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
أ.د .ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل

ٓ
ٔ
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

@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.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ@

ٔ
@الدوريــة متخصصــة فــي المواضــيع العلميــة و اال كاديميــة البحتــة
التـ ـ ــي تخـ ـ ــص ٔاسـ ـ ــاتذة وطـ ـ ــالب الجامعـ ـ ــات العـ ـ ــربٔ ،واصـ ـ ــحاب
الدراس ــات العلي ــا ،والب ــاحثين ف ــي الدراس ــات التاريخي ــة والعل ــوم
ذات العالقة ،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@

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

أ.د .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ

ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ @

أ.د .ﻧﻬﻠﺔ اﻧﻴﺲ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ٔ
استاذ التاريخ اإلسالمي

ٓ
كلية االداب والعلوم اإلنسانية
جامعة الجياللي ليباس– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

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.

ٔ
استاذ تاريخ العصور الوسطى

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﱪ:

ٔ
استاذ التاريخ الوسيط

أ.د .ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ

ٓ
كلية االداب والعلوم اإلنسانية
جامعة الباحة– المملكة العربية السعودية

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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أ.د .ﺑﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻒ

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

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

كلية الدراسات اإلنسانية
ٔ
جامعة االزهر – جمهورية مصر العربية

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

www.archive.org

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

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

ٓ
قسم التاريخ – كلية االداب
جامعة البصرة – جمهورية العراق

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

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.

أ.د .ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ دروﻳﺶ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

ٓ
ٔ
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  -دولة ليبيا

أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﺲ

ٓ
ٔ
استاذ االثار اإلسالمية

ٓ
كلية االداب
جامعة سوهاج  -جمهورية مصر العربية
أ.د .ﻋﺎرف ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺮﻋﻮي

ٔ
استاذ التاريخ الحديث والمعاصر
ٓ
نائب عميد كلية االداب
جامعة إب  -الجمهورية اليمنية

د .أﻧﻮر ﻣﺤﻤﻮد زﻧﺎﺗﻲ

ٔ
استاذ التاريخ اإلسالمي

كلية التربية
جامعة عين شمس  -جمهورية مصر العربية

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻹﺷﺮاف
اﻟﻠﻐﻮي

إﺳﺮاء ﻋﺒﺪ رﺑﻪ

ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ

 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.

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

إﻳﻤﺎن ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪ رﺑﻪ

جميع الحقوق محفوظة© دورية كان التاريخية ٢٠١٣ – ٢٠٠٨
@

@ @

@
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ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ

ٔ
استاذ بـاحث في تـاريخ وتـراث العصـور الوسطى
ٔ
عضو هيئة التدريس في جامعتي ابن رشد واريس

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.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

رﺋﻴﺲ

أﺷﺮف ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

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.
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الواقع العسكري
للثورة الجزائرية ي مرحل ا ٔالاو ى ) :(١٩٥٦-١٩٥٤دراسة تحليلية نقدية لإلمكانيات املادية والبشرية
د .الطاهر جبلي ● ● جامعة ٔابي بكر بلقايد – الجزائر
الانتقال الصعب من ٔالازمة إ ى وضع مؤسسات الدولة الجزائرية املستقلة )(١٩٦٥ -١٩٦٢
د .بليل محمد ● ● جامعة ابن خلدون – الجزائر
ٔالقاهرة ،املدينة ،الدولة ،املركز ي حكايات ألف ليلة وليلة :دراسة اجتماعية وتاريخية وسياسية
ا.د .محمد عبد الرحمن يونس ● ● جامعة جين جي الوطنية – تايوان
العقاق ﺮ ؤالادوات والقوى السحرية ودورها ي العالج :دراسة ي معتقدات حضارات الشرق ٔالادنى القديم
دٔ .اسامة عدنان يحيــى ● ● الجامعة المستنصرية – العراق
ٔاملرأة اليمنية ب ن السياسة والحضارة خالل القرن ن ) ٨ – ٧هـ١٤ – ١٣ /م(
احمد محمد عبد الحميد محمد ● ● جامعة المنصورة – مصر
الحرف والحرفيون ي مدينة تلمسان الزيانية
لخضر العربي ● ● المركز الجامعي لوالية البيض – الجزائر

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺪد

مواقف العلماء من غياب الوحدة السياسية ي عصر ملوك الطوائف ي ٔالاندلس
طارق بن زاوي ● ● جامعة المسيلة – الجزائر
ٔالاوراس ي العصر الوسيط من خالل كتب الرحلة والجغرافيا
الزراعة ي منطقة
محمد قويسم ● ● جامعة ٔ ٢٠اوت  – ١٩٥٥الجزائر
الاستيطان وال ﺮاث العمراني ٔ الكولونيا ي ي مراكز وادي الصفصاف ي والية سكيكدة )الجزائر(
ليديا بوشامة ● ● المدرسة العليا لالساتذة بقسنطينة – الجزائر
ً
نموذجا
الفن ٕالاسالمي ودورﻩ ي التواصل الحضاري ب ن الشعوب :عمارة إيطاليا
دٔ .انور محمود زناتي ● ● جامعة عين شمس – مصر
إسهام علماء بجاية ٔ ي الحركة العلمية ي املغرب ٕالاسالمي خالل القرن ن ) ٨ – ٧هـ١٥ – ١٤ /م(
َم ْر َي َم هاشمي ● ● جامعة ابي بكر بلقايد – الجزائر
تراجم أبرز علماء مدينة قلعة ب حماد
عبد الغني حروز ● ● جامعة محمد بوضياف – الجزائر
الكافي ي :مؤرخ أهمله التأريخ
يسري عبد الغني عبد ﷲ ● ● خبير التراث الثقافي – مصر
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ٔترجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات :الفتح العثماني ٔملصر ٓ١٥١٧م وبداية الحرب العاملية للقرن السادس عشر
احمد سالم سالم علي ● ● المجلس االعلى لالثار في اإلسكندرية– مصر
تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارير :الندوة الدولية ٔ الرابعة لتاريخ الطباعة والنشر بلغات وبلدان الشرق ٔالاوسط
علي عفيفي علي غازي ● ● صحفي واكاديمي – مصر
أسباب ال وض والانحطاط
عرض كت ـ ـ ـ ــاب :تأمالت ي تاريخ الرومانٔ :
عبد ﷲ إدريس الداودي ● ● ٔاستاذ التعليم الثانوي التاهيلي – المغرب
عرض أطروحة :الخدمات والتسهيالت التجارية ي املوانئ ٔالاندلسية ي عصري ٕالامارة والخالفة
خليل خلف الجبوري ● ● جامعة تكريت – العراق
ملف العدد :الدعاية ٕالاسالمية ي عهد ب أمية
د .علي سلطاني العاتري ● ● جامعة تبسة – الجزائر
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صــحيح أننــا نعــيش ً
دائمــا ــي الحاضــر ع ــى اعتبــار أن املا ـ راح وانق ـ  ،وأن املســتقبل لــم
يــأت بعــد ،وإنمــا هــو مجــرد تصــورات ذهنيــة ،وأفكــار مجــردة ،وقــد يكــون ف ــا بعــض التخــيالت
ؤالاوهام ،وأنه ي اللحظة ال يتحقق ف ا ء متعلق باملستقبل يكون قد تحول إ ى حاضر
وواقــع .وإذا كــان هنــاك مــن املفكــرين َمـ ْـن يــذهب إ ــى صــعوبة التنبــؤ باملســتقبل ،ألن املســتقبل
مــن اخ ـﺮاع ٕالانســان بفضــل خصــوبة وقــوة خيالــه الــذاتي ،فمــن الصــحيح ً
أيضــا أن توقعــات
العلماء واملفكرين بما سيكون عليه الحال ي املستقبل تستند إ ـى الخ ـﺮات السـابقة والقـدرة
ع ــى قـراءة مســار ٔالاحــداث ،وذلــك تأكيـ ًـدا لصــحة القــول "الــذين يحســنون قـراءة املا ـ  ،هــم
ٔالاجدر بقراءة املستقبل".
لق ـ ــد س ـ ــخر ال ـ ــبعض ـ ــي العق ـ ــود الغ ـ ــابرة م ـ ــن دراس ـ ــة الت ـ ــاريخ ،أمث ـ ــال كريس ـ ــتوفر دوس ـ ــن
" :(١٩٧٠ - ١٨٨٩) Christopher Dawsonمـا أسـعد أمـة لـيس وراءهـا تـاريخ" ،وجـان جـاك
روسو " :(١٧٧٨ - ١٧١٢) Jean-Jacques Rousseauالحمقى هم الذين يسـمحون ألوالدهـم
ب ــأن يتعلم ــوا الت ــاريخ" .إال أن أهمي ــة الت ــاريخ ــي حي ــاة ٔالام ــم ل ــم تع ــد موض ــع ش ــك ،ول ــم تع ــد
مكانة علم التـاريخ ـي منـاهج الدارسـ ن ع ـى اخـتالف مـراحلهم موضـع تسـاؤل ،إن الزمـان قـد
تغ ﺮ ،ولم يصـبح مـن املمكـن أن نتطـور ،وننـتظم ـي مـدارج الحضـارة والر ـي بعي ًـدا عـن نـبض
املا  ،وبمنأى عن فقه صحيح لتجـارب السـابق ن .فالتـاريخ هـو الدراسـة العمليـة للما ـ ،
وتفس ـ ـ ـ ﺮﻩ ـ ـ ــي ضـ ـ ــوء القـ ـ ــوى الك ـ ـ ــﺮى والتطـ ـ ــورات طويلـ ـ ــة املـ ـ ــدى ،بمسـ ـ ــاعدة مـ ـ ــن النظريـ ـ ــة
الاجتماعي ــة ،ؤالاس ــلوب الكم ـ وغ ــﺮﻩ م ــن أدوات العل ــم الاجتم ــا ي ه ــو ال ــذي يس ــهم ــي خل ــق
أسـ ــاس ثابـ ــت للمعرفـ ــة ال ـ ـ يـ ــتم ع ـ ــى أساسـ ــها اتخـ ــاذ فعـ ــل سياﺳ ـ ـ وق ـ ـرارات سياسـ ــية ـ ــي
الحاضر.
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املراجع
 أحمــد أبوزيــد ،املعرف ــة وص ــناعة
املستقبل -.الكويت :وزارة ٕالاعالم
– مجلة "العربي".٢٠٠٥ ،
 م ــا الت ــاريخ ٓالان؟ /تحري ــر :ديفي ــد
كان ــادين /ترجم ــة وتق ــديم :قاس ــم
عبـ ــدﻩ قاسـ ــم -.القـ ــاهرة :املجلـ ــس
ٔالاع ى للثقافة.٢٠٠٦ ،
 نجي ـ ـ ــب ب ـ ـ ــن خ ـ ـ ــﺮة " ،ـ ـ ــي ال ـ ـ ــو ي
التــاري ي" -.مجلــة الــو ي التــاري ي
)الش ـ ــارقة :كلي ـ ــة ٓالاداب والعل ـ ــوم
ٕالانس ـ ـ ـ ــانية والاجتماعي ـ ـ ـ ــة( -.ع،٢
نوفم ﺮ .٢٠٠٨

التاريخ هو ذاكرة الشعوب واملجتمعات ،نجد الناس يحاولون أن ي ﺮكوا بصمات ح يحفظ
التــاريخ إنجــازا م أو أســماءهم ،كمــا نجــد بعض ـهم ــي املقابــل يحــاولون طمــس ٓالاثــار الســلبية
ح ـ ال تســجل ضــدهم .وباعتبــار التــاريخ ً
علمــا يســاعد ٕالانســان ع ــى فهــم حركتــه ــي الكــون،
تظـ ـ ــل دراس ـ ـ ـته مهمـ ـ ــة وقـ ـ ــادرة ً
دومـ ـ ــا ع ـ ـ ــى تحديـ ـ ــد الهويـ ـ ــة ،والبحـ ـ ــث عـ ـ ــن الـ ـ ــذات ،وإدراك
الخصوصيات ال تم أنواع الحضارات ومدى استفادة بعضـها مـن بعـض .و ـي كـل ٔالاحـوال
فإن الرجوع إ ى التاريخ للمعرفة والع ﺮة يدفع إ ى اقتحام الحاضر واستشراف املستقبل.
وتبق ــى ٕالاش ــارة إ ــى أن الح ــدث ال يص ــنع الت ــاريخ ،وإن ُسـ ـجل ــي مدونات ــه ،لك ــن َمـ ـ ْن يوج ــد
الحــدث هــو َم ـ ْن يصــنع التــاريخ ،وهــؤالء هــم البشــر ،بــل املم ـ ون م ـ م ،فهــل لــدينا ٓالان َم ـ ْن
صنع التاريخ ،أو َم ْن هو قادر ع ى ذلك ؟!
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إن دراســة التــاريخ ــي حقيق ــا ــي البدايــة الصــحيحة ل ـ "صــناعة التــاريخ" ،أي قـراءة أحــداث
املا ـ ـ مـ ــن أج ـ ــل تسـ ــليط الضـ ــوء ع ـ ــى مـ ــا يخـ ــدم م ـ ــا الجماعـ ــة ٕالانسـ ــانية ـ ــي حاضـ ــرها
ومستقبلها ،إنه صمام ٔالامان الذي يقي ٔالاجيال من الانسالخ من شخصي ا ،والتنكر ل ﺮا ا،
واســتدبار مرجعي ــا ،ممــا يجعلهــا موســومة بالتبعيــة املدنيــة ،والعبوديــة الحضــارية ،والوجــود
امللفق.
ً
مــن املؤكــد أن كث ـ ًـﺮا مــن ٔالاحــداث الراهنــة ستصــبح مســتقبال وقــائع تاريخيــة ،ومــن منطلــق أن
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سعاد يمينة شبوط ،الثورة الجزائرية ي مرحلة املخاض )- ١٩٥٣
 :(١٩٥٤ظروف تأسيس ج ة التحرير الوط ) (FLNوالحركة
الوطنية الجزائرية )) (MNAنوفم ﺮ  -ديسم ﺮ  -.(١٩٥٤دورية كان
التاريخية -.العدد الواحد والعشرون؛ سبتم ﺮ  .٢٠١٣ص .٢٦ – ٩

ي خضم اشتداد ٔالازمة املزمنة ال ضربت هياكل الحزب
طالبت القاعدة بضرورة عقد مؤتمر لتصفية كل املشاكل ال
يتخبط ف ا الحزب من جهة ،واتخاذ قرار انطالق العمل املسلح من
جهة ثانية ،غ ﺮ أن ذلك املؤتمر الذي عقدته حركة الانتصار ي شهر
ُ
أبريل  ١٩٥٣لم يحل أي مشكل ،ؤالاك ﺮ من ذلك أنه أستغل
إلبعاد كل العناصر ال تعكس وجهات نظر ومطالب قواعد الحزب
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<<

تعت ﺮ أزمة حزب الشعب– حركة انتصار الحريات الديمقراطية-
أزمة ب ن جيل ن مختلف ن :جيل تشبع باملبادئ من خالل نشاطه
السياﺳ باسم الحركة الوطنية الجزائرية ال استمدت جذورها
من رصيدها النضا ي الذي بدأ منذ مطلع القرن العشرين ،وجيل
ثاني من النشطاء الشباب يريدون خوض العمل املباشر للكفاح
املسلح وتجاوز الخالفات وأزمة الحزب .وقد تم ت حركة انتصار
الحريات الديمقراطية ،باستقطا ا لشباب متحمس ،ع ى استعداد
تام للجوء إ ى العمل املسلح لنيل الاستقالل .وقد تبلور الـو ي
ً
نضجا عقب مجازر ماي )مايو( ١٩٤٥
السياﺳ وأصبح أك ﺮ
الدموية ال كانت حسب محمد بوضياف "قد قدمت الدليل
القاطع بأن هزيمة الاستعمار الفرنﺴ ال يمكن أن تحدث إال من
خالل الوسائل الثورية" و ي بالنسبة ملناض ي جيله تعد نقطة
ّ
تحول ي تشكل وع م وإحداث قطيعة مع أساليب املا .
وتكمن ٔالاسباب املباشرة ال أدت إ ى تأسيس ج ة التحرير ،ي
الصراع العنيف الذي شهدته حركة انتصار ،ب ن مصا ي الحاج
الذي طالب بحصوله ع ى سلطات مطلقة مدى الحياة من جهة،
واللجنة املركزية للحزب ال اعت ﺮت مطلبه غ ﺮ ديمقراطي ورفضته
من جهة ثانية .فقام مصا ي الحاج بعقد مؤتمر ي بلجيكا ي صيف
 ،١٩٥٤لم يدع فيه إال أنصارﻩ ،وقرر عن طريقه فصل أعضاء
اللجنة املركزية الذين عارضوﻩّ ،ورد هؤالء بدورهم بنفس الفعل،
ً
وطنيا ي الجزائرّ ،
ً
قرروا ع ى إثرﻩ فصل مصا ي من
مؤتمرا
وعقدوا
قيادة الحزب وأكدوا ع ى أ م يمثلون السلطة السياسية الوحيدة
ي الحركة .وأدى هذا الانشقاق إ ى ظهور تيار ثالث تجاوز أطروحة
املصالي ن واملركزي ن ع ى حد السواء وحصر اهتمامه ي ضرورة
املبادرة بقيام عمل ثوري عسكري وفوري ،ح يتم استغالل
الظروف املناسبة ال أتاح ا فرصة تاريخية ثمينة ،وضم هذا
ً
شبابا اكتسب تجربة من العمل السري داخل املنظمة
التيار
الخاصة .وسارع بإنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل ،ال تحولت
َ
إ ى لجنة  ٢٢ثم لجنة  ،٥فلجنة  ٦وأخ ًﺮا لجنة  ،٩ومن ث ﱠم تأسست
ج ة التحرير الوط  .وبذلك ساهمت ٔالازمات املتعاقبة ي تعجيل
انطالقة الثورة املسلحة ي أول نوفم ﺮ  .١٩٥٤و ي خضم هذﻩ
الظروف لم يكن ميالد ج ة التحرير الوط ي حقيقة ٔالامر سوى
ً
حال اس ﺮ ً
اتيجيا إلنقاذ الحركة الوطنية الجزائرية من املأزق الذي
وقعت فيه ع ى حد قول املناضل محمد بوضياف.
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ً
ً
تنظيميا باملنظمة الخاصة ،باإلضافة إ ى
وخاصة تلك ال ارتبطت
أن املؤتمر انتﻬ إ ى تصعيد الخالف القائم ع ى مستوى القيادة
ُ
نفسها وهو خالف قوبل برفض معظم مناض ي قواعد الحركة
وبشكل خاص ٔالاعضاء النشطاء السابق ن ي املنظمة الخاصة
الذين كانوا ع ى دراية تامة بأن الصراع كان من أجل املسؤولية
)(١
وب ن ٔالاشخاص وليس ي صالح مشروع النضال الشع .
وتؤكد بعض الروايات بأن املؤتمر فتح الباب ع ى مصراعيه
أمام أزمة قيادة ب ن زعيم الحزب )مصا ي الحاج( ،ؤالامانة العامة
ومن ورا ا أغلبية أعضاء اللجنة املركزيةٔ ،الامر الذي أدى إ ى
انقسام )الحزب الثوري مع مطلع سنة  (١٩٥٤وهو انقسام أعاد
الحركة الوطنية الثورية إ ى نقطة الصفر (٢).لقد تركت تلك ٔالازمة
وآثارا انعكست ً
ال ان ت بتصدع الحزب نتائج ً
سلبا ع ى الحياة
ً
خصوصا تلك ال ارتبطت بطبيعة العالقات ب ن
السياسية
صفوف املناضل ن ي هياكل الحركة ،ويتعلق أمر ي هذا السياق
بمصا ي الذي اكتسح الساحة السياسية حيث تعاطفت معه معظم
ً
خصوصا ي فرنسا (٣).وبما أن التقاليد
القاعدة وك ﺮ مناصروﻩ
ّ
خولت ملصا ي تعي ن ٕالاطارات القيادية للحزب فإنه لم يع ﺮف
ّ
باللجنة املركزية ال تشكلت عن طريق تصويت املؤتمرين وطلب
م ا ي سبتم ﺮ ١٩٥٣صالحيات مطلقة ،و ي نفس الوقت أعلن عن
سحب ثقته من ٔالام ن العام حس ن لحول) (٤الذي رفضت اللجنة
طلب الصالحيات املطلقة ،وثبتت ٔالام ن العام ي منصبه وتمسكت
)(٥
بمبدأ القيادة الجماعية.
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 -١/١انسداد العالقة ب ن املصالي ن واملركزي ن:
منذ هذا التاريخ دخل ال اع ب ن املصالي ن واملركزي ن مرحلة
التأزم الذي أدى إ ى القطيعة ال ائية ي جو مشحون بالكراهية،
وتبادل ال ﱡ م باحتكار املناصب الحزبية العليا ،والابتعاد عن املبادئ
ؤالاهداف املنشودة ،وقد ّ
تجلت مظاهر هذا الصراع ي ذلك املؤتمر
الذي دعا إليه مصا ي الحاج بأورنو) (Hornuي بلجيكا ب ن )-١٣
ّ
 (١٦جويلية )يوليو(  ١٩٥٤حيث ُحلت اللجنة املركزية وأبقي ع ى
الزعيم القديم لرئاسة الحزب مدى الحياةً ،
وردا ع ى ذلك دعا
ٔالام ن العام حس ن لحول وجماعته من املركزي ن إ ى عقد مؤتمرهم
بالجزائر ب ن ) (١٦-١٣أوت )أغسطس(  ١٩٥٤وبموجبه تم إقصاء
مصا ي وجماعته من مناص م ي الحزب (٧).وقد أفرزت هذﻩ الثنائية
ي القيادة فريق ن يتعارضان ويختصمان حول السلطة داخل
ً
الحزب ،و ي هذا السياق يذهب سليمان الشيخ قائال" :الحقيقة أن
هذا الزعيم الكاريكاتوري ّ
املع ن من طرف الزعيم املكرس والقائل
بأن "الحزب هو أنا" ليس من طبيعة مختلفة عن قول املركزي ن إن
ُ ّ
الحزب هو "نحن" ،ألن الفريق ن ُعميا عن بروز قوى جديدة تمثل
ﱠ
البديل الحقيقي) (٨وضال ي صمم عن ٕالاصغاء لضرورات النضال
)(٩
الجديدة.
)(٦

 -٢/١ميالد اللجنة الثورية للوحدة والعمل ) (CRUAمارس
 )١٩٥٤جهود ومسا ي رأب الصدع(:
دفعت هذﻩ الظروف الصعبة بأنصار التعجيل بالعمل املسلح
من نشطاء املنظمة الخاصة إ ى بعث "حركة رأي" لدى القاعدة من
أجل الحفاظ ع ى وحدة الحزب لتوجيه التيار الاستقال ي نحو
الهدف الذي ُوجد من أجله مع تحديد سبل ٔالاهداف بوضوح من
خالل تب فكرة العمل املسلح كبديل وحيد ملقارعة الاستعمار،
وحسب رواية املناضل محمد بوضياف) (١٠أن هذﻩ الفكرة -الخطوة-
ي أساس مشروع إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل (١١)،ولم
يكن ي الواقع ٔالامر محور النشاط الرئيس لهذﻩ اللجنة هو مباشرة
ً
ميدانيا ،وإنما يكمن ي تحقيق هدف ن هما :العمل
العمل املسلح
ع ى تسوية العالقات القائمة داخل قيادة الحزب ،ومنع تصدع
صفوف القاعدة وتحز م ألحد الطرف ن (١٢).ويذكر بوضياف بأن
اشتداد الصراع ي الحزب ب ن أنصار مصا ي وأعضاء اللجنة
)(١٣
املركزية كان السبب الرئيس لإلسراع ي تفج ﺮ الثورة.
تأسست اللجنة الثورية للوحدة والعمل ي  ٢٣مارس  ١٩٥٤ي
مدرسة الرشاد ي العاصمة مـن طرف أربعة شخصيات تاريخية:
)(١٤
عضوين من قدماء املنظمة الخاصة وهم مصطفى بن بولعيد،
ومحمد بوضياف ،وعضوين من اللجنة املركزية وهما :محمد
دخ ي)ﺳ البش ﺮ( املسؤول العام عن التنظيم ،ومساعدﻩ رمضان
بوشبوبة))(١٥ﺳ موﺳ ( مراقب التنظيم (١٦).وحسب رواية بوضياف
أن اختيار هذين ٔالاخ ﺮين يفسرﻩ موقفهما ي جهاز الحزب -حركة
الانتصار -بوصفهما مسؤو ي التنظيم فهما يراقبان كل الهياكل
ؤالاجهزة ،ومساعد ما كانت ضرورية لالتصال باملناضل ن الكفيل ن
بدعم جهود الحركة ال باشرها املنادون بالكفاح املسلح ،وبذلك
يمكن التمكن من توف ﺮ وسائل الحزب املادية واملالية (١٧).وقد كان
هدف هذﻩ اللجنة الظاهري والرسم كما يبدو من تسمي ا واملعلن
عنه ي بيان تأسيسها هو التحرك لتوحيد الصفوف واملصالحة ب ن
مختلف الاتجاهات ي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ضمن
أفق محدد هو التحض ﺮ الجدي للعمل املباشر ودفع الحزب ُبر ّمته
)(١٨
إ ى العمل الثوري.
ويمكن ٕالاشارة ي هذا املقام من قبيل التوضيح؛ بأن فكرة
"الوحدة والعمل" ي أدبيات الحركة الوطنية كانت سابقة مليالد
اللجنة الثورية للوحدة والعمل ال أعطت مع ذلك لهذا الشعار
ً
مضمونا ً
وبعدا جديدين.
 فالوحدة ي عنوان اللجنة تع "وحدة إيديولوجية سياسية حولهدف محدد هو الاستقالل"
 والعمل يع الاتحاد حول الوسيلة املمكنة الوحيدة لتحقيق)(١٩
الاستقالل و ي الثورة.
وتش ﺮ بعض الدراسات حول هذا املوضوع بأن ظهور اللجنة
الثورية اكتنفه الكث ﺮ من الغموض بسبب تزامنه مع اشتداد حالة
التأزم الداخلية ي صفوف الحركة ال تصدعت ي صيف ذلك
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ّ
العام إ ى تيارين متصارع ن ونخبة م ﺮقبة (٢٠)،وتباين وتشابك
مقاصد ٔالاطراف ْ
املعنية بدرجة أو بأخرى (٢١).ومهما يكن من ٔالامر
فإن اللجنة َسعت إ ى وضع آليات جديدة لتحقيق ٔالاهداف التالية:
 -١تحرير املناضل ن :من نفوذ الزعامات املتناحرة ومحاولة توج هم
نحو الثورة املسلحة بكيفية أو بأخرى.
 -٢توحيد صفوف "الحزب الثوري" ي خضم الكفاح املسلحً ،
علما
بأن ردود الفعل الاستعمارية لن تتوان ي قمع أي محاولة ثورية.
ويفسر الثوار ع ى لسان بوضياف ي شهادته بأن تحالفهم
القص ﺮ) (٢٢مع مسؤو ي لجنة التنظيم كان ألمرين ي غاية من
ٔالاهميةٔ :الاول؛ التمكن بواسطة اللجنة من الاتصال بأك ﺮ نسبة من
ً
املناضل ن انطالقا باألعضاء ٔالاوائل ي املنظمة الخاصة .والثاني؛
استغالل اللجنة للحصول ع ى املساعدة املادية من ٔالامانة العامة
)اللجنة املركزية( ال كانت ال تزال تتصرف ي الشؤون املالية
)(٢٣
ووسائل الحزب.
)(٢٤
 -٣إصدار جريدة الوط ) (Le-Patrioteلتبليغ أطروحات اللجنة
إ ى شريحة كب ﺮة من املناضل ن ،وكانت مقاال ا تكتب بصفة
)(٢٥
جماعية ً
تقريبا من طرف القادة ٔالاربعة.
 -٤الس ي إ ى عقد مؤتمر موسع بضم ٔالاطراف املتنازعة ي الحزب
)(٢٦
وذلك من أجل إعادة الالتحام والخروج بقيادة ثورية موحدة.
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ً
مخالفا
ع ى اللجنة مواصلة مساع ا ،غ ﺮ أن بوضياف رد عليه
بقوله" :نواصل ماذا؟ لقد حانت ساعة العمل" ...ويضيف "وهنا
اف ﺮقت بنا السبل بعد فشلنا ي تحقيق وحدة الحزب" (٣١).و ي نفس
السياق يذكر أحمد بن بلة بأن بوضياف عاد من فرنسا مع مطلع
شهر مارس  ١٩٥٤وهو يحمل صفة "منسق ب ن الداخل والخارج"
بموجب ما تم الاتفاق عليه خالل اجتماع مون روج ضوا ي باريس
)(٣٣
مع أواخر سنة  ١٩٥٣مع كل من مهساس (٣٢)،وبن بلة.
وتؤكد بعض الروايات وع ى رأسها شهادة عيد الرحمان
كيوان (٣٤)،بأن بوضياف شرع منذ شهر مايو ي تحويل وجهة اللجنة
الثورية نحو التحض ﺮ الفع ي للعمل املسلح ،بعد الاتصال ببقايا
نشطاء املنظمة الخاصة وجماعة القاهرة (٣٥).وعند هذا املقام يمكن
القول بأنه أصبح من الضروري ع ى بوضياف إيجاد صيغة أخرى
للشروع ي التحض ﺮ السريع للثورة باالعتماد ع ى نواة من املناضل ن
ّ
يوضح
القدماء ي املنظمة الخاصة ،وبخصوص هذﻩ املسألة
بوضياف بأن قرار الشروع ي العمل املسلح لم يكن ي حقيقة ٔالامر
ى ً
حال اس ﺮ ً
اتيجيا إلنقاذ الحركة الوطنية من حالة التصدع
سو
)(٣٦
والا يار.
وقد تجسدت أو ى هذﻩ الخطوات الهامة من حيث حرصها ع ى
توضيح املواقف ي الدعوة إ ى عقد اجتماع تاري ي ي  ٢٥جوان
)يونيو(  ١٩٥٤أصطلح ع ى تسميته بالقاعدة ٔالاو ى للثورة
الجزائرية) (٣٧الذي انعقد بم ل املناضل إلياس دريش ي كلوصالم
) Clos Salembierبلدية املدنية ً
حاليا( بأعا ي العاصمة ،جمع اثن ن
ً
وعشرين مناضال بمبادرة من بوضياف ،وديدوش ،وبن بولعيد ،وبن
مهيدي ،وبيطاط و ي اللجنة الخماسية ال أخذت ع ى عاتقها
مهمة التحض ﺮ لهذا اللقاء التاري ي ،حيث ُوجهت الدعوة الثن ن
وعشرين من ٕالاطارات الثورية ال آمنت بفكرة الثورة لحضور
اجتماع ي العاصمة الستخالص النتائج من تجربة املنظمة
الخاصة ،وتبادل ٓالاراء والتحض ﺮ لالنتفاضة (٣٨).وتحولت هذﻩ
اللجنة الخماسية إ ى مكتب لالجتماع برئاسة مصطفى بن بولعيد
املدعوين ً
باعتبارﻩ أك ﺮ ّ
سنا (٣٩)،بينما قام بوضياف بتقديم تقرير
ّ
مفصل خالل الف ﺮة الصباحية أ اﻩ بالعبارات التاريخية التالية
"نحن قدماء املنظمة الخاصة ينب ي علينا اليوم أن نتشاور ونقرر
ّ
املستقبل" (٤٠)،ومن أهم املحاور ٔالاساسية ال ركز عل ا التقرير
ّ
املفصل الذي ألقاﻩ بوضياف ع ى مسامع الحاضرين نذكر:
 ملحة عن مس ﺮة املنظمة الخاصة من التأسيس إ ى الاكتشاف).(١٩٥٠ - ١٩٤٧
 التحض ﺮات امليدانية ال قامت ا عناصر املنظمة منذ بداية.١٩٥٢
 جذور أزمة الحزب وأسبا ا العميقة وع ى رأسها ال اع ب نالتياران ٕالاصال ي والثوري الذي أدى إ ى القطيعة ال ائية ي اية
املطاف.
)(٤١
ٕ -الاشارة إ ى قيام الثورة ي كل من تونس واملغرب.
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ً
وانطالقا من هذﻩ املعطيات بدأت الاتصاالت بالطرف ن
)املصالي ن واملركزي ن( ٔالامر الذي الحت مظاهرﻩ بالفشل ي إمكانية
ً
خصوصا عندما اتجه كل
جمع شمل الطرف ن ع ى طاولة واحدة،
ً
ً
م ما للعمل ع ى تحض ﺮ مؤتمرﻩ وأصبح الانشقاق أمرا مقضيا ال
مفر منه ،وبذلك فشلت اللجنة الثورية للوحدة والعمل ي مسعاها
الوط الذي تضمنه بيان تأسيسها بشكل رسم وعل  .وبعد فشل
هذﻩ اللجنة ي أهدافها وقع خالف ب ن البعض من قاد ا السيما
ب ن محمد دخ ي ،وبوضياف ،فبينما كان يرى ٔالاول ضرورة استمرار
اللجنة ي مهم ا من أجل ّ
لم الشمل ب ن ٕالاخوة الرفقاء "الفرقاء"،
ّ
والتفرغ للتحض ﺮ امليداني
كان يرى ٔالاخ ﺮ أنه يجب تجاوز هذﻩ ٔالازمة
)(٢٧
املباشر الندالع الثورة التحريرية.
 -٣/١بروز الخيار العسكري الراديكا ي :ميالد ج ة التحرير الوط
)(FLN
)(٢٨
وحسب شهادة عبد الحميد مهري بأن اللجنة الثورية ان ت
ّ
ً
عمليا ي منتصف شهر مايو عندما تفطن دخ ي إ ى نشاطات
بوضياف املوازية ال قام ا مع النشطاء من بقايا املنظمة الخاصة
ً ّ
ضربا للثقة القائمة ب ن الرجل ن
قبل انفجار الحزب (٢٩)،فاعت ﺮ ذلك
ال الحت مظاهرها مع مطلع شهر مارس (٣٠).وقد وقعت القطيعة
ب ن الطرف ن حسب شهادة بوضياف خالل اجتماع ي البليدة مع
دخ ي وبوشبوبة بعد تأكدﻩ من اتجاﻩ مصا ي لعقد مؤتمر ألتباعه
واحتمال أن تذهب اللجنة املركزية ي نفس الاتجاﻩ ،وكان السؤال
املطروح :ما العمل ضمن هذا الاتفاق؟ ...وأجاب دخ ي ،ومع ذلك

دراﺳﺎت
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 تجميع العناصر القديمة ي املنظمة الخاصة والعمل ع ى إعادة
هيكل ا.
ً
 مواصلة التكوين العسكري اعتمادا ع ى ّ
كراسات املنظمة
الخاصة ال طبعت مرة أخرى.
ّ
 تحديد ف ﺮات منظمة للتكوين ي عمليات صنع املتفجرات
ً
استعدادا النطالق الثورة ،وتم ي نفس اللقاء توزيع املهام ب ن
أعضاء اللجنة وٕالاصرار ع ى مواصلة الاتصاالت مع منطقة
)(٥١
القبائل إلدماجهم ي الحركة الجديدة.

وعند هذا املقام ال بد من ٕالاشارة إ ى؛ أن عملية تجميع أعضاء
املنظمة الخاصة لم تنحصر ي العناصر السابقة أو القديمة ي
املنظمة ،بل امتدت إ ى بعض القسمات القليلة هنا وهناك ال
تمكنت القيادات الثورية أن تحيدها بنسب متفاوتة منذ بداية
ٔالازمة ب ن مصا ي ؤالامانة العامة وقد اع ﺮضت عملية التجميع ي
امليدان عراقيل كث ﺮة م ا:
ّ
 ميل أغلبية املناضل ن ي القاعدة إ ى زعيم الحزب ،وأثر ذلك
ع ى العناصر الثورية ذا ا كما وقع بمنطقة جرجرة ،وبذلك
استغرقت مفاوضات "لجنة الخمسة" مع كريم بلقاسم
ورفقائه أربع أشهر كاملة ،ولم تتوج بانضمامهم إ ى مجموعة الـ
)(٥٢
 ٢٢ح أواخر شهر أوت )أغسطس( .١٩٥٤
 مناوئة كل من املصالي ن واملركزي ن للحركة الوليدة ،فاملصالي ن
يرون ي بوضياف مجرد وسيلة ي يد اللجنة املركزية ،أما
املركزي ن يعتقدون أن الظروف غ ﺮ مواتية بعد لإلعالن عن
ّ
وتخوفوا من أن يؤدي "العمل املبس ﺮ" إ ى كارثة أشبه
الثورة
)(٥٣
بمأساة الـ  ٨مايو .١٩٤٥

وقد راهنت لجنة الخمسة ع ى مسألت ن ي غاية ٔالاهمية:
) (١البعد الخار ي :حيث كان ُ
العمق الاس ﺮاتي ي العربي يكتﺴ
أهمية حيوية بالنسبة ملجموعة بوضياف ال تمكنت من ربط
الاتصال من جديد بأحمد بن بلة من الوفد الخار ي لحركة
الانتصار ي القاهرة ي العاصمة السويسرية "برن" مع بداية شهر
ّ
جويلية )يوليو(  .١٩٥٤و ي اللقاء الثاني ي برن وعد بن بلة بكسب
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كما أشار بوضياف إ ى نقطة هامة تتعلق بالتشكيلة عند افتتاح
ً
الاجتماع ّ
وتأسف لغياب ممث ي القبائل قائال" :إخواننا ي منطقة
القبائل الذين ال يزالون تحت سيطرة املصالي ن وبعض من رفقائنا
الذين يقبعون ي السجون" (٤٨).وتحت رئاسة بن بولعيد واصلت
املجموعة نقاشها حول وضعية الحزب ومستقبل القضية الوطنية
واتفق الاثن ن والعشرون ً
تماما ع ى مبدأ تعي ن قيادة من أجل
تنسيق أفضل وحركة أك ﺮ سيولة لألخبار ،وقرروا تعي ن مسؤول
يختار مساعديه ليشكلوا هيئة ٔالاركان .وخالل مناقشة هذا املوضوع
ُ
أقر باق ﺮاح واحد ي انتخاب املسؤول وليس تعيينه بطريقة
عشوائية ،وأعرب كل الحضور عن ثق م ي مصطفى بن بولعيد
ليقوم بفرز ٔالاصوات ،وعقب ان اء الاجتماع قام بن بولعيد بفرز
القصاصات وصرح بأن الحصول ع ى النتائج يكون عقب الدور

ّ
الثاني ،وبلغ بن بوالعيد نتيجة الاق ﺮاع إ ى بوضياف ،وقال له "أنت
ً
الذي انتخبوك" ،ورد عليه بوضياف قائال" :مع رفقائنا الثالثة
العربي ،ومراد ،ورابح الذين ساعدونا ي تحض ﺮ هذا اللقاء سنكون
خمسة ي انتظار قرار ائي بخصوص عدد العناصر ال تكون هيئة
ٔالاركان" (٤٩)،وبذلك أمنت هذﻩ املجموعة بأن إشعال نار الثورة هو
)(٥٠
الكفيل بإخماد ال اع القائم.
لقد كرس الاجتماع بصيغة أخرى اللجنة الخماسية كقيادة
للحركة الوليدة ومنسقها محمد بوضياف ،و ي لقاء آخر درست
لجنة الخمسة مضمون املذكرة وكيفية تطبيقها ولذلك اتخذت عدة
قرارات م ا:
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وبعد نقاش حاد وطويل استغرقته الف ﺮة املسائية حول عناصر
التقرير السابق الذكر انتﻬ اللقاء بتحرير مذكرة بعد املصادقة
عل ا من طرف كل الحاضرين ي الاجتماع تضمنت ما ي ي:
) (١إدانة الجماعة املتسببة ي انقسام الحزب.
) (٢إعالن املجموعة عن محو آثار أزمة الحزب وإنقاذ الحركة
الثورية من حالة التصدع و الا يار.
)ٕ (٣الاعالن عن قرار الثورة املسلحة كوسيلة وحيدة لتجاوز
)(٤٢
الخالفات الداخلية وتحرير الجزائر.
وحول نفس املوضوع يذكر رابح بيطاط بأن من أهم القرارات
الحاسمة ال احتلت ً
جانبا كب ًﺮا من النقاش ب ن الحضور خالل
)(٤٣
جلسات الاجتماع هو اتخاذ قرار إعالن الثورة وتحديد أهدافها.
ّ
ً
ونظرا ملا يشكله اجتماع  ٢٢التاري ي بالنسبة ملرحلة الانطالقة
باعتبارﻩ القاعدة ٔالاو ى للثورة وبمثابة الجمعية التأسيسية الثورية
ال أخرجت ج ة التحرير الوط إ ى الوجود ي نوفم ﺮ  ١٩٥٤البد
من ٕالاشارة إ ى قائمة العناصر املشاركة ي هذا الاجتماع املص ﺮي
حيث ضمت ما ي ي:
 قائمة املنظمون الرئيسيون :محمد بوضياف ،مصطفى بن
بولعيد ،العربي بن مهيدي ،ومراد ديدوش ورابح بيطاط.
 املشاركون من منطقة العاصمة وهم :عثمان بلوزداد ،محمد
مرزو ي ،الزب ﺮ بوعجاج إلياس دريش صاحب امل ل.
)(٤٤
 املشاركون من منطقة البليدة :أحمد بوشعيب ،وبوجمعة
)(٤٥
سويداني.
 املشاركون من منطقة وهران :عبد الحفيظ بوصوف ،رمضان
بن عبد امللك.
 املشاركون من منطقة قسنطينة :محمد مشاطي ،عبد السالم
الحبا  ،رشيد مالح ،السعيد بوع ي.
 املشاركون من شمال قسنطينة :يوسف زيغود ،لخضر بن
)(٤٦
طوبال ،عمار بن عودة ،مختار با ي.
)(٤٧
 املشاركون من جنوب قسنطينة :عبد القادر العمودي.
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 مخزون ٔالاسلحة ال تم جمعها وشراؤها بوسائل مختلفة
ّ
ومعظمها من مخلفات الحرب العاملية الثانية ،تم ري ا من
ليبيا إ ى الحدود الجزائرية الشرقية لكي ّ
تخزن بشكل خاص ي
منطقة ٔالاوراس (٦٤).ومع اية شهر أوت )أغسطس( التحقت
منطقة القبائل بركب التحض ﺮ للثورة بعد مشاورات طويلة

ووضعت آخر اللمسات النطالق الثورة التحريرية ي اجتما ي
) (١٠و) (٢٣أكتوبر  ١٩٥٤ي الجزائر من طرف لجنة الستة ال
اتفقت ع ى القرارات التاريخية التالية:
)(٦٧
 -١تسمية املنظمة الجديدة بـ "ج ة التحرير الوط " ال حلت
محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل ،وفتح باب العضوية ف ا
لكل َم ْن يرغب ي املساهمة ي تحرير الجزائر ،ع ى أن يكون
الالتحاق بصفة فردية.
 -٢تسمية املنظمة العسكرية بـ "جيش التحرير الوط " يدعم
العمل السياﺳ  ،وينفذ القرارات العسكرية.
 -٣تحديد موعد انطالق الثورة التحريرية باختيار ليلة ٔالاحد إ ى
الاثن ن  ١نوفم ﺮ  ١٩٥٤كتاريخ النطالق العمل املسلح العتبارات
تكتيكية وعسكرية.
 -٤تقسيم ال ﺮاب الوط إ ى خمس مناطق وتعي ن قاد ا بشكل
ائي:
)أ( املنطقة ٔالاو ى )ٔالاوراس النمامشة( :يقودها مصطفى بن بولعيد
بمساعدة شيحاني بش ﺮ.
)ب( املنطقة الثانية )الشمال القسنطي ( :يقودها ديدوش مراد
بمساعدة زيغود يوسف.
)ج( املنطقة الثالثة )منطقة القبائل( :يقودها كريم بلقاسم
بمساعدة عمر أوعمران.
)د( املنطقة الرابعة )الجزائر وضواح ا( :بقيادة رابح بطاط
بمساعدة سويداني بوجمعة.
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 التكوين ،والتدريب ي إطار املنظمة الخاصة ذا ا ،وقد أعطت
هذﻩ التجربة فائدة ي التعرف ع ى امليدان وٕالاطار الجغرا ي
)(٦٣
املهيأ إلمكانية انطالق العمل املسلح ي املستقبل.

ان ت بموافقة كريم بلقاسم بانضمامه إ ى لجنة الخمسة ،ال
أصبح العضو السادس ف ا رفقة بوضيافو ديدوش ،وبن
بولعيد ،وبن مهيدي ،وبيطاط ،وبذلك عرفت بلجنة الستة
)(٦٥
ً
ابتداء من شهر سبتم ﺮ.
شرعت هذﻩ اللجنة مع بداية شهر سبتم ﺮ بعقد سلسلة من
الاجتماعات التاريخية لدراسة مختلف الجوانب ي عملية
التحض ﺮات املادية ،واملعنوية ،والتكتيك ،والاس ﺮاتيجية ،ومسائل
التنظيم ،والهيكلة ،ونوعية القيادة ،باإلضافة إ ى محتوى الحركة
الجديدة ع ى املستوي ن السياﺳ وٕالايديولو ي ،واتفق القادة
الستة ي ال اية بإقرار مبدأين اثن ن واس ﺮاتيجية من ثالثة مراحل:
 -١الالمركزية ي املبادرة والقرار بسبب اتساع الرقعة الجغرافية،
وضعف ٕالامكانيات ٔالامر الذي ّ
صعب من مهمة جهاز مركزي ي
عملية تسي ﺮ الكفاح بشكل فعال.
 -٢أولوية الداخل عن الخارج ،أي أن القرارات الهامة يجب أن
تصدر من الثوار املقاتل ن ي الداخل أما عن املراحل فﻬ :
)أ( مرحلة بناء الهيكل السياﺳ )ج ة التحرير الوط ( ،والعسكري
)جيش التحرير الوط ( لتحض ﺮ العمل املسلح وضمان إنشائه.
)ب( مرحلة تعميم انعدام ٔالامن ع ى نطاق واسع.
)(٦٦
)ج( مرحلة تكوين املناطق )وتوزيع املسؤوليات(.
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تأييد ودعم حكومة القاهرة ال اش ﺮطت دعمها باالنطالق ي
)(٥٤
الثورة باإلمكانيات الذاتية للثوار ريثما يصل السالح.
) (٢رك ة الشعب :لم تجد لجنة الخمسة ي صائفة  ١٩٥٤سوى
عنصر "الشعب" ،لكي تراهن عليه ي معادلة النجاح أو الفشل
ً
انطالقا من التجارب السابقة وعميق الثقة ي نتائج النضال الوط
ّ
ع ﺮ صفحات سجله الضخم الحافل بالبطولة والتضحية.
وتش ﺮ الكث ﺮ من الشهادات الحية لعناصر مختلفة من
السياسي ن ومناضل ن ي الحركة الوطنية وقادة ثوري ن بأن الشعب
ً
ً
جاهزا لالنطالقة ،و ي هذا الصدد يش ﺮ املناضل
فعال أصبح
الدكتور ٔالام ن دباغ ن بأنه مع منتصف شهر أوت )أغسطس(
 ١٩٥٤أصبحت الظروف الداخلية والخارجية مناسبة إلعالن الثورة
ّ
ً
مستعدة لاللتفاف حول املجموعة
خصوصا وأن الجماه ﺮ
املسلحة
)(٥٥
ال بادرت بذلك .كما يؤكد تلك القناعة املناضل الطيب
بولحروف) (٥٦عشية انعقاد مؤتمر املركزي ن شهر أوت )أغسطس(
ً
 ١٩٥٤قائال" :إن ٕالاحساس السائد حينئذ أن َم ْن يطلق الرصاصة
)(٥٧
ٔالاو ى سيكتب له الفوز بقيادة الثورة بدون منازع".
ّ
ويذهب مصطفى ٔالاشرف بأن الاستعداد والتحفز بلغ قبيل
الفاتح نوفم ﺮ إ ى درجة أن بعض املناضل ن فهموا تعليمات
الاستعداد للعمل كأوامر نافذة تستد ى طالق الحياة ع ى الفور
ً
بدءا بالعائالت والديار (٥٨).و ي نفس الف ﺮة عقب ٕالاعالن عن
ّ
التحاق منطقة القبائل بركب الثورة بقيادة كريم بلقاسم ملح هذا
ً
ّ
سعيد قائال بأن ساعة العمل أصبحت وشيكة،
ٔالاخ ﺮ ملحمدي
طمأنه بقوله "نحن جاهزون فو ﷲ لو ثار عشرة رجال هذﻩ املرة
النتصروا ع ى فرنسا" (٥٩).أما محمد بوضياف فإنه يؤكد من جهته
)(٦٠
ً
أساسا ع ى فكرة الاعتماد ع ى الشعب.
بأن أول نوفم ﺮ نشأ
ّ
ونقف عند محمد العربي بن مهيدي الذي لخص كل ما تمت
ً
سالفا بمقولته املشهورة "القوا بالثورة إ ى الشارع
ٕالاشارة إليه
)(٦١
يحتض ا الشعب".
ّ
وعندما تعلق ٔالامر بمسألة ٕالامكانيات املادية ال تمكن قادة
الثورة من انطالق ا كان من الطبي ي أن يستفيد بوضياف ورفاقه
من املوروث العسكري الذي تركته "املنظمة الخاصة" الذي يمكن
أن نحددﻩ فيما ي ي:
 الخ ﺮة ،والتكوين ،والتدريب العسكري املكتسب ي الجيش
)(٦٢
الفرنﺴ نفسه.
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)هـ( املنطقة الخامسة )القطاع الوهراني( بقيادة العربي بن مهيدي
بمساعدة بن عبد املالك رمضان
كما تم تكليف محمد بوضياف بمهمة التنسيق ب ن الداخل والخارج
)(٦٨
مع ال ﺮك ع ى مبدأ القيادة الجماعية.
ويمكن القول؛ بأن اجتماع  ١٠أكتوبر باملرادية هو الذي أقرت
فيه لجنة الستة بيان الفاتح من نوفم ﺮ الذي أعلن عن ميالد حركة
جديدة باسم "ج ة التحرير الوط " ،ونداء إ ى الشعب الجزائري
باسم الجيش التحرير الوط  ،و ي نفس الاجتماع تم تحديد موعد
جديد إلعالن الثورة ليلة فاتح نوفم ﺮ الذي يصادف عيد
القديس ن ،ويعت ﺮ الفاتح من نوفم ﺮ أرضية إيديولوجية وسياسية
وافية ،حيث تضمن مختلف العناصر املتعلقة بج ة التحرير
الوط وأهدافها ووسائلها ،و دف الج ة إ ى تحقيق الاستقالل
ً
ً
ضروريا إلقامة دولة جمهورية ديمقراطية اجتماعية
باعتبارﻩ مدخال
كاملة السيادة ي إطار املبادئ ٕالاسالمية .وبإمكان ّ
الدارس املتتبع
لتاريخ الثورة التحريرية أن يالحظ الغموض الكب ﺮ الذي اكتنف
انطالقة الفاتح من نوفم ﺮ  ١٩٥٤لعدة عوامل أهمها:
 عنوان ج ة التحرير الوط ظل ي طي الكتمان املحكم ولم
يعلن عنه إال ي بيان ٕالاعالن الثوري (٦٩)،الذي شرع ي توزيعه
غداة اندالع الثورة التحريرية .وتجدر ٕالاشارة ي هذا السياق؛
بأن هذا العنوان لم َي ِرد قط ،قبل الفاتح من نوفم ﺮ ي أي
ً
محليا
خطاب ،أو تقرير ،أو مذكرة إعالمية للسلطات الاحتالل
)(٧٠
ً
مركزيا بفرنسا ذا ا.
أو

