرجان،
ودور املهالبة الثقا ي ا ،خاصة تراجم الفقهاء واملحدث ن املهالبة
الجرجاني ن ،وقد عمدت إ ى التفصيل ،وأك ﺮت من ذكر ٔالاحداث
والوقائع .أما املسائل املتفق عل ا ب ن الباحث ن ً
سلفا؛ فلم أس ﺮسل
ي عرضها إال بالقدر الذى يخدم استمرارية العرض ،أو يستلزم
إضافة قرائن جديدة لم تكن متاحة من قبل .واعتمدت أيضا املنهج
املقارن خاصة عند معالجة أسباب فتح جرجان وأهميته ،مقارنة
بفتوح بالد ما وراء ال ر ،وأسباب هزائم املهالبة ي العقر وقندابيل،
وأبرزها الانقسامات الخط ﺮة داخل صفوفهم ،وخذالن أنصارهم
وانفضاضهم ع م قبل بداية هذﻩ املعارك ،فقارن ا بمثيل ا ال
وقعت ي صفوف الخليفة ع ي بن أبي طالب عند قتاله ألهل الشام
قبل صف ن ،وقارنت أيضا ب ن مقتل املهالبة ب ن يدي الخليفة يزيد
بن عبد امللك بعد قندابيل ،ونكبة العلوي ن ع ى يد الخليفة يزيد بن
معاوية عقب كربالء.
كذلك عولت ي هذا الكتاب ع ى التفس ﺮ ٕالاسالمي للتاريخ،
فذهبت إ ى املنهج ٔالاخال ي املستمد من ٕالايمان عند املهالبة
الجرجاني ن ،كان أحد ٔالاسس ال هيأت لهم تربية أوالدهم تربية
علمية إسالمية خالصة ،وغرس القيم الدينية ي نفوسهم منذ
صغرهم ،ورجحت أن إدراك املهالبة الزهاد حد الاعتدال ي الزهد،
وأنه ال يتعارض مع ال ﺮاء والتمتع بما أحل ﷲ لعبادﻩ من ملذات
الحياة ،وأن تربي م ملريد م ع ى القيم الروحية وتعميقها ي
ً
نفوسهم ،كانت انعكاسا للروح الدينية وٕالايمان العميق .وأن بعض
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الفقهاء املهالبة حرصوا ع ى تعليم تالميذهم القرآن الكريم
وتفس ﺮﻩ ،لينالوا ثواب تعليمه كما بشر به الرسول .
تقسيم الكتاب
ُ
اقتضت طبيعة موضوع الكتاب أن يقسم إ ى مقدمة ،ودراسة
ُ
تناولت ي املقدمة أهمية املوضوع،
تمهيدية ،وفصل ن وخاتمة .وقد
ُ
َ
والدراسات السابقة ،وتحليل ألهم املصادر ،ومناهج املعالجة،
ُ ّ
وتقسيم الكتاب ،أما الدراسة التمهيدية فكانت عن نسب امل َهالبة
وأولي م ودورهم ي خدمة الدولة العربية ح سنة  ٨٦هـ  ٧٠٥/م.
وعالجت ي الفصل ٔالاول دور املهالبة السياﺳ بجرجان منذ فتحهم
لها ح العصر العباﺳ ٔالاول ،أشرت فيه إ ى اسم ُجرجان وموقعها
الجغرا ي وبداية اتصال املسلم ن ا ،ثم تحدثت عن يزيد ابن املهلب
والفتح ٔالاول لجرجان  ٩٧هـ  ٧١٥ /م ،ثم فتحه الثاني لها  ٩٨هـ /
 ٧١٦م ،كما تناولت نكبة املهالبة ع ى يد ٔالاموي ن وضياع سلطا م
ً
بجرجان ،وأخ ًﺮا خصصت مبحثا للحديث عن عالقة املهالبة
السياسية بجرجان واستيطا م ا خالل العصر العباﺳ  .أما
الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن دورهم الثقا ي هناك،
ُ
تناولت إسهاما م
وعرضت فيه املقدمات ال مهدت لهذا الدور ،ثم
ي العلوم الدينية بجرجان ،كالفقه ،وعلم الحديث ،وصال م بمراكز
الثقافة ٕالاسالمية ٔالاخرى ،وانتشار علومهم ا .وكنت أقدم بذكر
ً
موضحا
النشأة العلمية للمهالبة وتكوي م الثقا ي ع ى مشايخ بلدهم
مدى استفاد م م م ،ثم أتبع ذلك بذكر تالميذهم بجرجان
ّ
وحدثوا ا بجرجان وغ ﺮها من
والروايات ال سمعوها م م
ً
ٔالامصار ٕالاسالمية ،وأخ ﺮا رحالت املهالبة العلمية ،وتناولت ي هذا
الفصل أيضا رعاية قادة املهالبة والة جرجان للحركة ٔالادبية ا،
ومشاركة بعضهم ف ا ،وشهرة بعضهم ي رواية التاريخ ؤالاخبار،
وأشرت أيضا إ ى انخراط بعضهم ي حياة الزهد .وختمت هذا
الكتاب بذكر أهم النتائج ال ان يت إل ا .ثم أوردت قائمة
ُ
باملصادر العربية ،والفارسية امل َع ّربة ،واملراجع العربية والفارسية
ؤالاوربية املعربة ،ؤالاجنبية ومواقع ٕالان ﺮنت ،وأخ ًﺮا ألحقت بالكتاب
ً
ارتباطا ً
وثيقا باملوضوعٔ ،الاول م ما :عن شجرة
ملحق ن يرتبطان
نسب املهالبة ،والثاني :عن شجرة نسب آل املهلب ي ُجرجان ،كما
ذيلته بخريطة عن موقع ُجرجان.
الخاتمة
استعرضنا ي هذﻩ الدراسة دور املهالبة السياﺳ والثقا ي ي
مدينة جرجان منذ الفتح ٕالاسالمي لها ح أواخر القرن الرابع
الهجرى ) ٣٨٦ -٩٧هـ ٩٩٦ -٧١٥ /م( .واستطاع الباحث تأكيد بعض
الحقائق التاريخية ال لها عالقة مباشرة باملوضوع ،والتوصل إ ى
عدد من النتائج املهمة من خالل تحليل بعض النصوص ومناقش ا،
واستنطاق بعض النصوص ٔالاخرى ال وردت ي املصادر التاريخية
ؤالادبية و الفقهية ،نوجزها فيما ي ى:
) (١أن الفتح ٕالاسالمي لجرجان ي عهد الخلفاء الراشدين لم يكن
ً
مستقرا ،وأن قتيبة بن مسلم الباه ى رغم جهودﻩ العسكرية
ً
العظيمة ي هذﻩ النوا ي لم يضع حدا لتجاوزات الجرجاني ن.
) (٢أن يزيد بن املهلب كان خب ًﺮا بأحوال منطق جرجان
ً
وط ﺮستانٌ ،مطلعا ع ى فساد أهلهما ،وأنه لم ٌيبالغ ي تقدير
خطورة ترك املسلم ن لجرجان دون الاستيالء عل ا.

) (٣أن معاملة يزيد بن املهلب القاسية ألها ي دهستان ،أدخلت
الرعب والفزع ي نفوس الجرجاني ن فهابوﻩ وسارعوا إ ى مساملته
وموادعته.
ً
) (٤أن فتح يزيد بن املهلب ٔالاول لجرجان لم يكن حاسما ،فقد غدر
أهلها وانقلبوا ع ى الحامية ٕالاسالمية ،وقطعوا الطرق ومنعوا
وصول ٕالامدادات إليه وهو ع ى حصار ط ﺮستان ،فهاله ذلك
وعظم عليه ،فصالح أها ي ط ﺮستان ،وانصرف إ ى جرجان
وأعاد فتحها وثأر من أهلها.
) (٥أن يزيد بن املهلب كان مع ً ا بفتح ط ﺮستان وجرجان متباهياً
ً
ما ،ألهمية هذا الفتح ،وبروزﻩ كفاتح عظيم يتفوق
عسكريا
ع ى السابق ن عليه من قادة الفتح ٕالاسالمي ي املشرق.
) (٦أنه ترتب ع ى فشل ثورة يزيد بن املهلب ع ى الخليفة يزيد بن
عبد امللك ،ومقتله ومعظم إخوته وأهل بيته بالعقر وقندابيل،
أن حلت ببقي م وأعوا م بجرجان وخراسان والعراق النكبات
واملصادرات ،وضياع سلطا م هناك.
) (٧أن عالقة املهالبة السياسية بجرجان لم تنقطع ي عصر الدولة
العباسية ،وأن والية خالد بن يزيد بن حاتم لجرجان ي عهدي
املهدي وولدﻩ الهادي حفزت بعض أقاربه ممن كان ألسالفهم
عالقة وطيدة ا ع ى الخروج إل ا والاستقرار ا ،وم م :نسل
مخلد بن يزيد بن املهلب ،وعقب أبي عيينة وقبيصة ابنا املهلب.
) (٨أن املدة ال مكث ف ا يزيد بن املهلب بجرجان بعد فتحها كانت
مليئة باألعمال و املنجزات املهمة؛ كبناء جرجان وتمص ﺮها
واختطاط املساجد الكث ﺮة ا ،ونشر ٕالاسالم ب ن أهلها ،وقد
اعت ﺮت هذﻩ ٔالاعمال مقدمة لدور املهالبة الثقا ي هناك.
) (٩أن املهالبة ساهموا بفعالية ي الحياة الثقافية بجرجان ،ف ﺮزوا
ي علم الفقه و الحديث .وأن إبراهيم بن هانئ شيخ الشافعية
بجرجان ي وقته ،والحافظ املحدث عبد الرحمن بن عبد
املؤمن وغ ﺮهما من العلماء املهالبة بلغوا مكانة علمية رفيعة،
ّ
ودوت شهر م ي ٓالافاق ،وساهموا ي تشكيل ثقافة تالميذهم
الذين أصبحوا من أبرز علماء جرجان ؤالامصار ٕالاسالمية.
) (١٠أن نساء املهالبة ومن أشهرهن الفق ة أم الفضل هبة العزيز
بنت أحمد بن عبد الرحمن ساهمن ً
أيضا ي الحياة العلمية
بجرجان بفعالية كب ﺮة.
) (١١أن املهالبة اهتموا بالحركة ٔالادبية بجرجان منذ فتحها
وتمص ﺮها ،فجذب يزيد بن املهلب إل ا الشعراء ؤالادباء
وأغدق عل م العطايا .كما شارك بعض الشعراء املهالبة ي
مجالسها الثقافية خالل العصر العباﺳ ٔالاول.
) (١٢أن املهالبة الجرجاني ن اهتموا بالتاريخ ؤالاخبار ،وبرز م م:
إبراهيم بن هانئ بقوة حفظه لألخبار وراويته ونقدﻩ لها ،ح
ً
ً
مصدرا أصيال ملن جاء بعدﻩ من مؤر ي جرجان كالسهم
صار
صاحب تاريخ جرجان.
) (١٣أن بعض املهالبة الزهاد أدركوا حد الاعتدال ي الزهد ،وأنه قد
تطور من مجرد عبادات ونسك مظهرها التقشف ،إ ى فكر
متوازن ينطوي ع ى رؤى فلسفية للوجود ،فلم ينخرطوا ي
ً
السلوكيات القاسية لغ ﺮهم من الزهاد ،خاصة تعذيب
ٔالابدان وحرمان النفوس من اللذات املباحة.
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إعداد :أحمد الصديقي
ي
إشراف :أ .د .إبراهيم القادر بوتشيش
كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية
جامعة مو ي إسماعيل )املغرب( ٢٠١١
عدد الصفحات٤٧٩ :

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١١١١م( ،وكتابات أبي الوليد بن رشد الحفيد )ت٥٩٥هـ١١٩٨ /م(
ال كادت أن تودي بحياته حسب تعب ﺮ عبد الواحد املراك .
َ
ومن ثم تتضح ٔالاهمية التاريخية والراهنية ملوضوع الدراسة،
أل ا دف إ ى الكشف عن تطور ثقافة الكتاب باملغرب ؤالاندلس
ً
خالل الف ﺮة املدروسة ،فضال عن أبعادها الاجتماعية والذهنية ال
تروم إبراز عالقة الظاهرة باملحيط الاجتما ي ومدى تأث ﺮﻩ وتأثرﻩ ا،
ً
أبعادا متداخلة اجتماعية واقتصادية
مما جعل ٔالاطروحة تث ﺮ
وفكرية وثقافية وسياسية وذهنية ومذهبية ،مع حرصنا ع ى عدم
ً
تضخيم أحد جوانب التأث ﺮ املتبادلة ،خاصة املتعلقة بالقضايا
الثقافية والسياسية لكو ما أحد مظاهر التحول الاجتما ي وليست
ي كل هذا التحول والتغ ﺮ.
كما تش ﺮ تلك الرؤية إ ى عمق التأث ﺮ الذي قام به الكتاب ي
إغناء الرصيد الثقا ي والفكري للمغاربة ؤالاندلسي ن ،من خالل
أبعادﻩ التواصلية ،ال استطاعت تجاوز محدودية املكان أو تعاقب
ً
الزمن ،فضال عن مظاهر تأث ﺮﻩ الاقتصادية والاجتماعية ب ﺮوز حرفة
جديدة ظهرت ب وغ مادة الورق /الكاغد باملنطقة ،وأسهمت ي
تداول الكتاب ع ى أوسع نطاق بمجاالت معينة خصصت للغرض
ذاته ،فانتعشت حرفة الوراقة وأسواق الكتب ،وانعكست بأشكال
متباينة ع ى مختلف الفئات الاجتماعية ال ام ن ا.
وإذا كان الجانب الثقا ي أحد املداخل الطبيعية ؤالاساسية ي
معالجة التحوالت الاجتماعية ،فإن دراسة انعكاسات قراءة الكتب
ي بعدها التاري ي تمثل لبنة ضرورية ي ٕالاملام بتاريخ املنطقة
عموما ،السيما وأن قبول املجتمع الذي ركن زمنا طويال لثقافة
املشافهة بدأ يستسيغ التأقلم أيضا مع ثقافة الكتابة والقراءة .كل
ذلك يطرح أك ﺮ من عالمة استفهام حول الكيفية والطريقة وردود
الفعل املتباينة واملدى الزم الذي تطلبه انسياب هذﻩ ٔالاخ ﺮة داخل
املجتمع ،إضافة إ ى ما أفرزته من تحوالت اجتماعية واقتصادية
وسياسية وفكرية ومذهبية.
وبالرغم من صعوبة ٕالامساك بالقضايا ٔالاساسية والجوهرية
املم ة لظاهرة القراءة ً
نظرا لطبيع ا الخاصة واملتمثلة ي كو ا نسقا
تربويا يتم بالحرية وحب الاطالع والرغبة ي تحصيل املعارف
والارتقاء باملدارك من جهة ،ثم لكو ا لم تنظم خالل ف ﺮة الدراسة
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دوافع البحث وأهميته
ل
سعت هذﻩ الدراسة إ ى تناو مختلف آثار ثقافة الكتاب ع ى
املجتمع املغربي ٔالاندلﺴ خالل الف ﺮة املمتدة من القرن ٦هـ١٢ /م
ً
ونظرا لكون الكتاب وعاء للثقافة بما
إ ى اية القرن ٨هـ١٤ /م،
يحمله من معلومات وأفكار ،فإنه ظل وسيلة للتواصل ب ن املؤلف
والقارئ؛ وتحكمت ي هذا التواصل عدة اعتبارات معرفية وسياسية
واقتصادية واجتماعية وثقافية ،تفاوتت وث ﺮة حركته ب ن دوافع
التحف والتنشيط من جهة ،ومحاولة ٕالابادة من جهة ثانية .ولكون
الكتاب يجمع ب ن البعدين املادي /الاقتصادي والفكري /املعنوي،
ً
منتوجا يطرأ
فإننا حاولنا النظر إليه من زاويت نٔ :الاو ى ترتبط بكونه
عليه ما يطرأ ع ى أغلب املواد الاقتصادية السلعية املعروضة ي
السوق من عمليات التصنيع والاتجار وخضوع موادﻩ الخام للعرض
والطلب ،وذلك باختالف ٔالازمنة ؤالامكنة .والثانية ،وتشكل العمود
الفقري للموضوع ،من حيث املحتوى واملضمون املعر ي الذي يمنح
الكتاب قيمته املعنوية وسلطته الرمزية والثقافية ،ويؤشر إ ى
مستوى ردود الفعل الاجتماعية ال تباينت ب ن القبول أو ٕالاعراض،
مع ما يمكن أن يخلفه ذلك من مواقف اتجاﻩ شخصية املؤلف
بحكم العالقة الجدلية والطبيعية ال تربط ب ن الكتاب ومؤلفه.
يظهر إذن أن الكتاب بوصفه آلية للتواصل الثقا ي واملعر ي
أصبح وسيلة هامة ي نشر ثقافة القراءة ،إال أن انسياب وانتشار
هذﻩ الثقافة داخل املجتمع املغربي ٔالاندلﺴ إبان ف ﺮة الدراسة
واجه ا صعوبات وعراقيل عديدة كانت أحيانا بمثابة مثبطات لفع ي
التأليف والقراءة ،بينما كانت ي أحيان أخرى الدافع واملحفز الكب ﺮ
لإلقبال عل ا .وما من شك ي؛ أن هذﻩ ٕالاشارات تع ﺮ عن عمق تأث ﺮ
ً
سواء من حيث كونه
الكتاب ي تشكل العقلية املغربية ٔالاندلسية
وسيلة للتواصل ،أو كونه وعاء ألفكار ورؤى يختلف حولها القراء،
فقد يتقبلها البعض وقد يعرض ع ا أو يرفضها البعض ٓالاخر ،مما
خلق ً
نوعا من الصراع والتنافس ب ن "مشاريع" فكرية وثقافية .وي ﺮز
ً
مغلفا بطابع سياﺳ أو اقتصادي أو
ي أحيان كث ﺮة هذا الصراع
اجتما ي أو فكري أو مذه  ،كما يتج ى ي أشكال وقضايا همت
تاريخ املغرب ؤالاندلس خالل الف ﺮة مدار البحث ،كما هو الشأن
بالنسبة لكتاب "إحياء علوم الدين" ألبي حامد الغزا ي )ت٥٠٥هـ/