 اندالع الثورة ي خضم انقسام الحزب الثوري )حركة انتصار
الحريات الديمقراطية(.
ً
 مسارعة مصا ي بتب الثورة املسلحة اعتمادا ع ى القاعدة
)(٧١
النضالية العريضة.
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بدأت ردود الفعل الفرنسية مباشرة عقب اندالع الثورة ي
الفاتح من نوفم ﺮ  ١٩٥٤بإعالن حالة الطوارئ ،وأقدمت ع ى حل
حركة الانتصار الحريات الديمقراطية) (٧٣بقرار من مجلس الوزراء
ي الرابع من نوفم ﺮ رافقته حملة من الاعتقاالت شملت عدد من
)(٧٤
املسؤول ن واملناضل ن ليلة الرابع إ ى الخامس من نوفم ﺮ .١٩٥٤
لقد رأى املركزيون بأن العمل الذي أقدمت عليه الج ة التحرير
ّ
التحفظ عن
الوط مغامرة مجهولة النتائجٔ ،الامر الذي دفعهم إ ى
ً
خصوصا بعد اعتقال أبرز
اتخاذ أي موقف ي بداية ٔالامر،
مناضل م مثل يوسف بن خدة ،وعبد الرحمان كيوان ،وأحمد
بودة ،إال أن اتصاال م ٔالاو ى بعبان رمضان عقب إطالق سراحهم
ي شهر مارس  ١٩٥٥كان لها كب ﺮ ٔالاثر ي ٕالاسراع لاللتحاق بركب
الثورة ،وكان ذلك بمثابة إعالن رسم عن اية التيار املركزي
والاع ﺮاف بج ة التحرير الوط كهيئة شرعية ي قيادة الثورة
التحريرية (٧٥).ي ح ن التف املصاليون حول زعيم الحزب قبل ذلك
الوقت وعقدوا مؤتمرهم ي هورنو ببلجيكا  ١٣إ ى  ١٦جويلية ١٩٥٤
أكدوا فيه ع ى التمسك وية تيارهم ورفضوا الانضمام إ ى ج ة
التحرير الوط عند إعال ا عن تفج ﺮ الثورة ي أول نوفم ﺮ
)(٧٦
.١٩٥٤
 -١/٢موقف مصا ي الحاج من اندالع الثورة التحريرية )١
نوفم ﺮ :(١٩٥٤
ً
ً
ً
لم يتخذ مصا ي الحاج موقفا واضحا علنيا عند الانطالقة ،و ي
بنيام ن سطورا
هذا السياق يش ﺮ املؤرخ الفرنﺴ
) (Benjamin Storaبأن هذا التأجيل ي ٕالافساح عن موقفه ال
يفسر فقط بتشديد الرقابة عليه ي إقامته الج ﺮية (٧٧)،بل كان
يرغب كذلك ي ترك ٔالاحداث تتطور ليتمكن بعدها من تقييم
الوضع الجديد كما هو ،ويضيف سطورا ) (Benjamin Storaبأن
مصا ي كان أمام حل ن :الحل ٔالاول؛ أنه كان بإمكانه أن يندد
ويرفض ٔالاعمال ال وقعت ي أول نوفم ﺮ  .١٩٥٤الحل الثاني؛ يفر
من فرنسا إ ى القاهرة لتوحيد العمل مع بن بلة وخيضر) (٧٨كما
اق ﺮح عليه قادة اللجنة الثورية للوحدة والعمل (٧٩).إال أن مصا ي
ً ً
ً
معتمدا ي ذلك
اختار حال ثالثا عندما سارع إ ى تب الثورة املسلحة
ع ى أغلبية املناضل ن ي القاعدة ،وقد حاول منذ ٔالايام ٔالاو ى
لالنطالقة خطفها من أيدي أصحا ا الحقيقي ن ونس ا إ ى نفسه،
حيث أوهم الرأي العام الوط ي ٔالاسبوع ٔالاول من اندالعها ع ى
أنه صاحب الحركة ،و ي هذا الصدد تلقى أنصارﻩ إشارة واضحة
بأمر منه يوم الرابع من نوفم ﺮ مفادها "ال تسألوا َ
عمن فجر الثورة،
)(٨٠
حاولوا ركوب املوجة والسيطرة ع ى قاطرة الحركة".
و ي هذا الاتجاﻩ؛ يبدو أن مصا ي لم يشجب ٔالاعمال ال وقعت
ي الفاتح نوفم ﺮ واعت ﺮها مرحلة أخ ﺮة منطقية ي كفاح الشعب
الجزائري وحزبه مع رفض تقييد حريته ي التصرف وحرية حركة
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و ي ظل هذا الغموض جاء بيان أول نوفم ﺮ ليب ن التوضيحات
ّ
الالزمة ويق ع ى الالتباس فقط ألنه لم يكن ي تلك الف ﺮة قد
انتشر ع ى نطاق واسع بعد .فقد تضمن تعريفا بالحركة ال بادرت
بإشعال فتيل الثورة )ج ة التحرير الوط ( .وعند هذا املقام يمكن
القول؛ بأن الج ة ي حركة تجديدية ،قام ا الشباب من الحركة
الوطنية )حزب الشعب الجزائري( ال عالقة له بالطرف ن املتسبب ن
ّ
تصدع هذﻩ الحركة :مصا ي وأنصارﻩ من جهة ،ؤالامانة العامة
ي
ً
ومعها أغلبية اللجنة املركزية من جهة ثانية ،و ي أيضا )الج ة(
حركة ثورية بناء ع ى املهام ال وضعت ع ى عاتقها إنجازها سواء
ع ى مستوى الطبقة السياسية الجزائرية ،أو ي إطار التصدي
للنظام الكولونيا ي.
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تنظيم موازي للج ة ُعرف بـ الحركة الوطنية الجزائرية ).(MNA
وبسبب ّ
تعنت مصا ي وإصرارﻩ ع ى فكرة "الزعيم امللهم" ،أو الزعامة
الفردية للثورة من جهة ،وتمسك عناصر اللجنة الثورية للوحدة
والعمل ) (CRUAبفكرة القيادة الجماعية ،قرر تأسيس حركة
)(٨٦
سياسية جديدة باسم "الحركة الوطنية الجزائرية".
 -٢/٢تشكيل الحركة الوطنية الجزائرية ):(MNA
اختلفت الكتابات التاريخية املتخصصة ي مرحلة الثورة
التحريرية حول ضبط تاريخ ميالد الحركة الوطنية الجزائرية (٨٧)،إال
ّ
أن املؤكد باالستناد إ ى الكث ﺮ من الدراسات املوثقة والشهادات
الحية أن ظهور الحركة الوطنية كان مباشرة بعد ميالد ج ة
التحرير الوط ي أول نوفم ﺮ  (٨٨).١٩٥٤و ي هذا السياق يش ﺮ
سليمان الشيخ بأن مصا ي أقدم ع ى إنشاء الحركة الوطنية
) (MNAي شهر نوفم ﺮ  ١٩٥٤دون ذكر تاريخ اليوم (٨٩).أما محمد
تقية ) (Mohamed Teguiaيرجع تاريخ التأسيس إ ى  ٠٦نوفم ﺮ
 ١٩٥٤وهو تاريخ الذي تزامن مع قرار حل الحركة انتصار الحريات
الديمقراطية ي الخامس من نفس الشهر (٩٠)،ي ح ن يرى محمد
حربي أن املصالي ن وضعوا التسمية الجديدة لحرك م مع مطلع
شهر ديسم ﺮ  (٩١).١٩٥٤ويدعم هذا الطرح كل من بنيام ن سطورا
) ،(Benjamin Storaوإيف كوريار ) ،(Yves Courrièreوجاك سيمون
) (Jacques Simonالذين أوردوا التاريخ نفسه )مطلع شهر
ديسم ﺮ (٩٢)،(١٩٥٤إال أن املجاهد أحمد بودة ي شهادة له ملحمد
بلقاسم يذهب إ ى رأي آخر ،إذ يرى بأن تأسيس الحركة الوطنية
)(٩٣
الجزائرية ) (MNAكان بفرنسا مع مطلع شهر مارس .١٩٥٥
ومهما يكن من ٔالامر؛ فإن ُج ﱡل الكتابات التاريخية املتوفرة
تتفق ع ى أن بداية شهر ديسم ﺮ  ١٩٥٤هو التاريخ الرسم لتأسيس
الحركة الوطنية الجزائرية ويمكن تفس ﺮ ذلك بظهور أو ى النشاطات
الرسمية العلنية ي الجزائر ع ى شكل أعمال عنف ،و ي هذا ٕالاطار
يش ﺮ محمد حربي بأنه بعد املفاجأة ال أحدث ا الانطالقة ي أول
نوفم ﺮ (٩٤)،تموقع املصاليون بشكل سريع ي معسكر الصراع ،حيث
ُ
تم هيكلة الحركة وك ّيفت مع ٔالاوضاع الجديدة ،وظهر ٕالارهاب
املصا ي ي الشمال القسنطي  ،وبالضبط ي سكيكدة ،عندما
قامت مجموعة فدائية من املصالي ن ي ديسم ﺮ بتصفية شرطي
جزائري يد ى شنو ي بدعوى أنه عميل لدى الشرطة الفرنسية،
ٔالامر الذي استنكرﻩ ديدوش مراد ،واعت ﺮ ذلك محاولة تخريب ،ألن
كل ما ّيتم خارج ج ة التحرير الوط هو من قبيل التشويش وإثارة
)(٩٥
البلبلة والفو .
وانعكست هذﻩ الظروف الصعبة ع ى تطور العمل الثوري ي
مرحلته ٔالاو ى ي ظل جو اكتنفه املزيد من الغموض ،وتطورت حالة
ً
الالتباس عندما التحق املصاليون بالركب فعال وإعالن ثور م باسم
ً
"حركة الوطنية الجزائرية" ،ويع ّ ن مؤسسها مصا ي لنفسه هدفا
ً
محددا ال هدف بعدﻩ هو محاربة ج ة التحرير الوط  (٩٦).وخطف
الثورة من أيدي قياد ا الشرعية ونس ا إ ى حركته الجديدةٔ ،الامر
)(٨٥
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انتصار الحريات الديمقراطيةٔ ،الامر الذي يعكس بعمق مضمون
ذلك التصريح الذي أد ى به لوكالة ٔالانباء الفرنسية يوم  ٨نوفم ﺮ
ً
 ١٩٥٤قائال "بمجرد ٕالاعالن عن ٔالاحداث ال جرت ي الجزائر ي
ليلة  ٣١أكتوبر إ ى  ١نوفم ﺮ ...عززت ع ى نحو خط ﺮ الرقابة
املفروضة حول شخ ) (...لقد قلنا ذلك ي وقت سابق ونكررﻩ
اليوم :إنه بإ اء هذا النظام والاستجابة لطموحات شعبنا يمكن
ً
وضع حد لهذﻩ الانفجاريات ال ليست ي الحقيقة إال أعماال صادرة
)(٨١
عن اليأس وهنا يمكن العالج".
ُ
وتجمع ُج ﱡل الكتابات التاريخية املتوفرة املدعمة بشهادات حية
حول رفض مصا ي الدعوة لالنضمام إ ى الثورة التحريرية ال
ّ
حضرت لها اللجنة الثورية للوحدة والعمل ّ
وفجر ا باسم الحركة
الجديدة -ج ة التحرير الوط  -واعت ﺮها مغامرة ك ﺮى بالنظر إ ى
أنه كان يرى نفسه هو الذي يحضر منذ ثالث ن سنة الستقالل
الجزائر (٨٢).و ي نفس السياق يش ﺮ فرحات عباس حول رفض
ً
مصا ي للثورة قائال" :لم يؤكد مصا ي الحاج حركة أول نوفم ﺮ١٩٥٤
بل بالعكس أخطأ مرت ن :أخطأ عندما رفض رئاسة ج ة التحرير
الوط من طرف لجنة الستة املمثل ن ي الجزائر ،ثم أخطأ ثانية
عندما فقد ثقة أنصارﻩ ألنه نسب الثورة للحركة الوطنية
الجزائرية ،ومهما يكن فإن لجنة التسعة ال يمكن أن تتسامح بشأن
)(٨٣
هذﻩ الحقيقة.
لقد وجدت الشخصية القيادية ال تم ام مصا ي الحاج
نفسها بصورة طبيعية ً
جدا ي خضم تسارع ٔالاحداث ال شهد ا
مرحلة ما قبل الانطالقة مستبعدة عن "الحركة" ال بادرت إ ى
العمل املسلحٔ .الامر الذي ّولد رد فعل أشد ً
عنفا ،وهو رد "الزعيم"
الذي ال يقبل بمشروع عمل وط إال إذا جاء من عندﻩ هو وملا كان
يعت ﺮ نفسه بمثابة ٔالاب الرو ي املؤسس "للحركة الوطنية" ،فإنه
شعر بأن أصحاب هذﻩ املبادرة من أبناء "ٔالاب املقدس" الذين
ّ
ّ
يظلون ي عينه مجرد أطفال ،وأنه هو الذي ّرباهم ونشأهم ع ى
ً
ضرورة اح ﺮام ٔالاب قد اعتدوا ع ى حقوقه
اعتداء ال يحتمل .و ي
الحقيقة؛ أن هؤالء ٔالابناء ترددوا كث ﺮا ي املبادرة إ ى القطيعة مع
ٔالاب ويشهد ع ى ذلك املحاوالت ال قامت ا عناصر اللجنة
الثورية ي إصالح ذات الب ن ب ن املصالي ن واملركزي ن ويشهد ع ى
ذلك أيضا أخر جهد بذله بن بولعيد وكريم بلقاسم لكي يقبل
مصا ي مبادرة الشباب إ ى العمل املسلح ،فاضطر مؤسسو الج ة
أمام هذا ٕالاخفاق إ ى تعي ن اليوم ٔالاول لبدء الصراع املسلح .وبذلك
نشأة الج ة عن قطيعة داخلية داخل الحركة الوطنية ال هيمن
)(٨٤
عل ا مصا ي ملدة طويلة.
ً
وانطالقا من هذﻩ املعطيات التاريخية؛ يمكن للباحث ي هذا
املوضوع أن يدرك بأن مصا ي الحاج لم يكن ضد إعالن الثورة من
أجل استقالل الجزائر ،بل أن ٔالامر الذي لم يستسغه أو يستوعبه
ً
وبعيدا عن قيادته ،وبواسطة شباب
أن تندلع الثورة بدون علمه
ّ
ينتمون إ ى حزب هو رئيسه ٔالامر الذي دفعه ع ى التو إ ى تأسيس
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الذي أشار إليه بوضوح ي رسالة وجهها إ ى رئيس مجلس الوزراء
)(٩٧
سورية يوم  ١٠مارس .١٩٥٧
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ً
منصبا ي
وقد أكد ذلك املناضل محمد ماروك الذي كان يحتل
ً
الحركة الوطنية الجزائرية ) (MNAقائال" :كان التصلب من جانب
الحركة الوطنية الجزائرية ح شهر أفريل )أبريل(  ،١٩٥٦وبعد
)(١٠٤
هذا التاريخ ستبادلها ج ة التحرير باملثل".
)أ( ع ى املستوى الداخ ي:
احتدم التنافس السياﺳ ب ن الطرف ن املتصارع ن منذ ربيع
 ١٩٥٥وتدهورت العالقات وتحولت إ ى حرب كالمية ضمن سلسلة
طويلة من التصريحات واملناش ﺮ ع ﺮ وسائل إعالمية مختلفة ،لجأت
الحركة الوطنية الجزائرية بعد التحاق منطقة القبائل بالثورة
التحريرية إ ى تضليل الرأي العام ،ع ى أن الثورة قام ا
املصاليون ،كما أن كريم بلقاسم وعمر أوعمران اللذين كانا من
مناض ي حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،ولم تعزلهما القيادة
من املسؤولية بعد مؤتمر هورنو ٔالامر الذي ّ
يسر لهما حمل املنطقة
ع ى الانضمام الجما ي للثورة ال شاركا ف ا من جهة أخرى
كعضوين ي اللجنة الثورة للوحدة والعمل ولم يقطعا عالق ما
القديمة بمصا ي.
)(١٠٥
ّ
وقد
لخصت هذا الادعاء صحيفة "صوت الشعب" لسان
حال الحركة الوطنية الجزائرية يوم  ١٦فيفري )ف ﺮاير( ١٩٥٥
بنشر رسالة من "الوط كريم بلقاسم" سجل ف ا استنكارﻩ للقمع
من منطقة القبائل (١٠٦).كما ادعت الحركة الوطنية بانتساب بن
بولعيد للحركة املصالية منذ محاكمته يوم  ٢٢جوان  ١٩٥٥ي
منشور إعالمي جاء فيه "إن بن بولعيد القائد الكب ﺮ للحركة
الوطنية الجزائرية والقائد العام السابق لجيش التحرير الوط
املحكوم عليه باإلعدام عدة مرات ،والذي ان عته من السجن
وحدات الحركة الوطنية واغتيل بج ن يوم  ٢٧مارس  ١٩٥٦من
طرف موفودين من قبل ج ة التحرير الوط واغتالوا باإلضافة
)(١٠٧
إليه قادة آخرين عديدين ي الجبال.
وإذا كانت ج ة التحرير الوط ال تزال تطالب إ ى غاية شهر
جوان  ١٩٥٥من مصا ي الالتحاق بالثورة ،فإنه ي شهر سبتم ﺮ تغ ﺮ
الوضع حيث شددت لهج ا ي بيان أصدرته بتاريخ  ١٥سبتم ﺮ
 ١٩٥٥وأصبحت تش ﺮ إليه ع ى أنه العدو الذي يجب القضاء عليه
"لقد سبق وأن كان سبب تصدع وحدة الحركة الوطنية وهو اليوم
مساعد لالستعمار ي صراعه مع القوة املقاتلة" (١٠٨).و ي مقابل ذلك
لجأت الحركة الوطنية الجزائرية ي شهر ديسم ﺮ من نفس السنة
بدعم وتحريض من مختار زيتوني إ ى توزيع منشور ي كل من
الجزائر ،والبليدة ،ووهران ،بعنوان "سلة السرطانات" يرى فيه بأن
ّ
قيادة ج ة التحرير الوط مشكلة من الخونة "أي من ٔالاشخاص
املطرودين من حركة الانتصار للحريات الديمقراطية مثل بن خدة
)(١٠٩
ؤالام ن دباغ ن  ...وغ ﺮهم".
وع ى امليدان عملت الحركة الوطنية ع ى تأسيس عدة فروع
تابعة لها ي الجزائر ،وقسنطينة ،ووهران ،وبعض املدن الداخلية،
وانطلق نشاطهم بإصدار قرارات ع ى السكان ففي شهر أفريل
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ع ى الرغم من فشل مسا ي بعض ٔالاعضاء من لجنة الستة ي
محاولة إقناع مصا ي للمشاركة ي الثورة وقبول قياد ا قبيل
الانطالقة (٩٨)،لم تنقطع الاتصاالت ب ن قادة الج ة والحركة
الوطنية الجزائرية إ ى غاية بداية  ،١٩٥٥وهو ما يفسر عدم مواجهة
الج ة لتصريحات مصا ي ال تب ف ا املبادرة الثورية ،ألن ذلك
كان يسد العجز الكب ﺮ والحاجة امللحة لواجهة سياسية ذات شعبية
وشهرة ع ى املستوي ن الداخ ي والخار ي ،ويبقى ٔالامر ع ى هذا
الحال ي ظروف لم تكن ف ا ج ة التحرير تملك كفاءات سياسية
ملواجهة الحركة الوطنية الجزائرية إ ى غاية التحاق عبان رمضان
بالثورة ي شهر فيفري )ف ﺮاير(  ١٩٥٥ومنحه للج ة القيادة
السياسية ال كانت ي أمس الحاجة إل ا ،وأعلن إصرارﻩ وعزمه
عن عدم السماح للحركة الوطنية أن تتب الثورة أمام الرأي العام
)(٩٩
ي الداخل والخارج.
سعت الحركة الوطنية الجزائرية بعد الانطالقة الحتواء الج ة
بكل الطرق والوسائل ي كل املواقع ،فإذا كان موقف قيادة الج ة
ً
واضحا ي رفضها الالتحاق بمصا ي ،فإنه ي الجزائر كان
بالقاهرة
غ ﺮ ذلك حيث لجأ قادة الج ة إ ى التملص واملراوغة لكسب الوقت
من أجل تعزيز مواقعهم وجمع قواهم .و ي هذا السياق نش ﺮ إ ى
محاولة اتصال الحركة الوطنية بكريم بلقاسم ي الجزائر وسلمته
ً
مبلغا معت ًﺮا من املال ،ودعته لقيادة العمل املسلح تحت راية
مصا ي ،غ ﺮ أن كريم رد بالتماطل وحاول من جهته أن يستقطب إ ى
ً
سابقا ،و ي
جانبه ٕالاطارات املصالية املنتم ن للمنظمة الخاصة
نفس الاتجاﻩ التقى محمد خيضر باملناضل ياسف سعدي بنية
خداعه ،غ ﺮ أن اق ﺮاحاته باءت بالفشل (١٠٠).واستمرت الاتصاالت
ح بداية سنة  ،١٩٥٥حيث كان كريم بلقاسم ع ى قناعة تامة
بأنه مالم تحدث القطيعة لن يتمكن املصاليون من تشكيل
مجموعات قتالية ٔالامر ،الذي يسمح باستمرار التحاق املناضل ن
الحقيقي ن بالج ة ،ويفسر حربي استمرار هذا الطرح )أو اللغة(
بعجز الج ة عن خوض معركة سياسية مع الحركة الوطنية ي
وقت لم يكن أي إطار من إطارا ا املوجودين ي الداخل ً
قادرا ع ى
إنجاح هذﻩ املعركة ح التحاق عبان رمضان بالثورة ،كما تمت
ٕالاشارة إليه ً
)(١٠١
سابقا )فيفري .(١٩٥٥
عرفت العالقة ب ن ج ة التحرير الوط والحركة الوطنية
ً
تدهورا كب ًﺮا من خالل حرب
الجزائرية مع بداية ربيع ، ١٩٥٥
التصريحات واملناش ﺮ ال كادت أن تؤدي إ ى صدام مسلح ع ى
املستوي ن الداخ ي والخار ي (١٠٢).وقد حاولت قيادة الثورة تفادي
املواجهة املسلحة مع املصالي ن ي كث ﺮ من ٔالاحيان وواصلت
الاتصاالت معهم (١٠٣)،ومنح م الفرصة إلعادة النظر ي مواقفهم،
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املهاجرين الجزائري ن (١١٦)،وقد ساعد ع ى تنامي الحركة بشكل
)(١١٧
خاص حيادها الودي بالنسبة للسلطات الفرنسية.
ً
وانطالقا من فرنسا سيطرت تصريحات وخطب مصا ي وموالي
مرباح وعبد ﷲ فيال ي ع ى أغلب مقاالت جريدة صوت الشعب
) ،(La Voix de Peuplesففي عددها الصادر بتاريخ  ١١مارس ١٩٥٥
نشرت ع ى واجهة الجريدة صورة مصا ي ي إطار باللون )ٔالاخضر
ؤالابيض ؤالاحمر( القائل "إن الشعب الجزائري ال يعت ﺮني كزعيم
وإنما يعت ﺮني كأب" (١١٨).و ي نفس الاتجاﻩ و ّجهت الصحيفة
املصالية ً
ً
الذعا لج ة التحرير الوط وا م ا بالشيوعية
نقدا
وبوال ا للحزب الشيو ي الفرنﺴ  ،واعت ﺮت أن الاتحاد السوفي
وراء دعم وتمويل الثورة وج ة التحرير باألسلحة عن طريق
)(١١٩
مصر.
و ي مقابل ذلك تمكنت ج ة التحرير الوط من استدراك
الوضع ي فرنسا خالل سنة  ١٩٥٥قبل أن تبلغ العالقة ب ن
الطرف ن ً
حدا كب ًﺮا من التنافس ،حيث كان مناضلو الج ة
يسمعون فحوى الحديث املتداول ي البيوت ذات الانتماء املصا ي
السيما ي ليون وغر ونوبل  Lyon- Grenobleو ي الدائرة  ١٨ي
باريس ،حيث كان حديث الساعة يدور حول مسألة معرفة من كان
يقود الكفاح املسلح؟ وقد كان الجواب بد يا بالنسبة ألغلبية
املصالي ن بأن املركزي ن وراء عملية حشد مناض ي ج ة التحرير
الوط وتفج ﺮ الثورة (١٢٠).وع ى هذا ٔالاساس لم تتوان الج ة
لتصحيح هذﻩ الصورة ،فمن منطقة القبائل ؤالاوراس والقاهرة
وجهت رسائل توضح للمهاجرين بأن ج ة التحرير الوط حركة
جديدة ال عالقة لها باملركزي ن ،وأن جيش التحرير الوط أدا ا
ً
ً
تقدما ملحوظا بانخراط
العسكرية وسرعان ما حققت الج ة
املهاجرين الجدد الذين كان م م عدد كب ﺮ من املناضل ن السابق ن
ي حركة الانتصار الحريات الديمقراطية يعرفون من ّ
فجر الثورة
)(١٢١
التحريرية.
وكللت جهود الج ة بقيادة بوضياف بوالدة فدرالية ج ة
التحرير الوط ي فرنسا سنة  ١٩٥٥بعد أن كلف املناضل طربوش
بإعادة تجميع كل العناصر املعادية للمصالية من مركزي ن وحيادي ن
ومناضل ن انحطت معنويا م بسبب الصراعات الداخلية (١٢٢).ولم
يتوقف ٔالامر بالحركة الوطنية الجزائرية عند هذا الحد ،حيث
سعت إ ى إفشال عمليات انغراس ج ة التحرير ي فرنسا وحاولت
إقناع الناس بأن املركزي ن "رتبوا مؤامرة اتسمت بديماغوجية
مأساوية ال تس دف القضاء ع ى الحركة الوطنية فقط ،بل خنق
كل شعور ثوري لدى الشعب الجزائري وبمساعدة بعض العناصر
غ ﺮ املسئولة ،تجمعت ي اللجنة الثورية للوحدة والعمل وقاموا
ً
بعمل مدو ي أول نوفم ﺮ ودام الهجوم ً
واحدا ،غ ﺮ أ م لم
يوما
ينجحوا مع ذلك ي الاستيالء ع ى الحركة الوطنية ال كانت أسرع
إ ى العمل ولم تنتظر اية الاستعدادات وأعطت ٔالاوامر ملناضل ا ي
 ٢نوفم ﺮ بدخول املعركة وفتح مرحلة الثورة دون تأخ ﺮ (١٢٣)،ويبدو
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)أبريل(  ١٩٥٥أصدرت قر ًارا بمقاطعة ومنع الكحول ،والتبغ َوم ْن لم
يل م بذلك يكون عرضة لعقوبات صارمة (١١٠).وتطور ٔالامر بعد أن
تحول نشاط الحركة الوطنية إ ى ال ديد ومحاوالت التخريب
والعنف ضد ٔالابرياء املدني ن من الجزائري ن الستغاللهم واب ازهم
لجمع ٔالاموال ،و ي هذا ٕالاطار قامت عناصر الحركة الوطنية ب ديد
ّ
التجار املزابي ن بالعاصمة والبليدة عن طريق رسائل باسم الج ة
ومطالب م بمبالغ مالية (١١١).ولتعزيز والء ٔالافراد وتماسك الجماعة
ٕالاسالمية ،يذكر حربي بأن الحركة الوطنية قامت بمهاجمة فئة
التجار املزابي ن ي أحياء العاصمة بحجة أ م يتضامنون مع
مواطن م ،وم م َم ْن تعرض للقتل بسبب الاعتداءات املتكررة ي
)(١١٢
القبة وبلكور.
حاولت ج ة التحرير الوط ي مقابل ذلك استغالل هذﻩ
ٔالاحداث لضم الطائفة املزابية) (١١٣للثورة التحريرية ،حيث طلبت
من التجار الذين وصل م رسائل ديد بأن ال يمدوهم باألموال
وعل م مساعدة الج ة ال تحارب الاستعمار الفرنﺴ وعمالئه من
الخونة .و ي هذا السياق وقعت عدة اتصاالت ب ن املزابي ن وج ة
التحرير الوط ال مثلها لخضر رابح ،وعن املزابي ن الشيخ بيوض
لدى الحاج يوب بحس ن داي ،ثم وقع اتصال ثنائي ب ن الشيخ
بيوض ،وعبان رمضان رفقة بن يوسف بن خدة ،وكلل اللقاء
بانضمام الطائفة املزابية للثورة التحريرية باسم "ج ة التحرير
الوط " (١١٤).وبعد توقيف مختار زيتوني العضو النشط ي الحركة
الوطنية الجزائرية ،غ ﺮت هذﻩ ٔالاخ ﺮة من اس ﺮاتيجي ا حيث سعت
ي شهر ف ﺮاير  ١٩٥٦لتحقيق الوحدة ع ى قدم املساواة "ليس هدف
الحركة الوطنية توجيه قو ا ...ضد حركة شقيقة إن الوضع يجعل
من الضروري تحقيق وحدة وطنية ...ومواصلة العمل ضد الوحدة
جريمة ي حق الوطن" ،إال أن ج ة التحرير الوط رفضت هذا
)(١١٥
املس ى بالقول "الخونة ال يجري التحالف معهم بل ْ
صر ُعهم".
)ب( ع ى مستوى الخار ي:
ً
لم تكن الجزائر وحدها مسرحا لحرب التصريحات واملناش ﺮ
ال عرف ا الثورة التحريرية ي عامها ٔالاول ب ن ج ة التحرير
الوط  ،والحركة الوطنية الجزائرية .ويمكن القول ي هذا الصدد؛
بأن الصراع ب ن الج ة والحركة الوطنية خارج ال ﺮاب الوط كان
ّ
صر ً
سياسيا اس ﺮ ً
ً
اتيجيا بالدرجة ٔالاو ى إلثبات الذات .وقد كان
اعا
كل طرف يس ى بكل إمكانياته املادية واملعنوية إ ى كسب التأييد
والدعم ،فالحركة الوطنية كانت قوية ً
جدا ي فرنسا بفعل تواجد
مصا ي هناك ،ي ح ن كانت الج ة قوية ً
جدا ي مصر وتونس فيما
بعد بفعل استقرار الوفد الخار ي ي مصر ،ثم خروج قيادة الثورة
لجنة التنسيق والتنفيذ من الجزائر إ ى تونس ي شهر أفريل )أبريل(
 .١٩٥٧وقد شرع مصا ي الحاج من مقر إقامته الج ﺮية بفرنسا ي
ً
حربه ضد الج ة التحرير الوط خاصة وأن حركته كانت تتمتع
ً
خصوصا ي املناطق الشمالية ي أوساط العمال
بشعبية واسعة
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قررت الج ة باتفاق مع حكومة القاهرة وقف نشاط املصالي ن بعد
لقاء جمع أحمد بن بلة ورئيس املخابرات املصرية يوم  ١١جويلية
 ،١٩٥٥تقرر فيه منع املصالي ن من السفر نحو ليبيا وفرنسا أمثال
ّ
اللذان ُأ ّ
لقي ما ي السجن إ ى غاية
أحمد مزغنة ،والشاذ ي املكي
)(١٣٠
.١٩٥٨
أما ع ى مستوى هيئة ٔالامم املتحدة حاولت الحركة الوطنية
ّ
الجزائرية التكلم باسم الثورة التحريرية والقضية الجزائرية ،و ي
هذا السياق بعثت بممثل لها ي هيئة ٔالامم املتحدة السيد عابد
بوحافة وهو من أصل تونﺴ ويم ن التمثيل ،وكان ّيد ي بأنه يتكلم
باسم الحركة الوطنية الجزائرية تارة وباسم لجنة تحرير املغرب
العربي تارة أخرى .غ ﺮ أن هذا الشخص كان ي حقيقة ٔالامر يتكلم
باسم الحركة الوطنية الجزائرية وال يتكلم باسم الثورة وقيادة ج ة
التحرير الوط ٔالامر الذي دفع بأعضاء وفد الج ة إ ى التنديد
ومعارضة تمثيل عابد بوحافة للشعب الجزائري وثورته ي هيئة
ٔالامم املتحدة.
ً
و ي هذا ٕالاطار بعثت قيادة الج ة تصحيحا لهيئة ٔالامم بتاريخ
 ٧جانفي )يناير(  ١٩٥٦ترفض فيه تمثيل بوحافة جاء فيه "إن وفد
الجزائر ي القاهرة املمثل لج ة وجيش التحرير الوط يرى من
الضروري التوضيح بأن السيد بوحافة ليست له صالحية التكلم
باسم الجزائري ن وأنه ال يمثل ي نيويورك ال جيش التحرير وال ج ة
التحرير الوط وال لجنة تحرير املغرب العربي ،وألن تصريحات
ٔالاشخاص غ ﺮ املسؤول ن تلقي اللبس والغموض الذي يستفيد منه
الاستعمار الفرنﺴ الذي يريد أن ّ
يصور الشعب الجزائري ي صورة
)(١٣١
الشعب املنقسم ع ى نفسه".
ويمكن القول بعد هذا العرض؛ أنه بعد الحرب الشرسة ي
أك ﺮ من موقع ب ن ج ة التحرير الوط والحركة الوطنية الجزائرية
من خالل سلسلة التصريحات واملناش ﺮ والبيانات ع ﺮ وسائل ٕالاعالم
سرعان ما انتقل الصراع إ ى صدام مسلح ودموي ّ
امتد طيلة الثورة
التحريرية داخل الجزائر وخارجها بدأ حسب محمد تقية
) (M. Teguiaي شهر أكتوبر  (١٣٢).١٩٥٥وأصبح ٔالامر أك ﺮ جدية
ً
ووضوحا عندما أعلنت ج ة التحرير الوط خالل اللقاء التاري ي
ً
رسميا
الذي جمع قادة الثورة ي مؤتمر الصومام  ٢٠أوت ١٩٥٦
ّ
قرار التصفية املنظمة للجماعات املصالية .ويش ﺮ نص بيان مؤتمر
ً
ساخرا بالقول "إن سيكولوجية
الصومام بخصوص هذﻩ القضية
مصا ي قريبة من القناعة املجنونة لديك الحكاية الذي ال يكتفي
بمالحظة طلوع الفجر ،بل يعلن ع ى املأل أنه هو الذي جعل
ً
قائال "إن الشمس تشرق من غ ﺮ أن يكون
الشمس تطلع" ،ويضيف
للديك يد ي ذلك ،كما أن الثورة تنتصر من غ ﺮ أن يكون ملصا ي ي
)(١٣٣
ذلك أي فضل".
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أن هدف الحركة الوطنية كان الاحتفاظ بدعم املهاجرين مهما كلف
)(١٢٤
ذلك من ثمن.
و ي هذا السياق يمكن ٕالاشارة إ ى نشاط التيار املصا ي قبل
الانطالقة عندما سافر أحمد مزغنة مسؤول العالقات الخارجية ي
ً
موفدا من طرف مصا ي رفقة مبارك فيال ي إ ى
 ١٥أكتوبر ١٩٥٤
الجامعة العربية ،قصد الحصول ع ى تأييد الثورة ال كان مصا ي
يد ي بأنه يريد تفج ﺮها ي جانفي )يناير(  (١٢٥).١٩٥٥إال أن الغريب
ّ
ي ٔالامر أن َس َفر أحمد مزغنة تأخر كث ًﺮا بسبب تماطل وفد الثورة
ي القاهرة )بن بلة وخيضر( ي منح التأش ﺮ املصرية لهم ،و ي خضم
هذﻩ الظروف اكتشف مزغنة وفيال ي بأن تاريخ اندالع الثورة قد
حدد يوم  ١نوفم ﺮ  (١٢٦).١٩٥٤وعندما اندلعت الثورة التحريرية ي
التاريخ املحدد ،بعث مصا ي الحاج يوم  ٢٥نوفم ﺮ  ١٩٥٤برسالة إ ى
ٔالام ن العام للجامعة العربية عبد الخالق حسونة يد ي ف ا بأنه
كان وراء تلك ٔالاحداث ال شهد ا الجزائر ي أول نوفم ﺮ وطلب
)(١٢٧
الدعم والتأييد املادي من الجامعة العربية مرة أخرى.
و ي القاهرة تمكن أعضاء ج ة التحرير الوط )بن بلة ،وأيت
أحمد ،ومحمد خيضر( من استمالة أحمد مزغنة ممثل مصا ي ي
القاهرة لتوقيع ع ى ميثاق مش ﺮك ي  ١٠ف ﺮاير ١٩٥٥يعلن عن
تشكيل ج ة التحرير الوط  ،وقد رفض مزغنة ي البداية التوقيع
ً
مطرودا من حزبه ،غ ﺮ
إ ى توقيع جانب حسن ٔالاحوال الذي اعت ﺮﻩ
ّ
أنه استسلم ووقع ع ى البيان املش ﺮك ي اية املطاف تحت ضغط
فت ي الديب ،شريطة أن تتوسع الج ة لتشمل الاتحاد الديمقراطي
للبيان الجزائري الذي مثله أحمد بيوض وجمعية العلماء املسلم ن
)(١٢٨
ال مثلها البش ﺮ ٕالابراهيم .
وقد تمكنت قيادة الج ة من استغالل هذﻩ الفرصة ،حيث
استعملت هذا امليثاق ضد الحركة الوطنية الجزائرية ي الجزائر
ً
وفرنسا بشكل خاص ُمعلنة بانضمام والتحاق املصالي ن بج ة
التحرير الوط ٔ ،الامر الذي دفع بمصا ي ً
معلنا انفصاله عن أحمد
مزغنة ،الذي ّبرر موقفه ي رسالة إ ى عيﺴ عبد ي عضو املكتب
ً
السياﺳ للحركة الوطنية الجزائرية قائال" :أما بخصوص القرار
ْ
الذي اتخذتموﻩ ّ
ضدي ،فاعتقد بأنكم تسرعتم كث ًﺮا فأنا أف َهم أنكم
تعيشون ي جو آخر ،وال أعتقد أني مسؤول عن العمل املاكر من
جانب إسماعيل ،وكان بإمكانكم انتظار تفس ﺮ من جان فللمجرم
)(١٢٩
حق الدفاع عن نفسه".
لكن سرعان ما بدأت ردود الفعل من طرف الحركة الوطنية
الجزائرية ،حيث لجأ ممثلوها ي القاهرة إ ى القيام بعدة اتصاالت
للتشويش ع ى ج ة التحرير وضرب الثورة التحريرية ،حيث ّ
توجهوا
ّ
إ ى ليبيا وفرنسا تحت شعار ج ة التحرير الوط لبث التفرقة ب ن
الجزائري ن ،وطلب الشاذ ي املكي من السفارة الاندونيسية ي مصر
تأش ﺮة الدخول إ ى اندونيسيا لتمثيل الحركة الوطنية الجزائرية ي
مؤتمر باندونغ  ،١٩٥٥غ ﺮ أن السلطات املصرية بطلب من ج ة
التحرير الوط منعت منح التأش ﺮة للشاذ ي املكي .و ي نفس السياق
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}^₣íÛÿ Ži
و ي ختام هذﻩ الدراسة يمكن الوقوف ع ى بعض النتائج
والاستنتاجات الهامة ال تستوقف الباحث ي مرحلة املخاض
العس ﺮ الذي انتﻬ بميالد فصيل ثوري تحمل مسؤولية الشروع ي
العمل املسلح:

 إن أزمة حزب الشعب  -حركة انتصار الحريات الديمقراطية-
تعت ﺮ أزمة ب ن جيل ن مختلف ن :جيل تشبع باملبادئ من خالل
نشاطه السياﺳ باسم الحركة الوطنية الجزائرية ال
استمدت جذورها من رصيدها النضا ي منذ بداية القرن
العشرين ،وجيل ثاني من النشطاء الشباب يريدون خوض
العمل املباشر للكفاح املسلح وتجاوز الخالفات وأزمة الحزب.

 لقد ساهمت ٔالازمات املتعاقبة ي تعجيل انطالقة الثورة
املسلحة ي أول نوفم ﺮ  .١٩٥٤و ي خضم هذﻩ الظروف لم
ً
يكن ميالد ج ة التحرير الوط ي حقيقة ٔالامر سوى حال
اس ﺮ ً
اتيجيا إلنقاذ الحركة الوطنية الجزائرية من املأزق الذي
وقعت فيه.

 تم ت حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،باستقطا ا لشباب
متحمس ،مستعد للجوء إ ى العمل املسلح لنيل الاستقالل .وقد
تبلور الـو ي السياﺳ وأصبح أك ﺮ ً
نضجا عـ ى إثـر مجازر مايو
 ١٩٤٥الدموية ال كانت حسب محمد بوضياف "قد قدمت
الدليل القاطع بأن هزيمة الاستعمار الفرنﺴ ال يمكن أن
تحدث إال من خالل الوسائل الثورية" و ي بالنسبة ملناض ي
ّ
جيله تعد نقطة تحول ي تشكل وع م وإحداث قطيعة مع
أساليب املا .

 إن املشاكل ؤالازمات السابقة ال تعرضت إل ا الحركة
الوطنية الجزائرية ،توارثت ع ﺮ ٔالاشخاص إ ى مرحلة ما بعد
ّ
الانطالقة لتدشن مرحلة جديدة من الصراعات الداخلية
واملشاكل الصعبة ال اعت ﺮت ي الحقيقة ٔالامر استمرارية
لتجربة سابقة مرت ا حركة انتصار الحريات الديمقراطية
قبل تصدع الحزب وبداية القطيعة.
 لقد كانت انطالقة الثورة التحريرية ي أول نوفم ﺮ ١٩٥٤
مفاجأة بالنسبة للعديد من الفاعل ن ي امليدان السياﺳ  ،مما
حدا بالبعض إ ى اعتبارها مغامرة غ ﺮ محسوبة ،بينما اعت ﺮها
آخرون ً
سحبا للبساط من تحت أرجلهم.
 أثر حل حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،أقدم املصاليون
ع ى تأسيس حزب جديد سم بالحركة الوطنية الجزائرية
) (MNAكتنظيم سياﺳ وعسكري ،وأكدوا ع ى التمسك وية
تيارهم ورفضوا الالتحاق بالثورة التحريرية عند انطالق ا
وسارعوا ي العداء لج ة التحرير الوط .
 عرفت العالقة ب ن ج ة التحرير الوط  ،والحركة الوطنية
الجزائرية ب ن )ً (١٩٥٦ -١٩٥٥
توترا كب ًﺮا من خالل حرب
ً
التصريحات واملناش ﺮ ال كادت أن تؤدي أحيانا إ ى صدام
مسلح ع ى املستوي ن الداخ ي والخار ي.

 أعلنت ج ة التحرير الوط ي مؤتمر الصومام ) ٢٠أوت
ً
رسميا قرار التصفية املنظمة للجماعات املصالية،
(١٩٥٦
وبذلك انتقل الصراع من ب ن الج ة والحركة الوطنية
الجزائرية ) (MNAمن حرب التصريحات واملناش ﺮ ،ع ﺮ وسائل
ٕالاعالم إ ى صدام مسلح ودموي امتد طيلة الثورة التحريرية
داخل الجزائر وخارجها.
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 تكمن ٔالاسباب املباشرة ال أدت إ ى تأسيس ج ة التحرير ،ي
الصراع العنيف الذي شهدته حركة انتصار الحريات
الديمقراطية ،ب ن مصا ي الحاج الذي طالب بحصوله ع ى
سلطات مطلقة مدى الحياة من جهة ،واللجنة املركزية للحزب
ال اعت ﺮت مطلبه غ ﺮ ديمقراطي ورفضته من جهة ثانية.
فقام مصا ي الحاج بعقد مؤتمر ي بلجيكا ي صيف  ،١٩٥٤لم
يدع فيه إال أنصارﻩ ،وقرر عن طريقه فصل أعضاء اللجنة
املركزية الذين عارضوﻩّ ،ورد هؤالء بدورهم الفعل ،وعقدوا
ً
ً
وطنيا ي الجزائر ،قرروا ع ى إثرﻩ فصل مصا ي من
مؤتمرا
قيادة الحزب والتأكيد ع ى أ م يمثلون السلطة السياسية
الوحيدة ي الحركة .وأدى هذا الانشقاق بدورﻩ إ ى ظهور تيار

ثالث يتجاوز أطروحة املصالي ن واملركزي ن ع ى حد السواء،
حيث حصر اهتمامه ي ضرورة املبادرة بقيام عمل ثوري
عسكري وفوري ،ح يتم استغالل الظروف املناسبة ال
أتاح ا فرصة تاريخية ثمينة ،وضم هذا التيار ً
شبابا اكتسب
تجربة من العمل السري داخل املنظمة الخاصة .وسارع بإنشاء
اللجنة الثورية للوحدة والعمل ،ال تحولت إ ى لجنة ) (٢٢ثم
لجنة ) ،(٥فلجنة ) (٦وأخ ًﺮا لجنة ) ،(٩ومن ثمة تأسست ج ة
التحرير الوط .
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 شهدت سن ) (١٩٥٣ -١٩٥٢أزمة ثقة خط ﺮة ب ن الجماه ﺮ
الشعبية وقيادة الحركة .وعمت هذﻩ ٔالازمة بقية ٔالاحزاب
ٔالاخرى )الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ،الحزب الشيو ي
الجزائري ،جمعية العلماء املسلم ن( .وذلك "بسبب غياب
مشروع واضح لتحرير الجزائر ،حيث كانت الجماه ﺮ واعية
بطبيعة الوضع ،لك ا لم تجد ي أي حزب م م استجابة
لتطلعا ا.
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Benyoucef Ben Khedda, les Origines du premier
Novembre 1954, 2eme édition, Ed. du Centre National
d’Etudes et de Recherches sur le Mouvement National
et la Révolution du 1er novembre 1954, Alger, P 216219.

ً
خصوص ـا مزغن ــة وم ــوالي مرب ــاح ،انظ ــر بالتفص ــيل :س ــليمان الش ــيخ ،الجزائ ــر
)(٧
تحمل السالح ،مرجع سابق ،ص.١٣٥ - ٦٠
) (٨املقصــود ــا جماعــة املحايــدين يؤطرهــا بوضــياف ،وبــن بولعيــد ،وبــن مهيــدي،
وديــدوش ،وبيطــاط ،وقــد اختــارت طريــق الحيــاد بعيـ ًـدا املجمــوعت ن الســابقت ن
وعملت ع ى حل ال اع ع ى مستوى الحزب ،ثم قررت العمل ع ى ت ﺊ ظـروف
تتناســب مــع طمــوح الشــعب الجزائــري ــدف النطــالق الكفــاح املســلح ،انظــر:
محمــد يوســفي ،الجزائــر ــي ظــل املس ـ ﺮة النضــالية املنظمــة الخاصــة ،ترجمــة
محم ــد الش ــريف ب ــن دا ــي ،منش ــورات ال ــذكرى ٔالاربع ـ ن لالس ــتقالل ،الجزائ ــر،
 ،٢٠٠٢ص.١٦٥
) (٩سليمان الشيخ ،املرجع نفسه ،ص.٦٠
) (١٠محمـ ــد بوضـ ــياف :ول ــد س ــنة  ١٩٤٢ب ــأوالد ما ـ ـ بوالي ــة املس ــيلة ،اش ــتغل
بمص ـ ــالح تحص ـ ــيل الض ـ ـرائب بجيج ـ ــل ،انض ـ ــم إ ـ ــى ص ـ ــفوف ح ـ ــزب الش ـ ــعب
ً
غيابي ـا و ــي ١٩٥٣
وبعــدها أصــبح ــي املنظمــة الســرية .ــي ســنة  ١٩٥٠حــوكم
التحــق بفرنســا حيــث أصــبح عضـ ًـوا ــي حركــة انتصــار الحريــات الديمقراطيــة
وبعــد عودتــه إ ــى الجزائــر ســاهم ــي تأســيس اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل.
وك ـ ــان م ـ ــن ب ـ ـ ن أعض ـ ــاء مجموع ـ ــة الاثن ـ ـ ن والعش ـ ــرين ) (٢٢املفج ـ ــرة للث ـ ــورة
الجزائرية .اعتقل ي حادثـة اختطـاف الطـائرة ـي  ٢٢أكتـوبر  ١٩٥٦مـن طـرف
الســلطات الاســتعمارية ال ـ كانــت تقلــه مــع رفقائــه مــن املغــرب إ ــى تــونس .ــي
ســبتم ﺮ  ١٩٦٢أســس حــزب الثــورة الاش ـ ﺮاكية .و ــي جــوان  ١٩٦٣تــم توقيفــه
وســجنه ــي الجنــوب الجزائــري ملــدة ثــالث أشــهر لينتقــل بعــدها للمغــرب ومــن
ً
عـ ــام  ١٩٧٢عـ ــاش متـ ــنقال ب ـ ـ ن فرنسـ ــا واملغـ ــرب ـ ــي إطـ ــار نشـ ــاطه السياﺳ ـ ـ
إض ــافة إ ــى تنش ــيط مجل ــة الجري ــدة س ــنة  .١٩٧٩وبع ــد وف ــاة ال ــرئيس ه ــواري
بومــدين قــام بحــل حــزب الثــورة الاشـ ﺮاكية وتفــرغ ألعمالــه الصــناعية إذ كــان
يـ ــدير مصـ ـ ً
ـنعا لآلجـ ــر بـ ــالقنيطرة ـ ــي اململكـ ــة املغربيـ ــة .ـ ــي جـ ــانفي  ١٩٩٢بعـ ــد
ً
استقالة الرئيس الشـاذ ي بـن جديـد اسـتدعته الجزائـر لينصـب رئيسـا لهـا و ـي
 ٢٩ج ــوان م ــن نف ــس الس ــنة اغتي ــل ــي مدين ــة عناب ــة .انظ ــر :محم ــد عب ــاس،
اغتيال حلم ،أحاديث مع بوضياف ،دار هومة ،الجزائر.٢٠٠١ ،
) (١١انظــر :شــهادات محمــد بوضــياف حــول أصــول فكــرة مــيالد اللجنــة الثوريــة
للوحــدة والعمــل ،ــي شــهادته للمركــز الــوط للدراس ـات والبحــث ــي الحركــة
الوطنيـ ــة وثـ ــورة أول نـ ــوفم ﺮ  ،١٩٥٤تـ ــاريخ الجزائـ ــر ) ،(١٩٦٢-١٨٣٠القـ ــرص
املضغوط ،وزارة املجاهدين ،الجزائر .٢٠٠٢ ،وكذلك:
Mohamed Boudiaf, Op.cit. P.15

Aissa Khéchida , les Architectes de la Révolution, ed
Chihab, Batna, 2001, P7-21.

) (١٣تصريح محمد بوضياف ،ي حديث له مع جريدة الشعب ١٦ ،نوفم ﺮ .١٩٨٨
) (١٤مصطفى بن بوالعيد ) (١٩٥٦ -١٩١٧من مواليد ـي فيفـري  ١٩١٧ـي أريـس
والية باتنـة وسـط عائلـة ثريـة ومتشـبعة بـالقيم ٕالاسـالمية ،تلقـى تعليمـه ٔالاول
بمسقط رأسه ثم بمدينة باتنة أين التحق بمدرسة ٔالاها ي "ٔالانديجان" ،كمـا
ً
تعليمـا بمدرســة جمعيــة العلمــاء املســلم ن الجزائــري ن ،هــاجر إ ــى فرنســا
تلقــى
ســنة  ١٩٣٧وعــرف عــن قــرب أوض ــاع الجزائــري ن هنــاك ،وكــون نقابــة ت ــدافع
ع ــى حقــوقهم ،ســنة  ١٩٣٩أدى الخدمــة العســكرية ٕالاجباريــة ،وأعيــد تجنيــد
أثنـاء الحــرب العامليــة الثــاني ،بــدأ نشـاطه السياﺳـ ــي صــفوف حــزب الشــعب
منذ ٔالاربعينـات إذ كـان مـن أنشـط العناصـر ـي ٔالاوراس ،وعنـد نشـأة املنظمـة
الخاصــة كــان لــه نشــاط دءوب ــي تكــوين الشــبان سياسـ ًـيا وتــدري م عسـ ً
ـكريا،
وأنفـ ــق مـ ــن مالـ ــه الخـ ــاص لتـ ــدريب وتسـ ــليح املناضـ ــل ن ،شـ ــارك ـ ــي انتخـ ــاب
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) (١٢جم ـ ــال قن ـ ــان ،املرج ـ ــع الس ـ ــابق ،ص .١١١وللتوض ـ ــيح ي ـ ــذهب املناض ـ ــل عب ـ ــد
الحمي ــد مه ــري إ ــى أن إنش ــاء اللجن ـة الثوري ــة ونش ــاطها ل ـم يك ــن بمع ــزل ع ــن
الص ـراع الــذي كــان يــدور داخــل الحــزب ٔالامــر الــذي يبـ ن بــأن اللجنــة لــم تكــن
محايدة ،انظر :تقديم عبد الحميد مهري ي كتاب:
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) (١جم ـ ــال قن ـ ــان ،قضـ ـ ــايا ودراس ـ ــات ـ ــي تـ ـ ــاريخ الجزائ ـ ــر الح ـ ــديث واملعاصـ ـ ــر،
منشـ ــورات املتحـ ــف الـ ــوط للمجاهـ ــد ،املؤسسـ ــة الوطنيـ ــة لالتصـ ــال والنشـ ــر
وٕالاشـ ــهار ،الجزائـ ــر ، ٩٩٤ ،ص ،٢٢١كمـ ــا يجـ ــب ٕالاشـ ــارة إ ـ ــى أن الحـ ــزب أكـ ــد
خالل هذا املؤتمر عن أسلوبه ي العمل الشر ي ونهجه ٕالاصال ي ،وهو نهج لم
يكن يخدم أطروحات أعضاء املنظمـة الخاصـة ال ـ رأت فيـه مضـيعة للوقـت،
ورأت ضــرورة ٕالاسـراع ــي ان ــاج العمــل املســلح ،كيــف ال والحــزب العتيــد الــذي
نـ ــاد بفكـ ــرة الاسـ ــتقالل منـ ــذ مـ ــيالدﻩ سـ ــنة  ١٩٢٦يرتـ ــد إ ـ ــى مسـ ــايرة السياسـ ــة
الاستعمارية والعمل ي إطار ما تسمح به الشرعية الفرنسية.
) (٢انظــر :شــهادات كــل مــن املناضــل ن عبــد الحميــد مهــري ،ومحمــد بوضــياف ،ــي
محم ــد عب ــاس ،الث ــورة الجزائري ــة نص ــر ب ــال ثم ــن ) ،(١٩٦٢-١٩٤٥دار القص ــبة،
الجزائر ،٢٠٠٧،ص.٥١
ل
) (٣محمــد بوضــياف" ،تحضـ ﺮ الفــاتح مــن نــوفم ﺮ  ،"١٩٥٤ــي مجلــة أو نــوفم ﺮ،
عدد ) ،(١٤٧الجزائر ،١٩٩٥ ،ص .٢١
) (٤لحــول حس ـ ن ) :(١٩٩٥ -١٩١٧مــن مواليــد مدينــة ســكيكدة يــوم  ١٧ديســم ﺮ
 ،١٩١٧فبع ـ ــد دراس ـ ــة ابتدائي ـ ــة وإعدادي ـ ــة ناجح ـ ــة باملدين ـ ــة اض ـ ــطرت عائلت ـ ــه
الهجــرة إ ــى العاصــمة ــي ســنة  ،١٩٣٣اتصــل بالرعيــل ٔالاول مــن مناض ـ ي نجــم
شمال إفريقيا أمثال أحمد مزغنة وإبراهيم غرافة و ـي سـنة  ١٩٣٥أصـبح أول
دائ ــم للحرك ــة ــي الجزائ ــر .وعن ــدما ح ـ ّـل مص ــا ي ــي الجزائ ــر ــي ص ــائفة ١٩٣٧
أصبح لحول من أقرب مساعديه ،وكان من رفاقه ي سجن بربروس والحراش
مـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ن )أوت  - ١٩٧٣وسـ ـ ــبتم ﺮ (١٩٣٩وقـ ـ ــد نقـ ـ ــل لحـ ـ ــول مـ ـ ــن السـ ـ ــجن إ ـ ـ ــى
محتش ـ ـ ــدات ج ـ ـ ــيش الاح ـ ـ ــتالل لغاي ـ ـ ــة إجـ ـ ـ ـراءات العف ـ ـ ــو الع ـ ـ ــام الص ـ ـ ــادرة ـ ـ ــي
مارس .١٩٤٦و ي اية  ١٩٤٨استحدث منصب أمـ ن عـام ألول مـرة ـي الحـزب
فأســندﻩ إليــه وقــد شــغله ربيــع  ،١٩٥١كــان مــن أبــر معار ـ مصــال ــي اللجنــة
املركزي ــة .وق ــد ان ــت ه ــذﻩ املعرض ــة إ ــى أزم ــة ) (١٩٥٤ -١٩٥٣ال ـ رأى بع ــض
املناضــل ن مواجهــة ثنائيــة بـ ن الــزعيم وأمينــه العــام الســابق ،كـان لحــول باســم
إدارة الحــزب ع ــى صــلة بالعناصــر الثوريــة العاملــة ــي ســبيل الثــورة املســلحة،
وق ــدم ي ــد املس ــاعدة للجن ــة الثوري ــة للوح ــدة والعم ــل ) (CRUAوقبي ــل إع ــالن
الثورة كان لحول رفقة أمجمد يزيد ي القاهرة ي إطار الاتصاالت واملباحثـات
مـ ــع التيـ ــارات ٔالاخـ ــرى .وقـ ــد حـ ــاول لحـ ــول بالقـ ــاهرة الطعـ ــن ـ ــي طريقـ ــة تعامـ ــل
املصري ن مع الثورة الجزائرية -ع ى مستوى مخابرا م -فأثارهم وآثار معهم بن
بلة عليه وكـان س ًـببا ـي تحييـدﻩ و ميشـه طـوال الثـورة التحريريـة ً
تقريبـا .وبعـد
الاســتقالل شــغل منصــب مــدير عــام ديــوان الســكن املعتــدل الك ـراء ومؤسســة
املنتج ــات النس ــيجية ،تـ ـو ي ــي الجزائ ــر ــي س ــنة  ،١٩٩٥انظ ــر :محم ــد عب ــاس
محمـ ــد عبـ ــاس ،رواد الوطنيـ ــة :شـ ــهادات  ٢٨شخصـ ــية وطنيـ ــة ،دار هومـ ــة،
الجزائر ،٢٠٠٥ ،ص .٥٨ - ٥٧
) (٥يــذهب الــبعض إ ــى أن ٔالازمــة الحقيقيــة نشــبت بعــد مــؤتمر الثــاني للحــزب )٦-٤
أفريــل ١٩٥٣ــي الجزائــر ففــي غيــاب صــا ي بمنفــاﻩ ــي نيــور بفرنســا( منــذ ســنة
 ١٩٥٢ب ـ ـ ــرز داخ ـ ـ ــل الحرك ـ ـ ــة ) (MTLDﱡ
توج ـ ـ ـه يطال ـ ـ ــب بجع ـ ـ ــل ُب ـ ـ ـ الح ـ ـ ــزب
ديمقراطية ّ
وشدد ع ى ضرورة القيادة الجماعية ،ومع ذلك أن الهجوم مس
الس ــلطة الشخص ــية ملص ــا ي ال ــذي ْ
أس ـكرته ش ــعبيته ف ــاعت ﺮ أن ــه ال يخط ــئ ول ــم
ً
يكــن يقبــل مناقشــة أحــد وملّـا كــان محاطـا بمعجبـ ن مخلصـ ن ورجــال ينقــادون
له بدون شرط وال قيد ،فإنه يعت ﺮ أن الحزب ملكه الشخ وخاضـع إلرادتـه
وحـدها .أنظـر :سـليمان الشـيخ ،الجزائـر تحمــل السـالح ،ترجمـة محمـد حــافظ
الجما ي ،منشورات الذكرى ٔالاربع ن لالستقالل ،الجزائر ، ٢٠٠٢ ،ص .٥٢
) (٦جماعـة املصـالي ن بقيـادة مصـا ي وأنصــارﻩ وهـم :أحمـد مزغنـة ،ومـوالي مربــاح،
وفيال ــي بوعب ــد ﷲ ،وعيﺴـ ـ عب ــد ي .وق ــد أعط ــت ه ــذﻩ الجماع ــة ملص ــا ي ح ــق
الرئاس ـ ــة الدائم ـ ــة وخولت ـ ــه ك ـ ــل الس ـ ــلطة لتحدي ـ ــد الخط ـ ــط السياس ـ ــية وإدارة
الحزب ،وهناك جماعة املركزي ن بقيادة لحول حس ن ،وعبد الرحمان كيوان،
وســيد ع ــي عبــد الحمي ــد ،وب ــن يوســف ب ــن خ ــدة ،وأحمــد بــودة ،وقــررت ه ــذﻩ
الجماعــة ن ــزع كــل الس ــلطات م ــن أيــدي مص ــا ي وتأكي ــد مبــدأ القي ــادة والتس ــي ﺮ
الجما ي انظر بالتفصيل:

دراﺳﺎت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

٢٠

دراﺳﺎت

سعاد يمينة ،الثورة الجزائرية...

املجل ــس الجزائــري ســنة  ١٩٤٨وف ــاز فـ ً
ـوزا سـ ً
ـحيقا لك ــن الســلطات الفرنســية
زورت الانتخاب ــات ،ك ــان ل ــه دور كب ــﺮ ــي إنش ــاء املنظم ــة الخاص ــة ،وبع ــد أن
أكتشــف أمرهــا بــدأ ــي تــوف ﺮ الســالح عــن طريــق شـرائه مــن ليبيــا ،كمــا ســاهم
ي إيواء املناضل ن املطاردين ،أنشأ مع رفاقه اللجنة الثوريـة للوحـدة والعمـل
ً
وش ــارك ــي اجتم ــاع ال ـ ـ  ٢٢ــي ج ــوان  ،١٩٥٤وأص ــبح مس ــؤوال ع ــى املنطق ــة
ً
عضوا ي لجنة الستة ،أشرف ع ى توزيع ٔالاسلحة
ٔالاو ى )ٔالاوراس( ،كما كان
ع ــى املناض ــل ن بنفس ــه .س ــافر س ــنة  ١٩٥٥إ ــى ليبي ــا ل وي ــد الث ــورة بالس ــالح
لكنه أعتقل ي  ١١فيفري  ١٩٥٥وحـوكم باملحكمـة العسـكرية بقسـنطينة ـي
جوان  ١٩٥٥وحكم عليه باإلعدام .استطاع الفرار مـن السـجن رفقـة الطـاهر
الزب ــﺮي ــي شــهر نــوفم ﺮ  ١٩٥٥عــاد إ ــى قيــادة الثــورة وخــاض معرك ـ إيفــري
ال ــبلح وأحم ــر خ ــدو ،واص ــل جه ــادﻩ ح ـ ـ أستش ــهد ــي  ٢٢م ــارس  ١٩٥٦إث ــر
انفج ــار اتص ــال "إرس ــال واس ــتقبال" مفخ ــخ ألقت ــه الق ــوات الفرنس ــية .انظ ــر:
املتح ــف ال ــوط للمجاه ــد ،الش ــهيد مص ــطفى ب ــن بوالعي ــد ،سلس ــلة رم ــوز
الثــورة التحريريــة ،الجزائــر .٢٠٠١ ،والطــاهر جب ــي ،البط ــل الرم ــز مص ــطفى
بن بولعيد -،ثعلب ٔالاوراس ،شهيد الجبل ٔالازرق ،-جريـدة صـوت ٔالاحـرار،
الع ــدد ،٩٣٠الخم ــيس  ٢٢م ــارس  ،٢٠٠١الحلق ــة ٔالاو ــى ،ص .٧والع ــدد،٩٣١
السبت  ٢٤مارس ،٢٠٠١الحلقة الثانية ،ص.٨
) (١٥رمضـان بوشـبوبة ) :(١٩٩٩-١٩٢٤املعــروف بﺴـ موﺳـ ببــودواو ـي  ٨أفريــل
 ،١٩٢٤التح ـ ــق بح ـ ــزب الش ـ ــعب م ـ ــع بداي ـ ــة الح ـ ــرب العاملي ـ ــة الثاني ـ ــة ودخ ـ ــل
الســجن بســبب نشــاطه النضــا ي أول مــرة ســنة  ،١٩٤٧أفــرج عنــه ــي أكتــوبر
ً
من نفس السـنة فأصـبح ً
دائمـا بـالحزب ومسـؤوال ع ـى الـدائرة ٔالاخضـرية ،ـي
ُ
ديس ــم ﺮ ) ١٩٥٣أي قب ـل انفج ــار ٔالازم ــة ال ـ أدت إ ــى انقس ــام الح ــزب( .ع ـ ن
ً
اقبــا ً
مر ً
عامــا بلجنــة التنظــيم وذلــك بعــد أن كــان مســؤوال بعــدة واليــات آخرهــا
ُ
وهران ،شارك ي مؤتمر املركزي ن )أوت (١٩٥٤وع ن باللجنة املركزية املنبثقة
عنـ ــه ،لكـ ــن مـ ــا لبـ ــث أن التحـ ــق بالج ـ ــة وشـ ــارك ـ ــي الفـ ــداء بفرنسـ ــا وتقلـ ــد
مس ـؤوليات باتحادي ــة الج ــة هن ــاك .وق ــد أس ــر ي ــوم  ٢٦ن ــوفم ﺮ ،١٩٥٩أف ــرج
عنـ ــه ـ ــي  ٤أفريـ ــل  ١٩٦٢وعمـ ــل غـ ــداة الاسـ ــتقالل باملصـ ــالح التابعـ ــة لـ ــوزارة
الفالحــة وتقلــد ــا عــدة مســؤوليات لغايــة  ،١٩٧٠تــو ي ــي  ٩جــانفي ،١٩٩٩
محمد عباس ،رواد الوطنية ،املرجع السابق ،ص.١٩٢
) (١٦محمـ ــد حربـ ــي ،الثـ ــورة الجزائريـ ــة :سـ ــنوات املخـ ــاض ،ترجمـ ــة نجيـ ــب عبـ ــاد
صالح املثلوثي ،الجزائر ،١٩٩٤ ،ص .٥٤
) (١٧ش ــهادة محم ــد بوض ــياف ،ــي املرك ــز ال ــوط للدراس ــات والبح ــث ــي الحرك ــة
ً
وأيضا:
الوطنية وثورة أول نوفم ﺮ  ،١٩٥٤املصدر السابق.
Mohamed Boudiaf ,.Op.Cit p 16.

Mohammed Boudiaf, op.cit, p. 16 - 17.
) (٢٤ال ـ ـ ــوط الجزائ ـ ـ ــري ) :(Le-Patriote-algérienلس ـ ـ ــان ح ـ ـ ــال اللجن ـ ـ ــة

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

ُ
الثوري ـ ــة للوح ـ ــدة والعم ـ ــل ،نش ـ ــرت بالفرنس ـ ــية مرقون ـ ــة ومس ـ ــحوبة ب ـ ــالرونيو
تتــألف مــن عــدة صــفحات ،و ــي نشــرة داخليــة "لالرتبــاط الــوط " صــدرت ــي
أفريــل  ١٩٥٤ــي ســتة أعــداد وســحبت م ــا  ٢٥٠و ٣٠٠نســخة ،وصــدر آخــر
ع ــدد له ــا ــي  ،١٩٥٤/٠٧/٠٥كان ــت تس ــحب بتموي ــل م ــا ي م ــن حرك ــة انتص ــار
الحركــات الديمقراطي ــة ــي مقــر الكشــافة ٕالاســالمية الجزائريــة وبفضــل تفهــم
صــالح الون ـ القائــد الكش ــفي وعضــو اللجنــة املركزي ــة ،كانــت نشــرة اللجنــة
الثوري ــة ال ـ ـ أشـ ــرف ع ـ ــى مقاال ـ ــا حسـ ـ ن لحـ ــول وحملـ ــت بصـ ــمات محمـ ــد
بوضـ ــياف ،معاديـ ــة ً
تمام ـ ـا للمصـ ــالية ،كمـ ــا أصـ ــدرت اللجنـ ــة صـ ــحف دوريـ ــة
 "laونش ـ ــرة
Voix
du
أخ ـ ــرى" :ص ـ ــوت املناض ـ ــل Militant
ٔالاخبار) .(Bulletin d’informationانظـر رابـح بلعيـد ،اللجنـة الثوريـة
للوحــدة والعمــل ــي رســالة ٔالاطلــس ،الحلقــة  ،٥٤عــدد  ،١٤٧باتنــة ،جويليــة
ً
وأيضا :عاشور شر ي ،املرجع السابق ،ص.٣٧٥
 ،١٩٩٧ص ،١١
) (٢٥انظ ــر :ش ــهادة عب ــد الحمي ــد مه ــري ح ــول أزم ــة ح ــزب الش ــعب ،ــي جري ــدة
الشـ ـ ـ ــعب اليوميـ ـ ـ ــة ،ـ ـ ـ ــي  ١ن ـ ـ ـ ــوفم ﺮ  ،١٩٩٠ص  .١١ومحم ـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ــاس ،رواد
الوطني ــة ،مطبع ــة دحل ــب ،الجزائ ــر  ،١٩٩٢ص  .١٢٠ومحم ــد حرب ــي ،ج ــة
التحرير الوط ٔ ،الاسطورة والواقع ،املرجع السابق  ،ص .٩٢
) (٢٦محمد عباس ،الثورة الجزائرية نصر بال ثمن ،املرجع السابق ،ص.٥٧
) (٢٧ـ ــي ه ـ ــذا الاتج ـ ــاﻩ تمك ـ ــن بوض ـ ــياف م ـ ــن تجدي ـ ــد الاتص ـ ــاالت ببقاي ـ ــا املنظم ـ ــة
الخاصة بفضل جولة قادته إ ى الشرق الجزائري وغر ا رفقـة بوشـبوبة ،و ـي
نفــس الوقــت ع ـاد إ ــى فرنســا واتصــل بــبعض املناضــل ن الــدائم ن ــي اتحاديــة
الحــزب وأطلعهــم ع ــى مــيالد اللجنــة الثوريــة وشــرح لهــم مقاصــدها وأق ــنعهم
بالدعوة لالنضمام إل ا :أنظر محمد عباس ،املرجع السابق ،ص .٥٨
) (٢٨عبد الحميد مهـري :ولـد عبـد الحميـد مهـري ـي الخـروب سـنة  ،١٩٢٦ناضـل
ي صفوف الحركة الوطنية ُ
ً
عضوا ي املجلس الوط للثـورة منـذ سـنة
وع ن
ُ
ً
 ،١٩٥٦وعضوا لجنة التنسيق والتنفيذ ،و ي سـنة  ١٩٥٨عـ ن وزيـرا لشـؤون
شــمال إفريقيــا ــي الحكومــة املؤقتــة ،ثــم وزيـ ًـرا للشــؤون الاجتماعيــة والثقافيــة
ســنة  .١٩٦٠و ــي حكومــة الــرئيس بومــدين شــغل عبــد الحميــد مهــري منصــب
ٔالام ن العام لوزارة التعليم الثانوي ،ثم ي حكومة الرئيس الشاذ ي بن جديد
ُعـ ن وزيـ ًـرا لإلعــالم والثقافــة ،ثــم ســف ًﺮا ــي فرنســا واملغــرب ،ثــم انتخــب ً
أمينـا
ً
عام ـا لح ــزب ج ــة التحري ــر ال ــوط بع ــد أح ــداث أكت ــوبر  ،١٩٨٨أنظ ــر :راب ــح
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لق ــد ت ــم اختي ــار ه ــذان املركزي ـان ب ــالنظر ملوقعهم ــا الاس ـ ﺮاتي ي ــي الح ــزب فاللجن ــة
الثوريــة كان ــت تمـ ّـول م ــن م انيــة الح ــزب املركــزي واســتفادت م ــن الوســائل املادي ــة
ً
ّ
)آالت السحب -سجالت( وإمكانية الاتصال مع مناض ي القاعدة ،وخاصة مناض ي
املنظم ــة الخاص ــة م ــن خ ــالل اللجن ــة املركزي ــة للح ــزب وال ـ ترغ ــب ــي ٔالاخ ــرى أن
تســتفيد مــن هــذا التحــالف بــأن تعــزز موقفهــا مــن مصــا ي وتســتميل أعضــاء اللجنــة
الثورية للوحدة والعمل) (CRUAإ ـى صـفها ،فالعالقـة مـع املركـزي ن كانـت ظرفيـة
ال غ ـ ــﺮ ألن اله ـ ــدف ل ـ ــم يك ـ ــن واح ـ ــد .انظ ـ ــر :الجيال ـ ــي ص ـ ــاري  -محف ـ ــوظ ق ـ ــداش،
املقاوم ـ ــة السياس ـ ــية ) ،(١٩٥٤ - ١٩٠٠الطري ـ ــق ٕالاص ـ ــال ي والطري ـ ــق الث ـ ــوري،
ترجم ـ ــة عب ـ ــد الق ـ ــادر ب ـ ــن ح ـ ـراث ،املؤسس ـ ــة الوطني ـ ــة للكت ـ ــاب ،الجزائ ـ ــر،١٩٨٧ ،
ص.١١٦
) (١٨كانـ ــت تسـ ــمية اللجنـ ــة الثوريـ ــة للوحـ ــدة والعمـ ــل تخ ـ ـ ل برنامجهـ ــا وأهـ ــدافها
بشكل دقيق ألن تسمي ا تتضمن ي شطرها ٔالاول "اللجنة الثوريـة"ٕ :الاشـارة
إ ــى طبيع ــا وج ــذورها أم ــا ش ــطرها الث ــاني "الوح ــدة والعم ــل" :فه ــو يتض ــمن
ٕالاشارة إ ى الهدف ن املرحلي ن الدقيق ن ل ﺮنامجهـا العم ـي انظـر :عبـد الحميـد
زوزو ،أص ــول السياس ــة والاجتماعي ــة والاقتص ــادية لث ــورة ن ــوفم ﺮ ،١٩٥٤
الحلقة الخامسة ،جريدة اليوم ٠٤ ،نوفم ﺮ ،٢٠٠٠ص.١١
) (١٩محمد عباس ،املرجع السابق ،ص .٥٦

) (٢٠بنيام ن سطورا ،مصا ي الحاج :رائد الوطنية الجزائرية )،(١٩٧٤ – ١٨٩٨
ترجمـ ــة الص ـ ــادق عم ـ ــاري مص ـ ــطفى ما ـ ـ  ،دار القص ـ ــبة للنشـ ــر ،الجزائ ـ ــر،
ً
وأيضا :جمال قنان ،املرجع السابق ،ص .٢٣١ -٢٣٠
 ،٢٠٠٧ص.٢١١
) (٢١يمكــن حصــر أربعــة أطـراف ع ــى ٔالاقــل وهــم -١ :الثــوار املصــممون ع ــى القيــام
بدورهم كأداة ثورية وإشعال فتيل الثورة -٢ .لجنة التنظيم ال كان همها إنقـاذ
هيكل الحزب مـن الا يـار وكانـت تتصـور لـذلك أن عقـد مـؤتمر اسـتثنائي يمكـن مـن
خاللـ ــه لـ ـ ّـم صـ ــفوف الحـ ــزب -٣ .املحاي ـ ــدون الـ ــذين ظهـ ــروا ـ ــي البدايـ ــة ـ ــي فرنس ـ ــا
بواســطة "نــداء الحكمــة" الــدا ي إ ــى بعــث تيــار محاي ـد قــوي ــي صــفوف املناضــل ن
يلــزم املتخاصــم ن باالحتكــام إ ــى مــؤتمر اســتثنائي للفصــل بي مــأ -٤ .الامانــة العامــة
)اللجنة املركزية( ال حاولت استغالل الثوار ي نزاعها مع مصا ي وأنصارﻩ بعد أن
علم اثنان من أعضا ا )لحول حس ن وسيدي ع ي عبـد الحميـد( بتأسـيس اللجنـة
الثوريـة ومشــاريعها ،وللمزيــد مــن التفصــيل حـول ٔالاطـراف املعنيــة واخــتالف النوايــا
واملقاصد ي تركيبة اللجنة .انظر :محمد عباس :املرجع السابق ،ص .٥٧ - ٥٦
) (٢٢ل ــم تتع ــد ث ــالث أش ــهر )م ــارس – م ــايو( ) ٢٣م ــارس ٠٨ -م ــايو  (١٩٥٤أي بع ــد
اجتم ـ ــاع القب ـ ــة ال ـ ــذي جم ـ ــع بوض ـ ــياف ،وب ـ ــن بلعي ـ ــد عب ـ ــد الك ـ ــريم بلقاس ـ ــم،
وأوعم ـران ،وعقــد الاجتمــاع ضــمن أفــاق "املــؤتمر الاســتثنائي الفاصــل" بــدليل
أنــه تـ ّـوج باتفــاق مبــدئي نــص ع ــى مســاندة منطقــة جرجــرة ملســا ي اللجنــة ــي
الاتجاﻩ املرسوم.
) (٢٣ش ــهادة محم ــد بوض ــياف ،ــي املرك ــز ال ــوط للدراس ــات والبح ــث ــي الحرك ــة
ً
وأيضا:
الوطنية وثورة أول نوفم ﺮ  ، ١٩٥٤املصدر السابق،

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

٢١

دراﺳﺎت

سعاد يمينة ،الثورة الجزائرية...

وانظر ً
أيضا:
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) (٤٢شهادة محمد بوضياف ي املركز الوط للدراسات والبحث ي الحركة وثورة
أول نـوفم ﺮ  ،١٩٥٤املصـدر السـابق .وانظــر ً
أيضـا :محمـد عبــاس ،الثـورة الجزائريــة
نصر بال ثمن ،املرجع السابق ،ص.٦٠
) (٤٣شــهادة رابــح بطــاط ــي محمــد عبــاس ،ثــوار عظمــاء حــديث الاثن ـ ن ،مطبعــة
دحل ــب ،الجزائ ــر ،١٩٩١ ،ص .٨٠وانظ ــر ً
أيضـ ـا :أحس ــن بوم ــا ي ،إسـ ـ ﺮاتيجية
الث ـ ـ ــورة ـ ـ ــي مرحل ـ ـ ــا ٔالاو ـ ـ ــى ) ،(١٩٥٦-١٩٥٤منش ـ ـ ــورات املتح ـ ـ ــف ال ـ ـ ــوط
للمجاهد ،الجزائر  ،١٩٩٤ص .١٠٩
) (٤٤أحمــد بوشــعيب :ولــد بع ـ ن تموشــنت يــوم  ١٣جويليــة  ١٩١٨م ،انخــرط ــي
ّ
ح ــزب الش ــعب الجزائ ــري ،رش ــحه الح ــزب ــي الانتخاب ــات البلدي ــة وص ــار م ــن
ّ
ن ــواب رئ ــيس البلدي ــة ١٩٤٧م ،انض ــم إ ــى املنظم ــة الخاص ــة ،ع ـ ن عض ـ ًـوا ــي
ّ
والي ــة وه ـران ،وهن ــاك ش ــارك رفق ــة مجموع ــة م ــن املس ــلح ن ــي الهج ــوم ع ــى
مركز ال ﺮيـد الرئيﺴـ ملدينـة وهـران .ثـم انتقـل بعـد اكتشـاف املنظمـة الخاصـة
رفقــة ســويداني بوجمعــة إ ــى العمــل السـ ّـري ــي منطقــة متيجــة ،أثنــاء الثــورة
ألقـت عليــه السـلطات الفرنســية القــبض وأودع السـجن ــي ســبتم ﺮ ١٩٥٥م،
ّ
وحكمــت عليــه بعشــرين ســنة نافــذة ،ولــم يطلــق سـراحه إال بعــد وقــف إطــالق
الن ـ ــار ـ ــي  ١٩م ـ ــارس ١٩٦٢م .انظ ـ ــر :محم ـ ــد ّ
عب ـ ــاس ،ث ـ ــوار عظم ـ ــاء ،املرج ـ ــع
السابق ،ص. ١١٧
) (٤٥سويداني بوجمعة  :ولد ي  ١٠جـانفي  ١٩٢٢بمدينـة قاملـة  ،سياﺳـ وثـوري
جزائــري  ،كــان مــن الطليعــة ال ـ فجــرت الثــورة انضــم إ ــى املنظمــة الخاصــة
عنــد تأسيســها ســنة  ١٩٤٧وقــام مــن خاللهــا بعــدة نشــاطات نــذكر م ــا مــثال
جمع السالح ،و ي عام  ١٩٤٨اكتشف أمرﻩ و ألقي عليه القبض وحكم عليه
بالسجن مدة١٨شهر نافذة .بعد خروجه من السجن واصـل نشـاطه النضـا ي
ـ ــي إط ـ ــار املنظم ـ ــة الس ـ ــرية ،حيـ ــث كل ـ ــف بمهمـ ــة نق ـ ــل السـ ــالح ،و ـ ــي إح ـ ــدى
العمليات ّ
تعرفت عليه الشرطة الفرنسية ي حاجز أم ب ن سكيكدة و قاملة
ّ
إال انــه اســتطاع الف ـرار متجهــا ا ــى وه ـران شــارك ــي الهجــوم ع ــى بريــد وه ـران
بغيــة الحصــول ع ــى ٔالامــوال الالزمــة ملواص ــلة نشــاط املنظمــة ،ع ــى إثــر هــذﻩ
العمليـ ــة أصـ ــدرت محكمـ ــة وه ـ ـران ـ ــي حقـ ــه حكمـ ــا غيابيـ ــا باإلعـ ــدام  .انتقـ ــل
سويداني بوجمعة إ ى العاصمة و م ـا إ ـى منطقـة بـودواو وأقـام عنـد املناضـل
فال ــي لخضــر و نتيجــة لوشــاية قــام ــا أحــد العمــالء حوصــر ــي الكــوخ الــذي
كان يأوهيه واستطاع الفرار بأعجوبة بعد أن أطلق النار ع ى مفتش الشرطة
ً
ـيال  ،بعـ ــد بـ ــودواو ّ
توجـ ــه الشـ ــهيد إ ـ ــى منطقـ ــة السـ ــويدانية
"كي ـ ــي" و أرادﻩ قتـ ـ
وأق ــام ــا ف ــﺮة م ــن الوق ــت وبع ــدها نقل ــه الح ــزب إ ــى منطق ــة الص ــومعة ،ث ــم
بوينــان ليســتقر ــا عنــد املناضــل موايﺴـ املحفــوظ الــذي ّزوجــه إحــدى بناتــه
ســنة  ،١٩٥١مــن منطقــة متيجــة واصــل ســويداني بوجمعــة نشــاطه النضــا ي،
ً
وخاصـة بعـد وقــوع أزمـة الحــزب الشـه ﺮة وال ـ فتحـت الطريــق أمـام مجموعــة
مــن قــدماء مناض ـ ي املنظمــة الســرية للشــروع ــي التحض ـ ﺮات ٔالاوليــة للثــورة
ّ
املس ــلحة أح ــد أعض ــاء لجن ــة ) (٢٢ال ـ فج ــرت الث ــورة ،نائ ــب قي ــادة منطق ــة
الجزائــر قبــل مــؤتمر الصــومام ،لعــب ســويداني بوجمعــة ً
دورا ً
رياديـا إذ أنــه قــد
أشـ ــرف بنفسـ ــه ع ـ ــى مختلـ ــف مراحـ ــل التحض ـ ـ ﺮ للثـ ــورة ـ ــي منطقـ ــة متيجـ ــة
ّ
وخطــط لهجمــات ليلــة أول نــوفم ﺮ ،كمــا شــارك ــي عمليــة الهجــوم ع ــى ثكنــة
بوفاريــك رفقــة املناضــل أعمــر أوعمـران ،وبــوعالم قــانون ،ورابــح عبــد القــادر،
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لونيﺴ  ،بش ﺮ بالح ،تاريخ الجزائر املعاصر)(١٩٨٩ -١٨٣٠ج ،١دار املعرفـة،
الجزائر ،٢٠١٠املرجع السابق ،ص.٢٥٩
) (٢٩تعــود مســا ي بوضــياف ــي عمليــة الاتصــاالت بــأبرز عناصــر املنظمــة الخاصــة
إ ــى ســنة  ١٩٥٢بعــد تشــكيل لجنــة رباعيــة )بوضــياف ،بــن مهيــدي ،ديــدوش،
وبــن بولعيــد( وبتعــاطف كــل مــن عبــد الحميــد مهــري مهم ــا التحضـ ﺮ امليــداني
للعمـ ــل الثـ ــوري بالتنسـ ــيق مـ ــع الحركـ ــات الوطنيـ ــة ـ ــي املغـ ــرب وتـ ــونس .انظـ ــر
تفاص ـ ــيل ه ـ ــذا املوض ـ ــوع ـ ــي شـ ـ ــهادة محمـ ـ ــد بوض ـ ــياف ـ ــي املرك ـ ــز ال ـ ــوط
ً
وأيضـ ـا:
للدراس ــات والبح ــث ــي الحرك ــة الوطني ــة و ث ــورة أول ن ــوفم ﺮ .١٩٥٤
شهادة عبد الحميد مهري ،ي تقديم كتاب عيﺴ كشيدة ،مهندسو الثورة
التحريرية ،دار الشهاب ،الجزائر  ،٢٠٠٣ص.١٦ .
) (٣٠محمد عباس ،املرجع السابق ،ص .٥٨
ً
) (٣١عيﺴ ـ كوشــيدة ،املصــدر الســابق ،ص  .١٧-١٦وأيض ـا :محمــد بوضــياف ،ــي
ش ــهادته للمرك ــز ال ــوط للدراس ــات والبح ــث ــي الحرك ــة الوطني ــة وث ــورة أول
نوفم ﺮ  ،١٩٥٤املصدر السابق.
) (٣٢أحم ــد محس ــاسٔ) :الاص ــح مهس ــاس( امل ــدعو ع ــي ،بب ــودواو ،ول ــد ــي ن ــوفم ﺮ
 ،1923مــن عائلــة قرويــة ،غــادر مقاعــد الدراســة ســنة  ،1940وهــو الي ـزال
ـي املرحلــة الثانويـة ،انضــم إ ـى شــبيبة حـزب الشــعب الجزائـري ــي بلكـور ســنة
 ،1941أوقـ ــف ألول مـ ــرة مـ ــن طـ ــرف السـ ــلطات الفرنسـ ــية بسـ ــبب نشـ ــاطه
السياﺳ ـ ــي ش ــبيبة الح ــزب ،ــي نف ــس الس ــنة ،ت ــم إيقاف ــه م ــرة أخ ــرى س ــنة
 ،1945وأطل ــق س ـراحه بع ــد ع ــامُ ،ع ـ ن عض ـ ًـوا ــي اللجن ــة املركزي ــة لحرك ــة
ً
قياديـ ـا ــي
انتص ــار الحري ــات الديمقراطي ــة س ــنة  ،1947وبع ــد س ــنة عض ـ ًـوا
ُ
ّ
املنظمــة الخاصــة .ألقــي عليــه القــبض بعــد اكتشــافها ســنة  ،1950وفــر مــن
س ــجن البلي ــدة رفق ــة أحم ــد ب ــن بل ــة ــي أواخ ــر س ــنة  ،1951ث ــم ه ــرب س ــنة
 1952إ ــى فرنســا ،حيــث انضــم إ ــى اتحاديــة ج ــة التحريــر بفرنســا ،عـ ن ــي
ً
ـؤوال سياسـ ًـيا وعسـ ً
ـكريا ع ــى قاعــدة تــونس مــن طــرف
أواخــر ســنة  1956مسـ
أحمــد بــن بلــة ،وبعــد مــؤتمر الصــومام عــوض بالعقيــد عمــر أعمـران ،ثــم كلــف
بشـ ــبكة الـ ــدعم اللوجسـ ــتيكي ع ـ ــى مس ـ ــتوى أوروبـ ــا ،بعـ ــد الاس ـ ـتقالل ش ـ ــغل
منصب وزيـر الفالحـة ،مـن بـ ن أعضـاء مجلـس الثـورة لسـنة  ،1965وهـو مـا
يزال ع ى قيـد الحيـاةً ،
مقيمـا بالعاصـمة ،أنظـر :محمـد عبـاس ،ثـوار عظمـاء،
مطبعة دحلب ،الجزائر ،١٩٩١ ،ص .149
) (٣٣ش ــهادة أحم ــد ب ــن بل ــة ،ــي للمرك ــز ال ــوط للدراس ــات والبح ــث ــي الحرك ــة
ً
وأيض ـا :أحمــد مهســاس،
الوطنيــة وثــورة أول نــوفم ﺮ  ،١٩٥٤املصــدر الســابق.
الحركــة الوطنيــة الثوريــة ــي الجزائــر مــن الحــرب العامليــة ٔالاو ــى إ ــى الثــورة
املسلحة ،ترجمة الحـاج مسـعود ومحمـد عبـاس ،منشـورات الـذكرى ٔالاربعـ ن
ً
وأيضـا :جمــال قنــان ،املرجــع الســابق،
لالســتقالل الجزائــر ، ٢٠٠٢ ،ص.٣٨٤
ص .٢٣٢
) (٣٤عب ــد الرحم ــان كي ــوان :ولــد املناضــل عبــد الرحمــان كيــوان ــي الجزائــر ســنة
 ١٩٢٥واس ــتطاع أن ي ــتم دراس ــته بمراحله ــا الثالث ــة بص ــورة عادي ــة ً
تقريبـ ـا،
ً
التحــق بــالحزب الشــعب وهــو طالــب ــي املرحلــة الثانويــة ولعــب ً
دورا بــارزا ــي
جمعية طلبة الثانوي سنة  .١٩٤٤و ي املرحلة الجامعية شغل منصـب أمـ ن
عــام "جمعيــة الطلبــة املســلم ن املغاربــة" مــن  ١٩٤٦إ ــى  ،١٩٤٨بــدأ العمــل ــي
ً
املحامــاة ســنة  ١٩٤٧وأصــبح مســؤوال عــن الــدفاع ع ــى املناضــل ن .ــي بدايــة
الخمسينات أصـبح عض ًـوا ـي ٔالامانـة العامـة للحـزب إ ـى جانـب بـن خـدة وع ـي
عبــد الحميــد ،انضــم إ ــى الج ــة ــي ســبتم ﺮ  ١٩٥٥والتحــق ــي القــاهرة للعمــل
ـ ـ ــي الحقـ ـ ــل السياﺳ ـ ـ ـ والدبلوماﺳ ـ ـ ـ للج ـ ـ ــة إ ـ ـ ــى غايـ ـ ــة الاسـ ـ ــتقالل ،وبعـ ـ ــد
الاس ــتقالل س ــاهم ــي بن ــاء ٕالادارة الجزائري ــة وش ــغل منص ــب م ــدير الوظي ــف
العمومي لغاية  ،١٩٧٦أنظر :محمـد عبـاس ،رواد الوطنيـة ،املرجـع السـابق،
ص.١٣٢
) (٣٥املرجع نفسه ،ص .١٢٥
) (٣٦ش ــهادة محم ــد بوض ــياف ،ــي املرك ــز ال ــوط للدراس ــات والبح ــث ــي الحرك ــة
ً
وأيضـ ـا :ش ــهادة محم ــد
الوطني ــة وث ــورة أول ن ــوفم ﺮ  ،١٩٥٤املص ــدر الس ــابق.
بوض ــياف ،ــي ح ــديث ل ــه لجري ــدة الش ــعب ،ي ــوم  ١٧/١٦ن ــوفم ﺮ  ،١٩٨٨ص
.٠٥

) (٣٧بوسعنا أن نعت ﺮ لجنة  ٢٢بمثابـة الجمعيـة التأسيسـية الثوريـة ال ـ أخرجـت
ج ة التحرير الوط إ ى الوجود ي نوفم ﺮ  ،١٩٥٤وبذلك يمكن تشبيه هذا
الاجتم ـ ــاع بأن ـ ــه ك ـ ــان ث ـ ــاني م ـ ــؤتمر تأسيﺴـ ـ ـ للمنظم ـ ــة الخاص ـ ــة وأول م ـ ــؤتمر
تأسيﺴ لج ة التحرير الوط .
) (٣٨محمد حربي ،الثورة الجزائرية ،سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص .٧٠
) (٣٩عم ــار قلي ــل ،ملحم ــة الجزائ ــر الجدي ــدة ،ج ،١ط ،١دار البع ــث ،قس ــنطينة،
الجزائر ،١٩٩١ ،ص .١٧٨

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

٢٢

دراﺳﺎت

سعاد يمينة ،الثورة الجزائرية...

بدأ سويداني بوجمعة نشاطه النضا ي بإعادة تنظـيم ٔالافـواج وٕالاشـراف ع ـى
تــدريب املناضــل ن ً
وفقـا لظــروف الثــورة ومســتجدات ٔالاحــداث ،ولهــذا الغــرض
عقــد عــدة اجتماعــات محليــة مــن أهمهــا اجتمــاع أوالد فايــت ،اجتمــاع ســيدي
امحم ــد بلع ــيش ،كم ــا أق ــام ع ــدة مخ ــابئ ــي الناحي ــة الغربي ــة للمنطق ــة ال ـ ـ
جعل ــت كمراك ــز حماي ــة يلج ــأ إل ــا املناض ــل ن عن ــد الض ــرورة ،وك ــذلك خط ــط
الش ــهيد للعديـ ــد م ــن العمليـ ــات الفدائيـ ــة ش ــارك ـ ــي الكث ـ ــﺮ م ــا ،اسـ ــتمر ـ ــي
نشـ ــاطه العسـ ــكري والسياﺳ ـ ـ إ ـ ــى أن استشـ ــهد يـ ــوم  ١٦أفريـ ــل  ١٩٥٦بعـ ــد
وقوع ـ ــه ـ ــي ح ـ ــاجز ق ـ ــرب مدين ـ ــة القليع ـ ــة .انظ ـ ــر :نظ ـ ــﺮة ش ـ ــتوان ،س ـ ــويداني
بوجمعة ،أطروحة ماجست ﺮ ،قسم التاريخ جامعة الجزائر.٢٠٠٣ -٢٠٠٢ ،
) (٤٦ســيف ٕالاســالم الزب ــﺮ» ،مــؤامرة مــن خلــف الســتار« ،د.ط ،مطبعــة النخلــة،
الجزائر ،١٩٩٢ ،ص .٥١
) (٤٧عم ـ ــار بوح ـ ــوش ،تحويـ ـ ــل املنظمـ ـ ــة الخاصـ ـ ــة إ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــة التحريـ ـ ــر الـ ـ ــوط
الجزائــري ،مجلــة الــذاكرة ،العــدد ،٠٣ :املتحــف الــوط للمجاهــد ،الجزائــر،
 ، ١٩٩٥ص .٤٢
(48) Aissa, Kechida, Op.Cit, p 72.
(49) Ibid., p 72.

) (٥٠عب ـ ــد الرحم ـ ــان رزا ـ ــي ،الحرك ـ ــة الوطني ـ ــة وفك ـ ــرة العم ـ ــل املس ـ ــلح ،مجل ـ ــة
الباحث ،العدد ،٠٢:الجزائر ،١٩٨٤ ،ص .٣٦
) (٥١عب ــد ال ــرحمن اب ــن إب ـراهيم ب ــن العق ــون ،الكف ــاح الق ــومي والسياﺳـ ـ )م ــن
خالل مذكرات معاصر( ،ج)، ٣مود( ،الجزائر  .١٩٨٦ص.٢١٩
) (٥٢شهادة محمد بوضياف ،مجلـة أول نـوفم ﺮ ،ع  ، ١٤٧سـنة  ،١٩٩٥ص. ٢٥
وأي ً
ض ـ ـا :ش ـ ــهادة بوض ـ ــياف ملحم ـ ــد عب ـ ــاس ،ث ـ ــوار عظم ـ ــاء ،املرج ـ ــع الس ـ ــابق،
ص.٦٥-٦٤
) (٥٣شــهدت قســنطينة والبليــدة بش ــكل خ ــاص مواجهــات حــادة جمع ــت ٔالاط ـراف
الثالث ـ ــة )الث ـ ــوار وك ـ ــل م ـ ــن املص ـ ــالي ن واملرك ـ ــزي ن و ـ ــي مواجه ـ ــة أوالد يع ـ ــيش
بالبليـ ــدة ،أطلـ ــق بوضـ ــياف "رصاصـ ــة" كلمتـ ــه املدويـ ــة "سـ ــنعمل" الثـ ــورة ولـ ــو
بقردة منطقة الشفة .انظر:
Yves Courrière, les Fils de la toussaint, Editions, Paris,
1968. P.196.

(65) Mohamed Boudiaf, Op.Cit. P.16.

) (٦٦محم ــد عب ــاس ،فك ــرة الث ــورة ــي التجرب ــة الجزائري ــة ،مجل ــة الح ــدث العرب ــي
والدو ي ،عدد خاص بالثورة الجزائرية ،نوفم ﺮ  ،٢٠٠٢ص.٢١-٢٠
) (٦٧يشـ ﺮ بوضــياف بــأن تســمية الحركـة باســم ج ــة التحريــر الـوط قــد ولــدت ــي
أوت  ١٩٥٤بــوادي ملويــة غ ــﺮ بعي ـد عــن مدينــة مغنيــة الحدوديــة خــالل حــوار
ثنائي ب ن بوضياف وبن مهيدي ،انظر:
Mohamed Boudiaf, Op.Cit., P19

ً
وأيض ـا ش ــهادة محم ــد بوض ــياف ــي املرك ــز ال ــوط للدراس ــات والبح ــث ــي الحرك ــة
الوطنية وثورة أول نوفم ﺮ  ،١٩٥٤املصدر السابق .وليس مستبعدا أن تحمل هـذﻩ
التسمية تأث ﺮات داخلية و خارجية:
* داخلي ــة :م ــن و ــي تجربــة الحرك ــة الوطنيــة بمعناه ــا الواس ــع ال ـ عرف ــت الج ــة
الجزائريــة املســلمة ــي أواخــر الثالثينــات كمــا عرفــت الج ــة الجزائريــة للــدفاع عــن
الحرية و اح ﺮامها مع مطلع الخمسينات.
* خارجية :مـن و ـي التجربـة الفيتناميـة بقيـادة الج ـة الوطنيـة للتحريـر ال ـ كانـت
ــي أوج إشــعاعها بعــد هزيمــة الجــيش الفرنﺴـ ــي معركــة "ديــان بيــان فــو"" يــوم ٠٧
ماي .١٩٥٤

Mohamed Harbi , La Guerre commence en Algérie,
Op.cit, P. 20 - 23.

قررت اللجنة مبدأ القيادة الجماعية بعد فشلها ي إيجاد شخصية لتكون بمثابة
"الغطاء السياﺳ " للحركة الوليدة ع ى أساس أن أعضاء اللجنة خرجوا مؤخرا
من الحياة السرية و لم يكونوا معروف ن لدى عامة الشعب بل لدى عامة
املناضل ن ً
نظرا للتكتم الشديد ع ى نشاطهم داخل الحزب نفسه و كانت أهم
محاولة ي هذا الاتجاﻩ مع املناضل محمد ٔالام ن الدباغ ن لكن لم تأت بنتيجة
أسوة ملحاوالت سابقة مع مصا ي نفسه انظر:محمد حربي ،الثورة الجزائرية
سنوات املخاض،املرجع السابق ،ص.٦٩
) (٦٩بيـان أول نـوفم ﺮ ):(Proclamation du1er Novembre 1954
ن ــص ص ــاغته لجن ــة "الس ــتة" بمعون ــة محم ــد العيش ــاوي ،ص ــحا ي مناض ــل ــي
حركة انتصار الحريات الديمقراطية ) ،(MTLDسحب بالرونيو بإغيل إموال
)ت ـ ـ ي وزو( عنـ ــد عائلـ ــة زعمـ ــوم بتـ ــاريخ  ٣١أكتـ ــوبر ١٩٥٤م تـ ـ ّـم طبـ ــع حـ ــوا ي
) ١١٠٠نس ــخة( م ــن ن ــص -بي ــان ّأول ن ــوفم ﺮ -ــي مطبع ــة تابع ــة للمرك ــزي ن ،
ّ
ووزع بطرق عديدة ح ّ عن طريق ال ﺮيد إ ـى ع ّـدة شخصـيات يـوم  ٢نـوفم ﺮ،
ّ
وب ــذلك تش ــكلت ج ــة التحري ــر ال ــوط رس ــميا ــي  ٣١أكت ــوبر بواس ــطة بي ــان
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وانظر ً
أيضا:

(68) Mohamed Boudiaf,. Op.Cit., P. 17.
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) (٥٤شهادة أحمد بن بلة ،للمركز الوط للدراسات والبحـث ـي الحركـة الوطنيـة
وثورة أول نوفم ﺮ  ،١٩٥٤املصدر السابق.
) (٥٥شــهادة الشــيخ حامــد روابحيــة ،ملحمــد عبــاس ،ــي رواد الوطنيــة ،دار هومــة
الجزائر ،٢٠٠٥ ،ص .٢٢٧-٢٨٠
) (٥٦الطيب بولحروف :ولد املناضل الطيب بولحروف بوادي الزناتي ي ٠٩أفريل
 ١٩٢٣ونش ـ ـ ــأ بعناب ـ ـ ــة حي ـ ـ ــث درس وط ـ ـ ــرد م ـ ـ ــن التعل ـ ـ ــيم بس ـ ـ ــبب اهتمامات ـ ـ ــه
ً
نظاميـا بحــزب الشــعب ــي غضــون الحــرب العامليــة الثانيــة
السياســية ،التحــق
ُ
وس ــجن عق ــب أح ــداث م ــاي  ،١٩٤٥ع ـ ن ــي اللجن ــة املركزي ــة للح ــزب-حرك ــة
انتصار الحريات الديمقراطية -سنة  ،١٩٤٩و ي سنة  ١٩٥١التحق باتحادية
الحــزب بفرنس ــا ،التحــق بالج ــة غــداة انــدالع ثــورة التحريــر وعمــل باتحادي ــة
فرنسا لغاية  ،١٩٥٨وعند ميالد الحكومة املؤقتة ـي  ١٩سـبتم ﺮُ ١٩٥٨عـ ن
ً
ـثال لهــا ــي رومــا وجنيــف ،ومــن هــذا املوقــع لعــب ً
دورا ً
مهم ـا ــي الاتصــاالت
مم ـ
التمهيدي ــة بالفرنسـ ــي ن وال ـ ـ توجـ ــت باتفاقيـ ــات ايفيـ ــان ،وعنـ ــد الاسـ ــتقالل
التحق بالسلك الدبلوماﺳ كسف ﺮ بعدة عواصم لغاية  .١٩٨٤انظر :محمد
عباس ،رواد الوطنية ،املرجع السابق ،ص.١٥٧
) (٥٧شهادة الطيب بولحروف ملحمد عباس ،املرجع نفسه ،ص .١٧٢-١٥٧
) (٥٨محمد عباس ،الثورة الجزائرية نصر بال ثمن ،املرجع السابق ،ص.٦٣
) (٥٩املرجع نفسه ،ص.٦٣
) (٦٠شـ ــهادة محمـ ــد بوضـ ــياف ،للمركـ ــز الـ ــوط للدراسـ ــات والبحـ ــث ـ ــي الحركـ ــة
الوطنية أول نوفم ﺮ  ،١٩٥٤املصدر السابق.
) (٦١يمك ــن الق ــول أن ــه ك ــان الب ــد النط ــالق الث ــورة ــي أول ن ــوفم ﺮ  ١٩٥٤بض ــرورة
ً
الاعتم ــاد ع ــى "ٔالاداة الثوري ــة" أوال ،واملقص ــود ــا لجنــة الخمس ــة والش ــعب
ّ
املستعد ً
ثانيا ريثما تكلل مس ﺮة العمل املسلح بلم شمل الحزب املتصدع.

) (٦٢نشـ ـ ﺮ ــي ه ــذا الس ــياق إ ــى أن الج ــيش الفرنﺴـ ـ أق ــام ع ــدة ورش ــات لتك ــوين
الش ــباب م ــا قب ــل س ــن الخدم ــة ٕالاجباري ــة ) ٢١س ــنة( سـ ـ ً
واء ــي إط ــار ٕالاع ــداد
للخدمــة ،أو ال ﺮغيــب ــي التعاقــد مــع الجــيش ،وقــد تكــاثرت هــذﻩ الــو رشــات ــي
ظ ــل حكوم ــة في ـ خ ــالل الح ــرب العاملي ــة الثاني ــة ،وم ــن أب ــرز العناص ــر ال ـ
ّ
تدربت ـي هـذﻩ الـو رشـات ولهـا مكان ـا ـي هياكـل املنظمـة الخاصـة نـذكر كـريم
بلقاسم ،والحاج بن عال ،ومحمد ماروك ،وعبد القادر بلحاج الجيال ـي ،دون
ّ
وتحصـلوا
أن ننﺴ مشاركة بعض عناصر املنظمة ـي الحـرب العامليـة الثانيـة
ع ــى أوس ــمة متم ـ ـ ة ن ــذكر مـ ـ م أحم ــد ب ــن بل ــة ،و مص ــطفى ب ــن بولعي ــد ...و
غ ﺮهم.
) (٦٣يمك ــن العــودة بخص ــوص هــذﻩ النقطــة إ ــى امله ــام الاس ــتطالعية ال ـ ق ــام ــا
أحمـد بوشـعيب ـي ناحيـة جبـال الونشـريس ،وبـن بولعيـد ـي منطقـة ٔالاوراس
املرش ـ ــحة لتك ـ ــون قلع ـ ــة الث ـ ــورة ـ ــي انطالق ـ ــا وس ـ ــويداني ـ ــي املتيج ـ ــة قب ـ ــل
الانطالقة ).(١٩٥٤-١٩٥٠
) (٦٤شـ ــهادة املجاهـ ــد عبـ ــد القـ ــادر العمـ ــودي ،ــي امللتق ــى ال ــوط ح ــول قواف ــل
السالح خالل الثورة التحريرية ،يومي  ٢٠-١٩مارس  ،١٩٩٩بالوادي )شريط
في ـ ــديو( بمكتب ـ ـ الخاص ـ ــة ،وللمزي ـ ــد م ـ ــن التفاص ـ ــيل ح ـ ــول جه ـ ــود املنظم ـ ــة
الخاص ـ ـ ــة ـ ـ ــي مي ـ ـ ــدان التس ـ ـ ــليح ،انظ ـ ـ ــر :الط ـ ـ ــاهر جب ـ ـ ــي ،ش ـ ـ ــبكات ال ـ ـ ــدعم
اللوجيس ــتيكي للث ــورة التحريري ــة ) ،(١٩٦٢-١٩٥٤أطروحــة دكتــوراﻩ ،قس ــم
التاريخ ،جامعة تلمسان ،٢٠١٠ ،ص .٥٢-٢٨
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٢٣

دراﺳﺎت

سعاد يمينة ،الثورة الجزائرية...

الثـورة وأذيـع ع ـى أمـواج ٕالاذاعـة املصـرية ـي نفـس الوقـت مـع إعـالن انـدالع
الثورة وهدف إ ى توضيح موقف أصحابه واتجاههم للرأي العام وإ ى الحكم
ع ى املحتل ؤالاهداف املنشـودة .لـم يتطـرق ال إ ـى مـذهب وال إ ـى إيـديولوجيا،
بــل أراد أن يكــون نــداء إ ــى التجمــع مــن أجــل الكفــاح املســلح كــون ٔالاســاليب
املطلبي ــة ٔالاخ ــرى م ــن أج ــل الاس ــتقالل ق ــد فش ــلت ،كان ــت النظ ــرة إ ــى الواق ــع
الجزائري واضحة وواقعية ،العناصر املواتية ع ى الصعيد الداخ ي والخار ي
ً
ً
وخارجيـا ،منــاخ
داخليـا ،الشــعب موحــد وراء شــعار الاســتقالل،
تــم تحديــدها:
الانف ـراج تبــدو مواتيــة لحــل املشــاكل الصــغرى وم ــا مشــكلتنا ،بفضــل الــدعم
الدبلوماﺳ ـ مــن إخواننــا ــي العــالم العربــي ٕالاســالمي ،عــن الحــديث عــن حــل
املشــاكل الصــغرى وال ـ م ــا مشــكلتنا يــتم عــن اس ـ انة بــاإلرادة الفرنســية ــي
الحفـ ــاظ ع ـ ــى الجزائـ ــر ،وبالتـ ــا ي الاعتقـ ــاد ـ ــي حـ ــرب قص ـ ـ ﺮة بعـ ــد اسـ ــتظهار
الق ــوة ،التحلي ــل يش ــوبه تف ــاوت ــي الط ــرح وم ــا يمك ــن أن نلمس ــه م ــن ه ــذا
ال ــنص التأسيﺴ ـ ه ــو أن ٔالاه ــداف ق ــد ج ــرى التعب ــﺮ ع ــا بوض ــوح م ــن قب ــل
ج ة التحرير الوط و ي ٔالاهداف ال بلغ ـا بعـد سـبع سـنوات ونصـف مـن
الحــرب ،ســوف تتحقــق ٔالاهــداف الداخليــة والخارجيــة مــا عــدا هــدف الوحــدة
املغاربيـة ،ولــم يغفــل البيــان العمــل السياﺳـ املتما ـ مــع الكفــاح املســلح وال
التحالفــات واملرتك ـزات الخارجيــة ،ويتضــح أن بيــان أول نــوفم ﺮ يشــكل الخــط
العام للثوار الذين قادوا الجزائر إ ى الاستقالل ،بغض النظر عن تناقضا ا،
فق ــد برهن ــت ج ــة التحري ــر ال ــوط ع ــن تص ــميم ومث ــابرة لتجس ــيد ه ــدفها
الواضح وغ ﺮ القابل للتغي ﺮ :الاستقالل الوط وأول ترجمـة غ ـﺮ رسـمية نحـو
العربية تمت ـي  ١٩٥٦بواسـطة أحمـد توفيـق املـدني لكـن ٔالاقـرب إ ـى الـنص
ٔالاصـ ـ ي ــي تل ــك ال ـ ـ قام ــت ــا مص ــالح وزارة ٕالاع ــالم ــي الحكومـ ـة املؤقت ــة
للجمهوريــة الجزائريــة .بعــد الاســتقالل جــرى تــداول  ٦٠ترجمــة للــنص .انظــر:
ً
وأيضا:
عاشور شر ي ،املرجع السابق ،ص.٣٩
Mohamed Harbi, le F.L.N, Mirage et Réalité.Les Origine
Prise du Pouvoir (1945-1962) édition, paris, 1985,
p.115.

) (٧٠محمد عباس ،الثورة الجزائرية :نصر بال ثمن ،املرجع السابق ،ص .٧٨
) (٧١محمد عباس ،رواد الوطنية ،املرجع السابق ،ص .٢٦٠
(72) MOUVEMENT NATIONAL ALGERIEN

) (٧٣لم تقـم حركـة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة بإدانـة انطـالق  ١نـوفم ﺮ ١٩٥٤
وللمزيــد م ــن التفاص ــيل ح ــول ه ـذا املوقــف ،انظ ــر :أب ــرز الص ــحف الجزائري ــة
ال رصدت الحدث ي بنيـام ن سـطورا ،مصـا ي الحـاج ) (١٩٧٤-١٨٩٨رائـد
ً
وأيضا:
الوطنية الجزائرية ،املرجع السابق ،ص.٢٢٦
Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre, OPU, Alger, 1988,
p. 172.