ﻋﺮض
د .أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ
أستاذ التعليم الثانوي التأهي ي
الرشيدية – اململكة املغربية
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ي إطار مؤسسات ثقافية أو اجتماعية تشرف عل ا السلطة الحاكمة
من جهة أخرى ،فإنه ترتب عن الظاهرة ميالد سلوكات ومواقف
مختلفة وتصرفات متباينة ،قد تسقطنا  -ي غياب التسلح
بالنصوص املصدرية -ي مسألة تعميم بعض القضايا ال قد تكون
مجرد أحداث معزولة واستثنائية وجعلها قاعدة عامة أو قد تعكس
هذﻩ املسألة.
منهج الدراسة
بالنظر إ ى طبيعة املوضوع فقد آثرنا تجاوز آحادية التفس ﺮ،
فاستندنا تارة إ ى املنهج الوصفي ،باعتبارﻩ أسلوبا لتحليل املحتوى
من خالل استقراء العالقة ب ن الظاهرة وأثرها ،وربط هذا كله
بالنظم السياسية وٕالادارية للدولة ،واعتمدنا تارة أخرى الاستقراء
والاستنباط والتحليل والتأويل للوقائع ،واملقارنة الزمنية واملجالية
ال فرضت علينا أحيانا تجاوز مجال وزمن ف ﺮة الدراسة الستكناﻩ
بعض القواعد املتحكمة ي تحوالت الظاهرة املدروسة .دون إغفال
املنهج الكم ٕالاحصائي الذي تمكنا بفضله من تحويل بعض
النصوص ؤالارقام إ ى جداول ومبيانات ساعدتنا ع ى استخالص
التوجهات العامة للتأليف والقراءة زمن البحث .ولم يكن باإلمكان
تجاهل نتائج بعض املقاربات إما ذات الطبيعة النفسية أو
السوسيولوجية أو ٔالان ﺮوبولوجية ،ما دامت غاي ا رصد مظاهر
وتجليات التعب ﺮ الفردي والجما ي ي "الثقافة الكتابية" ،وال تمكن
من س ﺮ دور ثقافة الكتاب ي تشكيل الذهنية املغربية ٔالاندلسية،
وعالقة ذلك بالتغ ﺮات والتحوالت ال عرفها املجتمع املغربي
ٔالاندلﺴ خالل الف ﺮة مدار الدراسة.
وحيث إن البحث التاري ي يقوم ع ى أساس تحديد الزمن
واملكان ،فإن زمن هذﻩ الدراسة يشمل الف ﺮة املمتدة من بداية
القرن ٦هـ١٢ /م إ ى اية القرن ٨هـ١٤ /م؛ و ع ى الرغم من طول
املسافة الزمنية ال يفرضها تتبع تطور موقف املجتمع من القراءة،
فقد انصب هدفنا ع ى ضبط القواعد الجمعية ال أسست لثقافة
الكتاب باملجال املدروس ،وعالق ا بتموجات ومنحنيات التحوالت
واملتغ ﺮات املختلفة ال شهد ا املنطقة ،مع ٔالاخذ بع ن الاعتبار
طبيعة التغ ﺮات الاجتماعية والثقافية والذهنية ال تتسم بالبطء،
ع ى عكس ٔالاحداث السياسية ال تتم بالتداول والتغ ﺮ السريع.
أما املجال فيتسع لبالد املغرب ؤالاندلسً ،
نظرا لتحقق الوحدة
ً
السياسية ب ن العدوت ن منذ عهد املرابط ن الذين أحدثوا تحوال ي
مص ﺮ الجناح الغربي لحوض البحر ٔالابيض املتوسط؛ إذ أضحت
ٔالاندلس والية تابعة للمغرب بعد ما كان هذا ٔالاخ ﺮ يدار من قرطبة
ٔالاموية؛ فبتوحيد الدولة املرابطية للمغرب ؤالاندلس ،أصبحا ً
وطنا
ً
واحدا ،يتبادل سكانه املصالح واملنافع ،فسكن بعضهم إ ى جوار
بعض ،واتصلوا بصفة مجدية ،ي جميع منا ي الحياة ،فحصل
ام اج ي الدم ،وانصهار جنﺴ ب ن سكا ما.
ونتيجة لذلك تحققت الوحدة املذهبية ال كان للكتاب أثر ج ي
ف ا؛ فسادت كتب املذهب املالكي زمن الدولة املرابطية واملرينية،
وأثرت العقيدة التومرتية ي املصنفات ال انتشرت باملغرب
ؤالاندلس خالل العهد املوحدي .وبخصوص لفظ "املجتمع املغربي
ٔالاندلﺴ " الوارد ي ٔالاطروحة؛ فإننا نعت ﺮ أن ٔالامر يتعلق بمجتمع
ً
حاضرا
واحد؛ فإ ى حدود اية القرن ٨هـ ١٤ /م كان التأث ﺮ املري

بقوة ي ٔالاندلس ،وال أدل ع ى ذلك "مشيخة الغزاة" باألندلس ،ال
توارث ا إحدى ٔالاسر املغربية.
الدراسة املصدرية
استقينا معلومات هذﻩ الدراسة من مصادر متنوعة ،وم ا نذكر
كتب مصادر التاريخ الحو ي ال أسهمت ي فك بعض الرموز
املتصلة بثقافة الكتاب لدى الخاصة كاألمراء والخلفاء وحاشي م،
مع ما أفرزته هذﻩ الثقافة من سلوك ومواقف مختلفة اتجاﻩ
الكتاب مادة وفكرا؛ ويأتي ع ى رأس هذﻩ املصنفات "البيان املغرب"
البن عذاري املراك )كان ً
حيا سنة ٧١٢هـ١٣١٠ /م( ،و"املعجب"
ً
لعبد الواحد املراك )ت٦٤٧هـ١٢٤٩ /م( ،فضال عن "ٔالانيس
املطرب" و"الذخ ﺮة السنية" البن أبي زرع الفاﺳ )ت٧٤١هـ/
١٣٤١م( ،دون أن نغفل قيمة تاريخ "الع ﺮ" وكتاب "املقدمة" لعبد
الرحمن بن خلدون )ت٨٠٨هـ١٤٠٥ /م( ،السيما املصنف ٔالاخ ﺮ
الذي ال تخفى أهميته ي بلورة جملة من التفس ﺮات وحل بعض
ٕالاشكاالت ٔالاساسية ي البحث.
ومن جه ا كشفت كتب ٔالاحكام والفقه والنوازل عن طبيعة
العالقة البينية ب ن الكتاب واملجتمع ،سواء من خالل بعض الفتاوى
أو املواقف الاجتماعية حيال بعض املحن ال تعرض لها الكتاب،
مع ما عكسته هذﻩ املصادر من مظاهر وردود فعل مختلفة اتجاﻩ
بعض ٔالاحداث ال تمركزت حول الكتاب؛ وكان أبرز هذﻩ املصنفات
"فتاوى ابن رشد" البن رشد الجد )ت٥٢٠هـ١١٢٦/م( ،و"أجوبة" ابن
ورد ٔالاندلﺴ )ت٥٤٠هـ١١٤٦ /م( ،و"نوازل" أحمد بن سعيد بن
ً
بشتغ ﺮ )ت٥١٦هـ١١٢٢ /م( فضال عن "الدر النث ﺮ ع ى أجوبة أبي
الحسن الصغ ﺮ" إلبراهيم بن هالل )ت٧١٩هـ١٣١٩ /م( ،و"جامع
مسائل ٔالاحكام" ألبي القاسم ال ﺮز ي )ت٨٤١هـ١٤٣٧ /م( ،و"املعيار
املعرب" ألبي العباس الونشريﺴ )ت٩١٤هـ١٥٠٨ /م(.
كما أسعفتنا كتب البدع ي تتبع بعض الظواهر املستحدثة ذات
الصلة بالكتاب ،وال خلفت ردود فقهية مختلفة ،ويأتي ع ى رأس
هذﻩ املصنفات كتاب "املدخل" ألبي عبد ﷲ بن الحاج )ت٧٣٧هـ/
١٣٣٦م( .وباملثل ساعدتنا كتب الحسبة ي مالحقة وضعية صناعة
ً
سواء ي
الكتاب ضمن التحوالت الاقتصادية باملجال املدروس،
الكشف عن طبيع ا التنظيمية أو إسدال الستار عن ٓالاثار الضريبية
ً
ع ى هذﻩ الصناعة ،فضال عما خلفته هذﻩ التحوالت من انعكاسات
متباينة ع ى الصناع والحرفي ن ؤالاجراء الذين ام نوا هذﻩ الحرفة؛
وت ﺮز ضمن هذﻩ املصنفات "رسائل" ابن عبدون )من أهل القرن
٥هـ١١ /م( ،والسقطي )من أهل القرن ٦هـ١٢ /م( ،و"تحفة الناظر"
ألبي عبد ﷲ بن سعيد العقباني )ت٨٧١هـ١٤٦٦ /م(.
ومن جهة أخرى استفدنا من مصادر الجغرافيا والرحالت ي
معرفة حركة الكتاب ضمن املجال املغربي ٔالاندلﺴ  ،مع تتبع
ً
ديناميته من املشرق إ ى املغرب أو العكس ،فضال عن دور هذﻩ
املصنفات ي كشف النقاب عن بعض املواد ٔالاولية لصناعة
الكتاب ،مع إبراز أدوار أسواق الكتب والتوزيع املجا ي للوراق ن،
وسبل البيع والشراء وغ ﺮهما من املعامالت الاقتصادية ال ارتبطت
باملوضوع؛ ويأتي ع ى رأس هذﻩ املؤلفات "أحسن التقاسيم"
للمقدﺳ )ت٣٨٠هـ٩٩١ /م( ،و"نزهة املشتاق" لإلدرﺳ )ت٥٤٨هـ/
١١٥٣م( ،و"الاستبصار" ملؤلف مجهول )من أهل القرن ٦هـ١٢ /م(،
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و"رحلة ابن جب ﺮ" )ت٦١٤هـ١٢١٧ /م( املسماة "تذكرة باألخبار عن
اتفاقات ٔالاسفار" ،ورحلة العبدري ال قام ا سنة ٦٦٨هـ١٢٦٩ /م
املسماة "الرحلة املغربية" ،ورحلة ابن بطوطة )ت٧٧٩هـ١٣٧٧ /م(
املوسومة بـ"تحفة النظار ي غرائب ٔالامصار وعجائب ٔالاسفار"،
و"وصف إفريقيا" للحسن الوزان )ت٩٥٧هـ١٥٤٩ /م(.
كما أسهمت كتب التصوف واملناقب ي لفت انتباهنا لتطور
العالقة ب ن الكتاب وبعض املكونات الاجتماعية ،مع ما كان يخلفه
ذلك من آثار ثقافية وذهنية ،نذكر م ا "التشوف إ ى رجال التصوف"
البن الزيات )ت٦١٧هـ١٢٢٠ /م( ،و"املستفاد" البن عبد الكريم
التميم )ت ٦٠٣أو ٦٠٤هـ١٢٠٦ /م( ،و"املقصد الشريف" لعبد
الحق البادﺳ )كان حيا سنة ٧٢٢هـ١٣٢٢ /م( ،و"السلسل العذب
وامل ل ٔالاح ى" ألبي بكر الحضرمي )من أهل القرن ٨هـ١٤/م(،
و"املسند الصحيح الحسن ي مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسن"
ملحمد بن مرزوق الخطيب )ت٧٨١هـ١٣٧٩ /م( ،و"أنس الفق ﺮ وعز
الحق ﺮ" البن قنفذ القسنطي )ت٨١٠هـ١٤٠٧ /م( ،و"شفاء السائل
ل ذيب املسائل" البن خلدون )ت٨٠٨هـ١٤٠٥ /م( ،و"قواعد
التصوف" ألحمد زروق )ت٨٩٩هـ١٤٩٣ /م(،
وما من شك؛ ي أن كتب ال ﺮاجم والطبقات والس ﺮ والفهارس
ً
مصدرا مهما ،فقد أسهمت ي كشف طبيعة
شكلت بالنسبة للبحث
الكتاب والكث ﺮ من املكونات الاجتماعية من
العالقة ال جمعت ب ن ِ
العلماء والرقيق واملرأة وأهل الذمة ي مختلف املجاالت املعرفية،
ً
فضال عن دور هذﻩ املصنفات ي إبراز قيمة الكتاب ي مناهج
التدريس؛ ونذكر م ا كتاب "التكملة لكتاب الصلة" البن ٔالابار
)ت٦٥٧هـ١٢٥٩/م( ،و"الذيل والتكملة" ألبي عبد ﷲ محمد بن عبد
امللك ٔالانصاري املراك )ت٧٠٣هـ١٣٠٣ /م( ،و"جذوة الاقتباس"
البن القا )ت١٠٢٥هـ١٦١٦ /م( ،و"نفح الطيب" ألحمد بن محمد
املقري التلمساني )ت١٠٤٠هـ١٦٣٠ /م( ،و ي مجال الفهارس نذكر
ُ
"فهرسة" أبي الخ ﺮ ٕالاشبي ي )ت ٤٩٨أو ٤٩٩هـ١١٠٥ /م( ،و"الغنية"
ألبي الفضل عياض )ت٥٤٤هـ١١٤٩ /م( ،و"فهرس ابن عطية" ألبي
محمد عبد الحق بن عطية )ت .ما ب ن  ٥٤١و٥٤٦هـ١١٤٦ /
و١١٥١م(.
و ي ٕالاطار ذاته أسهمت كتب ٔالامثال الشعبية ي الغوص ي
التمثالت الشعبية ال خلف ا ثقافة الكتاب ،ونذكر م ا "ري ٔالاوام
ومر ى السوام ي نكت الخواص والعوام) ،أمثال العوام ي
ٔالاندلس(" للزجا ي )ت٦٩٤هـ١٢٩٥ /م( ،و"املستطرف ي كل فن
مستظرف" لألبشيﻬ )ت٨٥٠هـ١٤٤٦ /م( .كما لم نقلل من أهمية
كتب املوسوعات واملعاجم اللغوية ي الانفتاح ع ى تتبع معاني بعض
املصطلحات املركزية ي البحث ،واستخالص دالال ا ،للتعرف ع ى
العوامل املؤثرة ي تطورها ،ونذكر م ا ع ى ٔالاخص "لسان العرب"
البن منظور )ت٧١١هـ١٣١١ /م(.
وإذا كنا ال ننكر دور بعض الدراسات  -السابقة الذكر -ي إلقاء
الضوء ع ى بعض الزوايا املنسية من املوضوع ،مما يجعلها ذات
ً
جوهرا
أهمية بالغة ي التحسيس والتنبيه بأهميته ،دون أن تجعله
للبحث والدراسة ،فإن ذلك يجعل موضوعنا إضافة لحلقة مفقودة
ضمن التاريخ الاجتما ي والذه  ،الذي بحكم طبيعته املتشعبة
يطرح مجموعة من القضايا املث ﺮة لالهتمام واملتابعة ،السيما وأن

ً
موضوعا راهن ًيا ،وذلك بما يث ﺮﻩ من قضايا
موضوع الكتاب يعد
مختلفة تشغل بال الدارس ن واملرب ن ،بفعل مكانته ي إطار التنمية
البشرية الفعالةٔ ،الامر الذي ي ﺮر عقد مجموعة من التظاهرات
الثقافية ال تم بموضوع الكتاب والقراءة مثل معرض الكتاب
ً
الدو ي السنوي بالدار البيضاء ،تعويال ع ى الكتاب  -بكل أشكاله-
لتكوين مجتمع قارئ ،مؤهل ملجا ة التحديات الراهنة واملستقبلية،
ي إطار املجتمع الكوني.
فصول ٔالاطروحة
ً
انطالقا مما قدر لنا الاطالع عليه من مادة مصدرية واستئناساً
بالد اسات الحديثة حول املوضوع فقد ّ
حتم ذلك علينا تقسيم
ر
ُ
ٔالاطروحة إ ى ثالث مباحث ك ﺮىٔ ،الاول خصص ألبعاد الكتاب
الاقتصادية واملادية ،وتناول املبحث الثاني انعكاسات الكتاب
الاجتماعية ،بينما عالج الثالث ؤالاخ ﺮ ٓالاثار الذهنية لثقافة الكتاب
ع ى املجتمع املغربي ٔالاندلﺴ خالل الف ﺮة مدار الد اسةّ .
وقدمنا
ر
العمل بمقدمة تناولنا ف ا التصور العام للموضوع ومنهج البحث،
ً
مع محاولة نقدية للمصادر والدراسات املعتمدة .دون أن نغفل فصال
ً
تمهيديا حول ٕالاطارين الشر ي والتاري ي لثقافة قراءة الكتب ي
ال ﺮاث ٕالاسالمي ،مع التأصيل لبعض املفاهيم ٔالاساسية واملحورية
ي ٔالاطروحة .وخلصنا إ ى خاتمة عامة أدرجنا ف ا مجمل الخالصات
ال تم التوصل إل ا .وذيلنا الدراسة بمالحق وقائمة للمصادر
واملراجع.
خاتمة
أسفرت الدراسة عن مجموعة من الاستنتاجات تمثلت ي تظافر
جملة من البواعث ال أسهمت ي ت ﺊ أرضية مناسبة لصناعة
ً
أحيانا وب ن
الوراقة ،تباينت وث ﺮة دينامي ا ب ن البطء والنكوص
الحركية والقوة أحيانا أخرى ،إذ ارتبطت حركي ا بعامل ن أساسي ن:
ٔالامن وتدخل الدولة ،فكلما توفر ٔالامن ازداد إقبال الناس ع ى
العناية بموارد الفكر والقراءة ،فارتفع نتيجة لذلك مستوى الطلب
ع ى صناعة الكتب وقراء ا ،وباملقابل كلما قل ٔالامن وك ﺮت
الاضطرابات والف ن تأثرت حرفة الوراقة كبا ي الحرف الكمالية
بنضوب وشح املواد ٔالاولية ،وتراجع ٕالاقبال ع ى املنتوج الور ي
النشغال الكيانات السياسية ي تثبيت سلط ا ،واهتمام أغلب
الفئات الاجتماعية بشؤو ا اليومية امللحة وتوف ﺮ أم ا الغذائي.
وأبان التحليل أن مسألة الاهتمام بمجال الفكر والثقافة ظلت رهينة
بف ﺮات ٔالامن العام ،فضال عن تدخل الدولة املباشر ي أحيان كث ﺮة
لتشجيع هذا الكتاب أو مصادرة ذاك ،وذلك حسب ما يتوافق مع
مصالحها ومشروعها السياﺳ .
وباملثل كشف البحث أن الوضعية الجديدة ال شهدها املغرب
ؤالاندلس ،خاصة ي ف ﺮات "ٔالامن والاستقرار" أفضت إ ى خلق
اهتمام كب ﺮ بالكتابة والقراءة والتأليف .واتضح ما كان للوراق ن من
إسهام حضاري بخ ﺮ م الحرفية ومستويا م العلمية واملعرفية
واحتكاكهم اليومي مع العلماء والطلبة ي نشر املعرفة وثقافة العناية
باملقروء واملدون ،وال شك أن دكاكي م ال كانوا يعرضون ف ا كت م
لعبت ً
أدوارا طالئعية ي تنوير العوام ،وتوسيع مجال البحث وتطعيم
املعارف ي مختلف الفروع والتخصصات.
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كل ذلك أسهم بطريقة أو بأخرى ي جعل الكتاب خالل الف ﺮة
املدروسة ٔالاقدر ع ى خلق ثقافة تواصل جديدة ونقل ٔالافكار ونشر
الو ي .وع ى الرغم من ان اء البحث إ ى أن رواج الكتب واتساع
استعمالها لم ُينه وظيفة املشافهة ،فقد خلصنا إ ى أنه بفضل ظهور
ً
"كتب املختصرات ؤالاراجز" ع ى الخصوص ،فضال عن ظهور الزوايا
ّ
وإنشاء املدارس خالل القرن ن  ٧و٨هـ١٤ -١٣ /م ،قلل من أهمية
الرحلة البعيدة ي طلب العلم ولقاء املشايخ ،فأصبحت ثقافتا
املشافهة والكتابة تس ﺮان ً
جنبا إ ى جنب مع احتفاظ كل واحدة
م ما بخصوصي ا ،مع ٔالاخذ بع ن الاعتبار املوقع املتقدم الذي
حظيت به ثقافة الكتابةً ،
نظرا لجاذبي ا ي مجال توثيق املعطيات
ؤالاخبار ،ع ى عكس املشافهة ال خضعت للتحريف والزيادة
والنقصان.
وع ى صعيد آخر ،وبعد رصد مظاهر تطور صناعة الورق -
العنصر ٔالاساﺳ ي صناعة الوراقة  -باملغرب ؤالاندلس خالل ف ﺮة
الدراسة استنتجنا مدى "الازدهار" الذي عرفته من خالل املتابعة
الدقيقة ملختلف مراحلها من تصنيع للورق والنسخ والتسف ﺮ
واملتاجرة .وقد احتلت مجموعة من املدن مراكز أساسية ملمارسة
هذﻩ املهنة كمراكش وفاس وسبتة ،وشاطبة وقرطبة وإشبيلية
وأمل ﺮية وبلنسية .وع ى ضوء هذﻩ الدينامية وما أفرزته ف ﺮات ٔالامن
العام ووفرة ٕالانتاج ،كشفنا عن اتساع دائرة القراءة بفضل انتشار
دور النسخ ،فزادت العناية باقتناء الكتب واستنساخها ووقفها.
وعالوة ع ى ذلك؛ أوضح هذا العمل أن مهنة الوراقة ارتبطت
بفئة اجتماعية ،حرصت ع ى تلبية رغبات روادها ،فشكلت بذلك
ً
ً
عنصرا
جديدا داخل املجتمع أسهم ي تفعيل آليات التغ ﺮ ال
طرأت ع ى املجتمع املغربي ؤالاندلﺴ  ،بانتقاله من مجتمع
املشافهة ،إ ى مجتمع الكتابة والتدوين وحفظ املعرفة .ولم تست ن
حركية مهنة الوراقة عن الدينامية املجتمعية العامة ،فقد عكست
التحوالت الداخلية ا مجموعة من العالقات الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية والثقافية ال تأثرت باملنعطفات السياسية
ال ّ
مر م ا املجتمع املغربي ٔالاندلﺴ  ،وذلك بتذبذب مسار تطورها
ً
ب ن ف ﺮات السلم والف ن .ولعل ٔالامن العام كان محفزا لإلبداع
ً
مظهرا من
والابتكار ف ا ،وتوسيع دائرة تأث ﺮها ،فشكلت بذلك
اجتماعيا واقتصادياً
ً
مظاهر التغ ﺮ الذي طرأ باملغرب ؤالاندلس
ً
ً
وفكريا ،السيما خالل القرن ٦هـ١٢ /م ،وذلك بما شهدﻩ من
وثقافيا
توفر ألدوات العمل الضرورية لتنشيطها مثل الورق ؤالاقالم واملحابر
واملداد ،دون إنكار تأثرها ً
أيضا باملنافسة الخارجية ال فرضت عل ا
شروط جديدة للعمل.
و ي الاتجاﻩ ذاته خلصنا إ ى أن حرفة الوراقة عكست بكل
مستويا ا توازنات اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية مختلفة،
وأفرزت عالقات طارئة من خالل الوضعية الجديدة لفعل القراءة،
فبدأت املنافسة حول احتكار سوق منتجا ا ي محاوالت لتوج ها
ب ن جل الب الاجتماعية .وع ى الرغم من نجاح السلطات القائمة
بالتحكم ي دواليب الاقتصاد ،فقد سعت ي محاوالت ترويض
وتطويع املجتمع .وبدا لنا ي املقابل أن الوضعية الجديدة ال
ساهمت ي إنشا ا ثقافة الكتاب ،قدمت نماذج مخالفة لرغبات
وتوجهات السلطة ،وتمكنت من خلق نماذجها الفكرية والثقافية

الخاصة ،فوسعت من دائرة متعاطف ا من القراء ،من مختلف
املكونات الاجتماعية ،لتوسيع دائرة الدعم الشع حول هذا
املشروع املجتم ي أو ذاك ،رغم املثبطات والعراقيل الذاتية
واملوضوعية.
ومن جهة أخرى؛ وبعد تتبع عالقة مختلف املكونات الاجتماعية
بالكتاب اتضح انفتاح أغل ا ع ى ثقافة الكتاب ،ولو بأشكال
ً
ومستويات مختلفة ،مما خلق ً
تنوعا ي أساليب التعامل معه شكال
ً
ومضمونا .وتوصلت الدراسة إ ى أن تنافس جل املكونات الاجتماعية
ً
المتالك الكتب حصل لدوا ي مختلفة؛ تأكيدا النتماءا م
ً
الاجتماعية والاقتصادية ،ومشارك م الثقافية والفكرية ،فضال عن
ً
ثقافيا ع ى القرار السياﺳ .
محاوالت إسهام كل مكون ي التأث ﺮ
ً
ً
وكيفما كان الحال فقد أنتج ذلك وعيا مبكرا بسلطة الكتاب
الرمزية ،كما أسهم ي انفتاح جل هذﻩ املكونات ع ى بعضها ،ولو
يقدم الكتاب ً
أدى ذلك ي بعض ٔالاحيان إ ى أن ّ
قربانا لهذا الانفتاح
عن طريق املصادرة وٕالاحراق .وع ى الرغم من ذلك فإن ف ﺮات
الحراك الثقا ي تزامنت مع ارتفاع ي مستوى رواج الكتاب ،الذي
تعرض ي أحيان أخرى إ ى ارتفاع أثمانه ،مما َ
حرم فئات أخرى من
مصاحبته والاطالع عليه ،فحاولت خزانات الكتب ملء هذا الفراغ،
وفتحت أبوا ا للتثقيف والقراءة واملطالعة.
ورغم ٕالاكراﻩ الجغرا ي ،فقد أسهم الكتاب ي خلق حراك
ً
ً
أساسيا من بواعث حفظ الثقافة
فكري ،وأصبح أداة تواصل وعامال
ً
وإنما ا ،فضال عن كونه وعاء للمعرفة ؤالافكار ،ودعامة صلبة
للثقافة باملجتمع املغربي ٔالاندلﺴ  ،وبفضل أدوارﻩ التنموية املختلفة
السيما ع ى املستوى التعليم ؛ فقد وضع القواعد املركزية ملفهوم
"الثقافة املكتوبة" .وأفرزت التحوالت الاجتماعية الجديدة تعميم
فعل القراءة فلم تعد ً
حكرا ع ى خاصة املجتمع بل انتشرت داخله
ولو بشكل محدود ،مع ما رافق ذلك من منافسة كب ﺮة ب ن ثقافة
املوروث الشفﻬ ومتطلبات املرحلة الجديدة بما استوجبته من إبراز
للشخصية املغربية ؤالاندلسية ي مجال التأليف وٕالابداع العلم ي
جل منا ي املعرفة الشرعية والطبيعية ،والعمل ع ى نشر هذﻩ
املعرفة وفق متطلبات السوق ورغبات بعض قوى املعارضة وتوجيه
السلطة الحاكمة بما يخدم أغراضها وأهدافها السياسية.
وبناء ع ى النتائج السابقة جرى تتبع مكانة الكتاب ي املجال
ال ﺮبوي /التعليم  ،واتضح أنه كان حاجة مجتمعية ماسة لكونه
ً
ً
أساسيا من أساليب القراءة والتعليم ،السيما ي
جزءا
أصبح
املراحل الوسطى واملتأخرة من التحصيل الدراﺳ  ،ونشط التعامل
به بفعل الحوافز التعليمية ع ى مستوى القراءة ونشر املعرفة
الكتابية ببناء املدارس وإنشاء خزانات الكتب الخاصة م ا والعامة،
ً
تلبية للحاجة الوجدانية والثقافية لفعل القراءة ،فضال عن إسهام
عمليات صناعة الورق والنسخ والتجليد والزخرفة والكتابة
والتأليف وغ ﺮها ي العملية الاقتصادية ،وذلك بتحول الكتاب إ ى
مظهر اقتصادي واجتما ي تبلور كأداة للتفاخر واملباهاة.
واستطاع الكتاب كأداة تثقيفية فكرية أن يلهم جل الب
الاجتماعية قوة ع ى الانفتاح ع ى الثقافة املكتوبة ،فقد استطاع أن
ً
يتجاوز حدود املكان والزمن ليفتح آفاقا من التواصل ب ن املغرب
ؤالاندلس من جهة ،وبي ما واملشرق ٕالاسالمي من جهة ثانية ،كما
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ً
ً
خاصا ،رغم ما عرفته العالقة
طابعا
أضفى ع ى الحركة الصوفية
بي ما ي بادئ ٔالامر من فتور ،فحل ي أحيان كث ﺮة محل الشيخ ي
إطار العالقة الروحية املباشرة ال جمعت ب ن الشيخ ومريديه،
السيما منذ النصف الثاني من القرن ٧هـ١٣ /م ،كما ركن إليه
البعض باعتبارﻩ وسيلة من وسائل العيش ع ﺮ الاشتغال بالوراقة،
وأسهم ي لعب أدوار تواصلية ال يس ان ا ،ي إبراز الشخصية
الاجتماعية والسياسية والدينية للصلحاء ،ع ﺮ نشر ثقافة ومناقب
ٔالاولياء ومزاحمة كتب الفقهاء ،سواء بأساليب ال ﺮهيب أو ال ﺮغيب
ال تضمن ا الكرامة الصوفية املودعة ي بطون كتب املناقب.
وخلص البحث ً
أيضا إ ى أن الكتاب شكل أحد اهتمامات أبناء
البيوت العلمية ،ال ارتبطت بالعلم والقراءة أك ﺮ من غ ﺮها ،وهيأ
لها أرضية خصبة لتداول العلم ب ن أفرادها ،وأصبح ً
جزءا من معمار
منازلها ،بإنشا ا للمكتبات الخاصة ،واملغاالة ي أثمان الكتبً ،
نظرا
ً
أساسا ي كونه أداة للمعرفة ال
العتبارات مصلحية نفعية ،ت ﺮز
أسهمت ي تبو م مناصب إدارية هامةً ،
ورمزا لل ﺮوة والجاﻩ .وسعياً
للكشف عن عالقة با ي الفئات الاجتماعية بثقافة الكتاب ،لم ت ﺮدد
الدراسة ي مالحقة مكانته لدى هذﻩ الفئات ،فبخصوص عالقة
املرأة بالكتاب فقد راهنت املرأة ع ى ال ل من الثقافة املكتوبة ،إذ
أن الواقع الاجتما ي والاقتصادي للبعض من النساء هيأ لهن
إمكانات مختلفة ،فأصبح حضورهن ً
الفتا ي مجاالت متعددة.
وباملثل لم تسعف أوضاع البعض ٓالاخر م ن من مواكبة التحوالت
الثقافية فبق ن رهائن ألوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وأس ﺮات
للثقافة الذكورية السائدة.
أما الرقيق فناضلوا بأساليب مختلفة إلبراز مواه م
وطموحا م ،رغم املكانة الدونية ال احتلوها داخل املجتمع ،ومهما
كان ٔالامر فلم تحل تلك النظرة التحق ﺮية لالنتقال من مستوى
القراءة إ ى الكتابة والتأليف ،ورغم طموح هذﻩ الرغبات فلم تتحقق
للكث ﺮ م م إال بعد اعتناق عالم الحرية .كما لم تحل ٕالاعاقة
البصرية للبعض من ٕالاسهام ي الشأن ن الثقا ي والفكري بشكل
يتوافق مع وضعهم الص ي ،فلم يمنعهم ذلك من مالزمة الكتب
والاستعانة بالبعض إلقرا ا ،ورغم أن الجامع بي م هو الاعتماد
ع ى الذاكرة ي القراءة بالسماع ،فقد عملوا بطرق مختلفة ي
محاولة لتوزيع ٔالادوار مع من حظوا بحاسة البصر ليتمكنوا من أخذ
نصي م من القراءة ،وليستمدوا معرف م العلمية من الثقافة
املكتوبة املوثقة من جهة ،وليسعوا إ ى إبداء آرا م ومواقفهم
ومناقش ا والدفاع ع ا من جهة ثانية.
وباملثل تصدت الدراسة للعالقة ال نسج ا ٔالاقليات الدينية
بثقافة الكتاب ،واتضح رغم نذرة املادة العلمية تذبذب ي عالقة
املسيحي ن بالدول ال حكمت املغرب ؤالاندلس ،إال أن ذلك لم
يضمر ف ﺮات السلم العام ال اتسمت بانفتاح وتسامح مع الجاليات
املسيحية ،السيما ي الف ﺮات ال عرفت ً
نوعا من التشدد إزاء الكث ﺮ
م م ،السيما خالل العهد املرابطي واملوحدي ،كما شهدت عالقة
ال ود باملجتمع املغربي ٔالاندلﺴ ف ﺮات من املد والجزر ،فلم تصل
إ ى الحد الذي فرض عل م باملمالك النصرانية ،حيث تم استغاللهم
السيما ي مجال ال ﺮجمة ،وان ت ثقاف م إ ى ما ان ت إليه الثقافة
العربية ٕالاسالمية ذا املجال ،حيث تزامن الركود الثقا ي ال ودي