M’hamed Yousfi , Le Complot (algerie1950-1954), Ed
E.N.L, Alger,.1986, p.154.
(75) Mohamed Harbi, le FLN Mirage et réalité, Ed Jeune
Afrique, Paris, 1980, p.113 - 114.

وانظر ً
أيضا:

وانظر كذلك :محمد حربي ،ج ة التحرير الوط ٔالاسطورة والواقع ،املصدر
السابق ،ص.١٢٠
Mohamed Abbas, Messali Hadj Modèle
Charismatique, in Messali hadj parcours et
témoignages, Ed Casbah, Alger, 1998, P. 29.

)(76

) (٧٩بنيام ن سطورا ،املرجع السابق ،ص.٢٢٧
ً
أساس ـا ملمثلــه الشخ ـ ــي الجزائــر املناضــل
) (٨٠هــذﻩ التعليمــات وجههــا مصــا ي
م ــوالي مرب ــاح ،إال أ ــا ل ــم تص ــله بس ــبب تعرض ــه لعملي ــة إلق ــاء الق ــبض م ــن
طرف السلطات الفرنسية ،انظر :شهادة موالي مرباح ،ي:
Mohamed Abbas, Témoignage de Moulay Mer bahMessali Hadj Modèle Charismatique, In Réflexions,
Messali hadj 1898-1998 parcours et témoignages, Ed.,
Casbah, Alger, 1998, P.187 - 202.

ً
وأيضا :شهادة موالي مرباح ،ي رواد الوطنية ،املرجع السابق ،ص .٣١٦
) (٨١بني ــام ن س ــطورا ،املرج ــع الس ــابق ،ص .٢٨إن ن ــص التص ــريح ال ــذي أد ــى ب ــه
صــا ي الحــاج يــوم  ٠٨نــوفم ﺮ  ١٩٥٤إ ــى الوكالــة الفرنســية للصــحافة )(AFP
م ــن مدين ــة الس ــابل دول ــون ) (Sable Dolonneع ــى الش ــاطئ ٔالاطلﺴ ـ
الش ــما ي ال ُي ـدين عم ــل ج ــة التحري ــر ،ب ــل أن ــه يرك ــز ع ــى مس ــؤولية النظ ــام
الاسـ ــتعماري ـ ــي إثـ ــارة ٔالاحـ ــداث ،وعنـ ــدما نضـ ــع حـ ـ ًـدا لهـ ــذا النظـ ــام بإعط ـ ــاء
املط ــامح الوطني ــة حقه ــا فإننـ ــا نض ــع ح ـ ًـدا له ــذﻩ الانفجاريـ ــات ال ـ ـ تمث ــل ـ ــي
ً
الواقع ردود فعل إنسانية وأعماال صادرة عن اليأس .انظـر :سـليمان الشـيخ،
املرجع السابق ،ص .٢٢٤

(82) Claure de Berger, « FLN la terreur », in, Historia
Magazine, N°.208, 1971, P. 450.

رفــض مصــا ي الحــاج املشــاركة ــي تفج ــﺮ الثــورة عنــدما عرضــت عليــه قيــادة اللجنــة
الثوريــة للوحــدة والعمــل وصــرح بعــد أســبوع ن مــن انــدالعها أ ــا مغــامرة جنونيــة،
كمــا حــاول قيــادة الحركــة نحــو صـفة وتســي ﺮها مــن فرنســا وهــو ــي إقامتــه الج ﺮيــة،
ً
وم ــن ط ــرف مناض ــليه ،وق ــد ص ــرح ق ــائال ع ــن زعام ــة الحرك ــة الثوري ــة "أن ــا ه ــو رم ــز
املعركة وملا ال أنا هو القائد" .انظر:
Ali Haroun, Le 7eme willaya la guerre de FLN en France
1951-1962, Ed., du Seuil, Paris, 1986, P.254.

وحــول نفــس املوضــوع يــذكر املناضــل عبــد الحميــد مهــري بــأن مصــا ي لــم يســتبعد
فكــرة الكفــاح املســلح ،لكنــه كــان يريــد أن تكــون الفكــرة صــادرة عنــه وهــو صــاحب
املبادرة ،لذلك لم يتجاوب مع دعوة بن بولعيد بدليل أنه أعاد تشكيل فريق عمل
مس ــلح بعـ ــد مـ ــؤتمر بلجيكـ ــا .انظـ ــر :شـ ــهادة عبـ ــد الحميـ ــد مهـ ــري ،صـ ــحيفة الخ ـ ــﺮ
اليومي ،عدد  ،٥٣٣٥ليوم ٔالاحد  ١جوان  ، ٢٠٠٨ص .١٥
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Khalfa Mammeri, Abane Ramdane une vie pour l’Algérie,
Ed Karim Mammeri, 3eme éditions, Alger, 1996, p.210.

Benjamin Stora, Dictionnaire biographique des militants
nationalistes algériennes (1954-1962), L’Harmattan,
Paris, 1982, p.288.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

) (٧٤أصدرت السلطات الفرنسية قر ًارا بنقل مصا ي مـن إقامتـه الج ﺮيـة بنيـور إ ـى
إقام ــة أخ ــرى بمدين ــة الس ــابل دول ــون ) (Sables Delonneــي الش ــمال
الغربي من فرنسا ،كمـا اعتقـل املناضـل مـوالي مربـاح ـي اليـوم املـوا ي النـدالع
الثورة ألنه كان ي نظر ٕالادارة الاستعمارية املسؤول ٔالاول عن تفج ـﺮ الثـورة،
انظر :محمد عباس ،رواد الوطنية ،املرجـع السـابق ،ص  .٣١٦ - ٣١٥وانظـر
ً
أيضا:

) (٧٧بعـ ــد نقـ ــل مصـ ــا ي إ ـ ــى إقامتـ ــه الج ﺮيـ ــة بمنطقـ ــة الس ـ ـابل دولـ ــون ُمنـ ــع عليـ ــه
الخروج من م له وكذا استقبال الزوار.
) (٧٨محمــد خيضــر :ولــد ــي  ١٣مــارس  ١٩١٢ـي الجزائــر ــي عائلــة متواضــعة مــن
بس ــكرة أي ــن زاول دراس ــته قب ــل أن يض ــطر إ ــى مغ ــادرة املدرس ــة إلعال ــة أهل ــه
ً
قابضا ي حافالت النقـل الحضـري ال ـ تـربط بسـكرة بباتنـة
الفقراء ،اشتغل
وغ ﺮها من املدن .انخرط ي صفوف نجم شمال إفريقيا ثم ي حزب الشعب
الجزائـ ــري حيـ ــث انتخـ ــب ً
نائب ـ ـا ع ـ ـن الجزائـ ــر العاصـ ــمة سـ ــنة  ،١٩٤٦ا متـ ــه
الس ــلطات الاس ــتعمارية بتوريط ــه ــي حادث ــة الس ــطو ع ــى بري ــد وه ـران س ــنة
 ،١٩٥٠استعملت سيارته لنقل النقـود مـن وهـران إ ـى الجزائـر العاصـمة .لجـأ
إ ى القاهرة سنة  ١٩٥١بعد أن ثـار ضـد قـرار الحـزب الـذي طلـب منـه تسـليم
نفسـ ـ ــه للسـ ـ ــلطات الاسـ ـ ــتعمارية وأصـ ـ ــبح منـ ـ ـ ً
ـدوبا لحركـ ـ ــة انتصـ ـ ــار الحريـ ـ ــات
الديمقراطي ــة ــي الق ــاهرة وعض ـ ًـوا ــي ج ــة تحري ــر املغ ــرب العرب ــي ال ـ ك ــان
يرأسها عبد الكريم الخطابي ،ومن موقعه هذا حاول التقريب بـ ن املصـالي ن
واملرك ــزي ن دون ج ــدوى وبع ــد ان ــدالع الث ــورة س ــاهم ــي تزوي ــد ج ــيش التحري ــر
الــوط باألســلحة و ــي ضــمان الــدعم العربــي للثــورة .اعتقــل مــع أحمــد بــن بلــة
ورفقائــه يــوم  ٢٢أكتــوبر  ١٩٥٦بعــد اختطــاف الطــائرة ال ـ كانــت تقلهــم إ ــى
ت ــونس ،ول ــم يطل ــق س ـراحه إال ــي  ١٩م ــارس ُ .١٩٦٢ع ـ ن عض ـ ًـوا ــي املجل ــس
الوط للثورة الجزائريـة وش ً
ـرفيا ـي لجنـة التنسـيق والتنفيـذ ـي سـنة ،١٩٥٧
كم ـ ــا أدرج اس ـ ــمه ك ـ ــوزير دول ـ ــة ـ ــي الحكوم ـ ــة املؤقت ـ ــة للجمهوري ـ ــة الجزائري ـ ــة
) (١٩٦٢-١٩٥٨بعد توقيف القتال أطلـق سـراحه ـي  ١٩مـارس  ١٩٦٢برفقـة
أحمد بن بلة .انظر:

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

٢٤

سعاد يمينة ،الثورة الجزائرية...

(83) Farhat Abbas, Autopsie d’une guerre l’aurore,
Edition Garnier, Fières, Paris, 1981, P.59, 60-,61.

) (٨٤سليمان الشيخ ،الجزائر تحمل السالح ،مرجع سابق ،ص .٢٩٦
ً
ً
) (٨٥وضــع مصــا ي لحزبـه الجديــد )الحركــة الوطنيــة الجزائريــة( هــدفا مزدوجـا ،هــو
البحــث عــن حــل ســلم متفــاوض عليــه مــع فرنســا ،ثــم محاربــة ج ــة التحريــر
الــوط ال ـ اعت ﺮ ــا مغتصــبة ــي طمعهــا بــأن تكــون املمثــل الوحيــد للشــعب
وللحركــة الوطنيــة الجزائريــة ،إال أن املصــالية تطمــع ــي مثــل هــذا ً
تمام ـا ،وإذا
ي جا ت حركة التحرير فذلك لكي تفرض ي نفسها هذﻩ القدرة الحصرية
ع ى التمثيل ،انظر :سليماني الشيخ ،املرجع نفسه ،ص .٢٩٦
) (٨٦تم اختيار اسم الحركـة الوطنيـة الجزائريـة مـن طـرف مصـا ي ملـا لـه مـن شـهرة
واس ــعة ومكان ــة هام ــة ــي أوس ــاط لجم ــاه ﺮ ،انظ ــر :محم ــد العرب ــي الزب ــﺮي،
الثـ ــورة الجزائريـ ــة ـ ــي عامهـ ــا ٔالاول ،املؤسسـ ــة الوطنيـ ــة للكتـ ــاب ،الجزائـ ــر،
 ،١٩٨٤ص.١٩٦
ً
) (٨٧ك ـ ــان ه ـ ــذا التنظ ـ ــيم تجس ـ ــيدا لالنقس ـ ــام ال ـ ــذي تعرض ـ ــت ل ـ ــه حرك ـ ــة انتص ـ ــار
الحريــات الديمقراطيــة ،إال أنــه لــم ي ـ ل إ ــى الشــارع إال بعــد مــيالد الج ــة التحريــر
ً
ً
ورافض ـا قياد ــا للثــورة الجزائريــة .انظــر :الطــاهر
منافس ـا لهــا
الــوط الــذي وقــف
ُ
حليﺴ ي حوار مع الدكتور رابح بلعيـد ،هكـذا خطفـت ج ـة التحريـر الثـورة مـن
مص ــا ي ،الحلق ــة الرابع ــة ،جري ــدة الش ــروق الي ــومي ،ع ــدد ٔ ،١٤٨الاربع ــاء  ٠٢م ــاي
 ،٢٠٠١ص.٥
) (٨٨يشـ ﺮ املجاهـد ع ـي هـارون أنـه بعــد مـرور مـؤتمر هورنـو ـي شـهر جويليــة ١٩٥٤
ظه ــر تج ــاﻩ جدي ــد ي ــﺮز انفص ــال املص ــالي ن والتف ــافهم ح ــول ال ــزعيم ــي إط ــار
تنظــيم مهيكــل ،ولــم يكــن للحركــة الوطنيــة الجزائريــة أي مع ـ أو أثــر إال بعــد
انــدالع الثــورة ــي أول نــوفم ﺮ  ١٩٥٤لتجســيد انقســام حركــة انتصــار الحريــات
الديمقراطية .انظر:
Ali Haroun, la 7eme wilaya, Op.Cit, pp. 254 - 257.

) (٨٩سليمان الشيخ ،املرجع السابق ،ص .١٣٩
(90) Mohamed Teguia, l’Algérie en guerre, OPU, Alger,
1988, P. 172

) (٩١محمد حربي ،ج ة التحرير الوط  ،مصدر سابق ،ص.١٢٩
ً
وأيضا:
) (٩٢بنيام ن سطورا ،املرجع السابق  ،ص .٢٢٨
ً
وأيضا:

Yves Courrière, la Guerre d’Algérie les fils de la
toussant, Fayard, Paris, 1991, P. 432.

Jacques Simon, Messali Hadj 1898-1974 Chronologie
commentée, L’Harmattan, Paris, 2002, P.175.

ً
وأيضا:

وانظر ً
أيضا :محمد عباس ،خصومات تاريخية ،دار هومة ،الجزائر،٢٠١٠ ،
ص.٤٠

(93) Mohamed Belkacem, Témoignages de Mohamed
Bouda, In, Réflexions, Messali hadj 1898-1998
parcoure et témoignages, Op.cit., p. 04-210.

Mohamed Harbi, Les Archives de la révolution
Algérienne , Ed. Jeune Afrique, Paris, 1981, P133-139.

) (٩٨نش ـ ﺮ ــي هــذا الســياق إ ــى مســا ي كــل مــن مصــطفى بــن بولعيــد لــدى مصــا ي
الحـ ــاج ،وكـ ــريم بلقاسـ ــم لـ ــدى مـ ــوالي مربـ ــاح ،الـ ــذي اعت ـ ــﺮ أنـ ــه الفائـ ــدة مـ ــن
الاتصــال بالنــاطق ن باســم اللجنــة الثوريــة ألن هــؤالء ليســوا ــي حقيقــة ٔالامــر
سوى مفوض ن باسم اللجنة املركزية ،انظر:
Mohamed Harbi, La Guerre commence en Algérie,
Op.Cit, P. 77
(99) Mohamed Harbi, le FLN mirage et réalité, Op.Cit,
P. 147-148.

) (١٠٠محمد حربي ،ج ة التحرير ٔالاسطورة والواقع ،مصدر سابق ،ص.١٣٠
وانظر ً
أيضا :بنيام ن سطورا ،املرجع السابق ،ص .٢٣٣
) (١٠١يرى محمد حربي بأن عبان رمضان يعت ﺮ املثقف الوحيد الذي كان ي
نفس الوقت رجل فعل قدم لج ة التحرير ي الداخل الوجه السياﺳ
الذي كانت الج ة بحاجة ماسة إليه ،ولم يعد يسمح للحركة الوطنية
بأن تقدم نفسها للرأي العام ع ى أ ا صاحبة املبادرة للثورة وهو ما كان
ي اعتقاد الكث ﺮين من أتباع كريم بلقاسم .انظر:
Mohamed Harbi, Mirage et réalité, Op.cit, P.147-148149.

) (١٠٢سوف يعجل املواجهة ب ن الطرف ن حادثة اغتيال مناضل قديم ي حزب
الشعب الجزائري الذي كان فندقه بشارع أوم ﺮ ي الدائرة الثالثة ي
باريس ملجأ لغ ﺮ الشرعي نٔ ،الامر الذي دفع بعبان رمضان إ ى توجيه
تحذير للحركة الوطنية الجزائرية ي أول جوان  .١٩٥٥انظر:
Mohamed Harbi. P. 148-149.

وانظر ً
أيضا :محمد العربي الزب ﺮي ،الثورة ي عامها ٔالاول ،م م ك ،الجزائر،
 ،١٩٨٤ص .٢٠١
) (١٠٣لم تنقطع الاتصاالت ب ن الج ة والحركة الوطنية كانت آخرها تلك ال
قام ا كل من فيال ي ،ؤالام ن دباغ ن ي شهري مايو وسبتم ﺮ ١٩٥٥
انظر:

Khalfa Mammeri, Op.Cit, P. 151.

) (١٠٤محمد حربي ،املصدر السابق ،ص .١٣٠ - ١٢٩
) (١٠٥صوت الشعب ) :(La Voix de Peupleصدر أول عدد م ا يوم ١
ديسم ﺮ  ١٩٥٤و ي الناطقة باللغة الفرنسية ،وكانت تطبع ي مطبعة
) (Sarebruk Funkو ي مطبعة خاصة بال ﺮوتسكي ن الذين شجعوا
الحركة الوطنية املصالية وساهموا ي تأسيس هذﻩ الجريدة ،ومن أهم
محرر ا نذكر :ع ي بوقرط ،والسيد ع ي قداح.
) (١٠٦بنيام ن سطورا ،مصا ي الحاج ،مرجع سابق ،ص.٢٣٣
) (١٠٧استند سطورا ي توضيح هذﻩ الجملة ع ى وثيقة خاصة بالحركة الوطنية
Bulletin d’information du MNA N°19-20, du 20 Juin
1958, Rome, P.3

انظر :بينيام ن سطورا ،املرجع نفسه ،ص  .٢٤٦-٢٣٣وللمزيد من التفاصيل
حول معاقل نشاط الحركة املصالية ي الجزائر ،انظر :الخريطة ي امللحق.
(108) Mohamed Harbi, Mirage et réalité, Op.cit, p. 148
– 149.
(109) Ibid. P148, 149.
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) (٩٤ل ـ ـم تع ـ ــد خالي ـ ــا القاع ـ ــدة تض ـ ــم أك ـ ــﺮ م ـ ــن ثالث ـ ــة إ ـ ــى خمس ـ ــة مناض ـ ــل ن م ـ ــع
الالمركزيــة ــي التنظــيم واســتقاللية التســي ﺮ بالنســبة لألقــاليم )املنــاطق( ،ولــم
يعــد للقيــادة الوطنيــة غ ــﺮ دور سياﺳ ـ  .انظــر :محمــد حربــي ،املصــدر نفســه،
ص .١٢٨
) (٩٥وقد وقع نفس ال ء ي القطاع الوهراني ،كمـا يشـ ﺮ حربـي ـي نفـس السـياق
بــأن هــذﻩ الخطــوات ان ــت بالتفكيــك الكامــل للمنظمــة املصــالية ال ـ نجحــت
ج ــة التحريـر الــوط ــي اســتيعاب مناضـ ي قاعــد ا ــي الشــمال القســنطي .
انظر :محمد حربي ،املصدر السابق ،ص .١٢٩

ً
وأيضـ ـا :محم ــد عب ــاس ،الثـ ــورة
) (٩٦س ــليمان الش ــيخ ،املرج ــع الس ــابق ،ص.٢٩٣
الجزائرية نصر بال ثمن ،املرجع السابق ،ص .٧٩
) (٩٧يفهم الباحث من خالل قراءتـه لـنص الرسـالة بـأن ج ـة التحريـر الـوط ـي
ّ
مشكلة من عناصر مطرودة من حركة انتصار الحريات الديمقراطية وفشلت
ــي تفج ــﺮ الثــورة ،حيــث ولــدت وماتــت ــي اليــوم نفســه ،و ــي الثــاني مــن نــوفم ﺮ
رفع ــت الحرك ــة الوطني ــة الجزائري ــة راي ــة الجه ــاد بزعام ــة مص ــا ي ــي ٔالاوراس
والقبائــل بقي ــادة ب ــن بولعي ــد ،وكــريم بلقاس ــم الــوفي ن بوال م ــا ملصــا ي .انظ ــر
التفاصيل ي كتاب:
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Jacques Simon , Missali Hadj (1898-1974) lapassion de
de l’agérie libre , Préface de Guy le néouannic,
Éditions Tirésias, Paris, 1998, p.193, 194.

دراﺳﺎت
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٢٥

دراﺳﺎت

سعاد يمينة ،الثورة الجزائرية...

) (١١٠عادت هذﻩ التقنيات إ ى الظهور بعد أن استخدمها حزب الشعب
الجزائري حركة انتصار الحريات الديمقراطية للتغلغل ي أوساط السكان
والطبقات الشعبية سنوات ) .(١٩٤٧-١٩٤٦انظر :محمد حربي ،املصدر
السابق ،ص.١٢٩
(111) Sliman Chikh, L’Algérie en armes, OPU, Alger,
1981, p.132.

ً
وأيضا :ي ي بوعزيز ،املرجع السابق ،ص .١١٦
) (١١٢محمد حربئ ،الاسطورة والواقع ،مصدر سابق ،ص .١٢٩وانظر ً
أيضا:

Khalfa Mammeri, Op.cit., p.188

ّ
) (١١٣مثل الطائفة املزابية ي صراعهم ضد الحركة الوطنية كل من الشيخ
إبراهيم بيوض ،ومفدي زكرياء.

(114) Mohammed Lebjaoui, Bataille d’Alger ou bataille
d’Algérie, Ed. Gallimard, Paris, 1972 P27, 28, 29.

وانظر ً
أيضا:

Benyoucef Ben khadda, Op.Cit., p.52.

) (١١٥مع اية شهر ف ﺮاير وبداية شهر مارس اشتدت الصدامات املسلحة ب ن
الج ة والحركة الوطنية ي منطقة القبائل ووقعت عدة اشتباكات ي
البويرة وذراع امل ان وواضية ) (Ouadhiaوع ن بسام...انظر :محمد
حربي ،املصدر نفسه ،ص.١٣٢
) (١١٦سليمان الشيخ ،املرجع السابق ،ص .٢٩٨
) (١١٧نفسه ،ص .٩٨

ً
وأيضا :محمد حربي ،حياة تحد
) (١٢٩محمد حربي ،املصدر السابق ،ص.١٣٠
وصمود مذكرات سياسية ) ،(١٩٦٢-١٩٤٥ترجمة عبد العزيز بوباك ﺮ،
دار القصبة ،الجزائر ،٢٠٠٤ ،ص  .١٤٨وللتوضيح أن اسم إسماعيل هو
الاسم املستعار ملحمد بوضياف سنة .١٩٥٤
) (١٣٠فت ي الديب ،جمال عبد الناصر وثورة الجزائر ،ط ،١دار املستقبل
العربي ،مصر ،١٩٨٤ ،ص.٧٧
) (١٣١جمعة بن زروال ،الحركة الوطنية الجزائرية املصالية وموقفها من
الثورة ) ،(١٩٦٢-١٩٥٤مذكرة ماجست ﺮ ي تاريخ الثورة ،قسم التاريخ،
جامعة العقيد الحاج لخضر ،باتنة ،٢٠٠٢ ،ص .٤٩
) (١٣٢لقد كانت املصالح الفرنسية تدرك املكاسب ال يمكن أن تحققها حالة
العداء ب ن الطرف ن .انظر:
Pierre Vidal-Naquet, Une fidélité têtue, In, Vingtième
Siècle. Revue d'histoire. N°10, avril-juin 1986. P 5.

وانظر ً
أيضا:

Mohammed Teguia .Op.Cit., P.173

) (١٣٣انظر بالتفصيل:
El Moudjahid , Numéro spécial, N° 4, Edition
Résistance Algérienne, (SD), P.63

ً
وأيضا :بنيام ن سطورا ،مصا ي الحاج ،مرجع سابق ،ص  .٢٥٤وسليمان الشيخ،
الجزائر تحمل السالح ،املرجع سابق ،ص .٣٢٤

(118) Ali Haroun, la 7eme wilaya…, Op.Cit. P.270.
(119) Ibid., P. 271 – 276.

) (١٢٠محمد حربئ ،الاسطورة والواقع ،مصدر السابق ،ص.١٣٥
) (١٢١نذكر م م مسعود قدروج عضو اللجنة املركزية ي )ح أ ح د ( الذي
ً
أصبح مسئوال ي فدرالية الج ة ،وحسن زروق الذي أصبح كذلك
مسؤول والية باريس ،انظر :محمد حربي ،نفس املصدر ،ص.٣٤٣ - ١٣٥
) (١٢٢يعود الفضل ي تأسيس الفدرالية إ ى طربوش ،ومسعود قراس،
ومحساس ،وللمزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع ،انظر :محمد
عباس ،مثقفون ي ركب الثورة ،ي كواليس التاريخ ) ،(٢دار هومة،
الجزائر ،٢٠٠٤ ،ص  .٢٣٩ -٢٣٢وحول التفاصيل التاريخية حول نشأة
فدرالية ج ة التحرير الوط ي فرنسا انظر:

Ali lakhlifi, Naissance.de la fédération de France
Banquiers du Fln ou 7éme wilaya , in Archives
d’Algérie (magazine) , les Dossiers de la Révolution , N06, mars2005, p.4-10.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

) (١٢٣انظر بالتفصيل نص املذكرة ال بعث ام صا ي إ ى الرئيس مجلس وزراء
بسورية ي  ١٠مارس  ١٩٥٧ي كتاب:
Mohammed Harbi, les Archives de la Révolution ,
Op.cit, P.133-139.
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) (١٢٤محمد حربي ،ج ة التحرير الوط  ،مصدر السابق ،ص  .١٣٥للمزيد من
التفاصيل حول مناطق املواجهة ب ن ج ة التحرير الوط والحركة
الوطنية الجزائرية ) (MNAخالل الف ﺮة ) .(١٩٦٢-١٩٥٥ي فرنسا انظر:
الخريطة ي امللحق.
) (١٢٥بنيام ن سطورا ،مصا ي الحاج ،املرجع السابق ،ص .٢١٩
) (١٢٦بنيام ن سطورا ،مصا ي الحاج ،املرجع السابق ،ص .٢١٩
وانظر ً
أيضا:
M’hamed Yousfi, Le Complot, Op.Cit., p152.
) (١٢٧الطاهر حليﺴ  ،املرجع السابق ،ص .٥
ً
) (١٢٨محمد حربئ ،الاسطورة والواقع ،مصدر سابق ،ص .١٣٠وانظر أيضا:
شهادة حس ن لحول ،ي محمد عباس ،رواد الوطنية ،املرجع السابق،
ص.٧٥-٥٩

א
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٢٦

دراﺳﺎت

الطاهر جبلي ،الواقع العسكري للثورة الجزائرية...
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أستاذ محاضر التاريخ املعاصر
قسم التاريخ – جامعة أبي بكر بلقايد
تلمسان – جمهورية العراق
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ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ  ..ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ  ..ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ

اغتنمت القيادة املنبثقة عن اجتماع الـ  ٢٢الذي انعقد ي
شهر جوان  ١٩٥٤الفرصة للتفك ﺮ ي أطوار العمل الثوري و ي أول
اجتماع لهذﻩ اللجنة ي ي القصبة ي الجزائر العاصمة ،وضع
أعضا ا الخمسة ً
ً
داخليا قرروا فيه ما يـ ي:
قانونا
 -١تقوية املنظمة الجديدة عن طريق ضم ٔالاعضاء السابق ن
للمنظمة الخاصة وهيكل م ي التنظيم الثوري الجديد.
 -٢استئناف التكوين العسكري باالعتماد ع ى منشورات املنظمة
الخاصة ال أعيد طبعها.
)(٢
 -٣تنظيم الفرق ال تتو ى جمع السالح.
و ي نفس الوقت خرجت هذﻩ اللجنة ي ٔالاخ ﺮ بإقرار مبدأين اثن ن
واس ﺮاتيجية من ثالثة مراحل:
ً
 أوال :الالمركزية ي املبادرة والقرار لسبب اتساع الرقعة
الجغرافية وضعت ٕالامكانياتٔ ،الامر الذي يصعب من مهمة
جهاز مركزي ي عملية تسي ﺮ الكفاح بشكل فعال.
ً 
ثانيا :أولوية الداخل عن الخارج أي أن القرارات الهامة يجب
)(٣
أن تصدر من الثوار املقاتل ن ي الداخل.
أما املراحل فﻬ  :مرحلة بناء الهيكل السياﺳ )ج ة التحرير
الوط ( ،والعسكري )جيش التحرير الوط ( لتحض ﺮ العمل املسلح
وضمان اتساعه.
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الطاهر جب ي ،الواقع العسكري للثورة الجزائرية ي مرحل ا ٔالاو ى
) :(١٩٥٦-١٩٥٤دراسة تحليلية نقدية لإلمكانيات املادية والبشرية-.
دورية كان التاريخية -.العدد الواحد والعشرون؛ سبتم ﺮ .٢٠١٣
ص .٣٩ – ٢٧

 ₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ

)(١
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<<

شكلت ٕالامكانيات املادية والبشرية ضرورة مملحة بالنسبة
لقادة الثورة ،باعتبارها من املسائل الحيوية والحساسة النطالق
واستمرارية أي عمل ثوري ،وتجمع املصادر التاريخية املكتوبة
والشفوية م ا ع ى أن ٕالامكانيات املادية والبشرية املتوفرة عند
انطالق العمل املسلح ضئيلة ً
جدا ،فهناك نسبة قليلة من
املجاهدين ال يتجاوز عددهم ثالثة آالف مجاهد مسلح ن ببنادق
الصيد وبنادق أوتوماتيكية من مخلفات الحرب العاملية الثانية
صالحة لالستعمال بنسبة العشر ،أي أن طلقة واحدة من ب ن
عشرة طلقات نارية تكون صالحةٔ .الامر الذي أدى بالثورة التحريرية
عشية انطالق ا إ ى مواجهة مشاكل عدة تعلقت بمتطلبات العمل
العسكري كالتحويل والتموين ،وهياكل التنسيق ،والتخطيط
لعمليات التسليح ،والتخزين ،وإنشاء املخابئ ،وتوزيع الرجال
ؤالاسلحة ع ى كافة املناطق العسكرية بشكل محكم ،وع ى هذا
ٔالاساس حاول قادة الثورة ،التكيف مع الظروف واملستجدات
ً
خصوصا ي ميدان التسليح والتموين.
ومعالجة هذﻩ املشاكل بدقة
ويمكن القول؛ بأن ج ة التحرير الوط أعلنت انطالق الثورة
التحريرية بإمكانيات مادية جد ضعيفة خص ً
وصا إذا ما قورنت
بإمكانيات العدو الضخمة ّ
املدعمة بمليون أوروبي ي الجزائر أغل م
مسلحون بأسلحة حربيةٔ ،الامر الذي دفع بالبعض إ ى القول بأن
الثورة انطلقت ً
تقريبا من الصفر.
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٢٧

دراﺳﺎت

الطاهر جبلي ،الواقع العسكري للثورة الجزائرية...

-

 مرحلة تعميم انعدام ٔالامن ع ى نطاق واسع.

)(٤

 مرحلة تكوين املناطق )توزيع املسؤوليات(.
وبعد كسب تأييد كل من مسؤو ي منطقة القبائل وأعضاء نواة
الوفد الخار ي ي القاهرة ،اجتمعت لجنة الستة يوم  ١٠أكتوبر
 ١٩٥٤لوضع حصيلة العمل حيث سجلت ما ي ي:
)(٥
) (١صعوبة الحصول ع ى ٔالاسلحة.
) (٢اتساع الهوة ب ن التيارين ي حركة الانتصار من أجل
الحريات الديموقراطية الذين أعلنوا حربا كالمية بي م عن
طريق الصحافة واملناش ﺮ.
) (٣فشل الاتصاالت مع الشخصيات القديمة ي الحزب لكسب
)(٦
تأييدهم.
ً
ومواصلة للعمل امليداني النطالق الثورة ،تم اق ﺮاح رئاسة هذﻩ
املبادرة أي زعامة الثورة ع ى املناضل ٔالام ن دباغ ن وتغطي ا
بشخصيته غ ﺮ أنه رفض ذلك ،فاختار أعضاء اللجنة مبدأ القيادة
الجماعية ،وتم تحديد يوم  ١٩٥٤/١٠/١٥كأجل الندالع الثورة
التحريرية غ ﺮ أنه بسبب تسرب بعض املعلومات إ ى السلطات
)(٧
الاستعمارية تراجع قادة اللجنة عن هذا التاريخ.
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-

أما رئيس اللجنة محمد بوضياف (١٤)،فقد أسندت إليه مهمة
ربط كافة هذﻩ القيادات بأعضاء الوفد الخار ي باإلضافة إ ى
مسؤولية ريب السالح إ ى املنطقة الغربية (١٥).و ي القاهرة تم
ً
تعي ن أحمد بن بلة) (١٦مسؤوال عن إدارة نكتب الثورة )نواة الوفد
الخار ي( بالدعاية للثورة الجزائرية وتنوير الرأي العام باإلضافة إ ى
جمع ٔالاموال ؤالاسلحة (١٧).وحول طريقة العمل الثوري يذكر محمد
بوضياف ي شهادته أنه حددت اس ﺮاتيجية ع ى ثالث مراحل
زاوجت ب ن العمل السياﺳ والعمل العسكري:
 املرحلة ٔالاو ى :إقامة الجهاز العسكري والسياﺳ للتحض ﺮ
والتوسع وكان هدف هذﻩ املرحلة سياسيا نظرا ملفاجأة
الجماه ﺮ وافتقارها لألخبار .عند الاندالع فإن مهمة الخاليا
السياسية وح حام ي السالح مهم م الرئيسية ي شرح ُبعد
وطبيعة وأهداف الحركة للجماه ﺮ قصد كسب التعاطف
)(١٨
واملساندة.


املرحلة الثالثة :ي مرحلة تكوين مناطق محررة إليواء نواة
قيادة وطنية للثورة تكون صورة مصغرة عن قيادة ما بعد
)(٢٠
الاستقالل.

أما بالنسبة لألسلحة ؤالاموال ،يذكر محمد بوضياف بأ ا
شكلت املهمة ما قبل ٔالاخ ﺮة بالنسبة للجنة الستة و ي هذا السياق
كلفت كل منطقة لتدب ﺮ ٔالاموال بوسائلها الخاصة ،أما ٔالاسلحة فإن
املخزن الرئيﺴ كان يوجد باألوراس وضم حوا ي  ٣٠٠قطعة
إيطالية تم شراؤها من ليبيا خالل ف ﺮة املنظمة الخاصة خزنت ي
املرحلة ٔالاو ى بوادي سوف ثم نقلت إ ى ٔالاوراس أين خبئت ي
)(٢١
براميل مملوءة بالزيت.
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املرحلة الثانية :تتمثل ي انعدام ٔالامن الشامل  ،وذلك بشل
الحياة الاقتصادية للبالد عن طريق التخريب وال ديم
املتواصل وضرب البنية التحتية لالستعمار والهجوم ع ى مراكز
)(١٩
العدو وثكناته وإجبار السكان ٔالاوروبي ن ع ى مغادرة البالد.

ISSN: 2090 – 0449

التقى قادة لجنة الستة مرة أخرى يوم  ١٩٥٤/١٠/٢٤أين تم
وضع آخر اللمسات الندالع الثورة التحريرية ،وقد تم ي هذا
الاجتماع مناقشة قضايا مهمة وانتﻬ ي ٔالاخ ﺮ إ ى القرارات
التاريخية التالية:
 -١تسمية املنظمة الثورية الجديدة بج ة التحرير الوط  ،حلت
محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل  ،CRUAوفتح باب
العضوية ف ا لكل من يرغب ي املساهمة ي تحرير الجزائر ع ى
يكون الالتحاق بصفة فردية )أي ليس ي إطار جمعيات أو
أحزاب(.
 -٢تسمية املنظمة العسكرية بجيش التحرير الوط يدعم العمل
السياﺳ وينفد القرارات العسكرية.
 -٣تحديد ٔالافكار الرئيسية لتحرير نداء سياﺳ يذاع ليلة أول
)(٨
نوفم ﺮ ،وهو الذي عرض فيما بعد بنداء أول نوفم ﺮ.
 -٤تحديد تاريخ اندالع الثورة التحريرية وقد كان الختيار هذا
التاريخ وهو ليلة ٔالاحد إ ى يوم الاثن ن أول نوفم ﺮ  ١٩٥٤كتاريخ
النطالق العمل املسلح العتبارات تكتيكية وعسكرية.
 -٥تحديد كلمة السر ليلة أول نوفم ﺮ ) ١٩٥٤خالد وعقبة(.
 -٦تحديد خريطة املناطق وتوزيع املسؤوليات بشكل ائي لتقسم
ال ﺮاب الوط إ ى خمس مناطق كتا ي:
 املنطقة ٔالاو ى )ٔالاوراس النمامشة( يقودها مصطفى بنبولعيد) (٩بمساعدة بش ﺮ شيحاني.

-

املنطقة الثانية )الشمال القسنطي ( يقودها ديدوش مراد
بمساعدة زيرود يوسف.
املنطقة الثالثة )القبائل( يقودها كريم بلقاسم بمساعدة
عمر أوعمران.
املنطقة الرابعة )الجزائر العاصمة وضواح ا( يقودها رابح
)(١٠
بيطاط بمساعدة سويداني بوجمعة.
املنطقة الخامسة )وهران( قائدها محمد العربي بن
)(١٢
مهيدي) (١١بمساعدة بن عبد املالك رمضان.
أما منطقة الجنوب )الصحراء( فإ ا تركت إ ى وقت
)(١٣
الحق.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

٢٨

دراﺳﺎت

الطاهر جبلي ،الواقع العسكري للثورة الجزائرية...

 D^jÃÖ]æì‚ÃÖ]Eíè^Û{{{{{Ö]íéÃ•çÖ]V^⁄éÞ^m

 í{{{{{{éÖ^¹]íéÃ•çÖ]V^⁄nÖ^m

…]±æù]^ãj×u†Ú»ì…çn×Öë†ÓŠÃÖ]ÄÎ]çÖ]V^⁄Ãe
DMUQRIMUQPE

ُيالحظ الباحث ي واقع الثورة العسكري ي مرحلته ٔالاو ى أن
جل الكتابات التاريخية ومذكرات املجاهدين خالية من ٕالاحصائيات
ً
خصوصا ي غياب الوثائق ال تعت ﺮ حجر ٔالاساس ي
الدقيقة
البحث التاري ي ٔالاكاديم  ،وع ى هذا ٔالاساس سوف نحاول ي
سياق ضبط ٕالامكانيات املادية والبشرية ال انطلقت ا الثورة
ً
وفقا للتقسيم العسكري الذي وضعه قادة ج ة وجيش التحرير
ً
عموما
الوط قبل الانطالقة الاعتماد ع ى املادة التاريخية املتاحة
ؤالاكاديمية املوثقة م ا ع ى وجه الخصوص .لقد واجهت الثورة
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أما بخصوص الوضع املا ي الذي عرفته انطالقة الثورة
املسلحة ،فقد كان للرواد ٔالاوائل الدور ٔالاساس ي عملية التمويل،
و ي هذا ٕالاطار يمكن ٕالاشادة بالخطوة ال قام ا مصطفى بن
بولعيد ،حيث أقدم ع ى رهن قسم كب ﺮ من ممتلكاته الخاصة
لفائدة الثورة (٣٠).ونفس ال ء قام به ديدوش مراد ،وتمكن الحاج
بن عال من جمع ت ﺮعات قدرت قيم ا بـ ) (١٥٠٠٠٠فرنك قديم ي
منطقة الظهرة (٣١).و ي منطقة الشمال القسنطي تم جمع
اش ﺮاكات املنخرط ن ال كانت مجمدة من مارس إ ى جويلية
 (٣٢)،١٩٥٤وحسب شهادة املجاهد لخضر بن طوبال أن م انية
املنطقة الثانية لتفج ﺮ الثورة لم تتجاوز ) (٦٠ألف فرنك قديم وقد
كان بحوزة زيرود يوسف ) ١٥٠٠٠فرنك( أما عمار بن عودة الذي
كان ي نوا ي عنابة وجد لديه ) (٤٥٠٠فرنك قديم (٣٣).أما بالنسبة
لبالد القبائل فقد احتفظ كريم بلقاسم لنفسه بمجموع الاش ﺮاكات
الخاصة باملصالي ن ،وحسب املناضل أحمد مزغنة أن املكتب
السياﺳ سمح لكريم باستخالص ) (%١٠من محصول الاش ﺮاكات
لشراء ٔالاسلحة (٣٤).إضافة إ ى الاش ﺮاكات ال كان يقدمها السكان
ي املدن ؤالارياف ،وهو ما يؤكدﻩ املناضل املدعو ﺳ ناصر الذي
ً
ً
كان مسؤوال ي الجهة الغربية من الوطن قائال "تم تكوين لجنة
ً
مجاهدا ممن يعرفون تلك الجهات معرفة
ضمن أث عشر
صحيحة ،وقد تحمل الشعب أعباء التمويل إذ فرضت عليه
اش ﺮاكات مع مراعاة طاقة كل واحد" (٣٥).ويذكر املناضل محمد
بوضياف أنه بالرغم من هذﻩ املجهودات ،فإنه عندما اق ﺮبت ساعة
تفج ﺮ الثورة وحان وقت جلب ٔالاسلحة من الخارج ،لم يتوفر لدى
)(٣٦
ج ة التحرير الوط سوى ) (١٤٠٠٠٠٠فرنك.
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ي خضم هذﻩ الظروف الصعبة ،شكلت ٕالامكانيات املادية
والبشرية ضرورة مملحة بالنسبة لقادة الثورة ،باعتبارها من
املسائل الحيوية والحساسة النطالق واستمرارية أي عمل ثوري.
ولعل من أهم الصعوبات ال تواجه الباحث ي دراسة هذا
املوضوع ،قلة املصادر التاريخية )الشهادات الحية والوثائق
ٔالارشيفية( ال تعطي إحصائيات دقيقة حول التعداد املادي
والبشري الذي انطلقت به الثورة إ ى غاية مؤتمر الصومام
 (٢٢).١٩٥٦وع ى الرغم من ذلك تجمع الكتابات التاريخية ع ى أن
ٕالامكانيات املادية والبشرية املتوفرة عند انطالق العمل املسلح
ضئيلة ً
جدا ،فهناك نسبة قليلة من املجاهدين ال يتجاوز عددهم
ثالثة آالف مجاهد مسلح ن ببنادق الصيد وبنادق أوتوماتيكية من
مخلفات الحرب العاملية الثانية صالحة لالستعمال بنسبة العشر،
)(٢٣
أي أن طلقة واحدة من ب ن عشرة طلقات نارية تكون صالحة.
ويعود السبب ي ذلك إ ى بقاء هذﻩ ٔالاسلحة مدة طويلة ي باطن
ٔالارض ،وبالتا ي تعرضها للبلل والرطوبة باإلضافة إ ى أن أسلحة
املنظمة الخاصة ي بدورها كانت مدفونة ي مطام ﺮ تحت ٔالارض ي
)(٢٤
منطقة ٔالاوراس منذ سنة .١٩٤٧
وهناك قطع أخرى اش ﺮاها املناضلون بأموالهم الخاصة ،من
مخلفات الحرب العاملية ً
تأهبا ألي عمل مسلح (٢٥)،وتذهب بعض
الروايات التاريخية إ ى أن عملية شراء ٔالاسلحة لم تكن ي ٔالاخرى
معممة ع ى كافة مناطق الجزائر ،بحيث لم يتمكن املناضلون ي
الشمال القسنطي من الحصول سوى ع ى ستة أو سبعة قطع من
ٔالاسلحة من مخلفات الحرب العاملية الثانية ،واملنطقة الوحيدة
ال كانت ت ﺮبع ع ى كمية ال بأس ا من ٔالاسلحة ٔالاوتوماتيكية ي
منطقة ٔالاوراس (٢٦).وتجدر ٕالاشارة ي هذا السياق إ ى؛ أن كمية
ٔالاسلحة ال تم جمعها إ ى غاية انطالق الثورة كانت مخبئة ي كل
من مخازن ٔالاصنام ،ؤالاغواط ،والقبائل ،والجزائر العاصمة،
ً
حاليا( ،بعد أن
وجبال ٔالاوراس وكوندي سمندو )زيرود يوسف
فشلت الشرطة الفرنسية ي الوصول إ ى هذﻩ املخابئ إثر عمليا ا
)(٢٧
التفتيشية.
ً
لكن الذي حدث ولم يكن متوقعا أخلط حسابات محمد
بوضياف ورفاقه بشأن حجم ٕالامكانيات املتوفرة لتفج ﺮ الثورة.
حيث أن زلزال ٔالاصنام الذي وقع ي شهر سبتم ﺮ  ١٩٥٤ترتب عنه
إتالف مخزون ٔالاسلحة بكامله وفقدان املكلف ن بحراسته ،و ي
ٔالاغواط سلم السالح إ ى الشرطة الفرنسية عن طريق أحد العمالء.
أما مخزون منطقة القبائل فقد كان بيد امليصالي ن وبذلك لم
تسلم سوى مخازن السمندو ؤالاوراس والجزائر ال ال يزيد
رصيدها من ٔالاسلحة عن ) (٣١٠قطعة و ي من صنع إيطا ي أك ﺮ
من ربعها غ ﺮ صالح لالستعمال ،ويعت ﺮ مخزن ٔالاوراس أغناها حيث
كان يتوفر ع ى ) (٣٠٠قطعة سالح سلمت بعضها إ ى كل من منطقة
القبائل ومنطقة الشمال القسنطي ي ف ﺮة كان املناضلون ي ﺮقبون

قدوم أسلحة من الخارج (٢٨).والجدير بالذكر؛ أنه لم يتم دخول أية
قطعة سالح من خارج سواء من املغرب كما كان ً
متفقا عليه ي لقاء
برن بسويسرا ،أو من مصر ال كانت تنتظر قيام الثورة الجزائرية،
ً
موجودا داخل البالد من
وعليه اعتمد القادة ٔالاوائل ع ى ما كان
ٔالاسلحة ال تم شراءها من ليبيا سن  ١٩٤٨ ،١٩٤٧وقدرت
بحوا ي ) (٥٠٠قطعة سالح أدخلت إ ى الجزائر ع ى طريق غدامس
)(٢٩
ثم الواد وبسكرة ومشونش وأريس.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

٢٩

الطاهر جبلي ،الواقع العسكري للثورة الجزائرية...

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

و ي يوم  ٣١أكتوبر وزع السالح ع ى املجاهدين ي ٔالاوراس بعد
إخراجه من املطام ﺮ وتنظيفه ،وبذلك وصلت شحنات منه إ ى كل
من مشونش ،وبنيان ،وغس ﺮة تاحموت ،وكيمل ،وزالطو ،وأريس،
وإيشمول ،والشمرة .ونش ﺮ إ ى أن هذﻩ ٔالاسلحة كانت مخبأة بمكان ن
ٔالاول ي م ل بعزي لخضر قرب وادي الحمام ،والثاني بم ل طريسة
بش ﺮ ي ٔالاوراس (٤١).وما بقي من أسلحة تم توزيعها عقب آخر
اجتماع عقدﻩ بن بولعيد ليلة أول نوفم ﺮ ي دار بن شايبة بدشرة
أوالد موﺳ بإشمول ي م ل بولقواس بخنقة لحدادة ي تيبكاوين،
حيث قام بتوزيع السالح املستخرج من مطام ﺮ قرية الحجاج ال
بعض الكتابات
تتواجد ا دور عزوي وبعزي وبشاح وتح
التاريخية عدد املجاهدين الذي حضروا جلس الاجتماع فقط
ً )(٤٢
بحوا ي ) (٣٥٠مجاهدا.
وتش ﺮ املادة التاريخية املتوفرة إ ى حجم ٕالامكانيات املادية
والبشرية ال انطلقت ا الثورة التحريرية رغم الاختالفات
املوجودة بي ا حول نسبة املشاركة ف ا من منطقة إ ى أخرى ،و ي
هذا ٕالاطار تذكر بعض املصادر بأن بن بولعيد قاد الطالئع ٔالاو ى
لجيش التحرير الوط عند اندالع الثورة ،بحيث جمع حوله ي
اجتماع دار بولقواس بقرية ع ن الط ن )أريس( ما ب ن ) (٣٠٠و
ً
مجاهدا (٤٣).كما تذكر الروايات الشفوية لعدد من
)(٣٩٦
املجاهدين املقرب ن منه أنه قام بتقسيم مجاهدي ٔالاوراس إ ى تسع
وثالث ن ً
فوجا ليلة أول نوفم ﺮ ،نجح م م ثالثة أفواج ي مهم م
ع ى أحسن وجه (٤٤)،وقد كان كل فوج يتكون من مجموعة ت ﺮاوح
ً )(٤٥
ما ب ن ) (٢٠و) (٣٠مجاهدا.
وتجدر ٕالاشارة إ ى؛ أن بن بولعيد أسند قيادة معظم ٔالافواج إ ى
ً
عنصرا من قدماء املنظمة الخاصة الذين
مجموعة تتكون من )(٢٧
كانوا من أك ﺮ العناصر مقدرة ع ى قيادة مختلف مناطق ٔالاوراس،
ومن أشهر هؤالء نذكر شيحاني بش ﺮ ،وعباس لغرور ،وعجول،
ومسعود بلعقون ،وعبد الوهاب عثماني ،ومحمود الوا ي ،ولخضر
لعبيدي ،ولزهر شريط ،والطاهر نوي  ....وغ ﺮهم .كما أح
املؤرخ محمد حربي عدد الرجال الذين كانوا يحملون السالح ي
ً
ٔالاوراس بـ ) (٣٥٠مقاتال .أما بخصوص التسليح ،لم يكن الوضع
ً
ً
سيئا مقارنة مع بقية املناطق ٔالاخرى (٤٦).ومن جهة أخرى؛ يتفق كل
من مراد صديقي ،ومصطفى هشماوي ع ى أن الثورة ي ٔالاوراس
ً
مجاهدا وتوفر لد م ) (٢٠٠بندقية إيطالية عيار
انطلقت بـ )(٥٥٠
)(٤٧
) ,5٦ملم( ،ومجموعة أخرى من بنادق الصيد ،ي ح ن صرح
سكرت ﺮ الدولة الفرنسية للشؤون الحربية جاك شوفال  ،آنذاك
ً
قائال" :إن منطقة ٔالاوراس ي حالة ثورة حقيقية وعدد الثوار ف ا
ً
قدر ما ب ن ) (٤٠٠و ) (٤٥٠مقاتال ،وهم يستخدمون أسلحة
)(٤٨
أوتوماتيكية ،وأجهزة ال سلكية لإلرسال والاتصال".
وحول نفس املوضوع تؤكد بعض الدراسات ٔالاكاديمية املوثقة
ي أرشيف فانسان ،أن حجم القوة العسكرية ي املنطقة ٔالاو ى
تراوح إ ى غاية شهر أكتوبر  ١٩٥٥ب ن ) (١٥٠٠إ ى ) (٢٠٠مجاهد
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التحريرية عشية انطالق ا مشاكل عدة تتعلق بمتطلبات العمل
العسكري كالتحويل والتموين وهياكل التنسيق والتخطيط لعمليات
التسليح والتخزين ،وإنشاء املخابئ ،وتوزيع الرجال ؤالاسلحة ع ى
كافة املناطق العسكرية بشكل محكم ،وع ى هذا ٔالاساس حاول
قادة الثورة ،التكيف مع الظروف واملستجدات ومعالجة هذﻩ
ً
خصوصا ي ميدان التسليح (٣٧).لقد انطلقت الثورة
املشاكل بدقة
التحريرية يوم الاثن ن أول نوفم ﺮ  ١٩٥٤من خالل ثالث ن عملية
عسكرية جريئة شملت كامل ال ﺮاب الوط  ،رغم الاختالف الذي
سجلته من حيث القوة والنتائج ال تمخضت ع ا من منطقة إ ى
أخرى)ٔ (٣٨الامر الذي يدفع الباحث إ ى محاولة التساؤل عن حجم
ٕالامكانيات املادية والبشرية ملناطق الثورة الخمس ،ومدى
استعدادها وواقعها املادي والعسكري.
حجم ٕالامكانيات املادية والبشرية للثورة التحريرية:
)جهود فردية ألهداف مش ﺮكة(
) (١املنطقة ٔالاو ى )ٔالاوراس(:
قائدها مصطفى بن بولعيد بمساعدة شيحاني بش ﺮ وكانت
املنطقة تغطي جبال ٔالاوراس ،والحضنة ،وجبال النمامشة ،وجبال
سوق أهراس ،وب صالح ،وطريق قاملة ،وع ن عبيد ،وسطيف،
وبرج بوعريريج (٣٩).وقد شكلت منطقة ٔالاوراس الرئة ال استندت
إل ا الثورة عند انطالق العمل املسلح ،ولم تكن الجغرافيا ،العامل
ٔالاساس الذي جعل من هذﻩ املنطقة القلعة ٔالاو ى للثورة وإنما
ُ
يعود الفضل ي ذلك إ ى ثلة من رجالها الذين جعلوا م ا املنطقة
ً
تنظيما وعدة عن بقية املناطق ٔالاخرى ،ويعود
التاريخية ٔالاك ﺮ
الفضل ي توحيد صفوف قبائلها و ي تعبئة املنطقة بأكملها نحو
ٕالايمان بفكرة املشروع الثوري إ ى مجموعة من قدماء املنظمة
الخاصة ،وبعض مناض ي حركة انتصار الحريات الديموقراطية
الذين التقوا حول بن بولعيد قبيل الانطالقة بأشهر قليلة.
شرعت قيادة الثورة ي ٔالاوراس ي عملية الاستعداد للثورة
منذ صيف  ١٩٥٤بفضل مجهودات قائدها بن بولعيد ،حيث تم
استخراج السالح املخزن باملنطقة السيما املوجود بقرية الحجاج،
لفرزﻩ وتنظيفه وصيانته وإعدادﻩ لعملية التوزيع ،مع الاستمرار ي
عملية صنع القنابل كتلك ال ُ
صنعت بقري تازولت والحجاج،
وقد تخصص ي صناع ا كل من برغوث ع ي ،وبعزي ع ي ،وبلقاسم
ً
أسماي ي ،وبتاريخ  ٠٨أكتوبر  ١٩٥٤شرع ي توزيع السالح انطالقا
من قرية الحجاج ع ى مراحل :ففي املرحلة ٔالاو ى ،قام بن بولعيد،
رفقة شيحاني بش ﺮ بحمل شحنة كب ﺮة من السالح ي سيارته إ ى
بالد القبائل .أما ي املرحلة الثانية ،فقد تكلف مرة أخرى بش ﺮ
شيحاني بنقل كمية أخرى من السالح إ ى ذراع امل ان .و ي املرحلة
الثالثة ،تم نقل شحنة إ ى السمندو والخروب بمنطقة الشمال
القسنطي تسلمها زيرود ،ثم شرع بن بولعيد ي توزيع حصة
)(٤٠
املنطقة ع ى املجاهدين باألوراس.