خالل القرن ٨هـ١٤ /م مع ركود اقتصادي ،فارتبطت أنشط م
الاقتصادية بمجاالت محدودة ضيقة ،وانعكس ذلك ع ى انكماش
ثقاف م ،بالعناية بكتب التعليقات واملختصرات ،ع ى غرار ما ساد
باملنطقة عامة.
ً
واستنادا إ ى الخالصات السابقة توصلنا إ ى أن جل الفئات
الاجتماعية سعت ي إطار الحراك الثقا ي إ ى وضع بصما ا للتمكن
من التأث ﺮ ي املستويات الثقافية والفكرية والسياسية ،وغلف ذلك
بصراع سياﺳ مرير ب ن قوى املعارضة والسلطة ع ى رهان التحكم
ي الحصون الثقافية والفكرية املجسدة ي وسائل التعب ﺮ السيما
الكتب ،وسعت السلطة وبذلت ما ي وسعها لتوجيه وتوزيع
ً
ً
أحيانا
أحيانا وال ديد واملصادرة
املنتجات الفكرية ،بأساليب ٕالاغراء
أخرى ،وباملقابل سعت املعارضة إ ى محاولة الاستفادة من الواقع
القائم رغم ٕالاكراهات ال واجه ا ،فاختلقت طرق جديدة من
التمويه والرمزية ي الكتابة والنشر.
وعند توقفه عند ٔالادوار ال قامت ا الخزانات العامة ،استنتج
البحث دورها الريادي ي التخفيف من حدة التفاوت الثقا ي
والاجتما ي السيما باملدن ،إذ استفاد عدد كب ﺮ من الطلبة م ا،
وهيأت لهم أرضية مساعدة للبحث والتثقيف ،ونافست مثيل ا من
املكتبات الخاصة سواء امللحقة بالقصور أو ال ي ملكية ٔالافراد،
وأسهمت ي تشغيل يد عاملة ال يس ان ا من نظار ونساخ ن
ومسفرين وغ ﺮهم ،فأثر ذلك ي التطور الذي طرأ ع ى خزانات
الكتب باملغرب ؤالاندلس ،و ّ
انعكاسا ً
ً
أمينا للحركية الانسيابية
عد
للكتاب داخل املجتمع ،والاهتمام بشأنه من قبل جل املكونات
الاجتماعية السيما ي املرحلة الثانية من عمر الدولة بالتعب ﺮ
الخلدوني.
وع ى صعيد الانعكاسات الذهنية للكتاب ونظرة املجتمع إليه،
كشفت الدراسة ّ
عما حظيت به ثقافة الكتاب ي ذهنية العوام من
مكانة سواء ي الاتجاﻩ ٕالايجابي السا ي إ ى اكتساب املعرفة ونشر
الو ي ،أو ي الاتجاﻩ السل الذي أظهر ثقافة الكتاب كإحدى معاول
الهدم الحضارية ،ال برزت ي العديد من الاستعماالت الخرافية.
ً
وأيا كان مستوى التأث ﺮ ،فإن ثقافة الكتاب أسست لنفسها قاعدة
ّ
اجتماعية ،ومتنت أواصر العالقة ب ن الكتاب والعوام ،ع ى الرغم
من املشاغل الاقتصادية واملشاكل الاجتماعية ال تصدرت الكث ﺮ
من اهتماما م اليومية.
كما قام الكتاب بأدوار ريادية ي تشكيل ذهنية الخاصة ،ال
حرصت ع ى الال ام بكل مظاهر التم  ،وبما رسخته العادات
والتقاليد من إسهام ي الحفاظ ع ى املواقع الاجتماعية ،مما زاد من
رغبة جل مكونات هذﻩ الطبقة ي املسارعة ملسايرة التحوالت ال
مست املجتمع ع ى املستوى الثقا ي والفكري ،أو ع ى ٔالاقل التدثر
بلبوس القراءة ،ملا فرضته من أشكال قيمية ثقافية وفكرية ،كان
للكتاب حضور قوي ف ا.
ومن الجدير باإلشارة إ ى؛ أن الرحالت املشرقية أسهمت ي
وصول الكث ﺮ من املصنفات ذات التوجه الصو ي الشع  ،و ي
الوقت ذاته سمحت بولوج مصنفات ال ﺮاث اليوناني ال ترجمت ي
بيت الحكمة ببغداد ،إ ى العدوت ن السيما إ ى ٔالاندلس ،من قبيل
ً
فضال عن كتب فالسفة ٕالاسالم باملشرق
فلسفة أفالطون وأرسطو،
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مثل مؤلفات الفارابي وابن سينا ورسائل إخوان الصفا ،ومصنفات
كبار املتكلم ن مثل املع لة ،مما حول التصوف عن مسارﻩ السابق
بظهور تصوف ذي طابع فلسفي باألندلس خاصة ،بلغ ذروته خالل
القرن ٧هـ١٣ /م .وبذلك يظهر الدور الريادي للكتاب ي بروز مثل
ّ
قعدت لنشوء ظاهرة التصوف ليس ع ى املستوى
هذﻩ ٔالافكار ال
الفكري فحسب بل كمكون اجتما ي ،طبع تاريخ املغرب ؤالاندلس
بطابع خاص ،وأسهم ي صياغة جزء من ذهنيته.
و ي محاولة لطرق اتجاهات الكتابة والتأليف ،خلصنا إ ى أن
دائرة التأليف اتسمت باالتساع ،وك ﺮت املصنفات سواء تلك ال
ارتبطت بواقع الناس وحاولت معالجة بعض مشاكلهم املعيشية،
ورنت أحيانا إ ى التطلع الستشراف مستقبلهم ،أو تلك ال سكنت
إ ى مستوى عالقة القرب أو البعد من السلطة ،مما أكسب
مضامي ا أبعادا سياسية وإديولوجيةً .
وأيا كان مستوى هذا التأليف
ي مالمسة جوهر ٕالاشكاالت الاجتماعية والثقافية العامة املطروحـة،
فإن ما صنف  -ع ى ك ﺮته -لم يستطع أن يؤسس للقراءة قيمة
اعتبارية ،أو يشكل وعيا اجتماعيا قادرا ع ى أن يؤسس ملبادئ ضة
حضارية .ونعتقد أن مرد ذلك يرجع إ ى التجزيء الذي مس
التحوالت العامة بمجال الدراسة؛ إذ لم ت ﺮاكم الوسائل الكامنة
إلحداث تحول جذري عام ي كل املستويات باملنطقة ،ع ى عكس
التغ ﺮات العامة ال مست أوربا ،ومهدت لبناء ال ضة منذ اية
القرن ٨هـ١٤ /مٔ ،الامر الذي أثار انتباﻩ بعض أعالم هذا القرن مثل
ابن خلدون الذي ّ
عول ع ى إعادة الاعتبار لعامل الرحلة ولقاء
املشايخ لتدارك الركود الذي بدأ ينخر ثقافة قراءة الكتب ال تم
التعويل ف ا ع ى الجانب الكم عوض الارتكان إ ى نوعية املعارف
املكتوبة.
و ي الاتجاﻩ ذاته لم نقلل من عمق التأث ﺮات املختلفة ع ى فع ي
القراءة والكتابة ،وهذا ما تج ى ي تحول بعض مؤلفات الف ﺮة
املدروسة إ ى نقمة ع ى مؤلف ا؛ حيث تعرض بعضهم للتنكيل
والتنكيب بسبب أفكارهم املبثوثة ي صفحات كت م ،ألسباب قد
تتعلق بحمالت "تطه ﺮية" من وجهة نظر السلطات الحاكمة .واتخذنا
نماذج لذلك من خالل محاربة كتب أبي حامد الغزا ي خالل عهد
ع ي بن يوسف بن تاشف ن املرابطي )٥٣٨-٥٠٠هـ١١٤٣-١١٠٦ /م(،
وحملة محاربة كتب الفروع والفلسفة ي عهد يعقوب املنصور
املوحدي )٥٩٦-٥٨٠هـ١١٩٩-١١٨٤ /م( .ولعل من الخالصات الهامة
ي هذا الصدد أن تلك الحمالت "املخزنية" قللت من انتشار بعض
املعارف لكن ُدون أن تستطع استئصالها ائيا ،بل كانت ي أحيان
كث ﺮة تقوم بدعاية غ ﺮ مباشرة لتلك الكتب املراد حظرها بغ ﺮ و ي
م ا كما حدث مع كتاب "إحياء علوم الدين" ألبي حامد الغزا ي.
ومن جهة أخرى؛ فقد كان إقبال بعض الفئات الاجتماعية ع ى
بعض املعارف مثل الفقه ومسائله يرجع العتبارات نفعية بدرجة
ُ
كب ﺮة ،ألنه يعت ﺮ أسهل طريق ي التسلق الاجتما ي ،كما تظهر
العديد من الوصايا والتوج ات ال قدمها بعض الفقهاء ألبنا م
وتالمذ م .ورغم املأزق البنيوي الناتج عن مصادرة الكتب ،والذي
جعل من الحرق وٕالاتالف والحلف باأليمان آليات تكشف عن عمق
الظاهرة وتعقدها ،فإن هذﻩ القوى لم تتوالد ولم تعد قادرة ع ى
إنتاج ذا ا ي املمارسة الفعلية داخل املجتمع ،لذلك كان فعلها

ً
محدودا ي الزمان واملكانّ ،
وفوت هذا الحصار الذي ضرب ع ى
بعض املصنفات ال ﺮاكم الكم للمعرفة العاملة بالعدوت نٔ ،الامر
آثار املفقود من خالل
الذي يزيد من مسؤولية البحث ي تق
إشارات ما هو موجود ،لتدارك الطمس الذي لحق تراثنا املكتوب،
ح ال يتحول ال اون إ ى تواطؤ ،دف إدراك عناصر الجدة
ؤالاصالة ي الفكر املغربي ٔالاندلﺴ لهذﻩ املرحلة املفصلية ي تاريخ
العدوت ن ،ومن خاللها نتمكن من فهم الحاضر واستشراف
املستقبل.
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ﻣﻠﺨّﺺ
دف هذا البحث إ ى التعريف بحضور العمارة العربية
ٕالاسالمية ،وبيان جذورها التاريخية ع ى الرغم من تغييب فكرها،
واستبدال أطرها النظرية ومنهجيات تصميمها .كما دف إ ى
توضيح تأث ﺮ العمارة العربية ٕالاسالمية ع ى العمارة ي إسبانيا
وايطاليا وبا ي أوروبا ،وبيان تأث ﺮ التخطيط العمراني والنظم ٕالادارية
ي املدن العربية ع ى املدن ٔالاوروبية ،كما دف البحث إ ى توضيح
حقيقة علمية وتاريخية و ي أن جذور العمارة الغوطية عربية
إسالمية .كما دف البحث إ ى بيان تأث ﺮ ٕالاسهام الفكري املعماري
العربي ٕالاسالمي ع ى املعماري ن ٔالاوروبي ن ي القرن ن )(١٦-١٥
امليالدية ،أو ما ُيعرف ي أوروبا بعصر ال ضة .ولتحقيق ذلك
سيعرض البحث إ ى ملحة تاريخية عن جذور العمارة العربية
ٕالاسالمية ويب ن كيف أثرت هذﻩ الجذور ع ى العمارت ن اليونانية
والفارسية .ثم يب ن البحث أن العمارة العربية ٕالاسالمية مورست ي
ح الو ي ،ضمن أطر نظرية ،وبأر ى منهجيات التصميم املعماري،
و ي منهجية ٔالاحكام .ثم يعرض البحث لتأث ﺮ العمارة العربي
ً
معتمدا ي ذلك ع ى املصادر
ٕالاسالمية ع ى العمارة ٔالاوروبية،
ً
ً
الغربية ال اع ﺮفت ذا التأث ﺮ فكرا وممارسة .ثم يعرض البحث
لألوضاع ال آلت إل ا العمارة العربية ٍٕالاسالمية نتيجة ٔالاوضاع
السياسية للعالم العربي ي القرن ن التاسع عشر والعشرين .ثم يب ن
انحسارها وتغيي ا واستبدال فكرها بنظريات العمارة الغربية .ثم
يختم البحث بالتنويه بدور معاهد وجمعيات تاريخ العلوم الواعد
إلبراز منجزات الحضارة العربية ٕالاسالمية املعمارية والعلمية وإعادة
توظيفها ي مناهج الدراسة الجامعية.

) (١اﻟﺠــﺬور اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ً
ً
من املتعارف عليه تاريخيا وحضاريا أن العالم العربي هو مهد
ً
شاهدا ع ى ر ي حضارات
الحضارات وأن العمارة كانت وما زالت
العالم العربي سواء ما يسم م ا بالهالل الخصيب )بالد الشام
والعراق( أو مصر ،أو اليمن ،أو شمال الحجاز .ولقد مورست مهنة
البناء ي هذﻩ الحضارات بتقانات بناء مم ة ،ؤالار ى من ذلك أ ا
مورست ضمن أطر نظرية وقوان ن تحكم العمل املعماري .وملا كان
العرب هم آخر ٔالاقوام الذين تواجدوا ع ى ٔالارض العربية ،وإن
جذورهم التاريخية تمتد إ ى العرب البائدة) (١كعاد وثمود ،الذين
ورد ذكرهم ي القرآن الكريم (٢)،حيث وصف ٔالاو ى ،عاد ،بأنه لم
يخلق مثلها ي البالد .وأما ثمود فأثارها مازالت قائمة ي مدائن
صالح شمال الحجاز .وكذلك العمالقة وجرهم وهما القبيلت ن
العربيت ن اللت ن شاركتا ي إعادة بناء الكعبة املشرفة .وقد أرخ
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اﻷﻫﺪاف واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
دف هذا البحث إ ى التعريف بحضور العمارة العربية
ٕالاسالمية ،وبيان جذورها التاريخية ع ى الرغم من تغييب فكرها،
واستبدال أطرها النظرية ومنهجيات تصميمها .كما دف إ ى

توضيح تأث ﺮ العمارة العربية ٕالاسالمية ع ى العمارة ي إسبانيا
وايطاليا وبا ي أوروبا ،وبيان تأث ﺮ التخطيط العمراني والنظم ٕالادارية
ي املدن العربية ع ى املدن ٔالاوروبية ،كما دف البحث إ ى توضيح
حقيقة علمية وتاريخية و ي أن جذور العمارة الغوطية عربية
إسالمية .كما دف البحث إ ى بيان تأث ﺮ ٕالاسهام الفكري املعماري
العربي ٕالاسالمي ع ى املعماري ن ٔالاوروبي ن ي القرن ن )(١٦-١٥
امليالدية ،أو ما يعرف ي أوروبا بعصر ال ضة ،كتأث ﺮ نظريات
الحسن ابن الهيثم )٤٣٢-٣٥٤هـ١٠٤١-٩٦٥/م( ي ٕالابصار،
وٕالادراك ،وتكوين الصور ،ع ى توسكان ي ١٤٢٤) Toscanelliم(
وبرونلي ١٤٤٦-١٣٧٧) Brunelleshiم( .وتأث ﺮ ابن قتيبة )-٢١٣
٢٧٦هـ ،(٨٨٩-٨٢٨/وإخوان الصفا )٤٥٦-٣٩٠هـ١٠٦٤-١٠٠٠/م(،
وعبد اللطيف البغدادي )٦٢٩-٥٥٧هـ١٢٣١-١١٦١/م( ،ع ى ليون
باتيستا ال ﺮتي ١٤٧٢-١٤٠٤) Leon Batista Albertiم( واضع كتاب
فن البناء .Building On The Art Of
ولتحقيق ذلك سيعرض البحث إ ى ملحة تاريخية عن جذور
العمارة العربية ٕالاسالمية ويب ن كيف أثرت هذﻩ الجذور ع ى
العمارت ن اليونانية والفارسية .ثم يب ن البحث كيف أثرت هذﻩ
الجذور ي الحضارة ٕالاسالمية لتشكل العمارة العربية ٕالاسالمية،
وسيب ن البحث أن العمارة العربية ٕالاسالمية مورست ي ح الو ي،
ضمن أطر نظرية ،وبأر ى منهجيات التصميم املعماري ،و ي منهجية
ٔالاحكام .ثم يعرض البحث لتأث ﺮ العمارة العربي ٕالاسالمية ع ى
ً
معتمدا ي ذلك ع ى املصادر الغربية ال اع ﺮفت
العمارة ٔالاوروبية،
ً
ذا التأث ﺮ ً
فكرا وممارسة .ثم يعرض البحث لألوضاع ال آلت إل ا
العمارة العربية ٍٕالاسالمية نتيجة ٔالاوضاع السياسية ي القرن ن
التاسع عشر والعشرين .ثم يب ن انحسارها وتغيي ا واستبدال فكرها
بنظريات العمارة الغربية .وسأبدأ بعرض وتوضيح الجذور التاريخية
للعمارة العربية ٕالاسالمية وذلك ي محاولة الستعادة وعينا املستلب
وتوظيف فكرنا املعماري املغيب ي مناهج الدراسة.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ي خضم الصراع الحضاري بيننا وب ن الغرب كانت العمارة
العربية ٕالاسالمية إحدى ضحايا هذا الصراع .فقد تم استئصالها
من بيئ ا الحضارية ،وبوعد بي ا وب ن جذورها التاريخية ،وأفرغت
من قيمها الاجتماعية ،وشكك ي أصال ا ،ووصمت بالتقليد تارة،
وبالتبعية تارة أخرى ،وغيب فكرها ،واستبدلت أطرها النظرية،
واختصرت منهجيات ممارس ا من أر ى منهجيات التصميم و ي
منهجية ٔالاحكام إ ى أدنى منهجياته و ي منهجية التجربة والخطأ،
ثم منهجية التكرار .ؤالاخطر ي هذا الصراع هو خلق أجيال من
أساتذة الجامعات واملعماري ن املمارس ن العرب واملسلم ن تنكروا
ألنفسهم ولحضار م ،أخذوا بظواهر الحضارة الغربية ،فجهلوا
ً
مذهبا يقرون
فكرهم املعماري وعطلوﻩ ،واتخذوا من جهله وكراهته
به ،ويدعون إليه .فانحسر بذلك تأث ﺮ العمارة العربية ٕالاسالمية
وازداد تأثرها بالعمارة الغربية ح وصل إ ى درجة الاستبدال.

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
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ً
استنادا إ ى ما سبق فإن العمارة ي الحضارات ال نشأت ع ى
ٔالارض العربية كعمارة حضارات العرب البائدة )عاد وثمود ...الخ(
"والسامية" ،واملصرية القديمة ،واليمنية ،قد تواصلت بمستويات
ً
جزءا من مكو ا.
مختلفة مع العمارة العربية ٕالاسالمية لتصبح
وهذا يتضح ي مواد البناء وتقاناته ال ما زالت مستعملة ح
وقتنا الحاضر ،وكذلك ي املعالجات البيئية للفراغات املعمارية و ي
التفاصيل املعمارية ،والزخارف ،بدرجة أقل .وليس أدل ع ى ذلك
من عمارة اليمن ،وعمارة ٔالاهوار ي العراق ،والعمارة الريفية ي
مصر ،فجميعها تواصلت بشكل أو بآخر مع العمارة العربية
ٕالاسالمية .وعليه فإن توقف عطاء هذﻩ الحضارات ،بسبب مو ا
ً
سياسيا ،ال يع القضاء ع ى حضورها املادي وإنجازا ا الحضارية،
خاصة إنجازا ا املعمارية.
كما أن ظهور حضارات جديدة ،أعقبت الانحسار السياﺳ
للحضارات السامية واملصرية القديمة ،كالحضارة اليونانية
ً
أيضا القضاء ع ى الحضارات
والب نطية والفارسية ،ال يع
ً
السابقة لها ،بل إن الثابت علميا هو أن الحضارة اليونانية قد
تأثرا كب ًﺮا ً
تأثرت ً
جدا بالحضارة املصرية القديمة ،خاصة بالعمارة
الدينية والزخارف والفنون .كما أن الحضارة الفارسية ليست أك ﺮ
من استمرار للحضارات السامية ،خاصة ي العمارة والفنون .وعليه
ً
يونانيا وال
فإن ما وصل إ ى الحضارة العربية ٕالاسالمية ،ليس
ً
ب ً
فارسيا .وإنما هو عربي" ،وسامي" ،ومصري قديم ،تواصل
نطيا وال
إ ى الحضارة العربية ٕالاسالمية بفعل العامل البشري ،الذي هو
استمرار ألجدادﻩ من العرب البائدة ،والعاربة ،والساميون،
واملصريون القدماء .وتواصل بفعل ضرورات الحياة ،واستمرار
العادات والتقاليد ،وتقانة البناء ،وبفعل البيئة والجغرافيا والتاريخ
املش ﺮك .وإن توسط الحضارات اليونانية والب نطية والفارسية ب ن
الحضارات ٔالام للعالم العربي ،ال أشرت إل ا ،وب ن الحضارة
العربية ٕالاسالمية ،ال يع بالضرورة ممارسة أي نفوذ لهذﻩ
الحضارات ع ى الحضارة العربية ٕالاسالمية .وإذا قصرت كالمي هنا
ع ى العمارة ،فليس ثمة وساطة يونانية أو ب نطية أو فارسية ،كما
يزعم املستشرقون وأتباعهم ي العالم العربي لألسباب ال بين ا.
وأهم من ذلك أن العمارة ي الحضارات ٔالام مورست جزئياً
باستعمال الرسومات ،كما بينتٔ ،الامر الذي رفع مستوى ممارس ا
من منهجية التجربة والخطأ إ ى منهجية التفكر والتأمل .فوضع
الرسومات قبل ممارسة العمل يدلل ع ى أن العمارة مورست ي ح
الو ي وليس بالتكرار .وأك ﺮ من ذلك أن العمارة ي بعض الحضارات
ً
جزئيا بمنهجية ٔالاحكام ،وشريعة حمورابي وما حوته
ٔالام مورست
من قوان ن ملمارسة مهنة البناء ،دليل ال يحتاج إ ى إثبات .وكذلك
التشريعات ال وضعها ق بن كالب) (٩عند تخطيطه ملدينة مكة.
وهذا ٔالامر ،أي ممارسة العمارة بمنهجي التفكر والتأمل ؤالاحكام
لم ترتقي إليه ،بل لم تستفد منه أو توظفه ،الحضارات اليونانية
والب نطية والفارسية ،ال اقتصرت ممارسا ا ع ى التجربة والخطأ
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لدورهم املؤرخون العرب ،كاملسعودي ،والط ﺮي ،وابن خلدون.
ً
وأيضا طسم ،وجديس ،وقد ذكرهم املؤرخون السابقون ،كما ورد
ذكر عمار م ومدين م اليمامة )جو( املشهورة بأطامها )حصو ا( ي
شعر النابغة ؤالاع وغ ﺮهم .كما تمتد جذور العرب التاريخية إ ى
العرب العاربة وهم القحطانيون سكان اليمن ،الذين تواصلت
حضار م منذ قحطان بن سام بن نوح ح ظهور ٕالاسالم .وكانوا
وما زالوا أصحاب حضارة راقية ،أفرزت عمارة متم ة قبل ٕالاسالم
و ي ٕالاسالم.
هذﻩ إذن ي الجذور التاريخية للعمارة العربية ٕالاسالمية ال
تواصلت إ ى ٕالاسالم من أسالفنا العرب ،أما جذورها التاريخية ال
تواصلت إ ى ٕالاسالم من أسالفنا السامي ن ،الذين هاجروا من
جنوب الجزيرة العربية إ ى شمالها )بالد الشام والعراق( ،وهم
ً
حضورا بآثارها املاثلة إ ى يومنا
عرب) (٣بكل املعاي ﺮ ،فﻬ أظهر
الحاضر ،وأخص م ا أعمال حاكم لكش ،املعماري السومري
كوديا) ٢١٢٤ -٢١٤٤) (٤ق.م ،(.الذي استعمل الرسومات ي إنتاج
أعماله املعمارية كما يب ن الشكل )رقم  .(١-وربما لم يسبق كوديا
ي استعمال الرسومات املعمارية ،سوى املعماري والطبيب املصري
ايموحتب ،الذي بنا هرم زوسر املدرج بالج ة حوا ي سنة ٢٦٣٠
ق.م .واستعمال الرسومات نقطة تأسيسية ي تكوين الفكر
املعماري ،ارتقت بعملية إنتاج العمارة من منهجية التجربة والخطأ
إ ى منهجية التفكر والتأمل .و ي نقلة نوعية ي تطور الفكر املعماري
عند السامي ن العرب .وربما تكون قد مهدت لنقلة نوعية أخرى أك ﺮ
ً
تطورا و ي قوان ن البناء ال وضعها امللك الباب ي حمورابي )-١٧٤٢
 ١٧٩٢ق.م( ي شريعته املشهورة ،ال ارتقت باملمارسات املعمارية
إ ى منهجية ٔالاحكام ،و ي أر ى منهجيات التصميم املعماري قاطبة.
فالحضارات السامية إذن ارتقت بالفكر املعماري ،وأرست منهجيت ن
عقالنيت ن ي إنتاج العمارة هما :التفكر والتأمل ؤالاحكام.
ً
ابتداء من اليونان وح العمارة
بينما نجد أن العمارة الغربية،
الحديثة ،ي بداية القرن العشرين ،لم تمارس عمار ا إال بمنهجي
التجربة والخطأ والتكرار .وما ينطبق ع ى الحضارات السامية
ينطبق ع ى الحضارة املصرية القديمة ،ع ى الرغم من عدم حسم
أصولها العرقية (٥)،سواء كانوا سامي ن أو خالف ذلك .لكننا نحن
العرب الورثة الحقيقيون إلنجازات الحضارة املصرية القديمة ،وكل
الحضارات ال نشأت ع ى ٔالارض العربية .والالفت للنظر أن فنون
وعمارة هات ن الحضارت ن أصيلة ونابعة من إبداعا ما) (٦وليس بتأث ﺮ
حضارات أخرى .وأك ﺮ من ذلك فإن هات ن الحضارت ن ،أي السامية
واملصرية القديمة ،ي املصدر) (٧الرئيس للحضارت ن اليونانية
والفارسية .وإن ما يقال عن املعجزة اليونانية هو كالم غ ﺮ صحيح،
فجميع الشواهد تؤكد تأث ﺮ) (٨الحضارت ن املصرية القديمة والبابلية
ع ى الحضارة اليونانية .وكذلك تأث ﺮ الحضارات السامية ع ى
الحضارة الفارسية.
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وتواصل حضورها ،وتأث ﺮها ع ى العمارة ٔالاوروبية .ثم انحسارها
وتأثرها بالعمارة الحديثة ،وما بعد الحديثة ،والتفكيك.

) (٢اﻟﻌﻤــﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
صناعة البناء ،أي العمارة ،كما عرفها ابن خلدون
ي" :أول
صنائع العمران الحضري وأقدمها و ي معرفة العمل ي اتخاذ
البيوت للكن واملأوى لألبدان ."...ومعرفة العمل تتطلب ٕالاملام بأمور
كث ﺮة وعلوم متعددة تسهم جميعها ي تشكيل منظومة فكرية .ولقد
سبق وأن عرضت ي أبحاث) (١٥سابقة ملكونات العمارة العربية
ٕالاسالمية ،وبينت أ ا منظومة فكرية ذات بناء منطقي ،شامل
ومتنوع ،لها مقدما ا ومواضيعها ونتائجها ،وتتضمن منهجيات عمل
وآليات إنتاج ووسائل تطبيق ،تمارس تحت مظلة أحكام ،وتؤدي
وظائف متعددة .والعمارة ٕالاسالمية كانت أول عمارة ي تاريخ
الحضارة تشكل منظومة فكرية مكتملة التكوين .فجذورها
التاريخية عميقة ،ومصادرها متنوعة ،وأهدافها نبيلة ،وغايا ا
واضحة ،ومنهجيات إنتاجها راقية ،ظاهرة الحضور ،موحدة ً
فكريا
ً
تقانيا ،فكانت العمارة ٕالاسالمية أول عمارة ي تاريخ
ومتنوعة
الحضارة ٕالانسانية ،تمارس بصورة شاملة ،بمنهجية ٕالاحكام،
وضمن رؤى فلسفية) (١٦مرتبطة بمنهجيات إنتاجها ،ونابعة من
فلسفة التاريخ ٕالاسالمي القائمة ع ى :الدروس والع ﺮ ،والتواصل
التاري ي ،والتفكر والتأمل ،والتنوع داخل الوحدة.
ولقد بينت) (١٧أن مفهوم الدروس والع ﺮ له جانبان :إيجابي
يتمثل ي التفكر والتأمل ،وسل يتمثل ي التكرار .وبينت أن العمارة
ٕالاسالمية تبنت الجانب الايجابي م ا .كما بينت أن مفهوم التفكر
والتأمل مرتبط بمنهجية التقدير أو التفك ﺮ املسبق ع ى إنتاج العمل
وان استعمال الرسومات ارتقى بممارسة العمارة إ ى مفهوم ومنهجية
التفكر والتأمل .وأن التواصل التاري ي مرتبط بمنهجية التنوع داخل
الوحدة ،املرتبطة بدورها كمفهوم فلسفي بمنهجية ٔالاحكام .وعمارة
املساجد دليل ع ى هذا ال ﺮابط فبنا ا متواصل ي جميع أنحاء
العالم ٕالاسالمي ،وغ ﺮ ٕالاسالمي ،وتؤدي نفس الوظيفة ،و ي
الصالة) ،ووظائف اجتماعية أخرى( ،وتخضع ي تصميمها ملنظوم
أحكام الصالة وأحكام البنيان .فﻬ  ،أي املساجد ،ع ى الرغم من
وحدة وظيف ا ،متنوعة ي أشكالها وتقانة بنا ا .وما ينطبق ع ى
عمارة املساجد ينطبق ع ى عمارة جميع أنواع املباني ،ألن النظام
الاجتما ي ٕالاسالمي ،ومنظومة القيم والعادات والتقاليد،
واملعالجات البيئية ،ال تحكم إنتاج العمل املعماري ،أعاد ٕالاسالم
تشكيلها ،وضبط مسارها ،وقن ا ،وأخضع ممارسة العمارة ملنهجية
ٔالاحكام.
و ذا أصبح املنتج املعماري العربي وٕالاسالمي موحد وظيفة
ً
ً
وفكرا ،ومتنوع شكال وتقانة .ومن هنا جاء مفهوم التنوع داخل
الوحدة ي العمارة ٕالاسالمية ،ال فرضت حضورها ي العامل ن
العربي وٕالاسالمي ح بداية النصف الثاني من القرن التاسع
عشر ،حيث بدأت ت ﺮاجع وينحسر حضورها لصالح العمارة الغربية
)(١٤
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والتكرار ،ع ى الرغم من أن الارتقاء إ ى منهجي التفكر والتأمل
وٕالاحكام ،كان ً
متاحا لهذﻩ الحضارات.
أما النسب املستعملة ي العمارة اليونانية والب نطية فيما بعد،
فمصدرها مصري قديم) (١٠والشكل )رقم  (٢-يوضح حقيقة مصدر
مفهوم النسب .وقد درس الطبيب العربي البغدادي)-٥٥٧) (١١
٦٢٩هـ١٢٣١-١١٦١/م( هذا املفهوم وتوسع ي شرحه .فتأث ﺮ عمارة
أسالفنا واضح كل الوضوح ع ى العمارة اليونانية والب نطية ،كما
أن تواصلنا املباشر مع عمارة أسالفنا حقيقة مؤكدة كما بينت .وإذا
أضفنا إ ى كل ما سبق أن الحضارة اليونانية لم تقدم أي إسهام
نظري أو فكري ي العمارة ،فﻬ إذن لم ترتقي إ ى التأط ﺮ النظري
ي العمارة
لألعمال املعمارية ال أنجز ا .وأما إسهامها الريا
املتمثل ي الهندسة ٕالاقليدية ،ونظرية فيثاغورس للمثلث القائم
الزاوية ،فمصدرﻩ) (١٢باب ي ومصري قديم .وعليه فإن حضارة لم
ترتقي إ ى تأط ﺮ عمار ا ً
نظريا ،ال يمكن أن تكون حضارة مؤثرة بل
)(١٣
متأثرة وهذا ما اكدﻩ سارتون:
ً
"ومم ــا أفس ــد العلـ ـم الق ــديم كث ــﺮا ظاهرت ــان
من ٕالاهمال املتعمـد الـذي ال يمكـن التسـامح
فيـ ــه ،الظـ ــاهرة ٔالاو ـ ــى تتعلـ ــق بإهمـ ــال العلـ ــم
الش ــر ي ،فم ــن س ــذاجة ٔالاطف ــال أن نف ــﺮض
أن العلــم بــدأ ــي بــالد ٕالاغريــق ،فــإن املعجــزة
اليوناني ــة س ــبقها أل ــوف الجه ــود العلمي ــة ــي
مص ـ ــر وب ـ ــالد ال ـ ــرين وغ ﺮه ـ ــا م ـ ــن ٔالاق ـ ــاليم،
والعلـ ـ ـ ــم اليونـ ـ ـ ــاني كـ ـ ـ ــان إحيـ ـ ـ ـ ًـاء أك ـ ـ ـ ــﺮ منـ ـ ـ ــه
ً
اخ ﺮاعـ ــا)*( .والظـ ــاهرة الثانيـ ــة إهمـ ــال ٕالاطـ ــار
الخرا ـ ــي ال ـ ــذي نش ـ ــأ في ـ ــه العل ـ ــم ،ال الش ـ ــر ي
ً
]فحســب[ بــل اليونــاني كــذلك ،وكفانــا ســوءا
أننــا أخفينــا ٔالاصــول الشــرقية ]للعلــم[ ،ال ـ
ً
لم يكن التقـدم الهلي ـ ]اليونـاني[ مسـتطاعا
بدو ا ...والخالصـة أنـه إذا كتـب تـاريخ العلـم
القـ ــديم بغ ـ ــﺮ إمـ ــداد القـ ــارئ بمعرفـ ــة كافيـ ــة
ـ ــات ن الطـ ــائفت ن مـ ــن الحقـ ــائق ،أي العلـ ــم
الشـ ــر ي مـ ــن جهـ ــة ،والخرافـ ــة اليونانيـ ــة مـ ــن
ً
جه ـ ــة أخ ـ ــرى ،ج ـ ــاء ه ـ ــذا الت ـ ــاريخ ،ال ناقص ـ ــا
ً
ً
فحسب ،بل مزيفا مدخوال كذلك".
وهذا بدورﻩ ينفي املعجزة اليونانية املزعومة ،ويقوض دعاوى
تفوقها وتم ها وأصال ا ،ويب ن مصادرها املصرية القديمة والبابلية،
وغ ﺮها من الحضارات السابقة .كما يعزز رأيي أن ما تواصل إلينا
من املنجزات الحضارية ،واملعمارية م ا بصفة خاصة ،قد تواصل
ً
إلينا فكرا وتقانة من أسالفنا السامي ن واملصري ن القدماء والعرب،
وتماهت ي العمارة العربية ٕالاسالمية .ال سأعرض لها فيما ي ي من
د اسة وتحليلً ،
مبينا منظوم ا الفكرية ،وتنوع منتجها العم ي،
ر
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ال بدأت بفرض حضورها )بفعل النفوذ السياﺳ للدول
ٔالاوروبية( ي املدن ٕالاسالمية والعربية ،كاألستانة والقاهرة ودمشق
وغ ﺮها .وتأسس هذا الحضور بظهور الجامعات والعمارة الحديثة ي
بداية القرن العشرين .حيث فرضت مناهج التعليم ٔالاوروبية ع ى
كليات العمارة بحجة الحداثة والتقدم ،وغيبت) (١٨العمارة
ٕالاسالمية ،ع ى الرغم من غنا ا الف والنظري والفكري والفلسفي
والعم ي ،واقتصر تدريسها ي كليات العمارة ع ى مادة تاريخ العمارة،
وبمنهجية املستشرق ن القائمة ع ى فلسفة التحقيب التاري ي
الغربي ،وتقسيم العمارة إ ى طرز ،ومن ثم تغييب الفكر املعماري
الذي حكم إنتاجها ،واستبداله بخصائص شكلية وجمالية،
وإخضاعها لتأث ﺮ الحضارت ن الب نطية والساسانية.
وبالجملة فإن العمارة ٕالاسالمية كمنظومة فكرية نشأت مبكرة
زمنيا ،وكانت شاملة ً
ً
نظريا ،حوت مفاهيم :عملية ،ونظرية ،وفكرية،
وفلسفية ،وفنية راقية ،أثرت ع ى العمارة ٔالاوروبية منذ القرن
الثامن امليالدي ،وانحسر حضورها أمام هجمة العمارة ٔالاوروبية
منذ منتصف القرن التاسع عشر .وسأعرض فيما ي ي لتأث ﺮ العمارة
العربية ٕالاسالمية ع ى العمارة ٔالاوروبية.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