دراﺳﺎت
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وتختلف الروايات حول تقدير حجم ٕالامكانيات املادية والبشرية
ال شهد ا املنطقة عشية انطالق الثورة ،حيث ُيقدر كل من مراد
صديقي ،ومصطفى هشماوي ،حجم العدة والقياد ف ا بـ )(٥٣٠
ً
مجاهدا يتوفر لد م ) (٦٠بندقية إيطالية عيار ) ،(,5٦وبنادق
ً
استنادا إ ى شهادة لخضر بن
صيد (٥٤)،إال أن محمد حربي يقدر
ً
طوبال تعداد مجاهدي املنطقة الثانية ي نفس الف ﺮة بـ ) (٥٠مقاتال
من ضمن قرابة ) (٧٠٠٠مناضل ي صفوف حركة انتصار الحرية
الديموقراطية ،و ي نسبة هزيلة وتافهة حسب حربي مقارنة مع
حجم القاعدة العريضة ال تمتعت ا الحركة ي منطقة الشمال
القسنطي  (٥٥).لذلك يمكن القول؛ أن التع ﺮ الظاهر ي انطالق
الثورة الذي شهدته املنطقة شكل ي حقيقة ٔالامر مفارقة شديدة

ً
غ ﺮ أن هذﻩ الوضعية لم تستمر طويال ،ألن جيش التحرير
تمكن من مضاعفة وتدعيم صفوفه عقب ذلك بمدة قص ﺮةٔ ،الامر
الذي يو ي بأن ذلك كان نتيجة مباشرة للتداعيات ال أفرز ا
الهجومات من جهة ،وردود الفعل الفرنسية من جهة أخرى ،و ي
ً
اجتماعا ً
عاما
هذا ٕالاطار يش ﺮ ع ي كا ي ي مذكراته بأن زيرود عقد
لرجاله بعد أقل من ثالثة أشهر من الهجومات بمناسبة الذكرى
ٔالاو ى لالنطالقة ي  ٠١نوفم ﺮ  ١٩٥٥بدوار ب صبيح حضرﻩ حوا ي
ً
مجاهدا (٦١).وهو ما يوضح بشكل ج ي أن تحسن وضع
)(٤٠٠
املنطقة من حيث التسليح وتطور وحدات جيش التحرير الوط
ف ا من حيث العدد ؤالاداء كان ي املرحلة ال تلت تلك
الهجومات .و ي هذا السياق تش ﺮ ٕالاحصائيات الفرنسية إ ى أن
املنطقة الثانية أصبحت تضم إ ى غاية أكتوبر  ١٩٥٥ب ن ) (٩٠٠إ ى
) (١٢٠٠مجاهد مسلح ن بنسبة ) (%٣٠سالح حربي و) (%٧٠سالح
)(٦٢
صيد.
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مسلح ن بنسبة ) (% ٧٥سالح حربي و ) (% ٢٥سالح صيد.
ومهما يكن من أمر؛ فإن رفقاء بن بولعيد ي قيادة الثورة كانوا
يعلقون كل أمالهم ع ى منطقة ٔالاوراس لكي تكون قلعة الثورة،
ً
خصوصا وأنه ظل يعتقد بأن املنطقة تمتلك القدرة ع ى الصمود
أمام القوات الاستعمارية لف ﺮة طويلةٔ ،الامر الذي دفعه إ ى تقديم
وعود لرفاقه ي لجنة السنة قبيل الانطالقة بإمكانية تحمل املنطقة
ٔالاو ى أعباء الانطالقة ملدة ثمانية عشر ً
شهرا (٥٠)،وذلك بالنظر إ ى
حجم ٕالامكانيات املادية املتوفرة إ ى جانب رصيدها التاري ي الذي
صنعته حنكة بن بولعيد العسكرية ،وقدرته ع ى التنظيم والتعبئة
منذ ف ﺮة املنظمة الخاصة.
) (٢املنطقة الثانية )الشمال القسنطي (:
ُع ن ع ى رأس قياد ا مراد ديدوش بمساعدة زيرود يوسف،
وتمتد هذﻩ املنطقة ح الحدود التونسية ،مارة بسيبوس،
وصدراته ،ومداوروش .ومن الناحية الغربية نجد سطيف ،وخراطة،
ً
وسوق الاثن ن ،ويحدها شرقا الحدود التونسية (٥١).وتعد املنطقة
الثانية من ب ن أبرز املناطق التاريخية ،واعت ﺮت أحد أهم معاقل
الحركة الوطنية بمختلف تيارا ا قبل الانطالقة ،كما شكلت ً
أيضا
ً
ً
أساسيا مول صفوف القيادة الثورية بعدد ال بأس به من
مصدرا
العناصر ال تشكلت م ا أول نخبة ثورية كانت وراء تأسيس ج ة
وجيش التحرير الوط ي أول نوفم ﺮ  (٥٢).١٩٥٤وقسمت هذﻩ
املنطقة عشية اندالع الثورة إ ى أربع نوا ي:
-١ناحية سوق أهراسُ ،ع ن ع ى رأسها با ي مختار ا )(٣٠
ً
مجاهدا.
-٢ناحية عنابة وضواح ا ،ع ى رأسها مصطفى بن عودة و ا )(٠٨
مجاهدين.
ُ
-٣الناحية الغربية ،ع ن ع ى رأسها لخضر بن طوبال و ا )(١٧
ً
مجاهدا.
 -٤الناحية الوسطىُ ،ع ن ع ى رأسها زيرود يوسف و ا )(٤٥
ً )(٥٣
مجاهدا.

بالنظر إ ى ما كانت تتوفر عليه من قادة وتنظيم ي الف ﺮة ال
)(٥٦
شهدت املراحل املتقدمة ي عملية التحض ﺮ للثورة.
وحسب التقرير الذي قدمه زيرود يوسف خالل جلسات مؤتمر
الصومام ،فإن عدد مجاهدي الشمال القسنطي عند الانطالقة
كان يبلغ مائة رجل فقط ال يمتلكون سوى ) (١٣قطعة سالح ،لكن
دون تفصيل حول وضعية املناطق .ويوضح دحو جربال تلك
الوضعية الصعبة باإلشارة إ ى أن ديدوش مراد لم يكن لديه سوى
) (٣٥رجل ي مركز قيادة املنطقة الثانية )عزابة -ميلة -ع ن الكرمة-
فج مزالة -الطاه ﺮ( ،ولم يكن تحت إمرة بن عودة ي عنابة سوى
ثالثة رجال ،بينما كان زيرود )سكيكدة -قسنطينة( يقود )(٢٧
ً
ً
مجاهدا ،وقد
مجاهدا ،وبن طوبال يقود مجموعة تتكون من )(١٣
)(٥٧
تقاسم هاذين القائدين ) (٣٢قطعة سالح.
ً
وليس ببعيد عن ٔالارقام املذكورة سابقا يح أحسن بوما ي
ً
استنادا كذلك إ ى رواية لخضر بن طوبال عدد مجاهدي املنطقة
عند اندالع الثورة بـ ) (٦٦ال يملكون إال كمية ضئيلة من أسلحة
املنظمة الخاصة أغل ا غ ﺮ صالح لالستعمال ،ورصيد ما ي قدر
بمائة ألف فرنك قديم ساهم به كل من زيرود يوسف ،وعمار بن
عودة ،ولخضر بن طوبال (٥٨)،و ي نفس الوقت تذهب روايات أخرى
إ ى أن ٔالاسلحة ال كانت بحوزة مجاهدي املنطقة قليلة ً
جدا
ومعظمها بنادق حربية قديمة ،وأسلحة صيد ،وبعض املتفجرات تم
توزيعها ع ى املجاهدين ليلة أول نوفم ﺮ  (٥٩).١٩٥٤وبعد الانطالقة
بعشرة أشهر لم يتمكن زيرود يوسف من حشد أك ﺮ من )(٢٠٠
ً
مجاهدا عشية هجومات  ٢٠أوت  ،١٩٥٥حيث يذكر محمد حربي
بأن عدد املجاهدين الذين كانوا تحت قيادة زيرود يوسف لم
ً
مجاهدا ،بينما رجع جولبار مينيه )(Gilbert Meynier
يتجاوز )(١٧٥
)(٦٠
أن عددهم كان ي ﺮاوح ما ب ن ) (٢٠٠إ ى ) (٣٠٠رجل.
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تتقاطع فيما بي ا حول فكرة جوهرية مفادها أن منطقة ٔالاوراس
ً
وعددا عشية اندالع الثورة بينما شكلت
اعت ﺮت أك ﺮ املناطق عدة
منطقة القبائل املعقل الثاني من حيث ٔالاهمية التنظيمية
والعسكرية .إال أنه بعد انطالق العمل املسلح وتطور النشاط
الثوري ارتفع عدد مجاهدي املنطقة الثالثة ،حيث يقدر يوسف
مناصرية حجم القوات العسكرية ي املنطقة الثالثة إ ى غاية شهر
أكتوبر  ١٩٥٥بـ ) (٥٠٠رجل مسلح ن بنسبة ) (%٣٠سالح حربي و
) (%٧٠سالح صيد ولها ) (٥٠٠مجاهد يتبعون املسلح ن وجاهزين
)(٧٠
كذلك لحمل السالح (٦٩).كما قدر رصيدها املا ي بمليون فرنك.
) (٤املنطقة الرابعة )الجزائر وضواح ا(:
ُع ن ع ى رأس قياد ا رابح بطاط بمساعدة سويداني بوجمعة،
ً
موقعا اس ﺮ ً
اتيجيا وسط
وأحمد بوشعيب وتحتل هذﻩ املنطقة
البالد ،حيث شملت باإلضافة إ ى العاصمة الساحل واملتيجة،
والشلف ،وسرسو ،وجبال الظهرة ،والونشريس ،وزكار ،والتيطري،
ً
ؤالاطلس البليدي (٧١).وقد كان يحدها شماال "كورين مارين" وتنس،
ومن الجنوب البويرة ،وع ن بسام وبﺌﺮ غبالو ،وال ﺮواقية وتبارت،
ومن الغرب حدود القطاع الوهراني ،ومن الشرق الثنية ؤالاخضرية
)(٧٢
والبويرة.
ً
وتجدر ٕالاشارة إ ى؛ أن هذﻩ املنطقة لم تكن تشكل ثقال عسكرياً
ً
وسياسيا ع ى غرار منطق ٔالاوراس والقبائل ،حيث كانت ضعيفة
من حيث العدة والعتاد بشكل ملحوظ ،رغم أ ا كانت تضم إقليم
الجزائر العاصمة الذي شكل املنطقة املركزية ي عملية التحض ﺮ
للعمل املسلح ،حيث برزت ي أحيا ا الشعبية ٔالانوية ٔالاو ى
للتنظيمات الثورية السرية ال يعود لها السبق ي مباشرة الثورة
وقياد ا خالل املهلة ٔالاو ى.
)(٧٣
ومما ال شك فيه؛ أن افتقاد رابح بيطاط ورفاقه ي قيادة
املنطقة الرابعة من أعضاء لجنة الـ  ٢٢ملدة زمنية كافية لجمع
السالح وتعبئة الصفوف كان أهم العوامل الرئيسية ال دفعت م
الانطالقة لتفج ﺮ الثورة ببضعة عشرات من املجاهدين الذين كانوا
ي معظمهم ال يمتلكون أسلحة ،شخصية ٔالامر الذي يعكس
محدودية مجال العمل العسكري وطبيعته ونوعية ٔالاهداف
املس دفة ي العاصمة وضواح ا ي ليلة أول نوفم ﺮ .١٩٥٤
لقد كشفت محدودية العمليات الثورية ي الرقعة الجغرافية
عن قلة الصفوف ال تم جمعها من طرف بيطاط ،وسويداني،
وبوشعيب ،وبوعجاج ،وكذلك مرزو ي ،ويمكن دعم هذا الطرح بما
أشار إليه بعض الباحث ن واملجاهدين ي نفس الوقت ي بحو م
وشهادا م .و ي هذا السياق يذكر املجاهد مرزو ي ي روايته بأن
املنطقة الرابعة كانت تمتلك عشية اندالع الثورة مجموعت ن من
املجاهدين توزعت ب ن العاصمة والبليدة ،حيث ضمت ٔالاو ى )(٢٦
ً
مجاهدا مقسم ن إ ى خمسة أفواجٔ ،الامر الذي يع أن كل فوج
ضم ي املتوسط خمسة أفراد بما ف م قائد الفوج ،بينما ضمت
ً
)(٧٤
مجاهدا تم تقسيمهم إ ى ثمانية أفواج
املجموعة الثانية )(٥١
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) (٣املنطقة الثالثة )القبائل(:
ُع ن ع ى رأسها كريم بلقاسم بمساعدة أعمر أوعمران ،ومحمد
ً
زعموم ،يحدها شماال سوق الاثن ن ومن الجنوب خط السكة
الحديدية الرابط ب ن قسنطينة والجزائر إ ى سطيف ،ثم تمتد إ ى
برج بوعريريج ،واملسيلة ،وع ن الحجل ،وسور الغزالن ،وع ن بسام،
ؤالاخضرية ،ومن الغرب الثنية ،وكوربي مارين ،ومن الشرق سطيف
خراطة (٦٣).غطت املنطقة الثالثة ناحية ت ي وزو ،ووادي الصومام،
ووادي الساحل ،وطريق البويرة ،ؤالاخضرية ،وبومرداس ،وقد عمت
الثورة معظم نواح ا) (٦٤بعد أن قسمت إ ى خمسة نوا ي ،توزعوا
ع ى قياد ا رفقاء كريم بلقاسم ومن أشهر هؤالء كان :ع ي زعموم،
وشقيقه محمد املدعو )ﺳ صالح( ،ودهيليس بن سليمان )ﺳ
صادق( ،وع ي مالح )ﺳ شريف( ،ومحمدي السعيد )ﺳ ناصر(،
والسعيد يازوران )بريروش( ،ثم انضم إل م عم ﺮوش آيت حمود،
وعبد الرحمن م ﺮة ،ومحند أولحاج ،ومحمد حماي )قاﺳ ( وغ ﺮهم.
وقد شكلت منطقة القبائل املعقل الثاني للثورة) (٦٥بعد ٔالاوراس
عند انطالق ا بالنظر إ ى الثقل الكب ﺮ لهذﻩ املنطقة من الناحيت ن
التنظيمية والسياسية باعتبارها أك ﺮ مناطق البالد كثافة باملناضل ن
وٕالاطارات السياسية ي صفوف التيار الثوري من جهة ،وبفعل
الحاجة امللحة إ ى العدد والعدة بالنسبة إ ى مهندﺳ الثورة ٔالاوائل
من جهة أخرى .وقد سمحت هذﻩ املستجدات لقادة منطقة القبائل
من استدراك املوقف قبل ثالثة أشهر فقط من اندالع الثورة،
ً
وضعا
ونجحوا ي إقناعهم ي لجنة الخمسة بإعطاء منطق م
)(٦٦
ً
تنظيميا ع ى قدم املساواة مع بقية املناطق التاريخية ٔالاخرى.
إن ٕالاحصائيات املتوفرة حول تعداد ٕالامكانيات املادية
والبشرية ي منطقة القبائل تتباين بشدة من مصدر إ ى آخر ،و ي
هذا ٕالاطار يش ﺮ كل من مراد صديقي ،ومصطفى هشماوي ،إ ى أن
ً
مجاهدا ،لم
عدد املجاهدين ي املنطقة الثالثة وصل إ ى )(٥٧٠
يتوفر لد م سوى ) (٨٨بندقية مختلفة الصنع ب ن إيطالية
وفرنسية وسالح صيد ،باإلضافة إ ى ثالثة آالف طلقة فقط لجميع
أنواع ٔالاسلحة (٦٧).بينما يذهب كل من محمد حربي ،وإيف كوريار
) (yves courriereإ ى تقدير حجم ٕالامكانيات ي املنطقة بـ )(٤٥٠
رجلٔ (٦٨)،الامر الذي يب ن أن هذﻩ املنطقة لوحدها كانت تشكل
) (%٤٥من صفوف جيش التحرير عشية اندالع الثورة حسب ما
ورد ي سياق إشار ما إ ى عدد مفجري الثورة ي مجمل مناطق
ً
ال ﺮاب الوط  .غ ﺮ أن هذﻩ التقديرات ال تجد قبوال عند جولبار
مين ) (Gilbert Meyniesالذي يذكر بأن منطقة القبائل ضمت ما
ب ن ) (٢٠٠إ ى ) (٣٠٠رجل حيث رت ا ي املرتبة الثانية بعد منطقة
ٔالاوراس ال ضمت حسب تقديراته ) (٥٠٠رجل.
إن ما مذكرﻩ جولبار ميني يمكن أن يكون أقرب من الصحة
مقارنة مع التقديرات ال أوردها كل من محمد حربي ،وإيف
كوريار ،ألن معظم ٕالاحصائيات املستقاة من الكتابات الوطنية ومن
الشهادات الحية لعدد من املجاهدين ع ﺮ مختلف املناطق التاريخية

دراﺳﺎت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

٣٢

الطاهر جبلي ،الواقع العسكري للثورة الجزائرية...

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

والثانية ي ناحية أخف ﺮ ضوا ي تلمسان ،مع ٕالاشارة ً
أيضا إ ى أن
هات ن العمليت ن لم تكن ذات طابع عسكري بل تخري مع طلقات
)(٨٠
نارية رمزية.
واملالحظة؛ أن ظروف ومالبسات الانطالقة ي هذا القطاع كان
أشبه إ ى حد بعيد بالوضعية ال شهد ا املنطقت ن الثانية
والرابعة ،غ ﺮ أنه كان أك ﺮ ً
ضعفا من الجانب ن التنظيم والعسكري
ً
مقارنة مع الشمال القسنطي والجزائر وضواح ا ،وتذهب املصادر
للتدليل ع ى صحة هذا الطرح باإلشارة إ ى أن حجم ٕالامكانيات
البشرية ا عند الانطالقة لم يكن يتجاوز بضعة عشرات من
املجاهدين .و ي هذا السياق يش ﺮ محمد حربي إ ى تقدير هذا العدد
ً
مجاهدا) (٨١يتوزعون ع ﺮ تراب منطقة تعد من أك ﺮ املناطق
بـ )(٦٠
التاريخية من حيث اتساعها الجغرا ي ،ويذكر املجاهد الحاج بن عال
أحد مساعدي بن مهيدي ي روايته أن عدد أفواج املجاهدين عند
الانطالقة ي املنطقة الخامسة ،كان يبلغ )ً (١٢
فوجا وأعطى قائمة
ً
مجاهدا من الرعيل ٔالاول بدون أن يذكر عدد
بأسماء )(١٥
)(٨٢
مجاهدي كل فوج من ٔالافواج ال صرح ا.
وإذا كانت الظروف ؤالاوضاع ي املنطقة الخامسة أشبه
بظروف املنطقة الرابعة أين كانت جل ٔالافواج تتكون من
مجموعات صغ ﺮة ال تتجاوز عدد عناصرها الخمسة ي القليل من
ٔالاحيان ،فإنه يمكن القول بأن ما ذهب إليه حربي يتوافق بشكل
كب ﺮ مع ما ذكرﻩ الحاج بن عال ي شهادته .وتش ﺮ الروايات التاريخية
أن تلك املجموعات انتشرت ي كل مستغانم ،وتلمسان ،وع ن
تموشنت ،واملحمدية ،ووهران ،وسيق قبيل اندالع الثورة غ ﺮ أ ا
لم تكشف عن استعدادها العسكري بسبب تسليحها الﺴ ء عند
انطالق العمل املسلح ،و ي هذا ٕالاطار يذكر محمد بوضياف بأن
مجاهدي املنطقة الرابعة واملنطقة الخامسة لم تكن لهم عيشة
اندالع الثورة سوى ) (١٠قطع من ٔالاسلحة الحربية ،وأن بن مهيدي
)(٨٣
نفسه لم يكن يملك ذخ ﺮة كافية ملسدسه الشخ .
ومما ال شك فيه؛ أن تلك الوضعية امل ﺮدية ال شهد ا
املنطقة الخامسة ساهمت بشكل مباشر ي تعرض التنظيم الثوري
لضربات قاسية من طرف القوات الاستعمارية ال تمكنت من
تصفية مجموعة بن عبد املالك رمضان يوم  ٠٤نوفم ﺮ ١٩٥٤
بناحية بوسكي قرب مستغانم ،واغتيال مجموعة محمد زبانة
)أحمد زهانة( خالل اشتباك بمنطقة غار بوجليدة يوم  ١١نوفم ﺮ
.١٩٥٤
وقد انعكست تداعيات التصعيد الاستعماري ع ى العمل
الثورئ ،الامر الذي أدى إ ى تراجع قيادة املنطقة باتجاﻩ الحدود
املغربية وعزلة بقية قادة ٔالافواج عن العمل املسلح بسبب العجز
عن املواجهة وخشية من الاعتقال والسجن ،و ي هذا السياق يش ﺮ
املجاهد مختار بوع ﺮزم املدعو )ﺳ ناصر( أن عملية التحاق
املجاهدين ي املنطقة الخامسة بصفوف الثورة بعد اندالعها بأشهر
قليلة كانت تتم ي مدينة وجدة املغربية ،وقد ب ن ذلك مظاهر
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وهو ما يسمح بتقدير أن الفوج كان يضم ي املتوسط ستة
مجاهدين.
ال تبتعد هذﻩ ٕالاحصائيات مع ما أشار إليه املجاهد عمر
أوعمران ي تقرير له قدمه خالل جلسات مؤتمر الصومام ،وما أشار
إليه ً
أيضا كل من خالفة معمري ،ومحمد حربي ،وكوريار) yves
 (courriereالذين قدروا تعداد مفجري الثورة باملنطقة الرابعة
ً
مجاهدا (٧٥).بينما نجد هذﻩ التقديرات تختلف كث ًﺮا مع ما
بخمس ن
أوردﻩ كل من مراد صديقي ،ومصطفى هشماوي من جهة ،ومحمد
تقية من جهة أخرى ،حيث ُيقدر كل من مراد صديقي ،ومصطفى
هشماوي حجم ٕالامكانيات املادية والبشرية ي املنطقة الرابعة
ً
ً
مجاهدا ،و) (١٥رشاشا فقط (٧٦).أما
عشية انطالق الثورة بـ )(٢٣٨
محمد تقية يذكر ي دراسة له حول جيش التحرير الوط ي الوالية
الرابعة ،أن تعدادﻩ عشية انطالق الثورة كان يقدر بحوا ي )(٢٠٠
)(٧٧
رجل يملكون ) (٥٠قطعة سالح.
غ ﺮ أن بعض الدراسات ترى بأن ما ذكرﻩ محمد تقية كان بفعل
الالتباس الذي قد يكون وقع فيه عندما اعتمد ع ى الشهادات
التاريخية ،ال أشارت إ ى الخطوة ال أقدمت عل ا منطقة القبائل
ملساعدة املنطقة الرابعة بمجموعة من املجاهدين عند بداية الثورة
إلنجاح العمليات املسلحة ٔالاو ىٔ ،الامر الذي يسمح بالقول أن تقدير
) (٢٠٠مجاهد الذي أشار إليه تقية لم يكن يشغل تعداد جيش
التحرير ي املنطقة الرابعة ،وإنما ضم كذلك عشرات من مجاهدي
املنطقة الثالثة بقيادة أوعمران للقيام بعمليات مسلحة ي نوا ي
البليدة والجزائر العاصمة.
ومهما يكن من أمر؛ فإن تقدير املتوسط لجيش التحرير ي
املنطقة الرابعة عند انطالق الثورة كان يتجاوز املائة بقليل عند
حساب مجموعة املنطقة الثالثة إ ى جانب ٔالافواج الـ  ١٣التابع ن
ً
نسبيا مع رواية املجاهد
للمنطقة الرابعةٔ (٧٨)،الامر الذي يتطابق
أحمد بوشعيب ال ذهب ف ا إ ى القول بأن عدد أفواج املنطقة
الرابعة كان )ً (٢٠
فوجا )وليس  ١٣كما ذكر مرزو ي( ،وي ﺮاوح عدد
أفراد كل فوج ما ب ن ) (٥إ ى ) (٧مجاهدين )مرزو ي ذكر ما ب ن ٠٥
إ ى  (٠٦ويع هذا التقدير أن عدد مفجري الثورة ي املنطقة
)(٧٩
الرابعة كان ي ﺮاوح ما ب ن ) (١٠٠و ) (١٤٠مجاهد كأق حد.
) (٥املنطقة الخامسة )القطاع الوهراني(:
ُع ن ع ى رأس قياد ا محمد العربي بن مهيدي بمساعدة كل
من بن عبد املالك رمضان ،وعبد الحفيظ بوصوف ،وتشغل هذﻩ
املنطقة مساحة شاسعة من ال ﺮاب الوط  ،حيث كانت تمتد ع ى
الحدود ٕالادارية لعمالة الجزائر و ي ت ﺮبع ع ى ٣/١من مساحة
الجزائر .تم ت عمليات أول نوفم ﺮ  ١٩٥٤ي املنطقة الخامسة
بالبساطة والضعف من جهة ،واملحدودية ي ٕالاطار الجغرا ي
املس دف ،و ي هذا ٕالاطار تجمع املصادر التاريخية املكتوب م ا
والشفوي ع ى أن الانطالقة ي القطاع الوهراني تمركزت جغر ً
افيا
ي منطقت ن متباعدت ن؛ ٔالاو ى ي ناحية سيدي ع ي قرب مستغانم،
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تفكك التنظيم البسيط الذي أعدته املنطقة الخامسة وعن تراجع
قياد ا إ ى ما وراء الحدود الجزائرية ي وقت مبكر من الثورة
التحريرية ،كما ذكر بأن املجاهدين لم يكونوا يقومون بدفن
ّ
املهمة للسكان
الشهداء من زمالءهم ،وإنما كانوا ي ﺮكون هذﻩ
املدني ن الجزائري نٔ ،الامر الذي كشف بعمق عن ضعف وتدهور
)(٨٤
ٕالامكانيات املادية والبشرية )العدد والعدة(.
وتذهب بعض الدراسات إ ى أن هذﻩ الوضعية ال آلت إل ا
املنطقة ،حسب ما ذكرﻩ مختار بوع ﺮزم ،لم تكن تع ﺮ عن خطة
تراجع تكتيكي وإنما تحولت بشكل سريع إ ى ما يشبه عملية
انسحاب شبه ك ي من امليدان العسكري ،ألن العمل الثورة
باملنطقة الخامسة دخل مرحلة ركود تام استمر إ ى غاية اية سنة
 (٨٥)،١٩٥٥و ي نفس الف ﺮة ال بلغ ف ا تعداد جيش التحرير
الوط ي املنطقة بـ ) (٣٠٠مسلح بسالح حربي يتبعهم )(٢٠٠
مجاهد جاهزين لحمل السالح كما امتلكت املنطقة ) (٣٠٠قطعة
)(٨٦
سالح حربي م ا ) (١٥٠قطعة مخزنة.
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لم تكن تلك الثلة املتم ة من الرواد ٔالاوائل الذين أقدموا ع ى
تفج ﺮ الثورة املسلحة تعتمد ع ى إمكانيات بشرية مؤهلة لحمل
السالح ،وال تملك ي رصيدها مبالغ مالية ،وال أسلحة حربية بذخ ﺮة
كافية ملواجهة أك ﺮ قوة استعمارية ي القرن ن التاسع عشر
والعشرينٔ ،الامر يدفع الباحث ي هذا املوضوع إ ى الاعتماد بأن تلك
الخطوة ال أقدم عل ا كل من بوضياف ،بن بولعيد ،وديدوش،
وكريم ،وبن مهيدي ،وبيطاط ،ليلة أول نوفم ﺮ  ،١٩٥٤كانت أشبه
باملغامرة .فالكث ﺮ َ
ممن عاصروا تلك الف ﺮة يجمعون ع ى أن قيادة
الج ة من الرعيل ٔالاول لم تضيع الوقت ي محاوالت توف ﺮ
ٕالامكانيات والوسائل ،وإنما ركزت جل اهتماما ا ي ٕالاعالن عن
تفج ﺮ الثورة ،والبحث عن السبل الناجحة من أجل التحاق
الجماه ﺮ ا والالتفاف حولها منذ الانطالقة.
ً
وقد ع ﺮ ديدوش مراد عن هذا ٔالامر قائال" :إن املشكلة ليست ي
املال أو ي الرجال ،ولكن هدفنا هو إطالق الرصاصة ٔالاو ى ،حيث
أنه ليست لنا أماكن نؤوي ف ا الرجال ،وليست لنا وسائل ً
أيضا
نعالجهم ا ،إن مشكلة ٕالامكانيات ليست مطروحة لدينا فالضرورة
تحتم علينا إطالق الرصاصة ٔالاو ى وباإلمكانيات املتوفرة ب ن أيدينا،
و ي املوجودة ي ٔالاوراس فقط فكما هو معلوم أننا ي كل مرة
نطلب ف ا املساعدة من أشقائنا العرب نتلقى م م نفس الجواب
عن ماذا يساعدوننا؟ إن التونسي ن واملغاربة يحاربان الاستعمار
)(٩١
الفرنﺴ  ،أما نحن فال نزال تنتظر".
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ً
ويمكن للباحث بعد هذا العرض أن يدرك بعمق انطالقا من
جملة املصادر التاريخية املكتوب م ا والشفوي ،بأن ج ة التحرير
الوط أعلنت انطالق الثورة التحريرية بإمكانيات مادية جد
)(٨٧
ً
خصوصا إذا ما قورنت بإمكانيات العدو الضخمة
ضعيفة
املدعمة بمليون أوروبي ي الجزائر أغل م مسلحون بأسلحة حربية،
ً
تقريبا من
ٔالامر الذي دفع بالبعض إ ى القول بأن الثورة انطلقت
الصفر ،و ي هذا ٕالاطار يش ﺮ املجاهد لخضر بن طوبال بخصوص
ً
التحض ﺮات املادية والبشرية قائال "بأن الصفر والوسائل ي درجة
واحدة بحيث لم يكن لدينا ال ء الكث ﺮ فاملناطق كانت محدودة
من حيث ٕالامكانيات والوسائل مع بعض التفاوت القليل ،ففي
ٔالاوراس كان هناك سالح ،إال أنه كان عبارة عن سالح صيد )بنادق(
ي حالة سيئة وغ ﺮ صالح ي معظم ٔالاحوال" (٨٨).ويضيف أحمد بن
بلة ي مذكراته بأن الثورة الجزائرية بدأت ي الواقع بقليل ً
جدا من
ٔالاسلحة قدرت بـ ) (٣٥٠أو ) (٤٠٠قطعة فقط من البنادق
ٕالايطالية ) (Mousquetoوصلت من ليبيا قبل الانطالقة ،وعندما
ً
تقريبا من البالد وباألخص ي
آن ٔالاوان وزع السالح ي كل مكان
ٔالاوراس الذي أريد منه أن يكون الحصن ٔالاساﺳ للثورة ،بيد أن
)(٨٩
أي قطعة سالح لم ترسل إ ى عمالة وهران.
بالعودة إ ى ٕالاحصائيات الخاصة بحجم ٕالامكانيات املادية
ً
سابقا ي كل منطقة من مناطق العمل
والبشرية ال أشرنا إل ا
العسكري ،يمكن للباحث أن يستنتج أن عدد الذين التحقوا
بصفوف الثورة عشية انطالقها ي أول نوفم ﺮ  ١٩٥٤ي كامل
ال ﺮاب الوط بشكل عام حوا ي ) (١٠٦٦مجاهد ،أما بالنسبة
ً
ضئيال ً
جدا بالنظر إ ى عدد املجاهدين من جهة
للسالح فقد كان
واتساع رقعة العمل العسكري من جهة أخرى ،حيث بلغ عدد قطع

ٔالاسلحة ال سجلت ا الانطالقة حوا ي ) (٣٦٨قطعة متنوعة ب ن
بنادق إيطالية وفرنسية ،وإن كانت قليلة العدد ،أما بنادق الصيد
كانت كث ﺮة ،باإلضافة إ ى هذا النوع من ٔالاسلحة نجد حوا ي )(١٥
ً
ً
مسدسا من مختلف العيارات ،إ ى جانب
رشاشا خفيف و)(٤٥
ذلك هناك حوا ي ) (٢٠قنبلة يدوية ،وقد كانت الذخ ﺮة قليلة
)(٩٠
بالنظر إ ى كمية ٔالاسلحة.
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 V 
Ł ŽÚ]ç
]ş
) (١شرع محمد بوضياف ي تشكيل لجنة مصغرة أو أمانة تنفيذية عرفت بلجنة
الخمسة اختار لعضوي ا كل من محمد العربي بن مهيدي ،ومصطفى بن
بولعيد ،وديدوش مراد ،ورابح بيطاط مهم ا ٕالاعداد امليداني النطالق العمل
املسلح بكل الوسائل واملتطلبات .انظر :شهادة محمد بوضياف ي املركز
الوط للدراسات والبحث ي الحركة الوطنية وثورة أول نوفم ﺮ  ،١٩٥٤تاريخ
الجزائر ) (١٩٦٢-١٨٣٠القرض املضغوط ،وزارة املجاهدين ،الجزائر .٢٠٠٢
) (٢محمد بوضياف ي حديث لجريدة الشعب ،يوم  .١٩٨٨ /١١/١٦ص٢٣
) (٣محمد عباس ،فكرة الثورة ي التجربة الجزائرية ،مجلة الحدث العربي
والدو ي ،عدد خاص ،رقم  ،٢٤نوفم ﺮ  ،٢٠٠٢ص  .٢١أما الوفد الخار ي
يقتصر دورﻩ ع ى شراء ٔالاسلحة والقيام بالرعاية والقرارات تصدر من القادة
املحارب ن داخل الجزائر.
) (٤محمد عباس ،املرجع السابق ،ص .٢١
) (٥يش ﺮ املرحوم رابح بطاط بخصوص مشكلة التسليح ي إطار ٕالاعداد للثورة ي
املنطقة الرابعة بأن قلة السالح كانت أك ﺮ مشكلة لدينا .وقد تناولت قيادة
الثورة ال اجتمعت ي بوانت بيسكاد يوم  ١٩٥٤عند تحديد ٔالاهداف ال
ينب ي مهاجم ا ليلة أول نوفم ﺮ هذﻩ املسألة وقررت بأن ٔالاسلحة ال ستغنم
من ثكن "ب و ي البليدة وثكنة بوفاريك تقسم مع أقرب منطقة و ي الثالثة
)القبائل( وهو ما يفسر وجود مجاهدين من هذﻩ املنطقة معنا ليلة أول
نوفم ﺮ .انظر :محمد عباس ،ثوار عظماء حديث الاثن ن ،مطبعة دحلب
الجزائر ، ١٩٩١ ،ص .٨٠
(6) Mohamed Teguia, L’Algerie en guerre (19541962), office des publications un universitaires, Alger,
1988. p 131.
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اتصال"إرسال واستقبال" مفخخ ألقته القوات الفرنسية .انظر :املتحف
الوط للمجاهد ،الشهيد مصطفى بن بوالعيد ،سلسلة رموز الثورة
التحريرية ،الجزائر .٢٠٠١،والطاهر جب ي ،البطل الرمز مصطفى بن
بولعيد ،ثعلب ٔالاوراس ،شهيد الجبل ٔالازرق ،جريدة صوت ٔالاحرار،
العدد ،٩٣٠الخميس ٢٢مارس ،٢٠٠١الحلقة ٔالاو ى ،ص .٧والعدد،٩٣١
السبت  ٢٤مارس ،٢٠٠١الحلقة الثانية ،ص.٨
) (١٠سويداني بوجمعة :ولد ي  ١٠جانفي  ١٩٢٢ي مدينة قاملة ،سياﺳ وثوري
جزائري ،كان من الطليعة ال فجرت الثورة .انضم إ ى املنظمة الخاصة
ً
عند تأسيسها سنة  ١٩٤٧وقام من خاللها بعدة نشاطات نذكر م ا مثال
جمع السالح ،و ي سنة  ١٩٤٨اكتشف أمرﻩ وألقي القبض عليه وحكم
عليه بالسجن مدة ١٨شهر نافذة .بعد خروجه من السجن واصل نشاطه
النضا ي ي إطار املنظمة السرية ،حيث كلف بمهمة نقل السالح ،و ي
إحدى العمليات ّ
تعرفت عليه الشرطة الفرنسية ي حاجز أم ب ن
ّ
ً
سكيكدة وقاملة ،إال أنه استطاع الفرار متجها ا ى وهران .شارك ي الهجوم
ع ى بريد وهران بغية الحصول ع ى ٔالاموال الالزمة ملواصلة نشاط
ً
املنظمة ،ع ى إثر هذﻩ العملية أصدرت محكمة وهران ي حقه ً
غيابيا
حكما
باإلعدام .انتقل سويداني بوجمعة إ ى العاصمة وم ا إ ى منطقة بودواو،
وأقام عند املناضل فال ي لخضر ونتيجة لوشاية قام ا أحد العمالء
حوصر ي الكوخ الذي كان يأوهيه ،واستطاع الفرار بأعجوبة بعد أن أطلق
ً
قتيال ،بعد بودواو ّ
توجه الشهيد
النار ع ى مفتش الشرطة "كي ي" و أرداﻩ
إ ى منطقة السويدانية وأقام ا ف ﺮة من الوقت ،وبعدها نقله الحزب إ ى
منطقة الصومعة ،ثم بوينان ليستقر ا عند املناضل موايﺴ املحفوظ
الذي ّزوجه إحدى بناته سنة  ،١٩٥١من منطقة متيجة واصل سويداني
ً
بوجمعة نشاطه النضا ي ،وخاصة بعد وقوع أزمة الحزب الشه ﺮة وال
فتحت الطريق أمام مجموعة من قدماء مناض ي املنظمة السرية للشروع
ّ
ي التحض ﺮات ٔالاولية للثورة املسلحة أحد أعضاء لجنة  ٢٢ال فجرت
الثورة .نائب قيادة منطقة الجزائر قبل مؤتمر الصومام ،لعب سويداني
بوجمعة ً
دورا ً
رياديا إذ أنه قد أشرف بنفسه ع ى مختلف مراحل التحض ﺮ
ّ
للثورة ي منطقة متيجة وخطط لهجمات ليلة أول نوفم ﺮ ،كما شارك ي
عملية الهجوم ع ى ثكنة بوفاريك رفقة املناضل أعمر أوعمران وبوعالم
قانون ،ورابح عبد القادر .بدأ سويداني بوجمعة نشاطه النضا ي بإعادة
تنظيم ٔالافواج وٕالاشراف ع ى تدريب املناضل ن ً
وفقا لظروف الثورة
ومستجدات ٔالاحداث ،ولهذا الغرض عقد عدة اجتماعات محلية من أهمها
اجتماع أوالد فايت ،اجتماع سيدي امحمد بلعيش ،كما أقام عدة مخابئ
ي الناحية الغربية للمنطقة ال جعلت كمراكز حماية يلجأ إل ا املناضل ن
عند الضرورة ،وكذلك خطط الشهيد للعديد من العمليات الفدائية شارك
ي الكث ﺮ م ا ،استمر ي نشاطه العسكري والسياﺳ إ ى أن استشهد يوم
 ١٦أفريل  ١٩٥٦بعد وقوعه ي حاجز قرب مدينة القليعة .انظر :نظ ﺮة
شتوان ،سويداني بوجمعة ،أطروحة ماجست ﺮ ،قسم التاريخ جامعة
الجزائر.٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ ،
) (١١الشهيد العربي بن مهيدي ) :(١٩٥٧ -١٩٢٣ي ولد عام  ١٩٢٣بدوار
الكوا ي بناحية ع ن مليلة وهو الابن الثاني ي ترتيب الاسرة ال تتكون من
ثالث بنات وولدين ،دخل املدرسة الابتدائية الفرنسية بمسقط رأسه وبعد
سنة دراسية واحدة انتقل إ ى باتنة ملواصلة التعليم الابتدائي ،وملا تحصل
ع ى الشهادة الابتدائية عاد ألسرته ال انتقلت ي ٔالاخرى إ ى مدينة
بسكرة ،وف ا تابع محمد العربي دراسته وقبل ي قسم ٕالاعداد لاللتحاق
بمدرسة قسنطينة .ي سنة  ١٩٣٩انضم لصفوف الكشافة ٕالاسالمية
"فوج الرجاء" ي بسكرة ،وبعد بضعة أشهر أصبح قائد فريق الفتيان .و ي
سنة  ١٩٤٢انضم لصفوف حزب الشعب بمكان إقامته ،حيث كان كث ﺮ
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) (٧سليمان الشيخ ،الجزائر تحمل السالح ،دراسة ي تاريخ الحركة الوطنية
والثورة املسلحة ،ترجمة محمد حافظ الجماني ،الجزائر  ، ٢٠٠٢ص .٧١
) (٨حرر البيان من طرف محمد بوضياف ،وديدوش مراد حددت فيه أهداف
ووسائل الكفاح.
) (٩مصطفى بن بوالعيد ) :(١٩٥٦ -١٩١٧من مواليد ي فيفري  ١٩١٧بأريس
والية باتنة وسط عائلة ثرية ومتشبعة بالقيم الاسالمية .وقد تلقى تعليمه
ٔالاول بمسقط رأسه ثم بمدينة باتنة أين التحق بمدرسة ٔالاها ي "ٔالانديجان"،
ً
تعليما بمدرسة جمعية العلماء املسلم ن الجزائري ن ،هاجر إ ى
كما تلقى
فرنسا سنة  ١٩٣٧وعرف عن قرب أوضاع الجزائري ن هناك ،وكون نقابة
تدافع ع ى حقوقهم ،سنة  ١٩٣٩أدى الخدمة العسكرية ٕالاجبارية ،وأعيد
تجنيد أثناء الحرب العاملية الثاني ،بدأ نشاطه السياﺳ ي صفوف حزب
الشعب منذ ٔالاربعينات إذ كان من أنشط العناصر باألوراس ،وعند نشأة
ً
املنظمة الخاصة كان له نشاط دءوب ي تكوين الشبان
سياسيا وتدري م
عس ً
كريا ،وأنفق من ماله الخاص لتدريب وتسليح املناضل ن ،شارك ي
ً
ً
انتخاب املجلس الجزائري سنة  ١٩٤٨وفاز فوزا سحيقا ،لكن السلطات
الفرنسية زورت الانتخابات ،كان له دور كب ﺮ ي إنشاء املنظمة الخاصة ،وبعد
أن أكتشف أمرها بدأ ي توف ﺮ السالح عن طريق شرائه من ليبيا ،كما ساهم
ي إيواء املناضل ن املطاردين .أنشأ مع رفاقه اللجنة الثورية للوحدة والعمل
ً
وشارك ي اجتماع الـ  ٢٢ي جوان  ،١٩٥٤وأصبح مسؤوال ع ى املنطقة ٔالاو ى
ً
)ٔالاوراس( ،كما كان
عضوا ي لجنة الستة ،أشرف ع ى توزيع ٔالاسلحة ع ى
املناضل ن بنفسه .سافر سنة  ١٩٥٥إ ى ليبيا ل ويد الثورة بالسالح لكنه
أعتقل ي  ١١فيفري  ١٩٥٥وحوكم باملحكمة العسكرية بقسنطينة ي جوان
١٩٥٥وحكم عليه باإلعدام .استطاع الفرار من السجن رفقة الطاهر الزب ﺮي
ي شهر نوفم ﺮ  ١٩٥٥عاد إ ى قيادة الثورة وخاض معرك إيفري البلح وأحمر
خدو ،واصل جهادﻩ ح أستشهد ي  ٢٢مارس  ١٩٥٦إثر انفجار

دراﺳﺎت
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الاهتمام بالشؤون السياسية والوطنية ،ي  ٠٨ماي  ١٩٤٥كان الشهيد من
ب ن املعتقل ن ثم أفرج عنه بعد ثالثة أسابيع قضاها ي الاستنطاق
والتعذيب بمركز الشرطة .سنة  ١٩٤٧كان من ب ن الشباب ٔالاوائل الذين
التحقوا بصفوف املنظمة الخاصة ،حيث ما لبث أن أصبح من أبرز
عناصر هذا التنظيم و ي سنة  ١٩٤٩أصبح مسؤول الجناح العسكري
بسطيف و ي نفس الوقت ً
نائبا لرئيس أركان التنظيم السري ع ى مستوى
الشرق الجزائري الذي كان يتوالﻩ يوم ذاك محمد بوضياف ،و ي سنة
 ١٩٥٠ارتقى إ ى منصب مسؤول التنظيم بعد أن تم نقل الشهيد محمد
بوضياف للعاصمة .بعد حادث مارس  ١٩٥٠اختفى عن ٔالانظار وبعد حل
املنظمة ع ّ ن كمسؤول الدائرة الحزبية بوهران إ ى  .١٩٥٣وعند تكوين
اللجنة الثورية للوحدة والعمل ي مارس  ١٩٥٤أصبح الشهيد من ب ن
ً
عناصرها البارزين ،ثم عضوا فعاال ي جماعة  ٢٢التاريخية .لعب بن
مهيدي ً
دورا كب ًﺮا ي التحض ﺮ للثورة املسلحة ،وس ى إ ى إقناع الجميع
باملشاركة ف ا ،وقال مقولته الشه ﺮة "القوا بالثورة إ ى الشارع سيحتض ا
الشعب" ،وأصبح أول قائد للمنطقة الخامسة )وهران( .كان الشهيد من
ب ن الذين عملوا بجد النعقاد مؤتمر الصومام التاري ي ي  ٢٠أوت ،١٩٥٦
ّ
ً
عضوا بلجنة التنسيق والتنفيذ للثورة الجزائرية )القيادة
وع ن بعدها
العليا للثورة( ،قاد معركة الجزائر بداية سنة ١٩٥٦و اية  .١٩٥٧إ ى أن
أعتقل اية شهر فيفري  ١٩٥٧استشهد تحت التعذيب ليلة الثالث إ ى
الرابع من مارس  ،١٩٥٧بعد أن أعطى ً
درسا ي البطولة والص ﺮ لجالديه.
انظر :شهداء الثورة الجزائرية الك ﺮى ،ع ى موقع شبكة ٔالان ﺮنت:
)(http://www.dzayerna.net/vb/showthread
) (١٢أحمد 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  .٣١٧وانظر
كذلك:

Mohamed harbi, la guerre commence en Algerie, ed
complexe Bruxelles, 1984, p 20-23

عنابة .انظر :محمد عباس ،اغتيال حلم ،أحاديث مع بوضياف ،دار
هومة ،الجزائر.٢٠٠١ ،
) (١٥فت ي الديب ،عبد الناصر وثورة الجزائر ،ط ،١القاهرة  ،١٩٨٤ص .٣٩
وانظر ً
أيضا :محمد عباس ،اغتيال حلم ،أحاديث مع بوضياف ،دار هومة.
الجزائر ، ٢٠٠١.ص .٥٩
) (١٦أحمد بن بلة ) :(٢٠١٢ -١٩١٦ولد ي  ٢٥ديسم ﺮ ١٩١٦بمغنية بالغرب
الجزائري .من أسرة فالحية ،تابع دراسته الثانوية ي تلمسان وأدى الخدمة
العسكرية الاجبارية سنة  ،١٩٣٧وأعيد تجنيدﻩ كبقية الجزائري ن ي
الحرب العاملية الثانية ،بعد انتفاضة  ٨ماي  .١٩٤٥انخرط ي صفوف
حزب الشعب الجزائري ثم ي حركة انتصار الحريات الديمقراطية .وتدرج
ي عدة مناصب ومسؤوليات .ترشح ي انتخابات سنة  ١٩٤٨ع ى مستوى
ً
مدينة مغنية .أصبح مسؤوال عن القطاع الوهراني ي املنظمة الخاصة
ال بدأت تحضر للعمل املسلح وخطط للهجوم ع ى بريد وهران سنة
 ١٩٤٩والذي اس دف من ورائه الحصول ع ى املال لتمويل للعمل
العسكري ع ن ع ى رأس املنظمة الخاصة بعد استبعاد حس ن آيت أحمد
ي  ١٩٤٩إ ى غاية سنة  ١٩٥٠تاريخ اكتشاف املنظمة الخاصة .وقد
اعتقلته السلطات الاستعمارية ي  ١٩٥٠وحكم عليه بالسجن ملدة ٠٧
سنوات .و ي  ١٦مارس  ١٩٥٢تمكن من الفرار من سجن البليدة ،وبعد
فرارﻩ التحق بالوفد الخار ي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية
بالعاصمة املصرية القاهرة ،شارك ي تأسيس ج ة التحرير الوط سنة
ً
عضوا ي الوفد الخار ي لج ة التحرير
 .١٩٥٤وبعد اندالع الثورة أصبح
ً
ً
مكلفا بالجوانب العسكرية خاصة تزويد الثورة بالسالح .اخت ﺮ
الوط
ً
ً
عضوا ي لجنة التنسيق والتنفيذ ال أقرها مؤتمر الصومام
وعضوا ي
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املجلس الوط للثورة ) .(١٩٦٢ – ١٩٥٦و ي  ٢٢أكتوبر  ١٩٥٦ألقت عليه
السلطات الاستعمارية القبض برفقة آيت أحمد الحس ن ،ومحمد
بوضياف ،ومحمد خيضر ،والكاتب مصطفى ٔالاشرف ي حادثة اختطاف
الطائرة .وبقي ي السجون الفرنسية إ ى غاية  ١٩مارس  ،١٩٦٢أطلق
سراحه بعد وقف إطالق النار أيد قيادة أركان الجيش وعارض الحكومة
املؤقتة للجمهورية الجزائرية ال طردها من العاصمة بفضل بومدين،
أنتخب سنة ً ١٩٦٢
رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ُعزل
سنة  ١٩٦٥من طرف مجلس الثورة بقيادة بومدين ،أطلق الشاذ ي بن
جديد سراحه سنة ،١٩٨٠وهو منذ ذلك ي املعارضة ،لخص شارل ه ﺮي
ً
الفرود مسارﻩ بعد الاستقالل ذﻩ العبارة )رئيس قليالُ ،سجن كث ًﺮا ،منفي
بال مرارة( .وافته املنية يوم  ٢٠١٢/٠٤/١١عن عمر يناهز ٩٦سنة .انظر:
عاشور شر ي ،قاموس الثورة الجزائرية ) ،(١٩٦٢ - ١٩٥٤تر :عالم
مختار ،دار القصبة الجزائر ،٢٠٠٧ ،ص .٦٧وانظر :املركز الوط
للدراسات والبحث ي الحركة الوط وثورة أول نوفم ﺮ ،١٩٥٤القرص
ّ
ّ
ً
وأيضا :أحمد بن بلة ،مذكرات أحمد بن بلة
املضغوط ،املرجع السابق.
كما أمالها ع ى روب ﺮ ماريل ،تر :العفيف ٔالاخضر ،ط ،٢منشورات دار
ٓالاداب ،ب ﺮوت ،لبنان) ،د.ت(.
) (١٧سليمان الشيخ ،املرجع السابق ،ص .٧٢
) (١٨شهادة محمد بوضياف ملجلة أول نوفم ﺮ ،عدد  ١٤٧سنة  ،١٩٩٥ص .٢٦
) (١٩يوسف مناصرية ،واقع الثورة العسكرية خالل السنة ٔالاو ى )-١٩٥٤
 (١٩٥٥مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية ،ي جمعية أول نوفم ﺮ
مآثر الثورة ي ٔالاوراس باتنة ،١٩٩٩ ،ص .٣٤ -٣٣
) (٢٠شهادة محمد بوضياف ملجلة أول نوفم ﺮ ،املرجع السابق ،ص  .٢٦وانظر
ً
أيضا :محمد حربي ،ج ة التحريرٔ ،الاسطورة والواقع ،الجزائر )-١٩٥٤
 (١٩٦٢ترجمة ،كميل قيصر داغر ،ط ،١دار الكلمة للنشر ،ب ﺮوت ،١٩٨٣
ص .١١١
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) (١٣لقد تشكلت هذﻩ املنطقة فيما بعد خالل مؤتمر الصومام  ١٩٥٦وقبل ذلك
كان خاضعة إ ى مسؤولية مصطفى بن بولعيد بمساعدة عاشور زيان.
انظر :أحس بوما ي ،اس ﺮاتيجية الثورة ي مرحل ا ٔالاو ى )،(١٩٥٦-١٩٥٤
منشورات من وللمجاهد ،الجزائر  ،١٩٩٤ص .٧٧ - ٧٦
) (١٤محمد بوضياف ) :(١٩٩٩ -١٩٤٢ولد سنة  ١٩٤٢بأوالد ما بوالية
املسيلة ،اشتغل بمصالح تحصيل الضرائب بجيجل ،انضم إ ى صفوف
حزب الشعب وبعدها أصبح ي املنظمة السرية .ي سنة  ١٩٥٠حوكم
ً
ً
عضوا ي حركة انتصار
غيابيا و ي  ١٩٥٣التحق بفرنسا حيث أصبح
الحريات الديمقراطية وبعد عودته إ ى الجزائر ساهم ي تأسيس اللجنة
الثورية للوحدة والعمل وكان من ب ن أعضاء مجموعة الاثن ن والعشرين
) (٢٢املفجرة للثورة الجزائرية ،اعتقل ي حادثة اختطاف الطائرة ي ٢٢
أكتوبر  ١٩٥٦من طرف السلطات الاستعمارية ال كانت تقله مع رفقائه
من املغرب إ ى تونس ي سبتم ﺮ  ١٩٦٢أسس حزب الثورة الاش ﺮاكية .و ي
جوان  ١٩٦٣تم توقيفه وسجنه ي الجنوب الجزائري ملدة ثالثة أشهر
ً
لينتقل بعدها للمغرب ومن سنة  ١٩٧٢عاش متنقال ب ن فرنسا واملغرب
ي إطار نشاطه السياﺳ إضافة إ ى تنشيط مجلة الجريدة سنة .١٩٧٩
وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين قام بحل حزب الثورة الاش ﺮاكية وتفرغ
ً
مصنعا لآلجر ي القنيطرة ي اململكة
ألعماله الصناعية ،إذ كان يدير
املغربية .ي جانفي  ١٩٩٢بعد استقالة الرئيس الشاذ ي بن جديد استدعته
الجزائر لينصب ً
رئيسا لها و ي  ٢٩جوان من نفس السنة اغتيل ي مدينة
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) (٣٧محمد يوسفي ،الجزائر ي ظل املس ﺮة النضالية ،املنظمة الخاصة،
ترجمة :محمد الشريف بن دا ي ،منشورات الذكرى ٔالاربع ن لالستقالل
الجزائر  ، ٢٠٠٢ص .١٦٩

Daho Djerbel, le 1er Novembre 1954 l’evenment et
saportée in la nuit rebelle, édition la tribun,
novembre 2004, Alger, p 127.