)وهم املسلمون الذين تم إجبارهم ع ى اعتناق املسيحية( ٔالاساليب
ال كانت متبعة ي املدن العربية ي ٔالاندلس ،لتأهيل) (٢٢املهندس ن
والبنائ ن والنجارين وغ ﺮهم .كما اتبعوا نفس نظام الاختبارات ال
تعقد لهم قبل أن يمارسوا مه م .وقد عم هذا التقليد ي جميع
املدن ٕالاسبانية ،كما انتقل هذا التقليد إ ى املكسيك ،وبعض مدن
أمريكا الجنوبية اعتبا ًرا من القرن السادس عشر .كما ظهر
كتاب ن) (٢٣آخرين متأثرين بكتاب اللوائح ورسائل الحسبةٔ .الاول من
تأليف لدبيجو لويث دي أريناس  D.L.de Arenaسنة ١٦٣٣م
بعنوان" :مختصر نجارة الخشب وكتاب العريف" ،وطبع وطبق ي
مدينة اشبيلية .أما الكتاب الثاني فوضعه فراي أندرس دي سان
ميجل  Obras de Fray A. des. Miguelي املكسيك بعنوان" :نجارة
الخشب ٔالابيض" .خصص الجزء ٔالاول منه لهيكل سليمان
)املزعوم( ،والجزأين الثاني والثالث لقص الخشب وتركيبه وعمل
ٔالاسقف.
)(٢٤
والالفت للنظر؛ أن معلم البناء ي مدينة سرقسطة كان
ً
عربيا ،وان ابنه محمد بيتو ورثه ي هذا املنصب .وهو الذي قام
بأعمال صيانة قصر الجعفرية سنة )٧٠١هـ١٣٠١/م( لصالح امللك
الاسباني الفونسو ٔالاول .وقصر الجعفرية بناﻩ امللك الثاني من ساللة
ب هود ،أبو جعفر أحمد ٔالاول امللقب باملقتدر باهلل سنة )-٤٣٨
٤٧٤هـ١٠٨١-١٠٤٦/م( .كما نجد أن دور املعلم ن)) (٢٥العرفاء(
العرب تواصل ي سرقسطة ،ففي سنة ١٤٨٨م كان مدير إنشاءات
قصر الجعفرية املعلم العربي فرج غا ي .كما عهد سنة ١٤٩٣م إ ى
املعلم فرج غا ي واملعلم محمد بالثيو واملعلم ابراهيم مفرج إقامة
سقف الصالة الرئيسية ي القصر .و ي سنة ١٥٠٠م خلف محمد
غا ي والدﻩ فرج ي ٕالاشراف ع ى ٔالاعمال ي قصر الجعفرية ومدينة
سرقسطة ،ثم خلفه ابنه محمد غا ي .وهذا يوضح مدى التأث ﺮ الذي
مارسته العمارة العربية ٕالاسالمية ع ى إسبانيا ألن هؤالء املعلم ن
العرفاء كانوا ع ى جانب كب ﺮ باملعرفة النظرية ال تحكم
التطبيقات العملية ال سأعرض لها بعد أن أعرض للتأث ﺮات
النظرية العربية ع ى إيطاليا وبا ي أوروبا.
كانت التأث ﺮات النظرية للعمارة العربية ٕالاسالمية علمية وفكرية
ً
ً
انتشارا وأقوى
حضورا ،بل ما زال
وفلسفية وفنية ،وتأث ﺮها اعم
ً
فاعال ح عصرنا الحاضر بطروحاته العربية ٕالاسالمية ٔالاصلية،
كالنسب ونقاط التال ي رسم املنظور ونظريات ٕالادراك الجم ي.
ال شكلت بدايات ،ما كان للعلوم والتقانات الحديثة أن توجد
Leonardo da
بدو ا كرسم املنظور والتصوير .فليوناردو دافن
 Vinci'sالذي روج لقانون النسب) (٢٦الذي اد ى املهندس املعماري
الروماني في ﺮوفيس ) Vitruviusالقرن ٔالاول ق .م (.أن أصله
يوناني ،ما هو إال قاعدة فرعونية مقدسة للنسب تمثل ٕالاله
أوزريس  Osirisكرمز للتوازن والكمال والجمال .وقد صحح إخوان
الصفا) (٢٧هذا املفهوم ،كما عرض له بالتفصيل الطبيب العربي
عبد اللطيف البغدادي) .(٢٨وإن ما روج له دافن  ،ثم القس
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) (٣ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ
لقد أثرت العمارة العربية ٕالاسالمية ع ى العمارة ٔالاوروبية نظرياً
ً
وعمليا ،ي مجاالت متعددة يخص م ا العمارة والزخرفة والتخطيط
ً
ً
مبتدءا
تباعا
العمراني وإدارة املدن .وسأعرض لهذﻩ التأث ﺮات
بالتأث ﺮات النظرية.
 -١/٣التأث ﺮات النظــرية
لقد بدأت التأث ﺮات النظرية مبكرة ي ٔالاندلس ومتأخرة بعض
ال ء ي إيطاليا ،ففي إسبانيا تم اقتباس أحكام السوق ،وأحكام
تنظيم الحرف ،وأحكام البنيان ٕالاسالمية ،وتطبيقها ع ى املدن
الاسبانية .ففي بداية القرن الثالث عشر )١٢١١م( تم إقرار
الئحة) (١٩طائفة الحجارين والبنائ ن ي مدينة برشلونة ،وتعي ن ناظر
أو مفتش الحرف .و ي نفس وظيفة املحتسب ي املدينة ٕالاسالمية،
ومهمته ٕالاشراف ع ى سور املدينة ؤالاشغال العامة واملنازعات ب ن
الج ﺮان .و ي سنة ١٢٥٢م أخضعت جميع الطوائف الحرفية ي
إشبيلية لألحكام ال تضمها كتاب "وزن شيوخ البنائ ن ومعيار
الصناع"  depso de los alarifes balanza de los menestralesالذي
أصدرﻩ امللك فرناندو الثالث .وهو منقول) (٢٠عن كتاب أحكام
السوق للسقطي ،الذي عاش ي القرن السادس الهجري ،وعن
رسالة ابن عبدون ي القضاء والحسبة .حيث قام ليفي بروفنسال
بتحقيقهما مع كتاب الجرسيفي ي الحسبة ،ونشرها املعهد الفرنﺴ
بعنوان" :ثالث رسائل ي آداب الحسبة واملحتسب" ي ٔالاندلس.
و ي سنة ١٤٤٣م تم تطبيق الكتاب ي مدينة طليطلة ،وأصبح
لها شيخ بنائ ن أو )العريف( .وهذﻩ الوظيفة من "املوروثات البلدية
ٕالاسالمية") .(٢١كما أخذ ٔالاسبان عن "املدجن ن أو املوريسكي ن"

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٥١

بديع العابد ،العمارة العربية اإلسالمية...

ورسم املنظور ،ما زالت فاعله ح يومنا الحاضر وستبقى فاعلة إ ى
ٔالابد .ومما سبق يتضح لنا تأث ﺮ العمارة العربية ٕالاسالمية ع ى
العمارة ٔالاوروبية ي الجانب النظري ،سق ا ع ى سبيل املثال وليس
الحصر .وسأعرض فيما ي ي للتأث ﺮات العملية للعمارة العربية
ٕالاسالمية ع ى العمارة ٔالاوربية.
 -٢/٣التأث ﺮات العم ــلية
كانت التأث ﺮات العملية للعمارة العربية ٕالاسالمية ع ى العمارة
ً
حضورا من التأث ﺮات النظرية .ففي إسبانيا كانت
ٔالاوروبية أظهر
العمارة املدجنة )العربية( تفرض حضورها لدرجة أننا نجد من
)(٣٤
يقول:
"لقـ ــد اخـ ــتلط كـ ــل م ــن العنصـ ــرين ٕالاس ــالمي
واملسـي ي ـي هــذﻩ البوتقـة وبـدرجات مختلفــة
ومتنوع ـ ــة ،وبص ـ ــفة عام ـ ــة يمك ـ ــن الق ـ ــول ـ ــي
مي ـ ـ ـ ــدان العم ـ ـ ـ ــارة الديني ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــأن املخط ـ ـ ـ ــط
مســي ي ،كمــا أن مــا هـو إســالمي يقتصــر ع ــى
الهيكـ ـ ــل البنيـ ـ ــوي والزخر ـ ـ ــي ،أمـ ـ ــا بالنسـ ـ ــبة
للعمـارة املدنيـة فـإن املخطـط عـادة مـا يكـون
ً
إس ــالميا ذل ــك أن الغ ــزاة ]ٕالاس ــبان[ اعت ــادوا
ع ــى نم ــط البي ــت ال ــذي ك ــان في ــه املهزم ــون
ً
]املســلمون[ إذ يتســم بأنــه أك ــﺮ جمــاال وراحــة
ً
وإشـراقا مـن البيــت املسـي ي ــي الشـمال ،أمــا
الزخرفـ ـ ــة فنجـ ـ ــد الجمـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ن املوضـ ـ ــوعات
القوطية والزخارف ٕالاسالمية".
ً
سابقا تتضمن
والواقع؛ أن التأث ﺮات النظرية ال أشرت إل ا
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تطبيقات عملية إلعمال البناء والنجارة ،كما أن القائم ن ع ى
إنشاءات املدن أو شيوخ البناء كانوا من العرب املدجن ن كما رأينا
ي حالة طليطلة واشبيلية وسرقسطة الذي توارث ف ا وظيفة شيخ
البناء ثالثة من عائلة واحدة .كما أن العناصر املعمارية والزخرفية
ملفردات النسيج املعماري ي املدن ٕالاسبانية أك ﺮ دليل ع ى تأث ﺮ
العمارة العربية ٕالاسالمية ي اسبانيا .ونذكر هنا ع ى سبيل املثال ال
الحصر بعض مفردات النسيج املعماري ال تأثرت بالعمارة
ٕالاسالمية ،مثل كنيسة سان ماركس بمدينة اشبيلية شكل )رقم،(٤-
حيث تبدوا الزخارف ٕالاسالمية بوضوح تام .وكذلك مب كنيسة
العذراء بسرقسطة شكل )رقم ،(٥-حيث تظهر الزخارف ٕالاسالمية
ً
أيضا بوضوح صارخ .وكذلك ي سقف كنيسة ديرسانت كالرا ي بلد
الوليد شكل )رقم ،(٦-حيث تظهر تقانة النجارة العربية ٕالاسالمية ي
عمل السقف ،كما تظهر زخارف ٔالاطباق النجمية بكامل رونقها.
ومثال آخر لتأث ﺮ العمارة العربية ٕالاسالمية ع ى العمارة ٔالاوروبية هو
سقف قاعة الاحتفاالت بجامعة الكاال دي اينارس بالعاصمة مدريد،
شكل )رقم (٧-حيث تبدوا الزخارف الهندسية العربية بتكوينا ا
املختلفة.
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ً
املعماري ليون باتيستا ال ﺮتي  ،Albertiليس إال نقال عن املصادر
العربية ،خاصة وأن بعض الكلمات ؤالاحرف العربية ) (٢٩ظهرت ي
كتاب منسوب الل ﺮتي  ، Albertiوإذا أخذنا بع ن الاعتبار أن ال ﺮتي
 Albertiكان يعمل بقسم املحفوظات ي البالط البابوي وأنه زامل
ي عمله مختص باللغة العربية هو نيكوالس أوف كوسا Nicolas of
 Cusaلتب ن لنا أن املصدر الذي أخذ عنه ال ﺮتي مفهوم النسب
واملقياس ٕالانساني بصفة خاصة هو مصدر عربي ،قد يكون إخوان
الصفا أو عبد اللطيف البغدادي أو الاثن ن ً
معا.
والحقيقة أن املتفحص لكتاب ال ﺮتي  Albertiاملوسوم بفن
البناء  ،On The Art of Buildingيجد أنه نقل الكث ﺮ عن املصادر
العربية) ،(٣٠فقد نقل عن ابن قتيبة )٢٧٦-٢١٣هـ ٨٨٩-٨٢٨/م(
مقولة محمد بن الجهم ال ﺮمكي ي املنطق" :أول الفكرة آخر العمل
وأول العمل آخر الفكرة" ،فإذا قارنا ما جاء ي كتاب أدب الكاتب
إلبن قتيبة ع ى الصفحة الخامسة بما جاء ي كتاب ال ﺮتي Alberti
ً
واضحا من
)١٤٧٢-١٤٠٤م( ع ى الصفحة الثامنة ،لوجدنا تأث ًﺮا
ٔالاول ع ى الثاني .كما نجد تأث ًﺮا أقوى للحسن بن الهيثم ع ى
الريا ) (٣١بياجو باراما  Biago da Parmaوتوسكان ي وبرونولي
وال ﺮتي ي تكوين الصورة املظلمة كما ي الشكل )رقم ،(٣ونقاط
التال ورسم املنظور الهندﺳ وٕالادراك الجم ي ،وجميعها من
ً
مدرسا للرياضيات ي
إبداعات ابن الهيثم .حيث كان بياجو باراما
ُ
ً
تجاوزا "جامعة"( مدينة بادوا بإيطاليا ،ودرس علم
ك ﱠتاب )املسم
البصريات من مؤلفات الحسن بن الهيثم ،حيث تلقاها عنه
ً
طالبا ي ُك ﱠت ْ
اب بادوا ،الذي نقلها بدورﻩ إ ى
توسكان ي عندما كان
صديقه املعماري برونلي  .حيث قام ٔالاخ ﺮ بإجراء تجارب عملية
ع ى تكوين الصورة بناء ع ى نظريات ابن الهيثم ي انعكاس الضوء
وتكوين الصورة واملنظور الهندﺳ  ،وتمكن من رسم املنظور
ً
هندسيا.
ولقد أخذ ال ﺮتي منظور برونلي الهندﺳ والبسه ً
ثيابا التينيه
مع املراجع الكالسيكية املناسبة وجعله موضع قبول تام") .(٣٢ثم
تطور رسم املنظور بناء ع ى فهم أوسع لنظريات ابن الهيثم ي
ٕالابصار .وتمكن ال ﺮتي من تحديد نقط التال ال توصل إل ا ابن
الهيثم وأصبح باإلمكان رسم املنظور من و ي الخيال ،وشاع
استعماله ي الرسومات املعمارية .ولقد لعبت نظريات ابن الهيثم ي
ٕالابصار ،و ي رسم املنظور ع ى وجه الخصوصً ،
ً
رئيسيا ي
دورا
تغي ﺮ النظرة ٔالارسطية) (٣٣واملسيحية فيما بعد للكون .فبينما كانت
هذﻩ النظرة تعت ﺮ أن ﷲ هو مركز الكون تغ ﺮت ليصبح ٕالانسان هو
ً
مقياسا لكل ء .كما أن نظريات ابن الهيثم ي
مركز الكون و
ٕالادراك الجم ي ال عرفت ي أوروبا بالجشتالت سيكولو ي
 ،Gestalt Psychologyلعبت نفس دور نظرياته ي ٕالابصار ي جعل
ٕالانسان مركز الكون ،كما تم توظيفها ي علم النفس.
و ذا يتب ن لنا تأث ﺮ نظريات ابن الهيثم ع ى العمارة ٔالاوروبية،
بل ع ى العمارة العاملية ،فنظرياته ي ٕالابصار و ي تكوين الصور
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والحقيقة أن تأث ﺮ العمارة ٕالاسالمية ع ى العمارة ٔالاوروبية بدأ
مبك ًرا قبل تأث ﺮها ع ى العمارة الغوطية -فالدارس للعمارة
الرومانسية) (٣٦ال سادت ي أوروبا ي القرون ) (١٢-٩امليالدية،
يجد أ ا تأثرت بالعمارة ٕالاسالمية سواء باستعمال العقود املدببة أو
ٔالابراج املربعة الشب ة باملآذن ،أو ٔالاقبية أو الزخارف .لكن التأث ﺮ
الحقيقي بدا ً
جليا ي العمارة الغوطية .أما دعاوى رن  Wrenبأن
العرب ترجموا الكتب اليونانية وأن أوروبا تأثرت باملصادر وليس
بالوسيط ،أي بالعرب واملسلم ن ،فهو ادعاء غ ﺮ صحيح لألسباب
ال بين ا ي بداية هذا البحث ،كما أن الحضارة اليونانية لم تسهم
ً
إطالقا ي الفكر املعماري.
ثمة مصدر آخر لتأث ﺮ العمارة ٕالاسالمية ع ى العمارة ٔالاوروبية،
وهو تأث ﺮ قبة الصخرة املشرفة ي مدينة القدس ع ى النسيج
املعماري للمدن ٔالاوروبية .وقد عرضت لها بالتفصيل ي بحث
سابق) ،(٣٧وال أرى ضرورة لتكرارﻩ هنا ،لكن التأث ﺮ ٔالاقوى كان ملدينة
القدس ع ى املدن ٔالاوروبية الذي سأنوﻩ به ضمن تأث ﺮ التخطيط
العمراني للمدن العربية ع ى املدن ٔالاوروبية فيما ي ي من عرض
وتحليل.
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) (٤ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن اﻷوروﺑﻴﺔ
لقد بينت ي بداية البحث كيف وظفت املمالك ٕالاسبانية نظام
ً
الحسبة ي إدارة مد ا فكان تأث ﺮ املدينة العربية ٕالاسالمية قائما
بفعل تواصل الحضور العربي ف ا :البشري منه أو املادي ،املتمثل ي
النسيج ن املعماري والعمراني ،وبفعل النظم ٕالادارية)(٣٨املتبعة ي
إدارة املدن ليس فقط ٕالاسبانية بل املدن املكسيكية وبا ي مدن
أمريكا الجنوبية .ولقد أكد هذا التأث ﺮ ٕالاسباني مانويل مون ﺮو
باييخو  M. M. Vallijoبوضوح حيث شخص حالت ن لهذا التأث ﺮ،
)(٣٩
هما:
 -١أن املدينة رغم أ ا ي ٔالاصل وال ﺮكيب البنيوي مسيحية فإن ا
عينــات مهمــة مــن العناصــر املعماريــة املدجنــة )العربيــة( ،وضــمت
أحياء لها سما ا الخاصة مثل حارة املورو )العرب الذين اج ـﺮوا
ع ى اعتناق املسيحية( ال تعكس الوضع الخاص لسكا ا.
 -٢أن تكــون مدينــة ذات أصــول إســالمية تــم الاســتيالء عل ــا ع ــى يــد
املس ــيحي ن ال ــذين أف ــادوا م ــن البني ــة الحض ــرية املوروث ــة واملب ــاني
القائمة.
وه ــذا يكف ــي لت ــدليل ع ــى ت ــأثر امل ــدن ٕالاس ــبانية ب ــالتخطيط العمران ــي
للمــدن العربيــة ألن الخــوض ــي التفاصــيل أك ــﺮ مــن أن يتســع لــه هــذا
البحث.
أما التأث ﺮ ٔالاعم ؤالاشمل الذي عم كل أوروبا فكان تأث ﺮ
)(٤٠
التخطيط العمراني ملدينة القدس ،الذي عرضت له ي بح
ً
سابقا ،حيث ركزت فيه ع ى تأث ﺮ القدس ع ى املدن
املشار إليه
ٕالايطالية ي القرون ) (١٦-١٠امليالدية .الذي تواصل تأث ﺮﻩ ع ى
ً
املدن ٔالاوروبية) (٤١أيضا ح قيام الثورة الفرنسية سنة 1799-
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والحقيقة؛ أن تأث ﺮ العمارة العربية ٕالاسالمية لم يقتصر ع ى
اسبانيا ،بل امتد م ا ليشمل أمريكا الجنوبية ،وسأكتفي بمثال
واحد ع ى هذا التأث ﺮ ،وهو تفاصيل زخرفيه ي أحد حوائط كنيسة
دي البروفيسا باملكسيك شكل )رقم ،(٨-املزخرف باألطباق النجمية
العربية ٕالاسالمية .و ذا يتضح لنا حجم التأث ﺮ الذي مارسته
العمارة العربية ٕالاسالمية ع ى مفردات النسيج املعماري للمدن
ٕالاسبانية ومدن أمريكا الجنوبية .أما تأث ﺮ العمارة العربية ٕالاسالمية
ع ى با ي أوروبا ،فيلخصه لنا املعماري الانجل ي كريستوفر رن
١٧٢٣-١٦٣٢) Christopher Wrenم( ي نقدﻩ للعمارة الغوطية
 ،Gothic Architectureال سادت ي أوروبا ي القرون )(١٥-١٢
)(٣٥
امليالدية:
"ه ــذا ال ــذي نس ــميه ٓالان ب ــالنمط الغ ــوطي
ــي العمــارة )والــذي يســميه ٕالايطــاليون مــا
لـ ــم يك ـ ـن بعـ ــد الطـ ــراز الرومـ ــاني( ،م ـ ــع أن
الغ ـ ـ ــوط ل ـ ـ ــم يكون ـ ـ ــوا أك ـ ـ ــﺮ م ـ ـ ــن مخ ـ ـ ــرب ن
وليس ـ ــوا بن ـ ــائ ن .اعتق ـ ــد ،ولس ـ ــبب وجي ـ ــه،
يج ـ ـ ــب أن يس ـ ـ ــمى ب ـ ـ ــالطراز "السراس ـ ـ ــي "
] Saracenاملقصـ ــود بالسراس ـ ـ ن العـ ــرب[
وألن هـ ـ ــؤالء النـ ـ ــاس ال يعـ ـ ــوزهم الفـ ـ ــن وال
العلـ ــم ،وبعـ ــد أن فقـ ــدنا نحـ ــن ـ ــي الغـ ــرب
الف ــن والعل ــم ،اس ــتعرنا مـ ـ م م ــرة أخ ــرى،
وم ـ ــن خـ ـ ــالل كتـ ـ ـ م ال ـ ـ ـ ترجموه ـ ــا بكـ ـ ــد
واج اد عظيم عن اليونان".
هذا اع ﺮاف صريح وواضح من معماري إنكل ي وسف ﺮ سابق
لبالدﻩ ي إيطاليا بأن العمارة الغوطية ليست إال عمارة عربية
إسالمية .وإذا أخذنا بع ن الاعتبار بأن هذﻩ العمارة انتشرت ي كل
أوروبا ي القرون ) (١٥-١٢امليالدية ،فيكون تأث ﺮ العمارة العربية
ٕالاسالمية قد عم جميع أوروبا ي هذﻩ الف ﺮة ،ألن العمارة الغوطية
اختصت بعمارة الكنائس ال لم تخلوا م ا مدينة أوروبية .فكانت
أبراج الكنائس أشبه بمآذن الجوامع ي املدن العربية ،ح أن
الناظر إ ى أبراج هذﻩ الكنائس يشعر وكأنه ي مدينة عربية .ف ﺮج
كنيسة مق ﺮة ش ﺮفال  ،Abbey Chiaravall Milanessبمدينة ميالنو
بإيطاليا ،ال بنيت ي القرن الرابع عشر شكل )رقم ،(٩-يوضح تأثر
العمارة الغوطية بالعمارة العربية ٕالاسالمية ،فهو أشبه ما يكون
باملآذن ال بنيت ي ف ﺮة حكم املماليك .وكذلك برج كنيسة
جروتاردو  San Grottardoبمدينة ميالنو  ،Milanال بنيت ي القرن
ً
الرابع عشر أيضا ،شكل )رقم  ،(١٠-أشبه ما يكون باملآذن القلمية
ً
ال بنيت ي ف ﺮة حكم العثماني ن .وهذا التأث ﺮ أيضا تج ى ي عمارة
القصور ،فقصر الدودج  Dodgeبالبندقية ) Veniceالذي ب ي
اية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر امليالدي ن( شكل )رقم-
 (١١مثال صارخ ع ى تأثر العمارة الغوطية بالعمارة ٕالاسالمية سواء
بالعقود املدببة أو بالشرافات ال تعلو حوائط القصر.
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وسأعرض لتأثر العمارة العربية بالعمارة الغربية ،فيما ي ي من
دراسة وتحليل.
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) (٥ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻌﻤــﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤــﺎرة
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
بدأ تأث ﺮ العمارة ٔالاوروبية ع ى العمارة العربية ٕالاسالمية منذ
منتصف القرن التاسع عشر ،نتيجة للضغوط ٔالاوروبية ع ى الدولة
العثمانية لتغي ﺮ نظمها ٕالادارية .فصدرت منظومة القوان ن ال
عرفت بالتنظيمات ي الف ﺮة من سنة )١٨٦٠-١٨٣٩م( .وشملت
هذﻩ التنظيمات إنشاء البلديات ،فأنشأت بلدية القدس سنة
)١٢٨٠هـ ١٨٦٣/م( ،ثم أعق ا إنشاء بلديات ي كل مدن الدولة
العثمانية فأنشأت بلدية حلب سنة )١٢٨٣هـ١٨٦٦/م( و ي نفس
الف ﺮة أنشأت بلدية القاهرة .وحلت البلدية محل نظام الحسبة ي
إدارة املدن ورقابة ٔالاسواق ،فألغيت وظيفة املحتسب وحل محله
رئيس البلدية .ثم أل ي نظام أحكام البنيان ٕالاسالمية وحل محله
قانون البناء العثماني .كما تم الاستعانة باملهندس ن املعماري ن
واملدني ن ٔالاوروبي ن ،وأنشأت القصور ي استانبول والقاهرة ع ى
ي استنبول الذي ب ي
النمط ٔالاوروبي ،كقصر الدوملبا
منتصف القرن التاسع عشر .والواقع أن عناصر عمارة الباروك
والركوكو) (٤٥بدأت بالظهور ي عمارة مدينة استنبول منذ منتصف
القرن الثامن عشر ،ثم انتقلت إ ى دمشق بعد ذلك .كما بنا
)(٤٦
ً
قصرا أوروبي الطراز .ثم تبعه أبناءﻩ
مهندس فرنﺴ ملحمد ع ي
)(٤٧
وأحفادﻩ ،خاصة الخديوي إسماعيل الذي غ ﺮ معالم القاهرة
ع ى شخصي ا البصرية وغ ﺮ هوي ا املعمارية فأصبحت
وق
أوروبية الهوية.
ثم جاء الاستعمار فغ ﺮ نظام إدارة املدن بالكامل واستبدل
قانون البناء العثماني بقوان ن التنظيم ال ﺮيطانية والفرنسية،
وعملت مخططات هيكلية جديدة للمدن ع ى يد مهندس ن
أوروبي ن .فمهندس بلدية ٕالاسكندرية سنة ١٩١٧م كان انكل ًيا وهو
الذي قام بعمل املخططات الهيكلية لإلسكندرية وللقدس ،وهكذا
ً
ً
مؤسسيا ،أسفر
ي با ي املدن العربية .فأخذ النفوذ ٔالاوروبي شكال
عن تغي ﺮ الشخصية البصرية والهوية املعمارية للمدن العربية
باستثناء املدن ذات املراكز التقليدية أو التاريخية كالقدس ودمشق
والقاهرة ،حيث حافظت هذﻩ املراكز ع ى شخصي ا البصرية
وهوي ا املعمارية.
وكان العامل ٔالاقوى ي انحسار العمارة العربية ٕالاسالمية هو
ظهور الجامعات ي العالم العربي ي بداية القرن العشرين ،وتبن ا
مناهج الدراسة ٔالاوروبية ،ال عملت ع ى تغييب الفكر املعماري
العربي ٕالاسالمي ،وتغي ﺮ بنيته النظرية .فاستبدلت منهجيات
التصميم ،واستأصلت العمارة ٕالاسالمية من بيئ ا الحضارية،
وبوعد بي ا وب ن جذورها التاريخية ،وشكك ي أصال ا وتب أعضاء
هيئة التدريس العرب منهجية املستشرق ن ي تفس ﺮ العمارة العربية
ٕالاسالمية ،وأخضعوها لتأث ﺮ العمارة الب نطية والعمارة الساسانية
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1789م وبداية قيام الدولة العلمانية ي أوروبا .ولقد بينت ي بح
السابق أنه ساد أوروبا مفهوم ن للقدس :سماوي وأر  ،بمع أن
ً
قدسا سماوية وأخرى أرضية .وهذان املفهومان :القدس
هناك
ٔالارضية والقدس السماوية يشكالن مدينة ﷲ عند القديس
اغسط ن ،واملدينة املثالية ي أوروبا ي القرون ) (١٦-١٠امليالدية،
املصطلح ع ى تسمي ا ي أوروبا بالقرون الوسطى وعصر ال ضة.
كما بينت أن تأث ﺮ القدس ع ى املدن ٕالايطالية ؤالاوروبية ي
القرون ) (١٤-١٠امليالدية ) املصطلح عل ا بالقرون الوسطى ي
روحيا أك ﺮ منه ً
ً
ماديا ،أما ي القرون ) (١٦-١٥امليالدية
أوروبا( ،كان
)املصطلح عل ا بعصر ال ضة ي أوروبا( فكان تأث ﺮها الرو ي أك ﺮ
مادية من السابق ،ألن العناصر املعمارية للقدس ٔالارضية أصبحت
ً
وضوحا ي ٔالاعمال الفنية واملعمارية و ي ٔالادب املعماري .ففي
أك ﺮ
ٔالاعمال املعمارية والفنية كان التأثر بالتخطيط العمراني للقدس
ٔالارضية ،خاصة بقبة الصخرة وموضع ا الحضرية ،والتصور العام
ً
لتخطيط مدينة القدس ٔالارضية ً
وواضحا ،كما ي لوحة
جليا
الفنان ٕالايطا ي ب ﺮو دالا فرانسكا شكل )رقم ،(١٢-املعروفة باملدينة
املثالية ،ال أنجزها سنة ١٤٧٠م .وتظهر ف ا قبة الصخرة
باعتبارها الهيكل املزعوم ي وسط اللوحة ،كما تجمع اللوحة ب ن
العمارة الدينية القادمة من القدس ٔالارضية والعمارة املحلية
الرومانية .ويظهر التأث ﺮ كذلك ي تصور الفنان ٔالاملاني ميشيل
هارتمان )١٤٩٣م( شكل )رقم.(١٣-
)(٤٢
وأما تأث ﺮها ي ٔالادب املعماري فيظهر ي أعمال ال ﺮتي
 Albertiواملعماري الايطا ي دوناتوا برامن Donato Bramante
)١٥١٤-١٤٤٤م( وكذلك ي أعمال دان اليج ﺮي Dante Alighieri
)١٣٢١-١٢٦٥م( وغ ﺮهم .وأما أهم املدن ٔالاوروبية ال تأثرت
بالقدس إضافة إ ى املدن الايطالية ال اعت ﺮت نفسها القدس
الجديدة فﻬ القسطنطينية) ،(٤٣وباريس وموسكو اللتان أنشأ
بجان ما مدينتان باسم القدس الجديدة .ومع قيام الثورة الفرنسية
وظهور الدولة العلمانية والثورة الصناعية ي أوروبا ،وتراجع الدولة
العثمانية أمام القوى ٔالاوروبية الصاعدة ي بداية القرن التاسع
ُ
عشر ،انحسر تأث ﺮ التخطيط العمراني للمدن العربية ع ى املدن
ٔالاوروبية ،خاصة تأث ﺮ مدينة القدس ،ال عانت ي نفس الوقت
من هجمة استيطانية) (٤٤ودية وأوروبية أثرت ع ى نسيجها
املعماري والعمراني.
كل هذﻩ العوامل جعلت العمارة العربية ت ﺮاجع وتنحسر رويداً
ً
رويدا ،تحت تأث ﺮ الهجمة الاستعمارية ٔالاوروبية ودعاوى التحديث،
فتشوﻩ النسيجي ن املعماري والعمراني ي املدن العربية ،ففقدت
شخصي ا البصرية ،وهوي ا املعمارية ،إال مراكزها التقليدية ال
بقيت محافظة ع ى هات ن الخاصت ن ،كالقدس ودمشق والقاهرة،
وزاد ٔالامر ً
سوءا تب الجامعات العربية ،منذ ظهورها ي بداية
القرن العشرين وح ٓالان ،ملناهج الدراسة الغربية ،فغيب الفكر
املعماري العربي ٕالاسالمي ،ع ى غنائه الفكري وتراثه الف ،
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شكل رقم )(١
امللك السومري املعمار كوديا ) ٢١٢٤ -٢١٤٤ق.م(
يتفحص مخططا ملعبد لكش – وادي الرافدين
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ً
الفارسية ،خالفا ملا بينت ي بداية هذا البحث .وبالجملة فإن
تدريس) (٤٨العمارة ٕالاسالمية ي الجامعات العربية اقتصر ع ى مادة
تاريخ العمارة .ففي الجامعات املصرية خصص  ٤٨دقيقة ،أي أقل
من ساعة معتمدة ،لتدريس تاريخ العمارة ٕالاسالمية أي ما يعادل
) (٠.٠٠٣من كامل وقت املنهج الدراﺳ البالغ  ٢٣٤ساعة معتمدة،
واملمتد ع ى  ٥سنوات .أما ي الجامعة ٔالاردنية فخصص  ٣ساعات
لتدريس تاريخ العمارة ٕالاسالمية من أصل  ١٦٥ساعة معتمدة ،أي
ما يعادل ) (٠.٠٢من كامل وقت املنهج الدراﺳ املمتد ع ى خمس
سنوات ً
أيضا .وهذﻩ النسب تنطبق ع ى جميع الجامعات العربية
وربما ٕالاسالمية.
ولقد أسفر هذا التب للمناهج ٔالاوروبية عن خلق أجيال من
أساتذة الجامعات واملعماري ن املمارس ن العرب واملسلم ن تنكروا
ألنفسهم ولحضار م ،أخذوا بظواهر الحضارة الغربية فجهلوا
ً
فكرهم املعماري "وعطلوﻩ واتخذوا من جهله وكراهته مذهبا يقرون
به ويدعون إليه") .(٤٩فأصبحت البيئة الجامعية العربية بيئة غربية
ً
ً
ومضمونا ،وأعضاء هيئات تدريسها عاجزون عن إنتاج
شكال
املعرفة ،يستوردون ما ينتجه الغرب ويج ﺮونه اج ﺮ ًارا ،فتجذر
الشكل املؤسﺴ للتأث ﺮ املعماري الغربي ،وأصبحت جامعاتنا أك ﺮ
ً
ترويجا للعمارة الغربية من الجامعات الغربية نفسها دون الالتفات
إ ى هويتنا املعمارية والحضارية.
ولقد عملت الجامعات ع ى ترسيخ تبعيتنا للعمارة الغربية
فنقلتنا من عمارة عصر ال ضة والباروك والركوكو ،ال غزت مدننا
منذ منتصف القرن التاسع عشر ،إ ى عمارة الحداثة بمدارسها
املختلفة ،ثم إ ى عمارة ما بعد الحداثة ،ثم إ ى عمارة التفكيك.
فجامعاتنا مستعدة ل ﺮويج كل ما يصدر عن الغرب من اتجاهات
وحركات معمارية ،وتمتنع بل ترفض توظيف الفكر املعماري العربي
ٕالاسالمي النابع من املصادر العربية ٕالاسالمية الذي صاغه
معماريون ومنظرون عرب ومسلمون .فجامعاتنا تقر بتبعي ا للعمارة
الغربية وال تعمل ع ى الاستقالل ع ا والتخلص من تأث ﺮها .وربما
يكون املستقبل ً
واعدا الخالص من هذﻩ التبعية ،فالجهود املبذولة
من معاهد وجمعيات تاريخ العلوم ،إلبراز إنجازاتنا العلمية وإعادة
توظيفها ي مناهج الدراسات الجامعية واعدة وتبشر بالخ ﺮ ،لكن
البد من تكثيف الجهود وحث أعضاء هيئات التدريس بجامعاتنا
ع ى إنتاج املعرفة والكف عن است ﺮادها.
وأخ ًﺮا؛ فقد عرضت ي هذا البحث للعمارة العربية ٕالاسالمية،
ً
مبينا جذورها التاريخية ،وإنجازا ا النظرية والفكرية والفلسفية،
ومنهجيات ممارس ا ،ومكان ا الحضارية ،وتأث ﺮها ي محيطها البيﺌ
والحضاري املح ي والعالم  ،ثم بينت أسباب انحسارها وتأثرها
بالعمارة ٔالاوروبية ونوهت بالجهود الواعدة للخالص من تبعيتنا
ً
ً
ً
وحضاريا.
وعلميا
معماريا
للغرب وإعادة إبراز دورنا