) (٤٤أورد هذا الرقم الدكتور يوسف مناصرية ي مقالة" ،واقع الثورة
العسكرية خالل السنة ٔالاو ى  ١٩٥٥ ،١٩٥٤مصطفى بن بولعيد والثورة
الجزائرية" ،ي جمعية أول نوفم ﺮ مآثر الثورة ي ٔالاوراس باتنة ، ٩٩٩ ،ص
 ،٣٤ي ح ن يذكر محمد العربي مداﺳ أن عدد أفواج ٔالاوراس عند
الانطالقة كان ً ٢٥
فوجا فقط بما ف ا فوج الصحراء الذي كان يقودها
حس ن برحال ي منطقة بسكرة )مشونش -أوالد جالل( :انظر:

Mohamed Larbi madaci, les tamiseurs des sable :
Aurés nememchas 1954-1959 ,ed ANEP d’Alger, 2001,
pp 13-14.

) (٤٥لخضر الحاج )العقيد( ،املصدر السابق ،ص .٦٢
) (٤٦محمد حربي ،ج ة التحرير الوط ٔالاسطورة والواقع ،الجزائر )-١٩٥٤
 (١٩٦٢ترجمة ،كميل قيصر داغر ،ط ،١دار الكلمة للنشر ،ب ﺮوت ،١٩٨٣
ص  .١١٤وانظر ً
أيضا :أحسن بوما ي ،املرجع السابق ،ص .٨٠
) (٤٧مراد صديقي ،الثورة الجزائرية ،عمليات التسلح السرية ،ترجمة أحمد
الخطيب ،مكتبة الحياة ،ب ﺮوت )د س.ن( ،ص  ،٢٨وانظر كذلك :مصطفى
هشماوي ،التنظيم العسكري والسياﺳ للثورة الجزائرية ي معالم بارزة
ي الثورة نوفم ﺮ  ،١٩٥٤املرجع السابق ،ص .١٠٤
) (٤٨فايزة سعد ،سنوات الدم ،الثورة الجزائرية ،مطبعة روزل يوسف،
القاهرة ،١٩٨٩ ،ص .١٠٧
) (٤٩يوسف مناصرية ،قوات جيش التحرير الوط املتمركز ع ى الحدود
الشرقية ،املرجع السابق ،ص .١٢١
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(36) Mohamed boudiaf, la preparation du premier
November in El Jarida . n15. November. December
1974, p9-24 .

) (٣٨تصدرت املنطقة ٔالاو ى )ٔالاوراس( الريادة خالل الانطالقة من حيث سبق
التوسع والشمولية ،وقوة التسليح ،وصدى العمليات املسلحة ،وحصيلة
ً
نتائجها مقارنة مع بقية املناطق تكشف ع ا الوثائق والشهادات الحية.
) (٣٩يوسف مناصرية" ،قوات جيش التحرير الوط املتمركز ع ى الحدود
الشرقية" ،مداخلة ي امللتقى الدو ي حول "نشأة وتطور جيش التحرير
الوط " ،املنعقد فيفندق ٔالاوراﺳ  ٤ ،٣ ،٢جويلية  ،٢٠٠٥الجزائر،
 ،٢٠٠٥ص .١٢١
) (٤٠عبد الوهاب عثماني" ،التحض ﺮ للثورة وتكوين ٔالافواج ي معالم بارزة ي
ً
وأيضا:
ثورة نوفم ﺮ  ،"١٩٥٤ي امللتقى ٔالاول بباتنة  ،١٨٨٩ص .٩٠ ،٨٩
بوبكر حفظ ﷲ ،التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية الجزائرية
) ،(١٩٦٢ -١٩٥٤أطروحة دكتوراﻩ قسم التاريخ وعلم ٓالاثار ،جامعة
وهران  ،٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ص  .١٦٥وانظر ً
أيضا :محاضرة عبد الرحمن
عمراني" ،التسليح أثناء الثورة" ي املركز الوط للدراسات والبحث ي
الحركة الوطنية وثورة أول نوفم ﺮ  ،١٩٥٤التسليح واملواصالت أثناء
الثورة التحريرية ) ،(١٩٦٢-١٩٥٤الجزائر  ،٢٠٠١ص.٩٥
) (٤١بوبكر حفظ ﷲ ،املرجع السابق ،ص .١٦٦
) (٤٢محمد الطاهر عزوي ،عظمة ثورة أول نوفم ﺮ  ،١٩٥٤ي جمعية أول
نوفم ﺮ لحماية مآثر الثورة ي ٔالاوراس .مصطفى بن بولعيد والثورة
ً
وأيضا :محمد الطاهر عزوي .واقع
الجزائرية ،باتنة ،١٩٩٩ ،ص .٢٢ ،٢١
الثورة ي الوالية ٔالاو ى باألوراس ي السنة ٔالاو ى ب ن توحيد القيادة
وتفككها .ي جمعية أول نوفم ﺮ لتخليد وحماية مآثر الثورة ي ٔالاوراس.
الثورة الجزائرية أمجاد وبطوالت .باتنة  .١٩٩٤ص .٥٣ – ٥٢
) (٤٣لخضر الحاج )العقيد( ،قبسات من ثورة نوفم ﺮ  ،١٩٥٤الشهاب للنشر،
الجزائر )د س ن( ،ص  ،٥٩وانظر ً
أيضا:
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) (٢١شهادة محمد بوضياف ملجلة أول نوفم ﺮ ،املرجع السابق ،ص .٢٦
) (٢٢من الدراسات الجادة واملوثقة تلك الدراسة ال قدمها الدكتور يوسف
مناصرية بعنوان "قوات جيش التحرير الوط املتمركز ع ى الحدود
الشرقية" ،خالل أعمال امللتقى الدو ي حول "نشأة وتطور جيش التحرير
الوط " املنعقد بفندق ٔالاوراﺳ  ٤ ،٣ ،٢جويلية  ٢٠٠٥بالعاصمة ،و ي
دراسة تناولت حجم ٕالامكانيات املادية والبشرية ي كل منطقة من مناطق
العمل الثوري حيث اعتمد ف ا ع ى أرشيف فانسان انظر :ص ،١١٩
.١٤٢
) (٢٣محمد حربي ،الثورة الجزائرية سنوات املخاض ،ترجمة نجيب عيد،
صالح املثلوثي ،الجزائر  ،١٩٩٤ص  .٦٩وانظر ً
أيضا :املديرية الفرعية
للبحث ؤالارشيف التاري ئ ،الاسس ٔالاولية ي التنظيم العسكري لجيش
التحرير الوط  ،مجلة الجيش نوفم ﺮ  ،١٩٩٧ص .٢٣
) (٢٤أحسن بوما ي ،اس ﺮاتيجية الثورة ي مرحل ا ٔالاو ى )،(١٩٦٢-١٩٥٤
ً
وأيضا:
منشورات املتحف الوط للمجاهد ،الجزائر ،١٩٩٤ ،ص .٧٨
املديرية الفرعية للبحث ؤالارشيف التاري ي ،املرجع السابق ،ص .٢٣
وانظر كذلك :شهادة املجاهد عمار بن العقون ي الندوة املفتوحة حول
الشهيد مصطفى بن بولعيد  ،١٩٨٨/٠٣/١٧ي املتحف الوط للمجاهد
شريط سم ي بصري رقم  IIي مكتبة املتحف الوط للمجاهد.
) (٢٥أحسن بوما ي ،املرجع السابق ،ص .٧٨
) (٢٦شهادة عبد ﷲ بن طوبال ملجلة الباحث جويلية  ،١٩٨٧ص  .٤٩-٤٨وانظر
ً
أيضا :شهادة عبد ﷲ بن طوبال جريدة الجمهورية يوم ،١٩٨٢/٠٣/٢٩
ً
ص .٥وانظر أيضا :شهادة عبد ﷲ بن طوبال ،مجلة الباحث ع ،٢نوفم ﺮ
 ،١٩٨٤ص  .١٣٦ ،١٣٤ونفس الطرح ورد ي شهادة عمار بن عودة ،مجلة
الباحث جويلية  ،١٩٨٧ ،ص .٢٧
) (٢٧محمد حربي ،املصدر السابق ،ص .٧٠
) (٢٨املرجع نفسه ،ص  .٧٠ويؤكد املجاهد ﺳ سالم بوبكر من املنطقة ٔالاو ى
)ٔالاوراس( بأن زلزال ٔالاصنام كانت له خسائر كب ﺮة ي الورشات السرية
ال كانت تقوم بصناعة القنابل واملتفجرات .انظر :شهادة املجاهد ﺳ
سالم بوبكر ،ي ندوة حول "الشهيد مصطفى بن بولعيد" ،املتحف
الوط للمجاهد يوم  ،١٩٩٨/٠٣/١٧شريط سم ي بصري ي مكتبة
املتحف.
) (٢٩شهادة أحمد بن بلة ،ي املركز الوط للدراسات والبحث ي الحركة
الوطنية وثورة أول نوفم ﺮ  ،١٩٥٤تاريخ الجزائر ) (١٩٦٢-١٨٣٠القرص
املضغوط ،وزارة املجاهدين .٢٠٠٢
) (٣٠انظر :شهادة املجاهد ع ي بن شايبة ،ي الندوة حول "الشهيد مصطفى
بن بولعيد" ،املنعقدة ي املتحف الوط للمجاهد يوم ١٩٩٨/٠٣/١٧
)شريط بصري ي مكتبة املتحف الوط للمجاهد(.
) (٣١محمد حربي ،املصدر السابق ،ص .٦٩
) (٣٢املرجع نفسه ،ص .٧٠
) (٣٣شهادة املجاهد لخضر بن طوبال ،مجلة الباحث ،العدد  ٠٢املرجع
السابق ،ص .١٣٤
) (٣٤محمد حربي ،املصدر السابق ،ص .٦٩
) (٣٥شهادة املجاهد ﺳ ناصر ،مجلة الباحث ،املرجع السابق ،ص .١٣٦
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) (٥٠محمد عباس ،فكرة الثورة ي التجربة الجزائرية حزب ثوري ،طليعة
مسلحة وشعب جاهز للثورة ،مجلة الحدث العربي والدو ي ،املرجع
السابق ،ص .٢١
) (٥١أحسن بوما ي ،املرجع السابق ،ص .٧٦

(52) Mohamed harbi, le FLN Mirage et réalité
(désorganise ala pris du pouvoir. (1945-1962) ed
J.A : paris 1980p 116.

)ٔ (٥٣الاخضر جودي بوالطم ن ،ملحات من ثورة الجزائر ،ط ،٢املؤسسة
الوطنية للكتاب ،الجزائر ،١٩٨٧ ،ص .٢٣
) (٥٤مراد صديقي ،املرجع السابق ،ص  .٢٨وانظر ً
أيضا :مصطفى هشماوي،
جذور نوفم ﺮ  ١٩٥٤ي الجزائر )دراسة( ،منشورات املركز الوط
للدراسات والبحث ي الحركة الوطنية وثورة أول نوفم ﺮ – مطبعة هرمة )د
س ن( ،ص .١٠٤
ً
وأيضا:
) (٥٥محمد حربي ،املصدر السابق ،ص .١١٤
Mohamed harbi, op.cit., p 127

ً
غالبا ما يفسر باالرتباك
) (٥٦إن ضعف انطالق الثورة بالشمال القسنطي
الذي طرأ ي صفوف الهيئة ٔالاو ى لقيادة الثورة ،واملالحظ أن املسألة كانت
تتعلق ي جوهرها بالظروف الاستعجالية ال تمت من خاللها مباشر
العمل املسلح ،وال لم تتح ملختلف نوا ي املنطقة الثانية الفرصة كحشد
الرجال وجمع السالح ،كما لعبت ً
أيضا عوامل ال اون والتقص ﺮ عند بعض
القادة ً
دورا ً
هاما ي عدم مسايرة املنطقة الثانية لكل من ٔالاوراس
والقبائل.
) (٥٧محمد لحسن أزغيدي ،مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوط
الجزائرية ) ،(١٩٦٢-١٩٥٦املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،١٩٩٦ ،
ً
وأيضا:
ص .١٢٣
Daho Djerbel, op.cit., p 127-128.

) (٥٨أحسن بوما ي ،املرجع السابق ،ص .٨٠
)ٔ (٥٩الاخضر جودي بو الطم ن ،املصدر السابق ،ص .٢٣

(60) M. Harbi, op.cit., p 127 . Also see: Giblert meynier,
Histoire intérieure du FLN 1954-1962, ed casbah,
Alger, 2003, p 279.

M. Harbi, op.cit., p 127. And see: yves courriere, la
guerre d’Algérie, les fils de la toussaint, fayard, Paris,
1991, p 88.

ً
وأيضا :املتحف الوط للمجاهد ،وثائق مؤتمر الصومام  ٢٠أوت  ،١٩٥٦محضر
الجلسات ومقتطفات من الوثيقة ٔالاساسية الجزائر  ،١٩٩٦ص  .١٠ويذهب إ ى
نفس الطرح أحسن بوما ي حيث يذكر أن عدد املجاهدين ي املنطقة الثالثة
ً
مجاهدا يملكون كمية من بنادق الصيد أخذت من املواطن ن،
وصل إ ى )(٤٥٠
انظر :املرجع السابق ،ص .٨٠
) (٦٩يوسف مناصرية ،املرجع السابق ،ص .١٢٢
) (٧٠املتحف الوط للمجاهد ،املرجع السابق ،ص .١٠
ً
موذجا،
) (٧١نظ ﺮة شتوان ،الثورة التحريرية ) (١٩٦٢ -١٩٥٤الوالية الرابعة ن
أطروحة دكتوراﻩ ،قسم التاريخ ،جامعة تلمسان ،٢٠٠٨/٢٠٠٧ ،ص.١٠٦
) (٧٢أحسن بوما ي ،املرجع السابق ،ص .٧٦
) (٧٣إن أول ارتباك ي التحض ﺮ للثورة ي املنطقة الرابعة يعود إ ى ذلك التغي ﺮ
املفا ئ الذي حدث ي ف ﺮة متقدمة من عملية التحض ﺮ للعمل املسلح ع ى
مستوى قياد ا عندما تنازل ع ا ديدوش مراد لرابح بيطاط بعد التأزم
الذي شهدته العالقة ب ن لجنة الخمسة ومجموعة قسنطينة عقب لقاء الـ
 .٢٢وقد انتﻬ ذلك التغي ﺮ إ ى تع ﺮ املبادرة بالعمل املسلح ي املنطقة
الرابعة ع ى غرار ما حدث ي الشمال القسنطي .
) (٧٤للمزيد من التفاصيل حول هذﻩ ٔالافواج وقاد ا ؤالاهداف ال كلفوا ا،
انظر :شهادة محمد مرزو ي ي جمعية أول نوفم ﺮ لحماية مآثر الثورة ي
ٔالاوراس ،مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية ،باتنة ،١٩٩٩ ،ص -١٩٩
.٢١٠
) (٧٥ذكر أوعمران ي تقرير له قدم ي جلسات مؤتمر الصومام أن عدد مجاهدي
ً
مجاهدا ،وهو نفس العدد الذي
املنطقة الرابعة عند الانطالقة قدر بـ )(٥٠
ي
أشار إليه كل من حربي ،وكوريار ،وخلفة معمر  ،وانظر :محمد حربي،
ً
وأيضا:
املصدر السابق ،ص .١١٤
yves courriere, op.cit., p.88 – 89 ; Mohamed Harbi,
op.cit., p. 127 -128 ; Kkalfa Mammerie, Abane
ramdane, un vie pour l’Algérie, ed, karim mammerie,
3 éd Alger. (sd) p. 101.

Mohamed Teguia, La ALN dans la wilaya IV, Casbah
édition, Alger, 2002, p.19 - 77.

) (٧٨يتيح هذا الطرح استنتاج مخالف ملا أشارت إليه رواي كل من محمد
مرزو ي ،وأوعمران وإحصائيات كل من محمد حربي ،وخالفة ،ومعمري،
وح التقدير الذي ذكرﻩ محمد تقية.
) (٧٩شهادة أحمد بوشعيب ،ي اليوم الدراﺳ حول التحض ﺮ وٕالاعداد للثورة،
يوم  ٢٩أكتوبر  ،٢٠٠٠مؤسسة ذاكرة الوالية الرابعة التاريخية البليدة
)شريط سم ي بصري(.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

وانظر ً
أيضا :املتحف الوط للمجاهد ،املرجع السابق ،ص .١٣
ً
) (٧٦مراد صديقي ،املرجع السابق ،ص ٢٩؛ وأيضا :مصطفى هشماوي ،املرجع
السابق ،ص  ،١٠٤وانظر ً
أيضا :فت ي الديب ،املصدر السابق ،ص .٣٧

(80) Mohamed Harbi, Op.cit., p.127.

وانظر ً
أيضا :محمد العربي الزب ﺮي ،الثورة الجزائرية ي عامها ٔالاول ،املؤسسة
الوطنية للكتاب الجزائري ،١٩٨٤ ،ص .١٣٦
ً
) (٨١محمد حربي ،املصدر السابق ،ص  .١١٤وأيضا:
M. Harbi, op.cit., p. 127.

ً
استنادا إ ى محضر جلسات مؤتمر الصومام  ١٩٥٦بـ
كما قدر رصيدها املا ي
 ٨٠٠٠٠فرنك قديم انظر :املتحف الوط للمجاهد ،املرجع السابق ،ص .١٢
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) (٦١ع ي كا ي ،مذكرات ع ي كا ي ) ،(١٩٦٢-١٩٤٦دار القصبة ،الجزائر،١٩٩٩ ،
ص .٩٣
) (٦٢يوسف مناصرية ،املرجع السابق ،ص .١٢٢
) (٦٣أحسن بوما ي ،املرجع السابق ،ص .٧٦
) (٦٤يوسف مناصرية ،املرجع السابق ،ص .١٢٢
) (٦٥ويعود الفضل ي ذلك إ ى عنصرين بارزين من قدماء التنظيم الشبه
عسكري للتيار الاستقال ي وهما كريم بلقاسم ،وأعمر أوعمران اللذان كانا
يتمتعان بسمعة ثورية منذ منتصف ٔالاربعينيات ،وبالرغم من املطاردات
البوليسية الاستعمارية ،إال أ ما تمكنا من تعزيز مكان ما ي املنطقة
كقائدين محلي ن بعدما تمكنا من تشكيل معقل مسلح ضم ي صفوفه
أك ﺮ من  ٣٠٠رجل ،ومن جهة أخرى البد من ٕالاشارة إ ى أن هذا املعقل لم
يكن بمعزل عن ٔالازمة الداخلية ال شهدها التيار الثوري )،(١٩٥٤-١٩٥٣
وإنما كان ذو ميول مصالية ي الغالب بالنسبة للقاعدة النضالية ٔالامر
الذي جعله موضوع تحفظ شديد من طرف لجنة الخمسة ال حاولت
احتواء املنطقة دون إشراكها ي القيادة العسكرية .انظر :عبد النور خي ﺮ،
تطور مؤسسة قيادة الثورة التحريرية ) ،(١٩٦٢ -١٩٥٤أطروحة
دكتوراﻩ ،قسم التاريخ ،جامعة الجزائر ،(٢٠٠٦ – ٢٠٠٥) ،ص .٢٦٧
) (٦٦املرجع نفسه ،ص .٢٦٧
ً
) (٦٧مراد صديقي ،املصدر السابق ،ص  .٢٨وأيضا :مصطفى هشماوي ،املرجع
السابق ،ص  .١٠٤وانظر ً
أيضا :فت ي الديب ،املرجع السابق ،ص .٣٧

ً
وأيضا:
) (٦٨محمد حربي ،املصدر السابق ،ص .١١٤

א
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٣٨

الطاهر جبلي ،الواقع العسكري للثورة الجزائرية...

دراﺳﺎت

) (٨٢شهادة الحاج بن عال ،ي جمعية أول نوفم ﺮ ،مصطفى بن بولعيد والثورة
الجزائرية ،املرجع السابق ،ص  .٢١٢-٢١١وانظر ً
أيضا:

Omar Carlie, le 1 novembre1954 à Oran .action
symbolique.in charles rober ageron.la guerre d'algere
et
les
algeriens.1954-1962.armand
colin.paris1997.p12, 13.

) (٨٣شهادة محمد بوضياف ،حول عملية التحض ﺮ للثورة ،ي جريدة الشعب
ً
وأيضا :شهادة
عدد  ٧٧٨٧ ،٧٧٨٦ليومي  ١٧/١٦نوفم ﺮ  ،١٩٨٨ص.٥
محمد بوضياف ،مجلة أول نوفم ﺮ ،عدد  ،١٤٧سنة  ،١٩٩٥ص .٢٥
ً
وأيضا :محمد عباس ،ثوار عظماء ،املرجع السابق ،ص .٦٧
) (٨٤شهادة الرائد مختار بوع ﺮزم )ﺳ ناصر( ملجلة الراصد ،املركز الوط
للدراسات والبحث ي الحركة الوطنية وثورة أول نوفم ﺮ  ١٩٥٤الجزائر،
عدد نوفم ﺮ ديسم ﺮ  ،٢٠٠١ص .٢٩ - ٢٨

(85) Hartmut el senhans, la guerre d’Algérie 19541962, ed publisud, Paris, 1999, p. 434.

) (٨٦يوسف مناصرية ،املرجع السابق ،ص  .١٢٢ولإلشارة أن هذﻩ التقديرات
ال أشار إل ا مناصرية مؤرخة بتاريخ  ١٩٥٥/١٠/٢٠و ي مرحلة انبعاث
النشاط الثوري ي املنطقة الخامسة املعروفة بهجومات أكتوبر  ١٩٥٥ع ى
غرار هجومات  ٢٠أوت  ) ١٩٥٥ي الشمال القسنطي (.
) (٨٧كان تعداد  ٥٥ألف جندي لكن ٕالال ي قرر رفع التعداد إ ى  ٨٠ألف ي
جانفي  ١٩٥٥ل ﺮتفع إ ى أك ﺮ من  ١٥٠ألف جندي بعد أحداث  ٢٠أوت
 .١٩٥٥للمزيد من التفاصيل حول ارتفاع تعداد قوات الجيش الفرنﺴ ي
الجزائري ،انظر:

Philippe Tripier, l’Autopsie de la guerre d’Algérie, ed
France Empire, Paris, 1972, p. 75 - 76.
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) (٨٨شهادة لخضر طوبال ،مجلة الباحث ،عدد  ،٠٢نوفم ﺮ  ،١٩٨٤ص .١٣٦
وانظر ً
أيضا :شهادة املجاهد عمار بن عودة ،ملجلة الباحث ،جويلية
 ،١٩٨٧ص .٢٧
) (٨٩أحمد بن بلة ،مذكرات كما أمالها ع ى روب ﺮ ميل ،املصدر السابق ،ص
.٩٦
) (٩٠حفظ ﷲ بوبكر ،املرجع السابق ،ص  .١٧١يش ﺮ الغا ي الغربي ي دراسته
إ ى أن نوعية ٔالاسلحة وطبيع ا فقد تم ت بالتنوع ً
تبعا للظروف
واملعطيات الداخلية والخارجية ال مر ا الكفاح املسلح ،وقد كان
مجموع ٔالاسلحة ال بحوزة املجاهدين ي املهلة ٔالاو ى من الثورة التحريرية
ال تتعدى بعض البنادق املوروثة من الحرب العاملية الثانية ،وبنادق الصيد
ً
محليا واملسدسات باإلضافة إ ى ٔالاسلحة
والقنابل ؤالالغام ال صنعت
البيضاء ،للمزيد من التفاصيل انظر :الغربي الغا ي ،الاس ﺮاتيجية
الفرنسية ي مواجهة الثورة التحريرية ) ،(١٩٥٨ - ١٩٥٤أطروحة
دكتوراﻩ دولة ي التاريخ ،جامعة وهران ،٢٠٠٥/٢٠٠٤ ،ص .٣٢٤
) (٩١أحسن بوما ي ،املرجع السابق ،ص .٨٢
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٣٩

ٔ
بليل محمد ،االنتقال الصعب من االزمة...

دراﺳﺎت
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أستاذ محاضر – قسم التاريخ
جامعة ابن خلدون
تيارت – الجمهورية الجزائرية
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ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ  ..ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ  ..ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ

لقد أثار انتبا ي لقضية تاريخية جوهرية من تاريخنا الوط
املعاصر ،أعادتنا إ ى أيام الاستقالل ٔالاو ى من خالل ما كتب من
ً
دراسات تاريخية وسياسية ،خاصة بواقع الجزائر السياﺳ أيام
الاستقالل ٔالاو ى ،ي غياب حقائق تاريخية موثوقة؛ رغم أن
ٔالارشيف ال ي لرجال ال زالوا ع ى قيد الحياة ،قد أدلوا بشهادا م
عن ذلك الواقع ،من خالل مذكرات عديدة لسياسي ن
وعسكري ن (١)،بدأت تنشر هنا وهنالك ،مستغل ن الجو السائد
لحرية التعب ﺮ والكتابات التاريخية والسياسية ي الجزائر منذ
أحداث أكتوبر والسماح للتعددية السياسية رغم ما أصا ا من
ً
وأيضا إهتمام سلطات البلد العليا
خلل بسبب حداثة التجربة،
برئاسة سيادة رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" الذي سهل
من مهمة الباحث ن بضرورة ٕالاعتناء بالتاريخ الوط  ،ي إطار ما
يسمح به القانون وأخالقيات الكتابة البعيدة عن التجريح
وٕالال ام باألمانة العلمية ي التعامل مع الحقائق
الشخ
التاريخية النسبية.
وينب ي علينا أن ال ننﺴ أن بعض الكتابات التاريخية قد
سبقت ذلك بكث ﺮ ،أيام الاستقالل ٔالاو ى ،بل ي ّ
عز الثورة املسلحة
من خالل كتابات املؤرخ الجزائري "محمد حربي (٢)،والصحفي إيف
كوريار" (٣)،وبعض املعارض ن السياسي ن الجزائري ن للسلطة
الناشئة آنذاك ،أمثال آيت أحمد وبن خدة بن يوسف ،وفيما بعد
فرحات عباس والبش ﺮ الابراهيم  .ونتسائل نحن بدورنا أبناء جيل
الاستقالل عن الصعوبات ال واجهت الدولة الجزائرية الفتية مع
اية الحرب الاستعمارية ي الجزائر .ذلك أننا درسنا ي مدارس
وجامعات الجزائر املستقلة ،وعشنا مع مجتمعنا حلوﻩ ومرﻩ ع ﺮ كل
ش ﺮ من هذا ال ﺮاب الوط  ،الذي سقاﻩ الشهداء بدما م وحاول
الخلف ٕالاستمرار ع ى نهجهم .وقبل الخوض ي هذا املوضوع
الحساس لواقع التجربة السياسية للجزائر ،أيام الاستقالل ٔالاو ى
من أزمة سياسية إ ى غاية انتخاب أو ى مؤسسات الدولة ،علينا أن
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بليل محمد ،الانتقال الصعب من ٔالازمة إ ى وضع مؤسسات الدولة
الجزائرية املستقلة ) -.(١٩٦٥ - ١٩٦٢دورية كان التاريخية -.العدد
الواحد والعشرون؛ سبتم ﺮ  .٢٠١٣ص .٤٥ – ٤٠
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لقد عاشت الجزائر صائفة ساخنة ،بسبب الخالفات السياسية
ما ب ن صناع الثورة الجزائرية ،حيث تأزمت ٔالاوضاع ووصلت إ ى
حد الاقتتال فيما بي م؛ ما ب ن قيادة ٔالاركان بزعامة الرئيس
الراحل السابق العقيد بومدين وأنصارﻩ أمثال الرئيس ٔالاسبق
أحمد بن بلة ،وقوات الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية .وان ت
ٔالازمة بسيطرة ما كان ُيعرف بجماعة تلمسان واستقالة يوسف بن
خدة دف حقن دماء الجزائري ن وتفادي ا يار الدولة الفتية ،ذلك
ما سنحاول أن نتعرف علية ي هذﻩ الدراسة مؤكدين ع ى أهمية
بناء مؤسسات الدولة الجزائرية ما ب ن ) (١٩٦٢و ) ،(١٩٦٥رغم ما
شابه املرحلة والانتقاد ال وجه لها .وهدفنا من ذلك إبراز دور هذﻩ
املؤسسات ي تجنيب البالد من الف ن واملحن ،معتقدين أ ا الباقية
وأن الرجال يذهبون وتبقى الجزائر شامخة فوق الجميع.
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ً
ً
تاريخيا من أجل مقاربة تاريخية ،لنحاول ٕالاستفسار
مسحا
نضع
عن الوقائع التاريخية النتخاب أول رئيس للجزائر املستقلة وأول
مجلس تأسيﺴ بتأط ﺮ جزائري ،عكس املجلس التأسيﺴ الذي
حاول املشرع الاستعماري فرضه ع ى الجزائري ن بصيغة نظام ن
انتخابي ن وفق سيطرة املستوطن ن الألوربي ن سنة .١٩٤٧
وقد ترددت كث ًﺮا ي الكتابة عن هذا املوضوع الحساس،
باعتبار أن املوضوع محل جدل ب ن املؤرخ ن الذين يحاولون توثيق
املادة التاريخية وفق أسس أكاديمية وعلمية ،والسياسي ن
املندفع ن للكتابة عن نفس املوضوع وفق قناعا م السياسية
ؤالايديولوجية ،ملوضوع ال زالت املعلومات عنه شحيحة ،رغم مرور
سنوات عديدة عن استقالل الجزائر ،ذلك أن الصعوبات ال
واجهت الجزائر ي بداية الاستقالل ،شكلت ي نظرنا أهم
التحديات ال اع ﺮضت حكومة سيادة الرئيس ٔالاسبق ''أحمد بن
ّ
بلة" ،لنحاول أن نتعرف ي هذﻩ الدراسة املتواضعة عن التطور
السياﺳ للجزائر ي ف ﺮة حرجة من تاريخها بالتحول من بلد
مستعمر بشكل استيطاني ،قلما عرف التاريخ مثله ،سوى
ً
قديما ،والاحتالل
الاستعمار الروماني الاستيطاني لبالد املغرب
ً
الاستيطاني ال ودي ألرض فلسط ن حديثا.
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ي الداخل وتنظيم جيش التحرير الوط ع ﺮ كامل ال ﺮاب الوط
بعد إنشاء الوالية السادسة ي الصحراء بقيادة ع ي مالح.
إ ى غاية هذﻩ الحقائق التاريخية املتفق عل ا من قبل مؤر ي
املدرسة الجزائرية للتاريخ ،ومؤر ي املدرسة الاستعمارية بأشكالها
املختلفة ،تظل الثورة الجزائرية تستمد قو ا من تفاعل الجماه ﺮ
الجزائرية وشرعية املفجرين لها (٤)،لكن ّثمة أحداث بارزة غ ﺮت من
هذا املنح الواضح للثورة إ ى منح الخالفات والصراعات ب ن
أقطاب الحركة الثورية ي الجزائر ،دون نزول هذﻩ ٔالافة إ ى عمق
الجماه ﺮ ال واصلت احتضان الثورة .إن تطرقنا إ ى هذﻩ ٔالاحداث
بشكل تسلسل تاري ي ،يجعلنا نعتقد أن فرنسا الاستعمارية
ومصالح استعالما ا ،لم تكن بعيدة عما كان يحدث داخل صفوف
الثورة (٥)،ومحاولة ضر ا من العمق حيث حاولت الحكومات
الفرنسية املتتالية حسب ما يذكر رئيس الحكومة املؤقتة الثالثة
السيد "بن خدة بن يوسف" ي كتابه "اتفقيات ايفيان")": (٦لم
تحاول ً
أبدا الحكومات املتعاقبة ع ى الحكم ي باريس منذ ١٩٥٤
الوصول إ ى حل بالتفاوض ...،حاولت هذﻩ الحكومات الفرنسية أن
تفرض حلولها ال فشلت كلها ،وم ا فكرة ٕالاندماج ال طرحها
"سوستال" الحاكم العام للجزائر الذي أراد تطبيقها ،واف ﺮح " ي
مول " نقاطه الثالثة ،وقف إطالق النار ،الانتخابات ،املفاوضات،
وال رفض ا بالطبع ج ة التحرير الوط ."...
تلقت فرنسا ضربة قاسية ،بعد ما تمكنت ج ة التحرير الوط
من خالل هيئ ا التنفيذية "لجنة التنفيذ والتنسيق" ال تحولت
إ ى الخارج سنة  ،١٩٥٧ع ى إثر معركة الجزائر ،ال حاول ف ا
املظليون بقيادة "جاك ماسو  "Massuالقضاء ع ى الثورة ي
العاصمة ،وال نجم ع ا استشهاد "العربي بن مهيدي" ،واعتقال
العديد من القادة الثوري ن (٧)،واستغلت ج ة التحرير الوط هذﻩ
الظروف لتتمكن من تأسيس "الحكومة املؤقة للجمهورية
الجزائرية" ي  ١٩سبتم ﺮ  ١٩٥٨برئاسة السيد "فرحات عباس".
ويتسآل العديد من الدارس ن والباحث ن عن سر تغي ﺮ اس ﺮاتيجية
الثورة بامتصاصها لعناصر قيادية ي أحزاب أخرى وفق قيادة
جماعية لج ة التحرير الوط  ،كانت باألمس القريب ي خانة
املعارض ن للثورة حسب ما يذكر الكث ﺮ من الباحثين ن ي الثورة.
مثل ما يذكر ذلك الدكتور "ابراهيم لونيﺴ " ي دراسته" :الصراع
ّ
ً
موضحا أن
السياﺳ ي الجزائر خالل عهد الرئيس "احمد بن بلة
فرحات عباس انضم إ ى بن بلة لتحقيق التوازن داخل الثورة ،رغم
)(٨
انتقادﻩ لجماعة بن بلة فيما بعد ،ألنه لم يكن يعلم نوياهم".
ونعتقد أن الثورة عرفت ي ٔالاخرى تطورات سياسية ،حاولت
من خاللها إشراك القوى السياسية ٔالاخرى إلعطاء طابع الشمولية
ًردا ع ى املناورات الفرنسية الهادفة إ ى عزل الثورة عن محيطها
السياﺳ والشع  ،بمحاول ا الاتصال بحركات سياسية أخرى
مناوئة لقيادة الثورة .وحاولت القيادة الجديدة إرساء قواعد
جديدة بوضع مؤسسات قوية ،وفرض الانضباط السياﺳ
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بعد سنوات عديدة من الكفاح البطو ي ،الذي قادته ج ة
التحرير الوط ال تأسست ع ى أنقاض اللجنة الثورية للوحدة
ً
أساسا من عناصر شبانية للمنظمة الخاصة،
والعمل؛ املشكلة
وال استطاعت تفج ﺮ الثورة املسلحة ي الفاتح نوفم ﺮ ،١٩٥٤وما
صحب ذلك من تغي ﺮ املفاهيم لدى العديد من ٔالاقطاب السياسية
التقليدية ،وجعل م ينقلبون ع ى مسارا م السابقة والالتحاق
بصفوف ج ة التحرير الوط ي سنة  ،١٩٥٦حيث استطاعت
هذﻩ الج ة الثورية قيادة العمل ن السياﺳ واملسلح ،ضد جيش
الاحتالل الفرنﺴ .
ّ
وطرحت ً
أيضا عدة أفكار وتصورات ي التفاوض مع الحكومات
الفرنسية ي عهد الجمهورية الرابعة ،وتمكنت من تنظيم نفسها
رغم الصعوبات والتحديات ال واجهت العمل املسلح ،وتعقد
ّ
مؤتمرها ٔالاول بوادي الصومام سنة  ١٩٥٦الذي تولدت عنه قيادة
سياسية وعسكرية ،تمثلت ي أو ى مؤسسات الثورة ،كلجنة
التنسيق والتنفيذ واملجلس الوط للثورة الجزائرية ،وتفتح
مجموعة ٕالاثنان والعشرين ع ى العديد من التيارات السياسية
أمثال الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري بزعامة السيد "فرحات
عباس" ،والعلماء و بعض ٔالافراد الشيوعي ن ،ي ح ن عارضها
وبشكل قوي تيار "مصا ي الحاج" زعيم الاتجاﻩ الاستقال ي سا ًبقا
ً
أحيانا ،حسب العديد من الدراسات،
لخالفات تنظيمية وشخصية
واستطاعت الثورة ي أقل من سنت ن من أن تشكل هيئة سياسية
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أن نعرف ماضينا ونفهم حاضرنا ونﻬ ء ملستقبلنا ،وأهم ما ّ
شد
انتباهنا ي تلك الدراسات ،ال أظهرت بأن الشعب الجزائري
ونخبه السياسية ي ف ﺮة ما قبل الثورة التحريرية؛ وأثنا ا كانوا
متشبع ن بالفكر الديموقراطي ،أو بمع آخر التفتح ع ى ٓالاخر
والاح ﺮام املتبادل مثل ما يذكر ٔالاستاذ "دحو جربال")(١٣عن املسألة
ً
وأيضا
الديموقراطية ي ظل الحركة الوطنية والثورة التحريرية،
ٔالاستاذ "صادق بن قادة") (١٤ي نفس املوضوع ،وكذلك دراسة
الدكتور"ٔالام ن شريط" حول "التعددية الحزبية ي تجربة الحركة
الوطنية" (١٥).أما الدراسات ال تناولت أزمة صائفة ١٩٦٢
ً
تنوعا ي التحليل والاعتماد ع ى مصادر
وانعكاسا ا قد عرفت
علمية ،م ا مرجع لألستاذ "رابح لونيﺴ " عن "الصراع ب ن
العسكري ن والسياسي ن الجزائر" (١٦)،ومرجع آخر لألستاذ "إبراهيم
لونيﺴ " عن "الصراع السياﺳ ي الجزائر خالل عهد الرئيس
"أحمد بن بلة" (١٧)،ومقال آخر أعتقد أنه هام ي نظري لألستاذ
"محمد املي ي") (١٨وزير ال ﺮبية ٔالاسبق عن "الجزائر إ ى أين "...ي
مجلة "املستقبل العربي" .أما الدراسات ٔالاجنبية ي ٔالاخرى متعددة
حول املوضوع ،من أهم ما اطلعت عليه ،دراسة للمؤرخ الفرنﺴ
)(١٩
"جلبار من " حول الثورة الجزائرية وتطور ج ة التحرير الوط ،
ومؤلف "حرب الجزائر للصحفي "إيفكوريار" (٢٠)،حيث توضح لنا
هذﻩ الدراسات جذور أزمة  ،١٩٦٢فاعتمد كل م م ع ى أرشيف
ً
خاصا به.
غ
ما حولنا أن نصل إليه ،يتمثل ي أن جيل الاستقالل ٔالاول
ؤالاجيال الالحقة باتت تعرف الكث ﺮ من الحقائق التاريخية ،حول
الصراع الذي عرفته الثورة الجزائرية ما ب ن مجموعات نافذة ي
مؤسسا ا ،حيث كانت متمركزة ي هيئت ن أساسيت نٔ ،الاو ى
مجموعة "الحكومة املؤقتة ال كان يرأسها كل من فرحات عباس،
وابن خدة بن يوسف ،وهيئة أركان جيش التحرير ال نشأت ي
آواخر  ١٩٥٩وبداية  ١٩٦٠ع ى إثر اجتماع املجلس الوط للثورة
وكلف العقيد "هواري بومدين" برئاس ا ،ذلك ماذكرﻩ ٔالاستاذ
محمد املي ي ي مقاله السابق الذكر ..." (٢١):لكن ما أن تشكلت
قيادة أركان عامة لجيش الحدود الشرقية والغربية للجزائر ،ح
ً
تدريجيا إ ى هذﻩ القيادة ال يرأسها العقيد
انتقل مركز الثقل
هواري بومدين ،وما لبث الخالف ب ن قيادة ٔالاركان والثالوث ،أن
برز للقيادات العسكرية ي مرحلة أو ىّ ،
ثم انفجر الخالف بعد ذلك
ً
للعلن مع وقف إطالق النار ،متمثال ي الصراع ب ن الحكومة املؤقتة
ال حاولت الاعتماد ع ى بعض جيوش الداخل وقيادة ٔالاركان ال
كانت تعتمد ع ى جيش الحدود أو بعض الفرق العسكرية ي
الداخل."...
وكانت ال اية معروفة للمكتب السياﺳ الذي حاول السيد
"أحمد بن بلة" تشكيله خالل مؤتمر طرابلس املنعقد ي آواخر ماي
)مايو( وآوائل جوان )يونيو(  ،١٩٦٢حيث لم يصادق املجلس
الوط عليه ،ودفع بالحكومة املؤقتة للدخول إ ى أرض الوطن

ISSN: 2090 – 0449

والعسكري ع ى الجميع ،وهو ما عرف باسم "نظام الج ة" الذي
ً
كان يخشاﻩ كل َم ْن يخالف أوامرها خاصة من قبل الخونة ،أو ما
بات ُيعرف "بالحركي" ،حيث تناولت ّ
عدة دراسات هذااملوضوع،
فيمكن الرجوع لجريدة الخ ﺮ ٔالاسبو ي؛) (٩حول طبيعة بعض
هؤالء "الحركى" وظروف إلتحاقهم بالجيش الفرنﺴ املحتل أمثال
"بلونيس" ،و"شريف بن سعيدي" ،وآخرون ،ال زال أرشيف ٕالادارة
الاستعمارية ي ماوراء البحر وبعض املواقع ٕالالك ﺮونية ،تم
بأسما م وأنشط م.
هذا الضغط السياﺳ للثورة ،أدى إ ى سقوط الجمهورية
الفرنسية الرابعة ومج ﺊ الجمهورية الخامسة بقيادة الج ﺮال
"ديغول" ،ليصرح ي  ١٦سبتم ﺮ  ،١٩٥٩عن حق الجزائر ي تقرير
مص ﺮها بشروط فرنسية ،بعد ما أدرك هذا ٔالاخ ﺮ عجزﻩ عن
تحقيق نصر عسكري ،ووجدت الحكومة املؤقتة نفسها بعيدة عن
العمل العسكري ي الداخل الذي أن أصبحت تميل نحو القيادات
العسكرية الناشئة فوق أرض املعركة ،مما أوجد إشكالية الصراع
ب ن السياﺳ والعسكري ،وب ن الداخل والخارج ،رغم التوافق الذي
ً
ظاهريا ،وساهمت فيه إتساع العمليات العسكرية ،واع ﺮاف
استمر
العديد من الدول بالحكومة املؤقتة وطرح القضية الجزائرية ي
املحافل الدولية.
ي هذﻩ الظروف السياسية والعسكرية ،بدأت الاتصاالت ٔالاو ى
ب ن الحكومة املؤقة وحكومة الج ﺮال ديغول حسب ما يذكر ي
مذكراته "ٔالامال" (١٠)،فقد واجهته صعوبات عسكرية ي الجزائر
وأخرى سياسية من قبل مستوط الجزائر وأنصارهم ي باريس ،أما
الحكومة املؤقتة فقد واجه ا صعوبات ّ
جمة تطرق لها العديد من
الدارس ن والسياسي ن السابق ن لج ة التحرير الوط أمثال السيد
"بن خدة بن يوسف" ،و"محمد لبجاوي" ،و"رضا مالك" ي تناولهم
ألزمة صائفة  (١١)،١٩٦٢وتأث ﺮها ع ى مسار املفاوضات والاستقالل
فيما بعد.
وأسهم املؤرخ الجزائري "محمد حربي" ي توضيح بعض
معطيات تلك ٔالازمة ي دراسة له عن "ج ة التحرير الوط ب ن
السراب والحقيقة" (١٢)،إذن تطرح أمامنا ّ
عدة معطيات تاريخية
وتحاليل سياسية حول ُ
صناع الثورة حيث الزال بعضهم ع ى قيد
الحياة ،فساهم كل واحد م م بفك بعض ٔالالغاز حسب وجهة
نظرهم؛ ولم يصبح الحديث أو الكتابة عن املوضوع من الطابوهات.
ً
وأض ى اليوم تالميذتنا وطلبتنا ي الجامعات ،خاصة أقسام
"التاريخ" يعرفون الكث ﺮ عن هذﻩ الحقبة ،من خالل أبحا م
وتدخال م خالل املحاضرات ؤالاعمال املوجهة.
ً
والهدف من ذلك ي نظرنا ،لم ولن يكن موجها ضد أية
شخصية وطنية أو رموز البالد الذين صنعوا مجد جزائر ّ
العزة
والكرامة ،رغم ما أصا ا من مشاكل وتحديات؛ و ي املقابل أصبح
الباحثون والدارسون للتاريخ الوط  ،إستطاعة الوصول إ ى بعض
الحقائق املتواضعة عن مرحلة هامة من تاريخنا املعاصر من أجل
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ً
معارضا للثورة ،ولألمانة العلمية أن الشيخ كتب عدة مقاالت
ي مؤلف له " ي قلب املعركة" جمع مقالته املؤرخ الجزائري "سعد
ﷲ أبو القاسم" يناقض ذلك.
نستخلص مما سبق ذكرﻩ؛ بأن التطورات السياسية ؤالامنية
ّ
ً
ما قبل أزمة صائفة  ،١٩٦٢شكلت
هاجسا أمام كل من الحكومة
الفرنسية ،والحكومة املؤقتة الشرعية ي نفس الوقت ،فحكومة
ً
"دي غول" كانت تحاول ٕالاسراع ي التفاوض إل اء املوضوع خوفا
من ضياع الجزائر بدون الحفاظ ع ى امتيازات لها ي مستعمر ا
ٕالاستطانية ،وكانت الحكومة املؤقتة تدرك حجم املشاكل
والصعوبات ،لذلك كانت تريد الحصول ع ى الاستقاللّ ،
ثم التطرق
ً
لإلشكاليات الخالفية ي ما بعد الاستقالل وفعال قد تحقق
الاستقالل ،وتحصلت فرنسا ٕالاستعمارية ع ى امتيازات متنوعة،
حدد ا مواد اتفاقيات إيفيان ،وإ اء القتال بشكل مشرف
)(٢٧
للطرف ن ،حسب ما ذكر ذلك "دي غول" ي مذكراته "ٔالامال"،
وراهنت فرنسا ع ى فشل الجزائري ن ي تسي ﺮ شؤون بالدهم من
خالل عدم اح ﺮامهم لبعض بنود "إتفاقية ايفيان" روب إطارا ا
والسماح للمعمرين بحرق املزارع وتدم ﺮ املصانع والتساهل مع
منظمة الجيش السري بارتكاب مجازر رهيبة ي حق الجزائري ن،
واستغالل ٔالازمة السياسية ي الجزائر ،والتقليل من فرحة
الجزائري ن بأيام الاستقالل ٔالاو ى ،والتأخر املسجل ي بناء مؤسسات
الدولة الوطنية املعاصرة ال اس ﺮجعت السيادة بعد كفاح طويل.

 íÖæ‚Ö]l^Š‰öÚð^‰…cV^⁄éÞ^m
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لقد تطرقنا بأن الثورة التحريرية ،سارت ع ى خط ن متوازي ن،
خط عسكري تمثل ي تنظيم الجيش ً
عددا وعدة ،وخط سياﺳ
تمثل ي إنشاء مؤسسات الثورة ،ال تعرضت الظطرابات عديدة
خالل أزمة صائفة  ،١٩٦٢ولهذﻩ الغاية حاولت القيادة السياسية
الجديدة بقيادة "بن بلة" الذي ُع ن ً
رئيسا للحكومة من قبل املجلس
التأسيﺴ املنتخب هو بدورﻩ يوم  ٢٠سبتم ﺮ  ١٩٦٢االذي كلف
ذا املنصب ،فكر
هذا ٔالاخ ﺮ بتشكيل الحكومة ،وبعد أن ح
الرئيس الجديد ً
جديا ي إعداد دستور للبالد؛ مثل ما نصت عليه
إتفاقيات إيقيان وقرارات املجلس الوط للثورة ي طرابلس،
وعرضه ع ى املجلس التأسيﺴ للمصادقة عليه يوم  ٠٨سبتم ﺮ
 ،١٩٦٣ونال "أحمد بن بلة" تزكية املجلس له كرئيس للجمهورية
بتاريخ  ١٥سبتم ﺮ  .١٩٦٣وفيما بعد ً
أمينا ً
عاما لحزب ج ة
التحريرالوط  ،حيث طرحت إشكالية َم ْن يحكم الدولة؟ الحزب أم
الرئيس ،حسب دراسة للدكتور "ٔالام ن شريط") (٢٧حول إشكالية:
ً
موضحا بأن الحزب
"دولة املكتب السياﺳ  ،دولة ٔالامر الواقع"،
أض ى يخضع لرئيس الجمهورية ،تال ذلك إعداد ميثاق الجزائر ي
سنة  ،١٩٦٤للتعريف باملرحلة الجديدة للحكم ي الجزائر أيام
الاستقالل ٔالاو ى .هذﻩ املؤسسات السياسية ال جاءت ي ظروف
صعبة ،ينب ي علينا أن نؤكد عل ا ،أل ا جسدت ع ى ٔالاقل بداية
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الستكمال تنفيذ إتفاقيات إيفيان ،ي ح ن دخلت قيادة ٔالاركان
بزعامة "بومدين" رفقة "بن بلة" إ ى تلمسان ومحاولة حسم الصراع
ً
عسكريا فوق ال ﺮاب الوط  ،حيث ال زالت دماء الشهداء لم تجف
بعد .وتمكن املكتب السياﺳ من الاجتماع بعد إعادة تنصيبه
بتاريخ  ١٥جويلية )يوليو(  ١٩٦٢وحضرته العديد من القيادات
السياسية والعسكريةّ ،
تم ٕالان اء من تنصيب أعضائه بتاريخ ٢٢
)(٢٢
جويلية  ،١٩٦٢وحسب ما يذكر ٔالاستاذ "محمد تاقية" ي مؤلفه
ً
موضحا طبيعة الصراع املتجدد ،لعدم اع ﺮاف
"الجزائر ي حرب"
الحكومة املؤقتة بشرعية املكتب السياﺳ  ،حيث اندلعت
اشتباكات مسلحة ب ن الطرف ن التابع ن لهما.
و ي هذﻩ الظروف الصعبة أعلن السيد "بن خدة بن يوسف"
ً
حقنا إلراقة الدماء،
استقالته يوم  ٠٧أوت )أغسطس( ١٩٦٢
ّ
ً
)(٢٣
فازدادت ٔالامور
تعقيدا ب ن مجموعات متصارعة ،لم تنته إال
بخروج الجماه ﺮ الجزائرية ي العاصمة وبعض املدن مرددة "سبع
سن ن بركات" ،مما دفع باألطراف املتصارعة إ ى التفاهم حول
إطالق النار يوم  ٠٤سبتم ﺮ  ١٩٦٢وتمكن العقيد بومدين من
دخول العاصمة ي  ٠٨سبتم ﺮ  ١٩٦٢ع ى رأس ) (٤٠٠٠جندي،
وبعد تأجيل مستمر ألنتخاب املجلس التأسيﺴ ّ
تم تحديد تاريخ ٢٠
ً
مؤقتا ،لصالح
سبتم ﺮ لذلك (٢٤).إذن حسم الصراع وان ت ٔالازمة
السيد "أحمد بن بلة" ،وحلفائه من قيادة ٔالاركان ،وبعض الوجوﻩ
السياسية أمثال السيد "فرحات عباس".
وما منا ي ٔالامر أن الجزائر خرجت من عنق الزجاجة ،لتجسيد
إتفاقيات إيفيان ع ى أرض الواقع ع ى ٔالاقل من وجهة نظر قيادة
ٔالاركان ال لم توقع عل ا ،وفضلت القيادة الجديدة املتأثرة بأفكار
القومية العربية والاش ﺮاكية ،تطبيق املبادئ الاش ﺮاكية بشكل
ً
أحيانا ،وذلك لصعوبات سياسية واقتصادية
سريع وارتجا ي
الاستعماري
واجتماعية وثقافية ،حيث ال زالت ترسبات املا
ظاهرة للعيان ،من مزارع "للكولون" وسكانات فخمة ،ومدن
عصرية ،ومن جانب آخر ترتب عن حرب التحرير مليون ونصف
املليون شهيد ،وأالف املعطوب ن واليتامى ،وانتشار مظاهر الفقر
)(٢٥
ؤالامية.
الاستعماري،
إضافة لهذﻩ الانعكاسات امل ﺮتبة عن املا
انعكاسات أخرى استجدت بسبب أزمة الصراع ع ى السلطة؛ فقد
نجم عن الحسم السياﺳ والعسكري لصالح جماعة معينة من
ُ
صناع الثورة ،بروز معارضة سياسية قوية تزعمها قيادات
وشخصيات سياسية معروفة ،أبرزها "محمد بوضياف" ،و"أيت
أحمد" ،وغ ﺮهم ،...ي ح ن ظلت قيادة جمعية العلماء بقيادة
"ٕالابراهيم " ،محل خناق وتضييق؛ حيث يبدو أ ا لم تكن راضية
ع ى القيادة الجديدة لصراعات تاريخية ،حيث أن الرئيس "بن بلة"
كانت عالقته مع الشيخ "ٕالابراهيم " مضطربة ،منذ أن كانا ي
القاهرة ،حيث ذكر ذلك الرئيس "بن بلة" نفسه ي حوار أجراﻩ معه
محمد خليفة ي مؤلفه "الطريق" ،أو "إيت ﺮينار" (٢٦)،بأن الشيخ كان
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 لقد نجحت الثورة الجزائرية بعد سبعة سنوات ونصف من
تحدي ألة الاستعمار التدم ﺮية ،وإجبار املستعمر ع ى الاع ﺮاف
بحق تقرير مص ﺮ الجزائري ن والتوقيع ع ى إتفاقيات إيفيان مع
القيادة السياسية للثورة واع ﺮاف رئيس الجمهورية الفرنسية
ً
رسميا باستقالل الجزائر يوم  ٠٣جويلية  ١٩٦٢بعد ما أل ى
ال ﺮملان الفرنﺴ قرار  ،١٨٣٤القا بإلحاق الجزائر بفرنسا
واملادة التاسعة من دستور  ١٨٤٨الفرنﺴ الذي اعت ﺮ فيه
الجزائر ثالث عماالت تنتم لل ﺮاب الفرنﺴ  (٣٢)،ولذلك حلت
املسألة القانونية ملشكلة الاحتالل ً
ائيا.
 أثبتت التجربة السياسية للشعب الجزائري ،أن ي الجزائر
عقالء وحكماء سياسي ن ،ورجال أخلصوا هلل والوطن بعدم
إراقة دماء الجزائري ن ،حيث كان موقف السيد "بن خدة بن
ً
يوسف" مشرفا ي هذا املوضوع.