ﺧﺎﺗﻤﺔ
ُ
خصص هذا البحث لتأث ﺮ وتأثر العمارة العربية ٕالاسالمية،
فعرض لجذورها املتمثلة بعمارة أسالفنا العرب البائدة والعاربة،
وعمارة أسالفنا السامي ن واملصري ن القدماء ،وب ن مدى ارتباطها
ذﻩ الجذور ،وعرض لتأث ﺮ هذﻩ الجذور ع ى العمارة اليونانية
والب نطية والفارسية ،وفند دعاوى املستشرق ن وأتباعهم ي الوطن
العربي ،بتبعية العمارة العربية ٕالاسالمية للعمارة الب نطية والعمارة
الفارسية .ثم عرض البحث للعمارة العربية ٕالاسالمية فب ن أ ا
تشكل منظومة فكرية مكتملة التكوين ،تمارس بأر ى منهجيات
ً
فكريا ومتنوعة
التصميم املعماري ،وضمن رؤى فلسفية ،موحدة
ً
تقانيا.
ثم عرض البحث لتأث ﺮ العمارة العربية ٕالاسالمية ع ى العمارة
ٔالاوروبية ً
ً
وعمليا ،فب ن ٔالافكار والنظريات والنظم ال نقلها
نظريا
املعماريون ٔالاوروبيون عن املعماري ن والعلماء العرب .كأسس رسم
املنظور واملقياس ٕالانساني والنسب ونظام الحسبة ،وتقانات البناء
والزخارف .وب ن ٔالاصل العربي للعمارة الغوطية ،كما ب ن تأث ﺮ
التخطيط العمراني للمدن العربية ع ى املدن ٔالاوروبية ،وكيف
استمر هذا التأث ﺮ ح قيام الثورة الفرنسية .ثم عرض النحسار
العمارة العربية ،وب ن أسبابه ،ثم عرض لتأث ﺮ العمارة ٔالاوروبية ع ى
العمارة العربية ٕالاسالمية ،وب ن دور الجامعات ي انحسار العمارة
العربية ٕالاسالمية ،وكيف عملت ع ى مأسسة تبعية العمارة العربية
للعمارة ٔالاوروبية ،ثم ختم البحث بالتنويه بدور معاهد وجمعيات
تاريخ العلوم الواعد إلبراز منجزا ا املعمارية والعلمية وإعادة
توظيفها ي مناهج الدراسة الجامعية.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٥٥

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

بديع العابد ،العمارة العربية اإلسالمية...

شكل رقم )(٥
كنيسة العذراء بمدينة سرقسطة  -اسبانيا
حيث تظهر الزخارف ٕالاسالمية بوضوح صارخ

شكل رقم )(٢

النسـب واملقياس ٕالانساني ي الحضارة املصرية القديمة

شكل رقم )(٧
سقف قاعة الاحتفاالت بجامعة الكاال دي اينارس بمدريد  -اسبانيا
ويظهر تقانة النجارة العربية والزخارف الهندسية العربية ٕالاسالمية
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شكل رقم )(٤
واجهة كنيسة سان مارك بمدينة اشبيلية  -اسبانيا
حيث تظهر الزخارف ٕالاسالمية والعقد املدبب أو املخموس بوضوح تام

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

شكل رقم )(٣
تكوين الصورة بالغرفة املظلمة – الحسن بن الهيثم
القرن  ٥\ ٤الهجري –  ١١ \ ١٠امليالدي
بداية اخ ﺮاع آلة التصوير
)نقال عن(1001 Inventions :

شكل رقم )(٦
سقف دير سانت كالرا ببلد الوليد  -اسبانيا
ويظهر تقانة النجارة العربية وزخارف ٔالاطباق النجمية ٕالاسالمية
بكامل رونقها

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٥٦

بديع العابد ،العمارة العربية اإلسالمية...

شكل رقم )(٨
زخارف أطباق نجمية عربية إسالمية
ع ى حائط ي كنيسة البروفسيا – املكسيك

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

شكل رقم )(١١
قصر الدوج بمدينة البندقية – إيطاليا الذي يوضح تأثر العمارة الغوطية
بالعمارة ٕالاسالمية ) اية القرن  ١٤وبداية القرن  ١٥امليالدي ن(

شكل رقم )(١٢
املدينة املثالية تصور للفنان ٕالايطا ي ب ﺮو دا ال فرانسكا ١٤٧٠م ويظهر
تأث ﺮ مدينة القدس بتقليد قبة الصخرة وموضع ا الحضرية
ي مركز املدينة

شكل رقم )(٩
برج كنيسة ش ﺮفال القرن ١٤م ي مدينة ميالنو – إيطاليا
يوضح تأث ﺮ املآذن ال بنيت ي ف ﺮة حكم املماليك
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ISSN: 2090 – 0449

شكل رقم )(١٠
برج كنيسة جروتاردو القرن١٤م ي مدينة ميالنو – إيطاليا
يوضح تأث ﺮ املآذن ال بنيت ي ف ﺮة حكم العثماني ن

شكل رقم )(١٣
تصور للقدس ٔالارضية – ١٤٩٣م رسمه الفنان ٔالاملاني ميشيل هارتمان
ويسقط فيه تصورات القدس السماوية وتظهر فيه قبة الصخرة
باعتبارها الهيكل املزعوم ي وسط املدينة

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٢

١٥٧

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

بديع العابد ،العمارة العربية اإلسالمية...

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
)(١

)(٢
)(٣
)(٤

)(٥

انظر :العابد ،بديع ،دكتور) ،(٢٠٠٨الفكر املعماري العربي ٕالاسالمي-
التفس ﺮ التاري ي ،كتاب أبحاث املؤتمر الدو ي ٔالاول لتاريخ العلوم ،جامعة
الشارقة ،الامارات العربية املتحدة .أعيد نشرﻩ بمجلة املدينة العربية،
منظمة املدن العربية ، ،العدد  ،١٤٣مايو -يونيو ٢٠٠٩م ،الكويت) ،ص:
.(٥٩-٣٤
انظر :سورة الفجرٓ ،الاية.(٧):
أنظر :دروزة ،محمد )١٩٥٩م( ،تاريخ الجنس العربيً ١٣ ،
جزءا ،املكتبة
العصرية ،صيدا ،لبنان) ،ج.(٨/١
انظر :يوسف ،شريف )١٩٨٢م( ،تاريخ العمارة العراقية ي مختلف
العصور ،منشورات وزارة ٕالاعالم ،دار الرشيد للنشر ،بغداد) ،ص.(٢٠-١٩ :
بارو ،اندريه )١٩٧٨م( ،سومر فنو ا وحضار ا ،ترجمة د .عيﺴ سلمان
وسليم التكري  ،وزارة الثقافة والفنون ،بغداد) ،ص.(٢٦٨-٢٦٥:
أنظر :دروزة ،محمد )١٣٨٣هـ١٩٦٣ -م( ،عروبة مصر ،منشورات املكتبة
العصرية للطباعة والنشر ،صيدا ،لبنان) ،ص .(٨٥-٨:دروزة ،محمد ،تاريخ
الجنس العربي ،مرجع سابق ،الجزء الثاني.

(6) See: Jones, O.,(1856), The Grammar Of Ornament, Studio
Editions, London, p:22 – 30.

(7) Jones, O. (Ibid), p.: 31- 38.

برنــال ،مــارتن )١٩٨٧م( ،أثينــا الســوداء ٤ ،أجـزاء ،ترجمــة د .لطفــي يح ـ وآخــرون
)ج .(١٢٤-٣٧/١سارتون ،جورج )بدون تاريخ نشر( ،تاريخ العلم ٦ ،أجزاء ،ترجمة
محمد خلف ﷲ وآخرون) ،ج.(٢٨٦-٧٣ ،٢١-٢٠/١
) (٨انظر :املراجع السابقة.
) (٩أنظرٔ :الازر ي ،أبو الوليد )م٢٥٠ .هـ٨٦٤-م( ،أخبار مكة وما جاء ا من
ٓالاثار ،جزءان ،تحقيق رشدي ملحس ،دار ٔالاندلس) ،ج٢٦٥-٢٣٣/٢م(.
(10) See: Broadbent. G. (1981), Design In Architecture, John
Willy & Sons, N.Y., (p.:31-38). See: Al-Hassani, S. (editor),
(2007),1001 Inventions, Muslim Heritage in Our World,
2nd edition, (p.:79).

)See: Al-Hassani,S.,1001 Inventions, Ibid., (p.:79

)(26

العابد ،بديع ،الفكر املعماري عند إخوان الصفا ،مرجع سابق) ،ص.(٧٠:
)(٢٧أنظر :املرجعان السابقان.
)(٢٨انظر :العابد ،بديع ،الفكر املعماري عند إخوان الصفا ،مرجع سابق
)ص(٣٧-٣٦:
See: Lefaivre, L. (1994), Leon Batista Alberti, Some New
Facts of The Polyhedron, Published in Design Book
Review (DBR), No., 34, p.:12-17
See: Al-Hassani, S., 100 Inventions, (p.:29).

)(29

)(30

)(٣١أنظر :ب ﺮك ،جيمس )١٩٩٤م( ،عندما تغ ﺮ العالم ،ترجمة لي ى الجبا ي،
منشورات عالم املعرفة ،العدد  ،١٨٥الكويت) ،ص.(٣٨٥ ،١٠٧-٩٧:
)(٣٢أنظر :املرجع السابق) ،ص.(١٠٠:
)(٣٣أنظر :املرجع) :ص.(٣٨٦-٣٨٥ ،١٠٣- ١٠٢ :
)(٣٤انظر :جوثمان ،رفائيل لوبث ،العمارة املدجنة ،مرجع سابق) ،ص.(٤٨:

See: Wren, C. (1750), Parnentalia London, reprinted in
facsimile, (1965) by R.I.B.A.

)(35

ب ﺮك ،جيمس ،عندما تغ ﺮ العالم ،مرجع سابق) ،ص(٦٩:
)(٣٦أنظر :بدوي ،عبد الرحمن )١٩٧٩م( ،دور العرب ي تكوين الفكر ٔالاوروبي،
الطبعة الثالثة ،وكالة املطبوعات ،الكويت )ص.(٤٨-٤٦:
)(٣٧أنظر :العابد ،بديع ،دكتور )٢٠٠٤م( ،التخطيط العمراني ملدينة القدس
وأثر قبة الصخرة ع ى النسيج املعماري للمدن الايطالية ،املجلة ٔالاردنية
للعلوم التطبيقية ،العلوم الطبيعية" ،جامعة العلوم التطبيقية ،عمان،
)ص.(٤١-١:
) (٣٨أنظر :جوثمان ،رفائيل لوبث ،العمارة املدجنة ،مرجع سابق) ،ص-٩١:
.(١٩٩-١٨١) (١٢٢
)(٣٩أنظر :املرجع السابق) ،ص.(١٨٢ -١٨١:
)(٤٠أنظر :العابد ،بديع ،التخطيط العمراني ملدينة القدس ،مرجع سابق.
See: Gomez, A. P., (1994), The Architecture of God,
Published in, Design Book Review (DBR),No., 34, p.: 49 - 53.

)(41

)(٤٢أنظر :العابد ،بديع ،التخطيط العمراني ملدينة القدس ،مرجع سابق،
)ص.(٣٣ - ٣٢:
)(٤٤أنظر :العابد ،بديع ،دكتور ) ،(٢٠٠٨املركز التقليدي ملدينة القدس ب ن
التواصل والتقويض ،منشورات الدائرة الثقافية بأمانة عمان ،عمان،
)ص.(٧٠ - ٥٥:

See: Goodwin, G. (1971). A History of Ottoman
Architecture, The Johns Hopkins Press, USA, P: 381- 427.

)(45

)(٤٦مبارك ،ع ي )١٩٦٩م( ،الخطط التوفيقية الجديدة ملصر القاهرة٧ ،
أجزاء ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة) ،ج.(٢١٦-٢١٠/١
)(٤٧أنظر :املرجع السابق) ،ص.(٢١٤ - ٢١١:
)(٤٨أنظر :العابد ،بديع ،العمارة الاسالمية ي التعليم املعماري ،مرجع سابق،
)ص.(١٥ - ٨:
)(٤٩أنظر :حس ن ،طه )١٩٢٥م( ،حديث ٔالاربعاء ٣ ،أجزاء ،الطبعة التاسعة،
دار املعارف ،القاهرة) ،ج .(١٥/١يوجد رأي مشابه لرأي طه حس ن ملؤلف
كتاب ر الذهب .أنظر :الحل )الغزي( كامل البا ي )١٩٣٣م( ،كتاب ر
الذهب ي تاريخ حلب ٣،أجزاء ،دار القلم العربي بحلب١٩٩٩ ،م) ،ج.(٢١/١

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

See: Harbison, R. (1994), Imagining Cities, published in
Design Book Review (DBR), No.,34,P:21-22 .

)(43
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)(١١انظر :البغدادي ،عبد اللطيف )٥٥٧هـ٦٢٩-هـ١٢٣١-١١٦١/م( ٕالافادة
والاعتبار ي ٔالامور املشاهدة والحوادث املعاينة بأرض مصر ،تحقيق
أحمد غسان سبانو )١٩٨٣م( ،دار قتيبة ،دمشق) ،ص.(٥٨-٥٧:
)(١٢انظر :سارتون ،جورج ،تاريخ العلم ،مرجع سابق) ،ج.(٤٣٠/١
)(١٣انظر :املرجع السابق) ،ج.(٢١-٢٠/١
)(١٤انظر :ابن خلدون )٧٧٩هـ١٣٧٧/م( ،املقدمة ،مؤسسة ٔالاعلم للمطبوعات،
ب ﺮوت ،لبنان ،بدون تاريخ نشر) ،ص.(٤٠٦:
)(١٥أنظر :العابد ،بديع ،دكتور )١٩٨٩م( ،نشأة الفكر املعماري العربي ٕالاسالمي
وتطورﻩ ،مجلة املدينة العربية ،منظمة املدن العربية ،العدد  ،٣٩صفر
 /١٤١٠سبتم ﺮ ١٩٨٩م ،الكويت) ،ص .(٢٤-٦:العابد ،بديع ،دكتور
)٢٠٠٠م( ثقافة املعماري ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات
والبحوث الهندسية ،املجلد ،٧العدد ،١كلية الهندسة ،جامعة بغداد،
)ص .(٤١-١:العابد ،بديع ،دكتور ) ،(٢٠٠٢الفكر املعماري عند إخوان
الصفا ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث الهندسية،
املجلد ،٩العدد ،٢كلية الهندسة ،جامعة بغداد) ،ص .(٨٣ - ٢٥:نشر ً
أيضا
ي مجلة املدينة العربية ،منظمة املدن العربية ،العدد  ،١٢٢يناير/ف ﺮاير
٢٠٠٥م) ،ص ،(٤٨-٣٤:والعدد  ،١٢٦أكتوبر /نوفم ﺮ /سبتم ﺮ ،٢٠٠٥
)ص .(٤٥-٢٦:العابد ،بديع ،دكتور ) ،(٢٠٠٧الفكر املعماري عند ابن
خلدون ،كتاب أبحاث املؤتمر الثامن والعشرين ،معهد ال ﺮاث العلم
العربي ،جامعة حلب) ،ص .(٤٨٦ - ٤٥٣:نشر ً
أيضا بمجلة املدينة العربية،
منظمة املدن العربية ،العدد  ،١٢٨مارس/أبريل ،٢٠٠٦ ،والعدد ،١٢٨
والعدد  ،١٢٩مايو /يونيو /يوليو)،٢٠٠٦ ،ص.(٨٨-٧٦:
)(١٦أنظر :العابد ،بديع ،دكتور )٢٠٠٨م( ،الفكر املعماري العربي جذورﻩ
وأبعادﻩ -التفس ﺮ التاري ي ،مرجع سابق.
)(١٧أنظر :املرجع السابق.
)(١٨انظر :العابد ،بديع ،دكتور )١٩٩٢م( العمارة الاسالمية ي التعليم
املعماري ،مجلة املدينة العربية ،منظمة املدن العربية ،العدد  ،٤٩يوليو /
أغسطس) ،ص .(١٥-٨:العابد ،بديع ،دكتور ،ثقافة املعماري ،مرجع سابق.

)(١٩أنظر :جوثمان ،رفائيل لوبث )٢٠٠٣م( ،العمارة املدجنة ،ترجمة ع ي
ابراهيم منو ي ،منشورات املجلس ٔالاع ى للثقافة ،القاهرة) ،ص.(٩٣-٩١:
)(٢٠أنظر :املرجع السابق) :ص.(٩٣:
)(٢١أنظر :املرجع السابق) :ص.(٩٢:
)(٢٢أنظر :املرجع السابق) :ص.(٩٨-٩٣ :
)(٢٣أنظر :املرجع السابق) :ص.(١١٢-١٠٢:
)(٢٤أنظر :املرجع السابق) :ص.(١٧٣-١٥٨ ،١٢٢-١١٢:
)(٢٥أنظر :املرجع السابق) :ص.(٥٣٩:
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