و ي املقابل أصر السيد "أحمد بن بلة" ع ى توحيد الصفوف
وفرض الانضباط ،ومحاولته السهر ع ى تأسيس الدولة الفتية ،رغم
تعرضه النقالب سلم من قبل أبرز رفاقه "العقيد بومدين" .ورغم
الانتقادات ال وجهت إلية من قبل معارضيه ،باالنفراد بالسلطة
والتأثر بأفكار "جمال عبد الناصر" الرئيس املصري ،إال أن تجربته
ي السجن والاقامة الج ﺮية ي الجزائرّ ،
ثم إطالق سراحه ي
والتقائه بالعديد من زعماء العالم
ثمانينات القرن املا
ومشاركته ي املشهد السياﺳ للجزائر ي عهد التعددية ،جعل منه
شخصية تاريخية موقرة وحكيمة بسبب التجارب ال عاشها ،حيث
أصبح من ب ن أهم حكماء افريقيا.
نعتقد أن هذﻩ التجربة النضالية الطويلة ،قد تفيد الساحة
السياسية الحالية للجزائر بإرساء قواعد التسامح والحرية والتعب ﺮ
الديموقراطي الحقيقي ،تضاف لتجربة الجزائر السابقة .وهو ما
ً
جميعا ،بتوجيه النصح للمؤثرين ي القرار السياﺳ
نطمح إليه
ببالدنا من قبل هذﻩ الشخصيات التاريخية ،ال ساهمت ي
التطور السياﺳ للجزائر؛ واستفادت من تجارب املا بما لد ا
من حنكة سياسية.
ً
 برهن السياسيون الجزائريون أيضا ي تلك الف ﺮة ع ى نضجهم
السياﺳ بمعارضة النظام السياﺳ القائم آنذاك بالتمرد
عليه ،لك ا فشلت ألسباب موضوعية ،ألن التيار كان يجري
لغ ﺮ صالحها رغم سلبية املسار .إال أ م ع ﺮوا عن عدم
ً
ً
جماعيا ساهم
رضاهم باألحادية ،ألن الثورة كانت عمال
الشعب كله فيه ذلك ما نستلهمه من مقولة البطل الشهيد
"العربي بن مهيدي" الذي كان يردد" :إلقو بالثورة ي الشارع
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إن املتتبع للتطور العام للجزائر ي ٔالايام ٔالاو ى لإلستقالل
) ،(١٩٦٥ – ١٩٦٢يمكنه ع ى ٔالاقل أن يتعرف ع ى واقع الجزائر
الصعب ي تلك الف ﺮة؛ وهو ما دأبت فيه قيادة البالد منذ ذلك
الوقت إ ى يومنا هذا التأكيد عليه ،ي املناسبات الوطنية وع ﺮ
املناهج ال ﺮبوية .و ي الدروس التاريخية ال كانت وال زالت تلقن
لألجيال عن "أوضاع الجزائر عشية الاستقالل" (٣١)،وانفرد "ميثاق

طرابلس" لسنة  ١٩٦٢بتشريح وضعية البلد املستعمر .وبعد مرور
سنوات عديدة من الاستقالل وانتخاب السيد "أحمد بن بلة كأول
رئيس للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،حيث لم يستمر
حكمه للبالد سوى ثالثة سنوات ،يمكننا أن نستخلص ما ي ي:

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

نشأة الدولة الوطنية املستقلة ،رغم ما وجه لها من انتقادات
بسبب انقال ا ع ى شرعية الحكومة املؤقتة.
إن اختيار النظام السياﺳ الذي حكم الجزائر ي بداية
الاستقالل ،لألسلوب الاش ﺮاكي ومبدأ الحزب الواحد (٢٨)،جاء ي
نظرنا نتيجة حتمية لوقوع الجزائر ي ظل احتالل استيطاني ونظام
الجزائري ن وحطم امللكية
رأسما ي إستغال ي بشع ،صادر أرا
الجماعية وأدخل امللكية الفردية ،مما سمح للمستوطن ن ٔالاوروبي ن
من ٕالاستالء ع ى مالي ن الهكتارات التابعة للجزائري ن ،من خالل
ترسانة قانونية وضع ا الهيئة التشريعية الفرنسية لصالح النظام
الكولونيا ي ببالدنا ،وأض ى الجزائريون فقراء وتعساء؛ يعملون فوق
أراض م ال ان عت م م بش الصيغ ،وانتشر الفقر ؤالامية،
إضافة لسياسة التقتيل املنظمة دف إبادة الشعب الجزائري
ومحاولة فرض نخب مثقفة وسياسية تؤمن بحضارة املستعمر.
وهناك دراسات أكاديمية عديدة لباحث ن جزائري ن تطرقوا لهذا
املوضوع ،من بي ا رسالة جامعية ألحد الباحث ن)" (٢٩حول موضوع
الاستيطان والصراع حول ملكية ٔالارض ب ن الجزائري ن واملعمرين
وأيضا يمكننا الرجوع ً
ً
أيضا للمؤرخ والقانوني الفرنﺴ "كلود كولو"
حول" :املؤسسات الاستعمارية ي الجزائر") (٣٠الذي وضح لنا أبرز
القوان ن العقارية ال ّ
تم من خاللها مصادرة آرا الجزائري ن.
نعتقد من وجهة نظرنا أن الجزائر لم يكن أمامها نظام أخر،
يمكن تبنيه ي بداية الاستقالل سوى النظام الاش ﺮاكي ،الذي ارتبط
ي مفهومه وتطبيقاته لدى الذاكرة الشعبية من فالح ن وعمال
وطبقات أخرى ،حرمت من خ ﺮات بالدها بال ﺮاث الاسالمي ،املب
ع ى العدل والاح ﺮام املتبادل ب ن الطبقات الاجتماعية ،و ي نفس
املبادئ ال ناضلت من أجلها تيارات الحركة الوطنية ،وجسدها
بيان أول نوفم ﺮ ومواثيق الثورة .وإن ٕالاش ﺮاكية ي اعتقادنا لم تكن
ً
أبدا ضد التعددية السياسية ،ألن "ج ة التحرير الوط " ي حد
ذا ا لم تكن ً
ً
خاصا ،إنما تكتال لشخصيات سياسية؛ كانت
حزبا
ً
تنتم أصال لتشكيالت سياسية ،شكلت املشهد السياﺳ للجزائر
قبيل حرب التحرير .هذا ٕالاشكال هو الذي نتج عنه الصعوبات
السياسية ال عرف ا الجزائر إ ى غاية السماح للتعددية السياسية
ي بالدنا سنة  .١٩٨٩وهو ما يجعلنا كدارس ن لهذﻩ الظاهرة ،أن
نستخلص الع ﺮ ونستقرئ ٔالاسباب ال نتجت ع ا تلك ٔالاخطاء
والتناقضات لجيلنا ؤالاجيال املقبلة ،ليساهم الجميع ي بناء
مؤسسات قوية بمنأى عن العواصف الهوجاء.
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سيحتض ا الشعب" ،وهو ما يجعلنا نستفيد من أخطاء
بأن يفسح مجال الحريات أمام الجميع وفق أطر
املا
قانونية واضحة وملزمة للجميع ،بشرط إرساء قواعد اللعبة
الديموقراطية ،بعيدة عن إقحام ثوابت ٔالامة ورموز الدولة
عن اللعبة السياسية ،أل ا مبادئ ثابتة جمعت أفراد ٔالامة
الجزائرية ع ﺮ تاريخه الطويل وجسد ا مواثيق الثورة ودسات ﺮ
الدولة الجزائرية.
ً
 وأخ ًﺮا؛ نقف وقفة إجالل وإكبارا لهؤالء الشهداء الذين صنعوا
مجد الجزائر وضحوا بأنفسهم من أجل أن يعيش ٔالابناء ي
حرية ومساواة وعدالة اجتماعية ،ان عت م م إبان ف ﺮة
الاستعمار الفرنﺴ البغيض.
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إن الدولة الجزائرية ال تمكنت من اس ﺮجاع سياد ا بعد قرن
وأثنان وثالثون سنة من السيطرة الاستعمارية ،بفضل جهاد أبنا ا
َ
وتضحيات جسام خلفت مالي ن الشهداء ،لقادرة اليوم من تجاوز
محن املا التاري ي ٔالاليم والاستفادة من تجارب ودروس التاريخ.
وأثبت الشعب الجزائري خالل ثورته املباركة أنه صاحب املبادرة
بوقوفه إ ى جانب قادة ثورة التحريرية الجزائرية وتدعيمها
باإلمكانات املادية والبشرية والروحية من أجل تحقيق الاستقالل،
ً
وتمكن الجزائريون فعال من تحقيق هذ الحلم املنشود سنة ،١٩٦٢
لكن الوصول إ ى هذا املبت ى وجهته مشاكل وصعوبات تنظمية
ولوجستيكية وأزمات سياسية خانقةً ،
نظرا إلرهاصات الانتقال
الصعب من حرب التحرير إ ى بناء الدولة ،وال ترتب ع ا ّ
عدة
انعكاسات ع ى مستوى السلطة والسيطرة ع ى القرار ،فنشأت أزمة
صائفة  ،١٩٦٢وبرزت للعيان ي الف ﺮة ٔالاخ ﺮة ّ
عدة مذكرات لصناع
القرار آنذاك توضح هذا الغموض .ولكن قادة الثورة التحريرية
تمكنوا من تجاوز هذﻩ املحن خالل الدولة الناشئة الوطنية ٔالاو ى
ّ
ما ب ن ) (١٩٦٥ – ١٩٦٢ي عهد االرئيس املرحوم "أحمد بن بلة"
من وضع اللبنات ٔالاو ى ملؤسسات الدولة الجزائرية بعد دهر من
الاحتالل والاستدمار.

دراﺳﺎت
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باحث وقاص وروائي ،وأستاذ جام ي يعمل ي:
جامعة ج ن ي الوطنية – تايوان
جامعة ابن رشد – هولندا
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ّ
إن ّ
أهم املدن ال ذكر ا حكايات ألف ليلة وليلة ي املدن
ّ
الحضرية القريبة من البحار ؤالا ار ،واملليئة بالعمران والبسات ن،
ّ
ّ
التجارية .وحكايات ألف ليلة وليلة
والحمامات ؤالاسواق والخانات
ٕالاسالمية ي أوج ّ
ّ
ّ
نموها املعر ّي
العربية
ي حكايات املدينة
والحضار ّي ي العصر الوسيط ،ومثاقف ا وعالقا ا مع املدن
ّ
ّ
ّ
ٔالاخرى ،والحضارات ٔالاخرى
والصينية ،وإن
والفارسية
الهندية
ّ
ابتعدت هذﻩ الحكايات عن املدن املزدهرة ،فإ ا ال تبتعد عن بنية
ّ
هذﻩ املدن إال لتنتقل إ ى مدن أسطورية وجزر تبدو غاية ي
ً
الجمال ،وكأ ا الصورة ّ
واصفا
الندية لهذﻩ املدن .يقول أحد الرواة
ً
أشجارا
إحدى هذﻩ الجزر » :فنظروا إ ى تلك الجزيرة فرأوا ف ا
ً
وثمارا وبسات ن ،وف ا من جميع الفواكه ؤالا ار من تحت
وأ ًارا
ّ
(
١
)
ّ
ً
تلك ٔالاشجار ،و ي كأ ا الجنة«.
وعموما تبدو املدن ال يصل
إل ا ّ
الرواة كأ ّ ا جنان ٔالارض ،من حيث التشكيل العمراني،
ّ
ّ
يصفهن ّ
الرواة
التجارية ،وجمال النساء الالتي
ونشاط الحركة
ّ
املشعة.
باألقمار
أن املدن ال وصف ا حكايات ألف ليلة وليلة ليست مدناً
غﺮ ّ
تماما ،بل تبدو عالقا ا عالقات ّ
مدينية ً
بدوية ،ع ى الرغم من
ّ
املركزية أو
استهجان الراوي املدي لعالقات البادية ،فح بغداد
ّ
املهمة ي الليا ي ال تخلو ً
الحضرية ّ
تماما من عالقات
البصرة املدينة
َ
البداوة وقيمها .لقد كان رواة ألف ليلة وليلة وِلع ن بوصف املدن
ّ
الكب ﺮة والارتحال إل ا ،ي ح ن ّ
أن املدن الصغ ﺮة لم تكن إال
ّ
ً
ّ
ّ
يضطر
والتجار ،أو طرقا إجبارية
محطات سفر ،يرتاح ف ا ٔالابطال
السرد للمرور ا للوصول إ ى املدينة املركز الحلم ،ال تحتضن
ّ
ٔالابطال وتعط م املال والشهرة والنساء ،وكل ما لذ وطاب .لخراسان
ّ
ٔالاهمية
وبغداد والبصرة الصدارة ي الليا ي ،وتأتي بعدها من حيث
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<<

ما من عمل ّ
أدبي شع ّ نال شهرة واسعة ي آداب املجتمعات
ّ
ٕالانسانية أك ﺮ من ألف ليلة وليلة .وكث ﺮة ي الدراسات ال تناولت
ّ
املتعددة ،بوصفه ً
ًّ
ًّ
وحضاريا
معرفيا
نتاجا
هذا العمل ي جوانبه
ّ
لكث ﺮ من ٔالامم والشعوب .ويمكن القول إن حكايات ألف ليلة وليلة
ّ
ّ
ّ
ٕالانساني ع ﺮ
الجمعية للمجموع
املعرفية
تع ّ ﺮ عن مخزون الذاكرة
ّ
ّ
والحضارية ،هذﻩ الذاكرة ال عايشت تاريخ
التاريخية
رحلته
ّ
ّ
املجتمعات ،وعادا ا وأحوالها ،والتحوالت الفكرية والسياسية لهذﻩ
املجتمعات ي ّ
تطورها الحضار ّي .ويحاول الباحث ي هذﻩ الدراسة
ً
أن يتب ّ ن مالمح القاهرة ي الليا ي ،ال ال يذكرها ّ
تحديدا ،بل
الرواة
يستبدلو ا بمدينة مصر ال ي مدينة القاهرة ،ألن الرواة عندما
ً
ّ
ّ
كاإلسكندرية
يحددو ا،
مدنا مصرية أخرى فإ م
يذكرون
ً
ّ
ّ
وبعضا من بني ا املعرفيةّ
والقليوبية ودمياط ،وأن أتب ن مالمحها،
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
والتجارية ،منطلقا من نص الليا ي نفسه،
والسياسية
والاجتماعية
ً
ّ
التاريخية ال ذكرت هذﻩ
ومعتمدا ي آن بعض الخلفيات املرجعية
املدينة.
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) (٣الطـ ـ ــور اململـ ـ ــوكي :وتسـ ـ ـ ّـجل حكايـ ـ ــات هـ ـ ــذا الطـ ـ ــور أخبـ ـ ــار املـ ـ ــدن
ّ )(٧
والشطار.
ولم تسهم ٕالاضافات ٔالاخ ﺮة إ ى كتاب ألف ليلة وليلة ،من قبل
ّ
الرواة املصري ن ،ي ترجيح ّ
كفة القاهرة ع ى بغدادّ ،
ّ
ألن بغداد تمثل
ّ
ّ
ٕالاسالمية ،وأل ّ ا ت ّﺮبع ع ى
الكل الحضار ّي واملعر ّي املزدهر للدولة
ّ
التوسع والنفوذ وال ّ
قوة ،يضاف إ ى ذلك »
عرش املجد السياﺳ ّ ي
ّ
ّ
ّ
أن القصاص املصري إذا تحدث عن مصر ـ وهو م ا وف ا ـ تحدث
ّ
عما يرى ،وع ّ ﺮ ّ
ّ
عما يسمع )…( ّأما إذا تكلم عن بغداد فإنما يتأثر
ّ
بعوامل أربعة :يتأثر بما ُو ِضع من ٔالاقاصيص الجميلة ي بغداد،
ّ
ويتأثر بما مأل ٓالاذان وشغل ٔالاذهان عن عظمة بغداد وأ ّ ة
ّ
ّ
الخالفة ،ويتأثر بما ركب ﷲ ي طباع الناس من تقديس املا ،
ّ
ّ
وتطور ٔالامم ،فيأبى
وتعظيم البعيد ،ويتأثر بجهله أحداث التاريخ
وهو ي القرن العاشر من الهجرة أن يع ﺮف بموت»الرشيد« ومصرع
)(٨
»بغداد« ونكبة املجد ٔالاثيل«.
ّ
ّ
ومن البديﻬ أن نقول؛ إن بغداد املركزية ي الليا ي ،ؤالاو ى ي
ٕالاسالمية ،ي العهد العباﺳ ّ ّ ،
ّ
تتفوق ع ى دمشق،
الحضارة العربية
ال من حيث عدد الحكايات فحسب ،بل من مستويات عديدة
ّ
كنمو ٔالاحداث وتشع ا ،وحركة ٔالابطال ،وحركة الوحدات
أخرى،
ّ
الاجتماعية والسياسيةّ
ّ
السردية م ا وإل ا ،وتشعب املالمح
والثقافية ال امتازت ا بغدادّ ،
ّ
ّ
ّ
وأهمي ا
املكانية
وتعدد الفضاءات
ً
حضاريا
ي بناء حكايات بغداد ،وقدرة بغداد هذﻩ املدينة املنفتحة
ّ
جنسيات مختلفة ،وع ى
ع ى استيعاب ٔالاقوام والشعوب ومن
التفاعل معها ،واحتضا ا.
ّ
ّ
وقد أسهم انزياح دمشق عن مركزي ا بعد أفول الدولة ٔالاموية،
ّ
أهمية بغداد،
ي تقليل أهمي ا ي حكايات ألف ليلة وليلة عن
مركزية ي هذﻩ الحكايات ،هذا إذا عرفنا أنّ
ّ
وانزياحها عن أن تكون
معظم رواة حكايات الليا ي ي جز ا العربي ،و ي طبق ا البغداديةّ
ً
ّ
العباسي ن ،وم م إسحق املوص ي (٩)،ومحمد
تحديدا ،هم من
البصري (١٠)،وإبراهيم بن املهدي ّ
عم الخليفة املأمون بن هرون
أبو حسان الزيادي ،أيام املأمون (١٢)،وأبو
الرشيد (١١)،والقا
سعيد بن سالم الباه ي ،أيام هرون الرشيد (١٣).وآخرونّ ،
وأن رواة
آخرين هم من الفرس ٔالاعاجم ،مثل ع ي العجم الذي يروي لهرون
الرشيد (١٤).مع مالحظة ّ
أن هؤالء ٔالاعاجم كانوا يكرهون النظام
ويتمنون زوالهّ ،
ّ
ألن هذا النظام اعت ﺮهم مواطن ن من
ٔالامو ّي،
يحق لهم ما ّ
الدرجة الثانية ،وال ّ
يحق للعرب ،وبالتا ي ّ
طبق عل م
ّ
ّ
سياسة التمي العنصر ّي ،مما جعل »نقم م تتعاظم كلما فكروا
ي خضوعهم لسلطانه .و]قد[ طما سيل الاستياء ،أك ﺮ مما طما،
)(١٥
حول مدينة دمشق«.
ُ
ّ
ّ
وهنا يبدو من غ ﺮ املستحب أن تروى الحكايات ال تمجد
ّ
ٔالاموية ٓالافلة أي
دمشق بحضور خلفاء ال يحملون لتلك الدولة
ّ
مظهر من مظاهر الاح ﺮام ،أو ال يع ﺮفون لها بالحق ي خالفة خلفاء
ّ
ٕالاسالمية .فـ »ع ى أثر قيام
رسول ﷲ ) ،(وقيادة زمام الدولة
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ّ
ً
أدوارا
املهمتان اللتان لعبتا
القاهرة ودمشق ،هاتان املدينتان
ّ
ّ
ّ
وتجارية ّ
مهمة ي الدولة العربية ٕالاسالمية .فدمشق كانت
سياسية
ّ
ٔالاموي ن -ال بسطت هيب ا ع ى جميع
عاصمة للدولة العربية -أيام
ّ
بالد أواسط آسية ) ي ال ﺮكستان( ،وغربي الهند )باكستان اليوم(،
وع ى شمال القارة ٔالافريقية ،وع ى شبه جزيرة إيب ﺮية )إسبانية
وال ﺮتغال( ،ح ّ
أن الزحف العربي اجتاز جبال ال ﺮانس إ ى فرنسة،
)(٢
ووصل إ ى مدينة تور ي الشمال الغربي من فرنسة.
ّ
ّ
املدنية« ي ليا ي ألف ليلة ،إذ
ّأما القاهرة ،فقد »مثلت عاصمة
كانت » مصر تجذب التجار ال لي ﺮوا من التجارة ف ا ،ولكن ل ﺮوا
)ّ (٣
إال ّ
ّ
مظاهر ّ
املدنية والخصب وال ﺮاء".
مركزية القاهرة ي الليا ي
أن
الرغم من ّ
ّ
أهم بكث ﺮ من دمشق ،ع ى ّ
أن دمشق ي التاريخ كانت
ّ
ٕالاسالمية ،وكانت أك ﺮ مركزية من القاهرة .وال
عاصمة للخالفة
ّ
ندري ما السبب الرئيس الذي جعل الرواة يحتفون بالقاهرة أك ﺮ
ُ
ّ
إال ّأنه يمكن القولّ :
إن »ٕالاضافات ٔالاخ ﺮة ال أضيفت
من دمشق،
إ ى هذا الكتاب ]كتاب ألف ليلة وليلة[ الضخم حدثت ي مصر،
والراجح ّ
أن ذلك كان ي أواخر عهد املماليك (٤)،ولعلها ُو ِضعت ي
القاهرة )…( وهذا الرأي يمكن استنتاجه )…( من لغة هذا الجزء
ّ
]ٕالاضافات[ فﻬ تشبه اللغة العربية ي عصورها املتأخرة وتقرب ي
كث ﺮ من الوجوﻩ من اللغة املصرية الدارجة«ّ (٥).
وألن هذﻩ ٕالاضافات
حدثت ي القاهرة ،فقد كان نصيب القاهرة ي هذﻩ الحكايات أك ﺮ
ّ
ّ
يسجل الرواة أخبار
من نصيب دمشق ،ألنه من الطبي ي أن
الرغم من ذلك ّ
مدين م قبل املدن ٔالاخرى ،وع ى ّ
فإن ّثمة إشارات
ّ
ٔالاموية،
غ ﺮ قليلة ي الليا ي إ ى أهمية دمشق ومركزي ا أيام الدولة
وهذﻩ ٕالاشارات تجعلها تتفوق ع ى مدن أخرى كث ﺮة ،وم ا :الكوفة،
والقدس ،وٕالاسكندرية ،وحلب ،وصنعاء ،وفاس ،وغ ﺮها من املدن
ؤالاجنبية ٔالاخرى الواردة ي الليا ي ،وال ال ّ
ّ
تتعدى أن تكون
العربية
ً
محطات الس ﺮاحات قص ﺮة جدا.
ُويالحظ ّ
ً
أن حكايات القاهرة ال تنتم تحديدا إ ى فضاءات
القاهرة ،بل ّ
إن ّ
الرواة كانوا يعرفون أهمية بغداد املركز ،ولذا فقد
بدأوا بسرد الحكاية من القاهرة ،ثم ارتحل أبطالهم
مع ارتحال السرد إ ى بغداد املركز .وهكذا تنتﻬ بعض حكايات
)القاهرة( ي بغداد ،كحكاية "عالء الدين أبي الشامات" ،وحكاية
"ع ي الزيبق املصري" ،وحكاية "ع ي املصري وزواجه ببنت ملك
الدارسون ّ
بغداد" .وقد اعت ﺮ ّ
أن الحكايات املصرية أضافها رواة
مح ﺮفون إ ى كتاب ألف ليلة وليلة ،وقد عمل هؤالء ّ
الرواة ع ى
ّ
عربية ف ا الكث ﺮ من التقاليد
تضخيم حجم الكتاب بقصص
)(٦
ّ
ّ
ّ
الفرعونية والس ﺮ ال ودية ي آن ،واعت ﺮوا
ٕالاسالمية ،ؤالاساط ﺮ
ّ
أن هذﻩ الحكايات ّ
مرت ي ثالثة أطوار:
ّ
) (١الطــور الفــاطم  :وفيــه ُر ِويــت حكايــات متــأثرة بالطالســم والســحر
والجن.
ّ
) (٢الطور ٔالايوبي :وفيه رويت قصص البطولة والحروب.
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ّ
العباسية ،تسقط مدينة دمشق ،وينتﻬ عصرها الذه
الدولة
ّ
ّ
وتدخل عهد الانحطاط ،ذلك أن ِذكر ٔالاموي ن كان ثقيل الوطأة ع ى
ّ
ّ
العباسيون[ ع ى املدينة غض م
فصبوا ]أي
الخالفة الجديدة،
ّ
وحقدهمّ ،
وخربوا القصور ،وان كوا حرمة قبور الخلفاء ،وهدموا
ّ
يتحصنون به إذا
أسوار املدينة ،رغبة م م ي أن يحرموا السكان ما
ثاروا عل م .وإذا كان الجامع ٔالامو ّي قد َس ِلم من هذا التخريب
فالفضل ي ذلك يرجع ملا كان يتمتع به من اح ﺮام ي نفوس
ّ
ّ
املسلم ن ،وال عجب بعد ذلك ،أن تنحط دمشق إ ى مصاف املدن
ّ
الثانوية ،فتنتقل م ا دار الخالفة وتغدو قصبة والية تعمل ف ا
)(١٦
عناصر الانحالل لتفكيك ُعرى ذلك النظام القديم«.
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ّ
فسطاطه ،ووكل به من يحفظه« .وعندما رجع عمرو من
ّ
ٕالاسكندرية ب املدينة مكان الخيمة ال بنت اليمامة عشها عل ا.
وتش ﺮ الد اسات إ ى ّ
أن الفسطاط قد ّ
امتدت » ي القرن الثاني
ر
الهجري وأنشئت كذلك مدينة »العسكر« ،وكان امتدادها نحو
الشمال ،حيث أنشأ أحمد بن طولون مدينة »القطائع« ،ال ان ت
ّ
املنشية .وهذﻩ ي املدن الثالث ال أنشأها العرب ي
عند ميدان
)(٢٢
مصر قبل إنشاء "القاهرة".
ّ
ّ
أسس القاهرة القائد جوهر الصق ي ي سنة ٣٥٨هـ ٩٦٩/م ،ي
ّ
املعز لدين ﷲ (٢٣).وأحاطها باألسوار ؤالابواب
عهد الخليفة الفاطم
ً
ّ
شارعا ً
رئيسا عظيماً
املحصنة كباب الفتوح وباب زويلة ،وأنشأ ف ا
ُ
ّ
املعز لدين ﷲ الفاطم  ،وقد أن ِ ﺊ هذا
ُس ّم فيما بعد بشارع
الشارع بطريقة ّ
ّ
متعرجة ،بحيث دف إ ى حماية ّروادﻩ من
فنية
أشعة الشمس ي صيف القاهرة ،وقد كان هذا الشارع املركزي
ً
ّ
والحمامات ،والخانات،
مصبا لألسواق الفرعية ،واملساجد،
ؤالاسبلة ،واملدارس (٢٤).ويبدو ّ
أن بناء القاهرة كان نتيجة حتمية
التساع حاجات الدولة الفاطمية إ ى مدينة كب ﺮة تستوعب الجيوش
ال قدمت معها ،وترا ي زيادة عدد السكان الجدد ،وهو ي
ّ
ّ
املحصلة ال ّ
التطور العمراني ي املدن
ائية نتيجة طبيعية أفرزها
ّ
ٕالاسالمية.
ً
ُع ِرفت القاهرة ي البداية باسم » املنصورية « ،ت ّﺮكا باسم
مدينة »املنصورية« ال »أنشأها خارج الق ﺮوان ،املنصور باهلل
ّ
والد ّ
]املعز لدين ﷲ[ الذي جاء ليستقر ي
املعز ،ولكن الخليفة
مصر سنة ٣٦٢هـ٩٧٣/م ،غ ّ ﺮ اسمها إ ى »القاهرة« (٢٥).وتش ﺮ إحدى
الد اسات إ ى ّ
أن هنالك مجموعة من الدوافع دفعت القائد جوهر
ر
ّ
الصق ي لبناء هذﻩ املدينة ،وم ا:
 ١ـ الدوافع الجغرافية :قر ا من مدينة الفسطاط واتصالها ا.
 ٢ـ الدوافع الاس ﺮاتيجية :كون القاهرة أول مدينة يصـل إل ـا املسـافر
بعد خروجه من الشام.
ّ
 ٣ـ الـدوافع العسـكرية :حينمـا ب ـ جـوهر الصـق ي مدينـة القـاهرة أراد
أن يكون و أصحابه وأجنادﻩ ي منأى عن العامة.
 ٤ـ ـ ـ الــدوافع الاقتصـ ّ
ـادية :اختيــار موقــع للمدينــة أقــرب إ ــى ــر النيــل،
بحيـ ــث يكـ ــون النيـ ــل طريـ ــق نقـ ــل للبضـ ــائع والركـ ــاب ،إذ تصـ ــعد فيـ ــه
)(٢٦
املراكب إ ى الصعيد ،وتنحدر إ ى ٕالاسكندرية.
ّ
ّ
إال ّ
ً
ّ
ً
أن هذا املوقع الذي رآﻩ جوهر الصق ي موقعا متم ا ،لم
يعجب ّ
املعز لدين ﷲ ألنه رآﻩ بال ساحل .عندها ّنبه قائدﻩ جوهر
ّ
ً
ّ
املقس )ميدان
الصق ي ،قائال» :فاتك بناء القاهرة ع ى النيل عند
ِ
ّ
)(٢٧
املحطة( ،فهال كنت بني ا ع ى الجرف…؟ )منطقة الرصد(« .
لكن الد اسات الجغرافية املعاصرة فيما بعد أثبتت ّ
ّ
أن جوهر
ر
ّ
ّ
الصق ي »كان موف ًقا ي اختيار موقع القاهرة ،حيث يضيق عندﻩ
مجرى النيل ،وحيث تتخلل الجزر املكان الذي تشرف عليه
ّ
بممر طبي ي يسهل للناس الانتقال من
القاهرة ،وال ي أشبه
ّ
ً )(٢٨
ضفة إ ى أخرى و ون عل م أمر ذلك كث ﺮا«.
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ً
)(١٧
وضمانا لسيطرة العرب املسلم ن
بعد الفتح العربي ملصر،
ونظرا ّ
ً
ألن ُبعدها عن أرض الجزيرة العربية يجعل من
عل ا،
ً
ّ
ً
اس ﺮدادها ،إن ي سقطت ،أمرا صعبا ،قرر الفاتحون الاستقرار
ف ا ،وكان عل م أن يختاروا عاصمة لها ،فقد أراد عمرو بن العاص
أن ّيتخذ من ٕالاسكندرية قاعدة لحكمه ً
نظرا لشهر ا وثرا ا ،لكن
الخليفة عمر بن الخطاب رفض أن ي ﺮك ّ
قواته ي مدينة تفصلها
)(١٨
مياﻩ الفيضان عن أرض الجزيرة العربية ي كل عام.
ويروي ياقوت الحمو ّي)ّ (١٩
أن عمرو بن العاص بعد أن فتح
مصر م إ ى ٕالاسكندرية ،وأقام عل ا ّ
ستة أشهر ح فتحها ﷲ
عليه ،عندها » :كتب إ ى عمر بن الخطاب يستأذنه ي سكناها
ً
فكتب إليه :ال ت ل باملسلم ن م ال يحول بي وبي م فيه ر وال
بحر ،فقال عمرو ألصحابه :أين ن ل؟ فقالوا :نرجع أ ّ ا ٔالام ﺮ إ ى
فسطاطك فنكون ع ى ماء وصحراء ،فقال للناس :نرجع إ ى موضع
الفسطاط ،فرجعوا وجعلوا يقولون :نزلت عن يم ن الفسطاط وعن
شماله ،فسميت البقعة بالفسطاط لذلك«ّ .
لكن املسلم ن لم
ّيتفقوا ع ى اختيار املوقع الفع ي ملدينة الفسطاط ،فهل يكون ع ى
ّ
الضفة الشرقية أو الغربية؟ فقد رأى ٔالاتقياء ي جيش عمرو بن
ّ
الضفة الغربية ّ
تيم ًنا بما يروى عن رسول
العاص أن يجعلوها ع ى
ﷲ )» :(أن الج ة ا روضة من رياض الجنة« ،لكن عمرو بن
ً
ّ
العسكرية فقد
العاص كان عم ّي التفك ﺮ ،وانطالقا من رؤيته
ّ
ّ
الضفة الشرقية ح يكون الخليفة ع ى ّاتصال قوي
فضل
ّ
الضفة الشرقية ي ٔالارض املجاورة
بجيشه ،وهكذا وقع الاختيار ع ى
)(٢٠
ّ
لحصن بابليون ،املهيمن ع ى الطرق املؤدية إ ى الصعيد.
وحول موقع مدينة الفسطاط ،يروي الط ﺮي) (٢١قصة ربما
تكون حقيقية ،وربما ّ
تخي ّلية ،لك ا ي بني ا العامة تلتقي مع
ً
واسعا لدى ّ
ً
عامة
صدى
قصص ٍٔالاساط ﺮ العربية ،ال كانت تجد
ّ
الناس ي العصر الجاه ي ،وح ي العصور ٕالاسالمية الالحقة له،
فعندما عزم عمرو بن العاص السفر إ ى ٕالاسكندرية لفتحها ،أمر
»بفسطاطه أن ُي ﱠ
قوض فإذا بيمامة قد باضت ي أعالﻩ .فقال :لقد
ُ
ُ
ﱠ
تنفق وتط ﺮ فراخها ،فأ ِق ﱠر
تحرمت بجوارنا أ ِق ّروا الفسطاط ح
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ّ
أن من ُيدفن ي اية الطرف الجنوبي ُيبعث أيام ٔالاربعاء والخميس
والجمعة ّ
)(٣٩
املقدس ن. «..
من املالحظ ّ
أن املصادر القديمة ،وال جاءت بعد تأسيس
ّ
ً
تحديدا ،بل ظلت تطلق عل ا اسم
القاهرة ،لم تذكر القاهرة
ﱠ
ّ )(٤٠
الفسطاط تارة ومصر تارة أخرى ،فياقوت الحموي املتو ى
٦٢٦هـ١٢٢٨/م ،بالرغم من استفاضته بالحديث عن الفسطاط
ّ
إال ّ
مرة واحدة
ومصر بكث ﺮ من التفاصيل ،فإنه ال يذكر القاهرة
ً
ّ
قائال » :ثم اتفق ي سنة ] ٥٦٤هـ[ نزول ٕالافرنج ع ى القاهرة
فأضرمت النار ي مصر لئال يملكها العدو« .ويبدو ّ
أن هذﻩ املصادر
ّ
ظلت ّ
تعد القاهرة ي مصر والفسطاط ،حيث يغلب الاسم القديم
للبلد الكل )مصر( ع ى الجزء املحدث )القاهرة( (٤١).وقد ّ
ظل اسم
غالبا ً
مصر أو الفسطاط ً
أيضا ع ى الاسم الجديد )القاهرة( ي
حكايات ألف ليلة وليلة.
ّ
ّ
وتبقى القاهرة ي املحصلة ال ائية املدينة الجديدة املتطورة
ّ
وضمت إل ا بعد التجديد ي بنا ا ،املدن الصغ ﺮة
ال احتوت،
ّ
السابقة لها املسماة بـ :بابليون  Babiloneوالقطائع والعسكر
والفسطاط ،وال يمكن ّ
ً
أحياء كب ﺮة مجاورة للقاهرة ،و ي ما
عدها
بعد ذابت مالمحها ي القاهرة ً
تماما ،وبقي امللمح الكل الجامع لها
ً
ملمح القاهرة املزدهرة عمر ً
وحضاريا ،املليئة باملساجد
انيا
والشوارع ،كما يروي ياقوت الحمو ّي) (٤٢عن القا أبي عبد ﷲ
ّ
القضا ي ،أنه » كان ي مصر من املساجد ستة وثالثون ألف
مسجد وثمانية آالف شارع مسلوك وألف ومائة وسبعون ّ
حم ًاما«.
ً
يخية تبدو مصر ً
و ي املصادر التار ّ
ً
وطيبا ،وعمرا ا
بلدا مباركا
أبعد العمران عن الخراب ،إذ يروي ياقوت الحمو ّي) (٤٣عن عبد
ّ
الرحمن بن عمرو بن العاص أنه قال عن مصر » :و ي اليوم أطيب
ُ
ٔالارض ن تر ًابا وأبعدها خر ًابا لن تزال ف ا بركة ما دام ي ٔالارض
ّ
إنسان )…( وقالوا :مثلت ٔالارض ع ى صورة طائر ،فالبصرة ومصر
الجناحان فإذا خربتا خربت الدنيا« .
ّ
ّ
التاريخية سليلة الحضارات القديمة الفرعونية
إن القاهرة
والرومانية ي »مدينة تجمع ب ن القديم الوسيط والحديث بل إ ّ ا
مدينة تجمع التاريخ كله « ) .(٤٤وقد ّ
تحدث الرحالة عن هذﻩ املدينة
بإعجاب ودهشة ،يصالن حد التبجيل ،فها هو يعقوب الف ﺮوني
 ،J. de Véronéيأتي من البندقية وعندما يصل إ ى القاهرة ي آخر
ً
أيلول ١٣٣٥م ،يصفها قائال) » :(٤٥وصلت إ ى القاهرة ،املدينة ال
ّ
تستحق الذكر ،أل ا زعيمة كل مصر
تحوي الكث ﺮ من العجائب ال
ّ
املقدسة ،وكل بالد ٓالاشور ح أرمينية )…(
وفلسط ن ؤالارض
والهواء ف ا عذب وخال من أي شكل من أشكال الوخامة ،والسكان
ً
أغنياء جدا بفضل تجارة الهند«  .ويصفها رحالة آخر بأ ا »بندقية
الشرق«) .(٤٦ويبدي أحد الرحالة املعاصرين إعجابه الشديد ا،
فيصفها بأ ا » املدينة ،ال نطق ف ا السيد املسيح أول كلماته«
) .(٤٧و» ي قطب العالم العربي ،خاصة ي مجال الثقافة الشعبية«
ّ
الخلية العامرة بالحياة وال ال مثيل لها« ) ،(٤٩و ي
) .(٤٨و ي »
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وإذا كان القائد جوهر الصق ّ ي قد فاته ما قاله ّ
املعز لدين ﷲ،
ً
ّ ّ
ظن أنه يحقق
انطالقا من رؤيته العسكرية ملوقع القاهرة الذي
ً
موقعا ًّ
مهما لجنودﻩ ،وذلك من خالل امليدان الفسيح الذي كانت
ّ
ُ
تقام فيه حفالت استعراض الجيش والذي يتسع لعشرة آالف ما
ب ن فارس وراجلّ (٢٩)،
فإن »الخلفاء الفاطمي ن لم تف م النظرة إ ى
مواطن الجمال ي أطراف القاهرة والفسطاط والج ة ،فانتقلوا ا
إ ى شاطئ النيل وحاف الخليج ،وش ﺮا حيث كانت الخضرة واملاء،
ً
أوقاتا
فأنشئوا ]كذا[ املناظر والحدائق وكانوا يقضون ف ا
)(٣٠
سعيدة«.
ُ
تتوزّ
ّ
وقد قسمت املدينة ألن ع ف ا الطبقات بحسب موقعها ي
ً
بعيدا عن قصور
الهرم السلطوي ،بحيث يكون قصر الخليفة
ّ
ٕالاسالمية ال
الطبقات الشعبية ،وهذا ما ُيالحظ ي معظم املدن
ّ
شكلت ً
ّ
ٕالاسالمية ،فالشارع املركزي -
مدنا مركزية وعواصم للدولة
املشار إليه ً
ً
مقصورا » ع ى سكن
سابقا -كان طوال العصر الفاطم
الخليفة ورجاله )…( وقصر السلطان هو مركز القاهرة ،ويحيط به
قصور ٔالامراء والقادة ،و ي الدائرة ٔالاوسع ّ
التجار والعامة .وعند
ّ
هوامش القاهرة يعيش املزارعون« (٣١).وقد احتلت مدينة القاهرة
مكانة ّ
مهمة ب ن مدن مصر .ولم تنازعها مكان ا هذﻩ ي تاريخ مصر
سوى مدين طيبة وٕالاسكندرية .والقاهرة أقدم مدينة ي العالم
)(٣٢
باعتبارها وريثة » منف « القديمة.
ّ
ومنذ القرن الحادي عشر امليالدي ،أشار الشعراء الجوالة إ ى
القاهرة باسم بابليون  ،Babiloneوقد انتقلت هذﻩ التسمية
لالستعمال العام ي أورباّ ،إال ّ
ً
اطالعا بجغرافية
أن املؤلف ن ٔالاك ﺮ
املدن وتاريخها رأوا أنه من الضروري التمي ب ن بابليون
التوراتية (٣٣)،وب ن عاصمة مصر ،ال م ّ وا ف ا ب ن مدينت ن :هما
بابليون ال تحمل اليوم اسم مصر العتيقة ،وب ن القاهرة
الحقيقية ال ّ
أسسها الفاطميون ي القرن العاشر امليالدي).(٣٤
ُوت ّ
ّ
ٕالاسالمية ال تمتاز » بثقل ثقا ي
عد القاهرة من أهم املدن
ّ
تتجمع ف ا مختلف املظاهر العمرانية
وحضار ّي وتاري ّي ،حيث
وال ﺮاثية ع ﺮ مراحل تاريخها ،وذلك منذ تأسيسها سنة ٩٦٩م شما ي
الفسطاط« (٣٥).ويرى أحد علماء الجغرافية العرب أنه لو ُح ِصرت
ّ
فلعل القاهرة ي أهم املدن
العواصم املخضرمة العربية ي الدنيا،
ً
جميعا (٣٦).وموقع القاهرة هو موقع فريد ي مصر وخارجها ،فهو
موضع التقاء الدلتا بالصعيد ي عقدة الوادي (٣٧).ويرى أحد
الدارس ن ّ
ّ
أن املم ّ ات املادية ملوقع القاهرة جذب العديد من
السكان ي ح ن أن بواعث دينية أخرى أسهمت ي جل م (٣٨).إذ ّ
إن
ٔالاقاصيص الدينية نسجت هالة قدسية حول هذا املوقع ،فقد
ّ
ساد ب ن الناس » ّ
أن الدعوات ال ُت ّ
ؤدى ع ى جبل املقطم مجابة،
ّ
ّ
وأن ﷲ قد وعد بأن يجعل من السفح ]سفح املقطم[ روضة من
الجنةّ ،
ّ
ّ
بخاصية خارقة للطبيعة
وأن هذا السفح يتمتع
رياض
ُ
ُ
مباركة ،فالجثث ال تدفن ف ا ال تب ى لوقت طويل )…( وقد أعتقد
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ً ّ
ّ
ً
أمينا لالجئ ن إل ا منذ أيام امللك
املدينة ٓالامنة ال توفر مالذا
)(٥٠
ه ﺮود ،ح املجاعة ع ى الساحل ٔالافريقي ،إ ى ٔالايام املعاصرة.
العباسية وأفول ّ
ّ
عزها ،وسقوط الخالفة
وبعد ا يار بغداد
ّ
العباسية ف ا سنة ٦٥٦هـ١٢٥٨/م ،ستصبح القاهرة مدينة مركزية
ّ
ٕالاسالمية ،مثلها مثل دمشق أيام الخالفة
مزدهرة بالنسبة للدولة
ّ
ّ
ً
ونظرا للدور الجديد
العباسية.
ٔالاموية ،ومثل بغداد أيام الخالفة
ّ
السياسية ال تحتلها ي ّ
الذي ستلعبه مصر ،وللمركزية
ظل دولة
املماليكّ ،
ّ
فإن القاهرة ستصبح ي ظل هذﻩ الدولة » :القلب من
ّ
الجسم بعد أن ّ
فامتدت حدود هذﻩ
تكونت للعروبة معالم واضحة
ً
ً
جنوبا ح ر الفرات وجبال طوروس شماال،
الدولة من اليمن
وع ى شاطئ البحر ٔالابيض املتوسط من خليج ٕالاسكندرية ح بالد
)(٥١
برقة ،وع ى ضفاف النيل ح أعا ي النوبة«.
هذﻩ ي بعض مالمح القاهرة ع ﺮ التاريخ ،كما وصف ا املصادر
ّ
والاجتماعية ي حكايات
واملراجع .فما ي أهم مالمحها ٕالانسانية
ألف ليلة وليلة؟ .هذا ما سنحاول ٕالاجابة عنه من خالل الصفحات
ٓالاتية.
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ّ
تجمع من ٔالاخبار من التجار والرحال ن والبحارين ،فقد كان هؤالء
)(٥٦
بعد عود م من البلدان النازحة ّ
يدونون ما رأوا من ٔالاعاجيب« .
ويمكن ب ء من التقريب القولّ :
إن الطريقة ال يمك ا أن
تلقي الضوء ملعرفة الطور القاهري ،ولو بشكل نس  ،ي متابعة
السارد وهو يحدد ٔالاماكن الواقعية ال يصل إل ا ٔالابطال ،أو
ّ
ّ
يسم بعض أحيا ا ،أو يحدد أسماء حكامها الحقيقي ن ي ٔالازمنة
ً
ال حكموا ف ا ،وسيساعدنا أيضا ،ي تحديد هذﻩ الحكايات لغة
الحكاية ال ت ل ي تركيب ا من لهجة املدينةّ ،
ألن هذﻩ اللهجة من
شأ ا »أن تقودنا إ ى أصل النص «) ،(٥٧فالحكايات ال تذكر املدن
املصرية تحتفظ بلهجة ّ
عامية ،ال تزال معروفة ي مصر ح ٓالان.
عى ّ
أن ذكر الشخصية املقرونة بمكان مع ن ،أو بزمان يدور
ً
دليال ً
كافيا ملعرفة أصل الحكاية،
ٔالابطال ي فضائه التاري ّي ،ليس
أو الطبقة ال تنتم إل ا ،فع ى سبيل املثال نجد أن الحكاية ال
ُ
ُ
ُ
» تقال عن الرشيد قد تكون أ ّلفت بعدﻩ بقرون ،أو ح أ ِل ّفت قبله
ُ
ّ
القاص أن
بقرون وأضيف إل ا اسمه إضافة مفتعلة عندما أراد
القصة القديمة إ ى ّ
ّ
ّ
فسم امللك القديم
جو املسلم ن
ي ل هذﻩ
ّ
ّ
تحر ًجا ولم يقدر أن ً
هارون الرشيد ،ولم يجد من سامعيه ّ
قوما
سيتساءلون ويخضعون قصصه ،الذي ّ
ً
ألفه ّ
غرضا آخر،
ليؤدي
لقوان ن العقل والواقع والحق«).(٥٨
و ي دراس ملالمح القاهرة ي حكايات ألف ليلة وليلة ال
وصف ا ،سأعتمد بالدرجة ٔالاو ى ،ي تحديد حكايات الطبقة
ّ
املسميات املكانية للمدن املصرية وأحيا ا ،من دون أن
املصرية،
ّ
ّ
ً
أجدني مضطرا للخوض ي ٓالاراء الكث ﺮة املتشعبة واملتضاربة ال
ّ
ترجح ّ
تؤكد أو تنفي أو ّ
أن هذﻩ الحكاية أو تلك قاهرية أو بغدادية،
أو هندية أو فارسيةّ ،
ألن دراس ستنطلق من الفضاء املكانيّ ،
وأهم
مالمحه ،وعالقات شخوصه ،ودور هؤالء الشخوص ي تحديد
سمات املكان وهم يصفونه ،أو يتعايشون معه .و ي البداية تجدر
ّ
ٕالاشارة إ ى؛ ّ
أن ّ
الرواة ال يذكرون القاهرة ي جميع الحكايات إال
ّ
مرت ن) ،(٥٩وهم يستعيضون ع ا باسم مصر ،أو مصر القديمة،
وهم يعنون ا القاهرة ،أل م عندما يذكرون مصر فإ ّ م يذكرون
أحياء حقيقية ال تزال معروفة ح ٓالان باألسماء نفسها ي القاهرة
املعاصرة ،ومن هذﻩ ٔالاحياء:
ّ
ّ
ّ
القليوبيـ ـ ـ ــة) ،(٦٠وخـ ـ ـ ــان مسـ ـ ـ ــرور ،وبـ ـ ـ ــاب زويلـ ـ ـ ــة ،والحبانيـ ـ ـ ــة ،وب ـ ـ ـ ـ ن
ّ
ّ
القص ـ ـ ــرين) ،(٦١و ـ ـ ــي البن ـ ـ ـ ّ
والجودري ـ ـ ــة)،(٦٢
اليماني ـ ـ ـة
ـداقي ن ،وح ـ ـ ــارة
ّ
العادلية).(٦٤
وميدان الفيل) ،(٦٣وباب النصر ،و ي
ّأما حكايات القاهرة ي الليا ي فﻬ  :حكاية » الوزير نور الدين
مع أخيه شمس الدين« ،و ي داخلة ضمن حكاية » هرون الرشيد
مع الصياد« ) ،(٦٥وتجري حواد ا ي مصر والبصرة ،وحكاية
»النصراني مللك الص ن « ،و ي ضمن حكاية » ٔالاحدب وملك
الص ن« ) ،(٦٦وحكاية »عالء الدين أبي الشامات« ) ،(٦٧و ي مصرية
وبغدادية ي آن ،وحكاية »وردان ّ
الجزار« ) ،(٦٨و ي ي زمن الحاكم
بأمر ﷲ ،وحكاية » امللك الناصر والوالة الثالثة« ) ،(٦٩وحكاية »عالء
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ّيتفق الدارسون ع ى ّ
أن كتاب ألف ليلة وليلة يتكون من
ُ
طبقات متعددة ،وإحدى هذﻩ الطبقات كتبت ي بغداد وأخرى
ُ
كتبت ي مصر (٥٢).والطبقة املصرية أ ِضيفت إ ى الكتاب ي زمن
ّ
متأخر (٥٣)،فـ »ٔالاقاصيص ّ
الهينة الجيدة السبك ال تمثل حياة
ّ
الطبقة الوسطى وتقوم ع ى مشكلة من مشكالت الحب ويكون حلها
ع ى يد الخليفة ي من الطبقة البغداديةّ ،
وأما حكايات الصعاليك
وحكايات الجن -وهذﻩ ي الغالب ضعيفة ٔالاسلوب -فﻬ من طبقة
ّ
متأخرة«ّ (٥٤).
إن ما يم ّ حكايات ألف ليلة وليلة ي طبق ا
مصرية
املصرية كما يرى أحد الدارس ن ،وجود عنصر املغامرات ي بنية
ّ
السياسية
أحدا ا »ال تعتمد املكر والحيلة من جانب واملنافسة
ً
الحادة من جانب آخر«) .(٥٥ع ى أن الدارس ،مهما كان دقيقا ،ال
ّ
يصنف خصائص معينة ودقيقة للطبقة املصرية،
يستطيع أن
ّ
تم ّ ها عن البغدادية أو الهندية أو الفارسية ،ألن معظم الحكايات
تلتقي ي معظم بنيا ا ال ﺮكيبية ،ال تتشابه من حيث الحيلة
واملكر والقتل والدهاء والجواري الجميالت ،ورجال السلطة
ّ
ً
حروبا ّ
السفاحون ،وامللوك ؤالامراء الذين يتطاحنون
مدمرة ي
ّ
السياسية .فالطور البغدادي يتداخل مع الطور
تنافسا م
القاهري ،وي امن معه ،والسارد الذي يكون ي بغداد سرعان ما
ينتقل إ ى القاهرة ،وبالعكس ،كما ي حكاية »ع ي الزيبق املصري
ودليلة املحتالة« ،والذي يكون ي القاهرة سرعان ما ينتقل إ ى
ّ
السردية كما ي حكاية » عالء الدين أبي
بغداد ،بوحداته
الشامات « ،وقد » كان القصاص املصري يعتمد ع ى ما يصدر عن
بغداد من ٔالاقاصيص املوضوعة واملنقولة ،و ّ
الروايات القديمة
ُ
الصحيحة واملدخولة ،ثم يضيف إ ى ذلك ما تنوقل ي مصر وما
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الدين وا ي قوص مع أحد اللصوص« ) ،(٧٠وحكاية » الرجل
البغدادي الذي سافر إ ى مصر ألجل ما رآﻩ ي الحلم « ) ،(٧١وف ا
يرتحل السرد من بغداد إ ى القاهرة ،ثم يعود إ ى بغداد ،وحكاية
»الحاكم بأمر ﷲ مع الرجل الكريم « ) ،(٧٢وحكاية » ع ي املصري
وزواجه ببنت ملك بغداد « ) ،(٧٣وكما يظهر من عنوان الحكايةّ ،
فإن
ّ
لتستقر ببغداد ،وحكاية
الشخصية املصرية ف ا ترتحل من القاهرة
» جودر ابن التاجر عمر وأخويه « ) ،(٧٤وحكاية »ع ي الزيبق املصري
ودليلة املحتالة« ) ،(٧٥وحواد ا ي القاهرة وبغداد ،وحكاية » سيف
امللوك وبديعة الجمال « ) ،(٧٦و ي داخلة ضمن حكاية » التاجر
حسن مع امللك محمد بن سبائك « ،وحكاية » معروف ٕالاسكا ي
وزوجته فاطمة ّ
العرة « ) ،(٧٧وحكاية » ٔالام ﺮ شجاع الدين مع الرجل
الصعيدي « ).(٧٨
إذا كانت بغداد ي ألف ليلة وليلة قد نالت حظوة كب ﺮة عند
ّ
ّ
مركزية للسياسة والسطوة والعلم واملعرفة
الرواة ،باعتبارها مدينة
ّ
وال ﺮف والرفاهيةّ ،
حظ القاهرة ّ
بالرغم من حكايا ا الكث ﺮة
فإن
ّّ
ّ
ّ
ّ
يصورها ّ
الرواة ع ى أ ا مدينة » لالحتيال
أقل من حظ بغداد ،إذ
ّ
)(٧٩
والشطارة والشعوذة والجهل  ،ويمكن القول إ ا تحتل املرتبة
الثالثة ب ن فضاءات املدن العربية ي ألف ليلة وليلة ،بعد بغداد
والبصرةّ ،
لكن هذﻩ املدينة ّ
بالرغم من أ ا فضاء لالحتيال بامتياز،
ّ
ّ
جمالية غ ﺮ قليلة ،فﻬ قريبة إ ى القلب
فإن عل ا قسمات ومالمح
وعزيزة ع ى النفس ،وفضاء ملتعة الع ن والقلب » :فليس ع ى وجه
ٔالارض أحسن م ا « ) .(٨٠ومن مالمحهاّ :
أن الحياة ف ا ّ
طيبة ،وأ ا
ّ
ّ
ّ
التقية واملارقة،
البشرية،
تجمع كل ما تطمح إليه ملذات النفس
وسكا ا ّ
محل صدق ،كما يذكر أحد الشعراء):(٨١
أأرحـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن مصـ ـ ـ ــر وطيـ ـ ـ ــب نعيمهـ ـ ـ ــا
بـ ـ ــالد تشـ ـ ــوق الع ـ ـ ـ ن و القلـ ـ ــب بهجـ ـ ــة
وإخــوان صــدق يجمــع الفضــل شــملهم
أس ـ ــكان مص ـ ــر إن ق ـ ـ ـ ﷲ ب ـ ــالنوى

وأي مك ــان بع ــدها ــي ش ــائق؟
وتجم ــع م ــا ــوى تق ـي وم ــارق
مجالسهم ممـا حـووﻩ حـدائق
فـ ـ ـ ّ
ـثم عه ـ ـ ــود بينن ـ ـ ــا ومواث ـ ـ ــق.
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الذي يملك مائة جارية (٨٧)،يكرم الخليفة الحاكم بأمر ﷲ وجنودﻩ،
ً
جميعا مما أرسلته إليه جواريه
عندما ي لون ي بستانه ،ويطعمهم
املائة من طعام ،إذ أخرج الرجل » :مائة بساط ومائة نطع ومائة
وسادة ومائة طبق من الفاكهة ،ومائة جام مآلن حلوى ومائة ز ّ
بدية
السكرية« ) ،(٨٨ثم ّ
ّ
قدمها للخليفة ّ
وحراسه .ويقول
مألى بالشرابات
الراويّ (٨٩):
ّ
ً
إن الخليفة الحاكم بأمر ﷲ سجد » شكرا هلل تعا ى
وقال :الحمد ﷲ الذي جعل ي رعايانا من ّ
وسع ﷲ عليه ح
يطعم الخليفة وعسكرﻩ من غ ﺮ استعداد لهم ،من فاضل طعامه« .
وصعايدة مصر هم ٓالاخرون كرماء ي ألف ليلة وليلة ،ويذكر
ّ
ّ
الراوي أن متو ي القاهرة ٔالام ﺮ شجاع الدين محمد نزل وأعوانه عند
رجل من أهل الصعيد ،وباتوا عندﻩ ،فأكرمهم خ ﺮ إكرامّ ،
وقدم لهم
كل ما يليق م).(٩٠
ّ
ّ
ّ
تاريخية
خلفية
إن صورة رجال مصر الكرماء ي الليا ي لها
واقعية ّ
ّ
ّ
والاجتماعية ،إذ يذكر ابن
التاريخية
تسجلها بعض املصادر
خلدون)ّ (٩١
ً
وإيثارا من جميع أهل
أن أهل مصر » أك ﺮ صدقة
ٔالامصار«  .ويتعاطف ّ
الراوي مع رجال مصر ،وبطبيعة الحال
ً
ّ
ّ
ٕالاسالمية،
يفضلهم ع ى رجال ٕالافرنج ،انطالقا من أيديولوجيته
ّ
أزواجهن ّ
محبة برجال مصر،
ويدفع نساء رجال ٕالافرنج إ ى ترك
ّ
ففي حكاية » ٔالام ﺮ شجاع الدين مع الرجل الصعيدي« ،ي وج أحد
رجال الصعيد امرأة إفرنجية جميلة ،من سبايا نساء ٕالافرنج -أيام
ُ
الحروب الصليبية -وعندما تعقد الهدنة ب ن املسلم ن وٕالافرنج
لتبادل سبايا الطرف ن ً
وفقا ملعاهدات وقف الحربُ ،يحضرون املرأة
ٕالافرنجية ،ويسألها رسول ملك ٕالافرنج ،بحضور امللك الناصر
وزوجها الصعيدي » :أتروح ن إ ى بالدك أم إ ى زوجك فقد ّ
فك ﷲ
أسرك أنت وغ ﺮك .فقالت للسلطان :أنا قد أسلمت ّ
وتزوجت
وحملت كما ترون وما بقيت ٕالافرنج تنتفع بي ،فقال الرسول :ﱡأيما
ّ
أحب إليك أهذا املسلم أو زوجك الفارس فالن؟ فقالت كما قالت
للسلطان « ).(٩٢
ّأما الصورة النقيضة لصورة ثراء التجار الفاحش ي القاهرة،
ً
اقتصاديا ً
فﻬ صورة ّ
وماليا ،فمقابل ال ﺮاء الفاحش هناك
املهمش ن
يتضورون ً
ّ
ّ
جوعا ،مقارنة بالتجار
الدونية
الفقر املدقع ،فأرباب املهن
ّ
ّ
ٔالاثرياءّ ،
ولعل صورة معروف ٕالاسكا ي تجسد حال هؤالء املهمش ن،
فقد » قعد ي الدكان إ ى نصف ال ار ،فلم يأته شغل ]و[ لم يكن
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ومن صفا ا ،أ ا » مدينة مصر املحروسة « ) ،(٨٢و» مدينة
مصر السعيدة « ) ،(٨٣واملدينة ال يقصدها الراوي هنا ،ي القاهرة
ً
ّ
تجارية
تحديدا .والقاهرة ي بعض حكايات ألف ليلة وليلة مدينة
مزدهرةّ ،
وتجارها أثرياء م ﺮفون ح التخمة » :كان بمدينة مصر
رجل تاجر ،وكان عندﻩ ء كث ﺮ من مال ونقود وجواهر ومعادن
وأمالك ال ُتح «ّ (٨٤).
لكن ّ
الراوي العاشق لبغداد ذات الشهرة
ّ
ُ
ّ
التجارية ال ال تضا ى ،ال يستطيع أن يتخلص من سحرها
ّ
ّ
وجاذبي ا ،وهو يصف ثراء التجار ي القاهرة ،بل يؤكد أ م يعودون
بجذورهم إ ى أصول بغدادية .فالتاجر املصري الغ صاحب ٔالاموال
ً
)(٨٥
حسنا الجوهري البغدادي «.
ال ال تح »كان اسمه
ومن مظاهر ثراء ّ
ّ
التجار ي مصر وأ م ،ما نقرأﻩ عن شمس
الدين والد عالء الدين أبي الشامات ،فهو » صاحب خدم وحشم
وعبيد وجوار ومماليك ومال كث ﺮ« (٨٦).وما ُيالحظ ع ى أوالد هؤالء

ّ
التجار ّ
أن فضاء القاهرة ّ
بكل شساعته وجمال نسائه ال يغر م
بدوام العيش فيه ،فابن التاجر حسن البغدادي ،املدعو بـ »ع ي
املصري« ،وعالء الدين أبو الشامات ابن التاجر شمس الدين،
يرفضان العيش ي القاهرة بالرغم من ثرا ا ٔالاسطوري ،ويرتحالن
ليستقرا هناك ّ
ّ
بقية حيا ما .وهذا الارتحال عائد إ ى
إ ى بغداد املركز
ّ
أضواء الشهرة وال ﺮاء ال عاش ا بغداد املركزية.
ّ
الراوي ّ
ويقدم ّ
تجار مصر ي صورة مليئة بالكرم ،وبخاصة ي
عالقا م املتم ّ ة مع رجال السلطة .فها هو أحد ّ
تجار مصر ٔالاثرياء
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ملمح لنساء ألف ليلة وليلة بعامة ،ولنساء القاهرة بخاصة،
»و ء طبي ي أن يك ﺮ ّ
الشر الصادر عن املرأة ي الليا ي هذﻩ الك ﺮة،
ّ
وتعج به الصفحات فقد قامت هذﻩ الحكايات ع ى أساس من
خيانة زوجة لزوجها ،وتسببت ي تعقيدﻩ وسفكه للدماء« ).(٩٩
ّ
وتمثل فاطمة الع ّرة ،ي حكاية » معروف ٕالاسكا ي « ،املرأة ي أبشع
)(١٠٠
صورها الشريرة واملحتالة .فقد كانت ،كما يقول ّ
الراوي:
شر ّ
»فاجرة ّ
انية قليلة الحياء كث ﺮة الف ن ،وكانت حاكمة ع ى
زوجها ،و ي كل يوم ّ
تسبه وتلعنه ألف مرة«.
ومن صور هذﻩ املرأة الشريرة ،شراه ا ي طلب الطعام،
وإصرارها ع ى أن يجلب لها زوجها كنافة خاصة بعسل النحل،
ّ
ّ
اضطر أن
وعندما لم يجد ي املدينة إال كنافة بعسل القصب
ً
يحضرها ،وعند ذلك انفجرت زوجته ً
وسفها » :وغضبت عليه
شرا
ّ
وضربته ا ي وجهه وقالت له :قم يا مغفل هات ي غ ﺮها ،ولكمته
ي صدغه ،فخلعت ً
سنا من أسنانه ونزل الدم ع ى صدرﻩ )…(
وقبضت ع ى لحيته« ) .(١٠١ولم تكتف هذﻩ املرأة بذلك بل حاكت له
مكيدة كادت تودي به ،ألنه لم يستطع أن يشبع رغبا ا املسعورة ي
ً
الحصول ع ى الحلوى الفاخرة غالية الثمن ،إذ إ ا ربطت رباطا
ّ
ع ى ذراعها ّ
مدعية أن
ولوثت ثيا ا بالدم ،وذهبت باكية إ ى القا
ّ )(١٠٢
زوجها معروف ٕالاسكا ي ضر ا ،وكسر ذراعها وقلع س ا.
قاض آخر وتشكو زوجها،
تذهب إ ى
وعندما يصلحهما القا
ٍ
ّ
)(١٠٣
مدعية ّأنه ضر ا ّ
فيصلحهما القا  ،وعندما
للمرة الثانية.
ّ
يعجز الزوج عن شراء الحلوى
تصمم ع ى الانتقام منه وإذالله،
)(١٠٤
فتذهب إ ى الباب العا ي لتشكو زوجها للمرة الثالثة .فما كان
ل ّ
إال أن ترك القاهرة ً
هاربا م ا إ ى مدينة
من هذا الزوج املخذو
)(١٠٥
أسطورية بعيدة اسمها »اختيان الخ ن« .
وتمعن بعض نساء القاهرة ،ي ألف ليلة وليلة ،ي ال تك
والشذوذ الجنﺴ ّ  ،الذي يصل إ ى ّ
حد ممارسة الجنس مع
الحيوانات ،فها ي املرأة ي حكاية »وردان ّ
الجزار« ـ ال يذكر الراوي
اسما لها .تلوذ بجسد ّ
ً
دب ضخم ي دهل بعيد عن القاهرة،
ً
ّ
ّ
الدب.
الجزار ،وتطعمه لهذا
وتش ﺮي كل يوم خروفا من وردان
ّ
يصف ّ
الدب» :فلما فرغت ]من إطعامه[
الراوي حال ا مع هذا
ّ
أكلت كفاي ا ،ووضعت الفاكهة والنقل وحطت النبيذ وصارت
ّ
الدب بطاسة من ذهب ،ح حصلت لها
تشرب بقدح وتسقي
ّ
نشوة السكر ،ف عت لباسها ونامت ،فقام الدب وواقعها و ي
تعاطيه من أحسن ما يكون لب آدم ،ح فرغ وجلس ،ثم وثب
إل ا وواقعها .وملا فرغ جلس واس ﺮاح .ولم يزل كذلك ح فعل ف ا
)(١٠٦
ً
مغشيا عليه ،وصارا ال يتحركان«
عشر مرات ثم وقع كل م ما
ً
ّ
قد يبدو الفعل الجنﺴ هنا أسطوريا ي عدد مراته ،و ي
ً
الفضاء الواقع فيه )فضاء الدهل ( ،لكنه ليس مستحيال ،من
حيث كونه تعب ًﺮا عن إحدى حاالت الشذوذ ال لم تسلم م ا أية
ّ
ّ
الجنسية
ٕالاسالمية ،إذ شهدت العالقات
مدينة من املدن العربية
ً
)(١٠٧
انحرافا ،و» زحف الشذوذ الجنﺴ ّ ع ى املجتمعات العربية« ،
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مر ع ى دكان الكنا ي ووقف ً
معه من ّ
ء ثم إنه ّ
باهتا
حق الخ
واغرورقت عيناﻩ بالدموع « ).(٩٣
ّ
إن دراسة نصوص الليا ي املتباعدة ي الزمان واملكان ،والعادات
والطباع ؤالاخالق ،من شأ ا أن تجعل الباحث ال يركن إ ى نتائج
دقيقة وثابتة أو متشا ةّ ،
ألن رواة الليا ي املتعددين متناقضون ي
رؤي م للحياة بعالقا ا وقيمها ،وكذلك نجد ّ
أن املدن والشخوص
ال يصفو ا ،ي ٔالاخرى مليئة بالتناقض ً
أيضا .وربما قد تكون
ّثمة قواسم مش ﺮكة ب ن الحكايات من حيث ٔالاحداث والغايات ،من
جهة ،وب ن مالمح الشخوص ورؤي ا من جهة أخرىّ ،
لكن هذﻩ
القواسم ّ
تظل قابلة لشروخ وثغرات عديدة .ومن هذﻩ الثغرات ي ﺮز
املتغاير ،فإذا كان أحد ّ
الرواة قد وقف مع ٔالامراء ؤالام ﺮات،
ؤالابطال التجار املغامرينّ ،
وحقق لهم كل ما يطمحون إليه ،فإنّ
ر ً
اويا آخر وقف مع إسكا ي فق ﺮ )معروف ٕالاسكا ي( ،ونقله من ّ
حيه
ّ
الفق ﺮ بمصر ،إ ى مدينة )اختيان الخ ن( ،وأكرمه وسخر له خاتم
ً
»شبيك لبيك أنا ب ن يديك « ،ثم جعله ملكا ع ى مدينة )اختيان
الخ ن() .(٩٤وإذا كان او آخر قد أى ّ
أن املرأة ّ
شر مطلق ،فﻬ الزانية
ر
رٍ
ّ
ً
ي طبعها ،واملاكرة ي حيا ا ،فإن راويا آخر قد رآها مليئة بالنبل
والكرم والطهارة.
وإذا كان أحد رواة ألف ليلة وليلة يذكر أنه » كان ي مصر
ً
سلطان عدل وإحسان«)ّ ،(٩٥
فإن ر ً
اويا آخر ،انطالقا من فكرة
ّ
ّ
الضدية ال يركز عل ا معظم رواة ألف ليلة
الثنائيات
ّ
وليلة ،يذكر أنه كان ي مصر ملك يسم شمس الدولة ،يعذب
الناس ً
ظلما ،ويغتصب ممتلكا م ً
قهرا ،إذ أرسل هذا امللك »إ ى
أخوي جودر وجاء ما ورماهما تحت العذاب (…) ،وأخذ الخرج ن
ً
مستشريا ي
م ما ووضعهما ي السجن«) .(٩٦وإذا كان ظلم الحكام
مصر ،شأ ا شأن كل مدن ألف ليلة وليلة وبلدا اّ ،
فإن هذا ال
ّ
يمنع من أن تكون هناك شريحة تنتم إ ى السلطة ،وتتح ى بالكرم
والنبل ،ويؤملها ما يعاني منه املظلومون والبؤساء ي مصر ،وهذا ما
العرة « ،إذ ّ
نلمسه ي حكاية » :معروف ٕالاسكا ي وزوجته فاطمة ّ
إن
فطن إ ى مكر زوجة معروف ٕالاسكا ي ،فأنصفه م ا،
القا
ّ
وتصدق عليه » :وكان ذلك القا من أهل الخ ﺮ ،فأخرج له ربع
ً
عادالّ ،
أن أعوانه عادلون،
دينار« ) .(٩٧وال يع إذا كان هذا القا
بل هم ظلمة ،مثلهم مثل طبقة الحاشية ال تحيط بالرجل
ً
ً
قاضيا
سلطانا ،أم
السلطوي الكب ﺮ ي الليا ي ،سواء أكان خليفة أم
أم ً
وزيرا ،إذ يذكر الراوي ي الحكاية السابقة أن رسل القا  ،بعد
ً
غصبا،
أن أفرج هذا عن معروف ٕالاسكا ي ،ذهبوا ليأخذوا منه أتاوة
ع ى الرغم من أنه بريء ومظلوم» :وإذا بالرسل أتوا إليه وقالوا له:
ً
هات خدمتنا؟ فقال لهمّ :
شيئا بل أعطاني
إن القا لم يأخذ م
ربع دينار .فقالوا :ال عالقة لنا بكون القا أعطاك أو أخذ منك،
فإن لم تعطنا خدمتنا أخذناها ً
قهرا عنك« ).(٩٨
ّ
الاجتماعية ي قاهرة ألف ليلة وليلة :ملمح املرأة
ومن املالمح
ّ
ً
ّ
واملتعهرة والشاذة جنسيا ،وربما يكون هذا امللمح أهم
الشريرة

دراﺳﺎت
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ويسجل التاريخ ً
ّ
ّ
املتحررات واللواتي
بعضا من مالمح نساء مصر
يخرجن إ ى ٔالاسواق ّ
بحرية) ،(١١٥من دون أن يث ﺮ خروجهن حفيظة
مجتمعهن وأزواجهن وإخو ن وآبا ن .وع ى ما يبدو كان هذا
ً
ّ
ومغريا للطامع ن واملغامرين بغزو البلدان
الحر مث ًﺮا
الخروج
ً
واغتصا ا ،ودافعا لغزو مصر ،إضافة إ ى ذلك حالة ال ﺮف والبطر
ال عاش ا مصر ،وال كانت ي ٔالاخرى مغرية لالندماج ف ا،
ولحصاد نعيمها .ويروي تقي الدين أحمد بن ع ي املقريزي) (١١٦الخ ﺮ
ٓالاتي » :أرسل أحد املغاربة جارية إ ى مصر لتباع بألف دينار .فأتت
سيدة وساومت ع ى شرا ا بعد أن فحص ا ثم اش ﺮ ا بستمائة
دينار .وكانت السيدة ابنة ٕالاخشيد محمد بن طغج ملك مصر
ّ
للمعز«  .فما
حينذاك .وعندما عاد التاجر إ ى وطنه روى الحكاية
ّ
ّ
املعز لدين ﷲ الفاطم  ،إال أن أغرته هذﻩ الحكاية،
كان من
فاستد ى الشيوخ ،وطلب من التاجر أن يحكي لهم الحكاية،
ً
وعندها ّ
قرر أن يغزو مصر قائال » (١١٧):يا إخواننا ا ضوا إ ى مصر،
فلن يحول بينكم وبي م ء ّ
فإن القوم قد بلغ م ال ﺮف إ ى أن
صارت امرأة من بنات امللوك ف م تخرج بنفسها وتش ﺮي جارية
ّ
)(١١٨
لتتمتع ا وما هذا إال من ضعف نفوس رجالهم وذهاب غ ﺮ م
فا ضوا ملس ﺮنا إل م«  .فأجاب الشيوخً » :
سمعا وطاعة«.
ّ
فإنه يمكن اعتبار ّ
ّ
أن إيديولوجيا
بصحة هذا الخ ﺮ،
وإذا أخذنا
ّ
غزو مصر من قبل املعز لدين ﷲ كانت تست ﺮ خلف نوايا عدوانية
ّ
مبيتة ،تطمح لتحقيق مكاسب خاصة ،يحققها احتالل مصر ،هذا
ّ
ّ
للمعز الرفاهية وملذات العيش ،وفضاء
البلد الذي يع بالنسبة
ّ
ً
حرا تحقق النفس فيه ما تصبو إليه من ثراء وامتالك وملذات ال
ّ
للمعز وقادته وأركان دولته.
يستطيع فضاء الق ﺮوان أن يحققها
ّ
املعز لدين ﷲ زحفت من الق ﺮوان إ ى مصر
وإذا كانت جيوش
ّ
ً
واستطاعت أن تحتلها ،فإن هذا الاحتالل لم يكن ناتجا عن ضعف
نفوس رجال مصر ،ولم يكن ً
ّ
الاجتماعية العامة
ناتجا عن الحريات
ً
ال أعطت املرأة ً
بعيدا عن
نوعا من الاستقاللية ي تصرفا ا،
سلطة الرجال وج ﺮو م ،بل ألن سياسة الغزو كانت ّ
ً
نفسيا
مهيأة
ً
ّ
تتحقق فيه أحالم الغزاة الجامحة
ألن ترى ي مصر فضاء جميال،
صوب الرفاهية وامتالك ٔالاموال والابتناء بالجواري ،إضافة إ ى ذلك
ضخم »بلغ تعدادﻩ مائة ألف
غاز
ٍ
الاستعدادات الحربية لجيش ٍ
ُ
مقاتل ّ
مجهزين بخ ﺮ عتاد وبصحب م ألف جمل وعدد ال يح من
ّ
بالفضة واملؤن والذخائر« ).(١١٩
الخيول ال ُح ّملت
وإذا كانت مصر ي بعض حكايات الليا ي فضاء ً
حرا تتحقق فيه
ً
ً
مفتوحا ع ى املوبقات
فضاء
حرية الفعل الجنﺴ ّ  ،باعتبارﻩ
واملعا ـ و ي ي هذا تشبه بغداد إ ى حد بعيد ،بل ي تفوقهاـ
فإنه من الطبي ي أن يكون من ب ن هذﻩ املعا شرب الخمرة .ففي
حكاية » امللك الناصر ووالته الثالثة «) ،(١٢٠يع ﺮف وا ي القاهرة
للملك الناصر بأن رجل ن من رجال سلطته القضائية كانا ولع ن
بالخمرة ،وما استطاع أن يضبطهما ّ
متلبس ن بالجرم ،عندها احتال
عل ما ،وعندما ضبطهما عفا ع ما مقابل تقديمهما له رشوة
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ّ
واملتشددين ،للشذوذ الجنﺴ ّ ي
وع ى الرغم من محاربة الفقهاء
ّ ّ
ّ
ّ
ٕالاسالمية ،إال أنه » استمر رغم كل املراقبة والتحذيرات «
املدينة
).(١٠٨
ويبدو ّ
ً
فضاء
أن مدينة القاهرة ي أزمنة الليا ي كانت أك ﺮ املدن
الجنسية ،ويبدو ّ
ّ
ّ
أن سلطا ا ي تلك ٔالازمنة
للحريات والعالقات
ّ
الجنسية ،أو ي
كانت غ ﺮ صارمة ي تطبيق الحدود ع ى العالقات
نظرا ّ
غ ﺮ قادرة ع ى تطبيقهاً ،
للكم الكث ﺮ من ٔالاجناس البشرية ال
وفدت إ ى القاهرة (١٠٩).وهنا تتشابه القاهرة مع بغداد إ ى ّ
حد بعيد
ّ
الجنسيات املتعددة ال دخل ا ع ﺮ التاريخ.
من حيث
ّ
ُويالحظ أن الشخوص إذا ما تعرضت ي بعض مدن ألف ليلة
وليلة إ ى الكبت والحرمان الجنﺴ ّ  ،فإ ا رب من مد ا إ ى فضاء
ّ
ّ
الجنسية ،كما ي حكاية » داء غلبة الشهوة
مصر لتحقيق لذا ا
َ َ
عند النساء ودواؤها« ،إذ ت ْولع إحدى الشابات ٔالام ﺮات بنكاح قرد،
وعندما يكتشف والدها السلطان أمرهاّ ،
يقرر أن يقتلها خوف
الفضيحة ،ف رب مع قردها إ ى فضاء مصر ٓالامن لتحقيق الفعل
الجنﺴ ّ الشاذ معه » :ف ّيت بز ّي املماليك وركبت ً
فرسا وأخذت لها
ً
بغال ّ
حملته من الذهب واملعادن والقماش ما ال يوصف ،وحملت
القرد معها وسارت ح وصلت به مصر ،ف لت ي بعض بيوت
الصحراء« ) .(١١٠وال يقصد الراوي بالصحراء تلك البعيدة عن
ً
نسبيا
مصر ،بل يقصد الفضاء املحيط بمدينة القاهرة ،والبعيد
عن الازدحامّ ،
ألن هذﻩ ٔالام ﺮة كانت تش ﺮي كل يوم » ً
لحما من شاب
جزار .(١١١) «.هذا إذا عرفنا ّ
ّ
ّ
التجارية ي تلك ٔالايام لم
أن املرافق
ّ
تكن موجودة ي الصحراء ،باستثناء بعض الخانات ال شكلت
ّ
محطات اس ﺮاحة ع ى الطرق الصحراوية ،ال تربط ب ن املدن.
ونساء القاهرة متحررات وجريئات ،إذ يخرجن إ ى ٔالاسواق
ً
ّ
تغص أسواقها
طبيعيا ي مدينة
ويلتق ن بالرجال ،ويبدو هذا
باالزدحام ،ويلتقي ف ا الرجال بالنساء ،من دون كب ﺮ عناء ،فـ
»تزاحم البشر ي القاهرة ]ع ﺮ تاريخها الطويل[ يجعل الفصل ب ن
ً
مستحيال .(١١٢)«.ويبدو ّ
أن مظاهر ال ﺮف ال عرف ا بعض
الجنس ن
ّ
أسر القاهرة ٔالارستقراطية ،دفعت هاته النسوة للتحرر ،والاحتكاك
بالرجال ،والخروج من فضاءات املنازل إ ى فضاءات املتاجر
)(١١٣
ّ
الجنسيات املتعددة.
ؤالاسواق املزدحمة باملارين من
وتش ﺮ حكاية »النصراني مللك الص ن« الداخلة ضمن حكاية
»ٔالاحدب وملك الص ن« إ ى ّ
أن إحدى نساء القاهرة الجميالت
ّ
املتحررات التقت بتاجر بغدادي شاب ي سوق »قيصرية جرجس«
بالقاهرة ،وسرعان ما أعلنت له ح ّ ا ،وواعدته ع ى اللقاء بم لها،
ً
الحب ّ
جماال وأ ّ ة ،ب ي ّ
انية .يصف الراوي لقاءهما بم ل املرأة:
امل يء
ّ
ّ
ّ
» لم أشعر إال و الصبية أقبلت وعل ا تاج مكلل بالدر والجوهر،
ّ
تبسمت وحضنت ووضعت ع ى صدرها ،وجعلت فمها
فلما رأت
ّ
ّ
ع ى فم وجعلت تمص لساني وأنا كذلك )…( وتمكن ح ا عندي
وهان ع ّي جميع املال .ثم أخذنا نلعب ون ارش مع العناق والتقبيل
إ ى أن أتى الليل.(١١٤) « ..

دراﺳﺎت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣
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محمد عبد الرحمن يونس ،القاهرة...

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

ومــن وجــوﻩ القــاهرة ــي ألــف ليلــة وليلــة :وجــه الاحتيــال واللصوصــية،
وهو الوجه ٔالابرز لهـذﻩ املدينـة ،فهنـاك املـرأة املحتالـة ،وهنـاك الرجـل
ً
ً
املحتال ،سواء أكان ً
لصا أم فق ًﺮا صعلوكا ،أم ملكا كب ًﺮا.
ومن لصوص القاهرة املحتال ن ،ما ذكرﻩ الراوي ي حكاية
»امللك الناصر ووالته الثالثة« ،فبينما كان وا ي بوالق ً
يوما من ٔالايام
ً
ً
مهموما ،من ّ
جراء َدين أصابه » :ثالثمائة ألف دينار «
جالسا ي دارﻩ
)(١٣٢
) ،(١٣١وإذا بمجموعة من اللصوص يطرقون بابه ،ويقولون له :
» إننا لصوص وغنمنا ي هذﻩ الليلة غنيمة عظيمة وجعلناها
برسمك لتستع ن ا ع ى هذﻩ القضية ال أنت مهموم بسب ا
ّ
إال ّ
أن ّ
ّ
وتسد ا ﱠ
قدر املوقف
الدين الذي عليك«  .فما كان من الوا ي
ً
الذي ّ
عدﻩ كريما من هؤالء اللصوص ،وأعطاهم املئة ألف دينار،
ال كان قد ّادخرها لرد دينه ،كما يذكر الراوي) ،(١٣٣معت ًﺮا ّ
أن هذا
ظن أ ا كافية ّ
ّ
لرد كل ديونه،
املبلغ جزء من ثمن هذﻩ الغنيمة ال
ّ
إال ّ
ّ
أن اللصوص لم يكونوا أصحاب مروءة ،فهم مجرد لصوص
مح ﺮف ن) ،(١٣٤ومحتال ن مهرة .وتنط ي الحيلة ع ى وا ي بوالق،
ّ
بمكونات هذﻩ الغنيمة ،ع ى لسان الوا ي
ويفاجئنا راوي الحكاية
ً
ً
نفسه» :فلما أصبح الصباح رأيت ما ي الصندوق
مطليا
نحاسا
ّ
ّ
بالذهب والقصدير يساوي كله خمسمائة درهم .فعظم ع ي ذلك
غما ع ى ّ
وضاعت الدنان ﺮ ال كانت م ي ،وازددت ً
غم «).(١٣٥
ويبقى سرد الراوي لهذﻩ الحكاية ليس ً
بريئا ،و» ليست هناك
حكايات بريئة «) (١٣٦ي ألف ليلة وليلة ،فهذا الراوي ُيدين بشكل
َ
غ ﺮ مباشر سلوك وا ي بوالق املتعاطف مع الظلمة ي مدينته من
جهة ،يش ﺮ من جهة أخرى إ ى الجهل الذي تغرق فيه السلطة،
ً
فبدال من أن يقبض الوا ي ع ى هؤالء اللصوصّ ،
ويرد ما سرقوﻩ إ ى
أصحابه ،ويكشف ما ي الصندوق قبل ذها م ،فإنه يعط م مائة
ٔالالف دينار ،وي ﺮكهم يمضون »تحت الليل إ ى حال سبيلهم ،ولم
يعلم م أحد«).(١٣٧
وقد كان فقراء القاهرة ي الليا ي قادرين ً
أيضا ،ع ى حبك
الحيلة ي أع ى تقنيا ا .فها هو معروف ٕالاسكا ي ،بعد أن رب من
القاهرة ويلجأ إ ى »اختيان الخ ن« ،يمارس الاحتيال ّ
ويد ي أنه تاجر
ثري كب ﺮّ ،
ّ
التجارية الكب ﺮة ستصل بعد أيام إ ى املدينة،
وأن حملته
ّ
ويصدقه الناس ،ويقرضونه » ست ن ألف دينار«) ،(١٣٨ويوهم الناس
ّ
بأن أمواله الكث ﺮة ً
جدا القادمة مع الحملة قادرة ع ى تبديد فقر
املدينة ،فيقوم بتوزيع املبلغ الذي اق ﺮضه ع ى فقراء املدينة)،(١٣٩
ثم لتكون هذﻩ الحيلة ً
طريقا إ ى كسب ّ
ومن ﱠ
ود امللك ،فما كان من
ّ
إال أن ّ
قربه ،ورغب ي تزويجه ابنته الجميلة) .(١٤٠ووفق
امللك
ّ
النسق السحري الذي يحكم بنية السرد والفضاءات املكانية ،ال
يرتحل إل ا السرد ،يضفي الراوي ع ى سلوك معروف ٕالاسكا ي هالة
ّ
التخيل الكاذبة،
من ال ﺮاء ٔالاسطوري ،فيبدأ بتشكيل حاالت من
ّ
تقوم بدورها ي حبك حيلة جديدة ع ى امللك وابنته ،إذ يد ي أنه
ّ
ّ
ّ
سيقدم البنة امللك ً
والاجتماعية .يقول
السياسية
مهرا يليق بمكان ا
معروف ٕالاسكا ي)ّ » :(١٤١
البد أن أدفع صداقها خمسة آالف كيس،
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مالية) ،(١٢١ع ى ّ
ً
معنيا ي الحكاية بمنع
أن وا ي القاهرة لم يكن
الناس من شرب الخمرة (١٢٢)،ألنه كان هناك دكاك ن » للخمارين «
) ،(١٢٣كما تذكر الحكاية ،بل كان ّ
همه أن يضبط هذين الرجل ن من
رجال سلطته ،ح ينتقم م ما) ،(١٢٤من دون ٓالاخرينّ ،
ويقدمهما
إ ى القضاء.
و ي حكاية »النصراني مللك الص ن« يرتحل بطل الحكاية ،وهو
شاب بغدادي- ،ال يذكر الراوي ً
اسما لهذا الشاب -إ ى القاهرة،
وي ل ي أحد الخانات ب ي » ب ن القصرين« ،ويبيع تجارته ،ويمعن
ّ
ملذات الطعام والشراب » :وأقمت ً
أياما كل يوم أفطر ع ى قدح
ي
ُ
)(١٢٥
ْ
ّ
الشراب وأح ِضر اللحم الضاني والحلويات «  .وعندما يتعرف
إ ى إحدى السيدات القاهريات ال ﺮيات ،فإ ا تدعوﻩ إ ى م لها،
حم الشراب والجنس كل ليلةّ » :
وهناك يغيبان ي ّ
فقدمت لنا
الجواري الطعام واملدام فإذا ي حضرة كاملة فشربنا إ ى نصف
الليل ثم اضطجعنا ،ونمنا فنمت معها إ ى الصباح ،فما رأيت عمري
مثل هذﻩ الليلة « ).(١٢٦
ً
ونظرا ل ﺮاء القوم وبطرهم ي القاهرة ،وميلهم إ ى اللذائذ
ّ
واملتع ،فإن حفالت شرا م تكون عامرة بالطعام الفاخر .ويصف
الراوي العشاء الذي ّ
ّ
أعدﻩ الشاب التاجر البغدادي ،وأرسله إ ى
جوزا ً
وجهزت العشاء ،فعملت ً
عشيقته القاهريةّ » :
ولوزا وتح ا أرز
ً
ً
مفلفل (…) ،وأخذت فاكهة ونقال ومشمشا وأرسل ا « ) .(١٢٧وإذا
ّ
كانت عشيقة هذا الشاب )القاهرية( ي إحدى صفا ا مخلة
بالعرف الاجتما ّي باعتبارها ي الباحثة عن الرجال ،الطالبة لهم،
ّ
الجنسية ،أل ا ي ال تطلب من الشاب
والفاعلة ي عالقا ا
ّ
تحقيقها ،و ي ال تب ﻩ ،أل ا تقبض منه بعد كل لقاء جسدي
»خمس ن ً
دينارا« ) ،(١٢٨فإ ا ،وعندما يفتقر هذا الشاب ويصرف كل
ً
ً
ً
عميقا وأخالقا كريمة ،إذ تعيد له كل
أمواله عل ا ،تبدي نبال
ّ
ً
أمواله ،وتملكه كل أموالها ،وت ّوجه حالال .يقول الشاب)» :(١٢٩
وأرسلت إ ى الشهود فحضروا فقالت لهم اكتبوا كتابي ع ى هذا
الشاب واشهدوا أني قبضت املهر ،فكتبوا كتابي عل ا ثم قالت:
اشهدوا ّ
أن جميع ما ي الذي ي هذا الصندوق وجميع ما عندي من
املماليك والجواري لهذا الشاب فشهدوا عل ا ،وقبلت أنا التمليك
وانصرفوا بعدما أخذوا ٔالاجرة ،ثم أخذت من يدي وأوقفت ع ى
ً
خزانة وفتحت صندوقا كب ًﺮا ،وقالت ي انظر هذا الذي ي
الصندوق ،فنظرت فإذا هو مآلن مناديل ،فقالت هذا مالك الذي
أخذته منك )…( فخذ مالك فقد ّردﻩ ﷲ عليك« .
يتكرر كث ًﺮاّ ،
ّ
إن هذا امللمح النبيل لصورة ٔالان ي الليا ي ال ّ
ألن
الغالبية العظم من نساء الليا ي محتاالت وداعرات ،ومب ّ ات
ألموال الرجال ،وهذا ما تثبته البنية الفكرية وٕالايديولوجية ملجمل
ً
ّ
مزيدا من الدونية واملكر
الرواة الذين أضفوا ع ى نساء الليا ي
)(١٣٠
والخداع ونقص العقل.
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ّ
السن ع ى إهداء الغالم«) .(١٤٧وعندما سمع امللك
الشمول فيقرع
الناصر هذﻩ الوشاية قرر أن ينتقم من وزيرﻩ أبي عامر ،بعد أن
يحتال عليه ليكشف مدى إخالصه ووالئه له ،بكتابة رسالة ّ
مزورة
عن لسان الغالم ،يطلب ف ا من موالﻩ الوزير أن يتحايل ي
ّ
استدعائه من عند امللك ،ألنه ال يطيق الص ﺮ ع ى مفارقته ،وأنه
ّ
السياسية
غ ﺮ راغب بالبقاء ي دار الناصر ،لكن الوزير وبفطنته
ّ
اكتشف ّ
أن هذﻩ الرسالة ما ي إال مكيدة من امللك الكتشاف مدى
)(١٤٨
إخالصه ،فأخذ رسالة الغالم ،وكتب ع ى ظهرها هذﻩ ٔالابيات:
أم ـ ــن بع ـ ــد أحك ـ ــام التج ـ ــارب ينب ـ ــي لذي الحـزم أن يسـ ى إ ـى غابـة ٔالاسـد
وال أنـ ـ ــا ممـ ـ ــن يغلـ ـ ــب الحـ ـ ـ ّـب عقلـ ـ ــه وال جاه ـ ــل م ـ ــا ّيدعي ـ ــه أول ـ ــو الحس ـ ــد
طائع ـا وكيف ّ
فــإن كنــت رو ــي قــد وهبتــك ً
ترد الروح إن فارقـت جسـدي.
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ي ً
قائال» (١٤٩):فلما وقف الناصـر ع ـى الجـواب ّ
تعجـب مـن
ويتابع الراو
واش فيه بعد ذلك«.
فطنته ولم يعد إ ى استماع ٍ
ّ
ّ
وقد كان ملوك مدن الليا ي ،سواء أكانت عربية أم أجنبية،
ّ
ويقربون أصحاب الحيل ٔالاذكياء ،وعندما يجدون
يستش ﺮون
ّ
ّ
أنفسهم عاجزين عن حل مشكلة معينة ،فقد كانوا يأخذون
بآرا م ،وبخاصة آراء العجائز املاكرات اللواتي يفقن رجال زما ّن
ً
ً
معرفية .فع ى سبيل املثال نجد ّ
ّ
ً
أن امللك أفريدون
ودهاء وخ ﺮة
مكرا
ّ
ٕالاسالمية -جيوش امللك
ملك القسطنطينية ،عندما زمه الجيوش
شركان حاكم دمشق ،وأخيه ضوء املكان حاكم بغداد -يلجأ إ ى
العجوز شوا ي ذات الدوا ي )أم حليفه امللك حردوب( ،لكي تخطط
ٕالاسالمية (١٥٠)،أي ّ
ّ
أن
له كيف يحارب ويحتال ع ى الجيوش
أصحاب الحيل واملكر واملكيدة  -ي الليا ي -لم يكونوا يحتالون من
ّ
الجنسية ،أو من أجل
أجل كسب العيش ،أو إشباع شهوا م
الحصول ع ى منصب ّ
يقر م من السلطان فحسب ،بل كانت لد م
معارفهم ي خطط الحروب العسكرية ،وكانت لهم نظر م الثاقبة،
ّ
ّ
ّ
والاجتماعية
والاقتصادية
الطبقية
ملا يجري ي مد م ،وعالقا ا
ّ
ّ
والسياسية ،وقد تعلموا الحيلة وأتقنوها وتفننوا ي حبكها.
ّ
إن القاهرة ال تبدو واقعية ي الليا ي تم ج بكث ﺮ من اللوحات
ّ
ّ
والتخي ّلية) ،(١٥١ال أضفاها الرواة عل ا ،وهذﻩ حال
السحرية،
ّ
ّ
الواقعية ال تتشكل من فضاءا ا
معظم مدن الليا ي .فاملدينة
ً
ّ
التاريخية الواقعية فحسب ،بل توغل بعيدا ي
وعادا ا ومالمحها
أن ّثمة ضرورة لهذا السحر ،ألنّ
الرواة ّ
السحر والخرافة إذا ما رأى ّ
ً
مكتفيا بذاته ي مدن الليا ي ،بل يحتاج إ ى
الحدث الواق ي ال ينمو
ّ
سحرية الستكمال بنائه.
حوافز
ّ
ويحفل الفضاء السحري للقاهرة ،ي حكايات الليا ي ،بالجان
ّ
ّ
والسحرية ال
التخي ّلية
وبأوالد ملوك الجان .ومن مالمح العوالم
ّ
يسجله الراوي ي حكاية »معروف
تحتفي بالجان والعفاريت ما
العرة« ،فعندما رب معروف من شرّ
ٕالاسكا ي مع زوجته فاطمة ّ
زوجته وظلمها يجلس ً
باكيا عند إحدى الدور الخربة املهجورة ب ي
ّ
ينشق ،وي ﺮز منه مارد »طويل القامة
العادلية ،وإذا بحائط الدار
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وأحتاج إ ى ألف كيس ّ
أفرقها ع ى الفقراء واملساك ن ليلة الدخلة،
ّّ
وألف كيس أعط ا للذين يمشون ي الزفة ،وألف كيس أعمل ا
ٔالاطعمة للعساكر وغ ﺮهم؟ وأحتاج إ ى مائة جوهرة أعط ا للملكة
صبيحة العرس ،ومائة جوهرة ّ
أفرقها ع ى الجواري والخدم ،فأعطي
ً
تعظيما ملقام العروسة؟ وأحتاج إ ى أن أكسو
كل واحدة جوهرة
ألف عريان من الفقراء «.
ّ
ّ
ّ
التخيل السحري الخارق ،الذي يحلم به رجل إسكا ي
إن هذا
فق ﺮ ،هو بنية تتكرر ي غ ﺮ حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة،
فعندما يجد هذا الفق ﺮ ّ
أن الواقع الذي يعايشه ال يحقق ما يصبو
إليه ،فإنه يتحايل ع ى من حوله ،ويضفي ع ى حيلته ّ
تخيالت ال
ّ
ّ
ّ
السحرية املوجودة ي ألف ليلة
تتحقق إال باملصادفات الغرائبية
وليلة ،فـ » ي النصوص العجائبية -وألف ليلة وليلة من أهمها-
ً
أحداثا غ ﺮ قابلة للوقوع ي الحياة«) .(١٤٢وطاملا ّ
أن
يروي املؤلف
ً
الراوي الشع يعايش واقعا أسود ،ويتموضع ي طبقة دونية
ّ
ً
ً
ّ
شعبيا كمعروف ٕالاسكا ي ،جعله
مهمشة منه ،فإنه شكل بطال
ً
ّ
التخيل ،وصوال إ ى
يتجاوز هذﻩ الطبقة الدونية وفق عمليات
الطبقة العليا ،والزواج بإحدى نسا اّ ،
وحمل هذا البطل أحالمه
امللغاة وأوهامه ال يستحيل أن تتحقق ي واقعه ٔالاسود ،ففي
بحق أن ّ
ٔالادب الشع »سبق ألقدم الشعوب ّ
حققت رغبا ا ي
ّ
حكايا ا ،و ي تلك الرغبات ال لم تظفر بتحقيقها قط ي
الحياة«).(١٤٣
ويبقى فضاء مصر من أهم الفضاءات املكانية ال يعتمد ف ا
ّ
ّ
ّ
والاقتصادية،
والسياسية
الاجتماعية
الناس ،من خالل عالقا م
ً
ّ
ع ى الحيلة لتحقيق مآر م .وع ى الرغم من أن بغداد كانت حقال
ّ
ً
ّ
خصبا للشطار واملحتال ن ،إال أن القاهرة فاق ا ي خ ﺮات الاحتيال
ي بعض ٔالاحيان ،فها هو ع ي املصري ابن التاجر حسن الجوهري
يأتي إ ى القاهرة ،وعندما يصل إ ى مدينة بغداد يحتال ع ى ّبواب
عيا أنه تاجر كب ﺮ ،ويوهمهم ّ
مدين ا وع ى سكا ا ّ
مد ً
أن حملته
ّ
التجارية الكب ﺮة ستصل إ ى بغداد بعد أيام قليلة) ،(١٤٤وها هو ع ي
ويتفوق ع ى حيلهم بحيل ّ
ّ
أشد
الزيبق املصري ي ّ كل محتا ي بغداد،
)(١٤٥
ذكاء ومهارة م ا.
لقد كان » القصاصون العرب ] ي ألف ليلة وليلة[ مدين ن
للمصري ن بأعمال اللصوص املاكرة وبالحيل «) .(١٤٦وقد ظهرت
معظم أشكال املكر والاحتيال ي كل مدن ألف ليلة وليلة ـ العربية
وغ ﺮ العربية ـ وبخاصة ي مدين القاهرة وبغداد .ولم تقتصر
الحيلة ع ى مذهب دون آخر ،فﻬ عند املسلم ن واملسيحي ن
وال ود واملجوس ،وهم مواطنو مدن ألف ليلة وليلة .وقد ّ
تورط ف ا
أهم ملوك مصر ي الليا ي ،وهو امللك الناصر )أشهر سالط ن
املماليك( ،إذ احتال هذا امللك ع ى وزيرﻩ ،أبي عامر بن مروان ،لكي
ُ
ً
ً
يأخذ منه غالما جميال من غلمان النصارى كان قد أهدي إليه،
وبعد أن يأخذﻩ حيلة ،ي أعداء أبي عامر عند امللك الناصر ّ
بأن
»عندﻩ من الغالم بقية حرارة وأنه ال يزال يلهج بذكرﻩ ح ن تحركه
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ّ
ألن املعتقد الشع »يجعل للجان من القوى والسمات الفائقة ما
ّ
يقدمهم ع ى ٕالانسان ذاته ،فال يعود ٕالانسان مركز املخلوقات ،وال
ّ
هو الذي أمر ﷲ املالئكة أن يسجدوا له ففعلوا إال إبليس فقد أبى
ّ
ً
ّ
وأقل
واستك ﺮ ،وإنما هو أدنى قوة
سلطانا من الجان.(١٥٨)«..
السحرية )الخاتم( ي ما بعد) ،(١٥٩ي أن ّ
ّ
تقدم
وستسهم هذﻩ ٔالاداة
لجودر أجمل امرأة ي املدينة ،و ي ٔالام ﺮة آسية بنت امللك شمس
ً
الدولة) ،(١٦٠و ي تتويجه ملكا ع ى مصر ،بعد أن يموت ملكها
شمس الدولة).(١٦١
إذا كان الراوي ي بعض الحكايات املصرية ال ّ
يقدم ألبطاله
ّ
السحرية ال ستجعلهم يتجاوزون مد م ومواطن م
الفقراء ٔالاداة
ً
)(١٦٢
ال
ماال وسلطة ،فإنه ال يحرمهم من الكنوز ٔالاسطورية
ّ
مصاف امللوك ثر ًاء .ويبقى تقديم هذﻩ الكنوز لهؤالء
تجعلهم ي
ِ
ً
ً
ّ
ٔالابطال املهان ن اقتصاديا ،نوعا من التعويض والسمو ع ى الواقع
ّ
والتخي ّي الذي ّ
ّ
الرث وتجاوزﻩ باالتكاء ع ى الحلم ّ
يحقق ٕالانسان
فيه كل ما يصبو إليه» ،ففي املجتمع الذي ال تتاح فيه الحياة
ّ
العامة من مواجهة مشاكلهم وم ا مسألة الحصول
املنطلقة رب
ّ
ع ى ال ﺮوة إ ى تخيالت وأوهام ،فما أيسر أن يعيش الوهم
باستطاعة الحصول ع ى ك م ألقيت التعزيمة املناسبة «).(١٦٣
ّ
إال ّ
الراوي ،ي موضع آخرّ ،
ّ
أن ّ
السحرية )خاتم شبيك
قدم ٔالاداة
لبيك( إ ى البطل الشع جودر ابن التاجر عمرّ ،
ألن زمان الحكاية
أسطوري ّ
ّ
أسطوري،
تخي ّي ،وملك مصر ي هذا الزمان هو ملك
ً
تاريخيا من ب ن امللوك
واسمه »شمس الدولة« ،وهو غ ﺮ معروف
ّ
ٕالاسالمية.
الذي حكموا مصر ي الدولة
ُويالحظ ّ
أن الكنوز ي الحكايات املصرية مرصودة بأسماء أبطال
ّ
مصري ن محددين) ،(١٦٤وال يمكن أن تفتح أبوا ا إال لهؤالء ٔالابطال،
الجزارّ » :
وها هو الحاكم بأمر ﷲ يقول) (١٦٥لوردان ّ
إن هذا الك ال
يقدر ألحد أن يفتحه غ ﺮك ،فإنه مرصود باسمك وصنعتك )…( وهو
عندي ّ
مؤرخ وكنت أنتظر وقوعه ح وقع«.
ّ
إن فضاءات مصر ي حكاية »جودر ابن التاجر عمر« ي
)(١٦٦
ّ
سحرية يسك ا ملوك الجان ،ففي بركة »قارون«
فضاءات
)(١٦٧
يسكن الجان أوالد امللك ٔالاحمر الذين أتوا من فاس  .وهذﻩ
ً
أيضا باسم الصياد » جودر « ،إذ ّ
إن ملوك الجان
ال ﺮكة مرصودة
ّ
ُ
الذين يعيشون ع ى هيئة أسماك ي هذﻩ ال ﺮكة ال ينتصر عل م إال
بشخص جودر ابن التاجر عمر ،باعتبارﻩ التعويذة القادرة ع ى ّ
فك
ّ
سحرهم ،كما يؤكد الساحر الكه ن ٔالابطن للمغربي عبد الصمد» :
ّ
فرأيت أن هذا الك ال ُي ْف َتح إال ع ى وجه غالم من أبناء مصر اسمه
جودر بن عمر ،فإنه سيكون ً
سببا ي قبض أوالد امللك ٔالاحمر وذلك
ً
الغالم يكون
صيادا ،والاجتماع به يكون ع ى بركة قارون وال ينفعك
ّ
)(١٦٨
هذا الرصد إال إذا كان جودر « .
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رؤيته تقشعر م ا ٔالابدان «) ،(١٥٢ويطلب منه أن يخ ﺮﻩ بقصته ح
يساعدﻩ ،وعندما يعرف ّ
قصته مع زوجته يقول له)» :(١٥٣أتريد أن
أوصلك إ ى بالد ال تعرف لك زوجتك ف ا ً
طريقا؟ قال له :نعم .قال:
اركب فوق ظهري .فركب وحمله وطار به بعد العشاء إ ى طلوع
ً
الفجر ،وأنزله ع ى أس جبل عال«ّ .
وألن معروفا ٕالاسكا ي يعيش ي
ر
ٍ
ي
فضاء شع مصر يؤمن بالسحر والقدرات الخارقة للجان
والعفاريتّ ،
الراوي  -ي ما بعدّ -
فإن ّ
يقدم له كل الحوافز
ّ
السحرية ال تجعله ًّ
غنيا ي مدينة »اختيان الخ ن«
)املوتيفات(
ً
ّ
ً
ً
ٔالاسطورية ،ثم ملكا عل ا ،إذ يقدم له ك ا أسطوريا ي طريق
رجوعه من »اختيان الخ ن« ،بعد أن هبطت عليه املواجع ؤالاحزان.
ً
ً
ً
مسكينا
عائدا شاهد رجال
ويذكر الراوي أنه بينما كان
يحرث أرضه ي إحدى القرى الصغ ﺮة ،فعرض عليه أن يساعدﻩ ي
الحراثة ،ومن خالل حراثته وجد ك ً ا كب ًﺮا ًّ
غاصا باألموال والجواهر
)(١٥٤
الثمينة.
ّ
ّ
إن الراوي الشع  ،وهو يقدم هذا الك الكب ﺮ لبطله معروف
ّ
ٕالاسكا ي ،لن ّ
يعرضه لهجمات اللصوص وقطاع الطرق ،وهو ي
ّ
طريق عودته إ ى »اختيان الخ ن« ،بل سيقدم له -ح تصل
اسا لهذا الك ّ ،
حر ً
الحكاية إ ى ذرو اّ -
وألن حراس هذا الك الكب ﺮ
قد يعجزون عن الدفاع عنه ،فيما إذا كانوا ً
بشرا عادي ن ،فإنه
ً
ّ
ًّ
ً
سحريا يخدمه
خاتما
سيقدم له
وفقا للنسق السحر ّي الغرائ ،
ّ
السحرية ي نمو الحكاية،
مارد من الجان) ،(١٥٥وستسهم هذﻩ ٔالاداة
ً
ً
أل ّ ا ستعيد معروفا ٕالاسكا ي إ ى مدينة »اختيان الخ ن« مكلال
ّ
السحرية أ ّ ا تساعد البطل » ي
باملال واملنعة ،ومن شأن هذﻩ ٔالاداة
ال اية ]ع ى[ التخلص من سوء الطالع ،ولكن قبل استالم ٔالاداة
ّ
ّ
تؤدي
السحرية يصبح البطل عرضة لعدد مختلف من ٔالاحداث ال
كلها ،ع ى أية حال ،إ ى نتيجة حصوله ع ى تلك ٔالاداة«) .(١٥٦ولم
ّ
السحرية ي تخليص معروف ٕالاسكا ي من سوء
تسهم هذﻩ ٔالاداة
طالعه فحسب ،بل قذفت به إ ى أع ى املراتب الاجتماعيةّ
ً
والسياسية ّ
ّ
وتوجته ملكا ع ى »اختيان الخ ن« ،بعد أن أثبت للناس
جميعا ّأنه صادق ي ثرائه ،وأثبت لوالد زوجته امللك أنه ٌ
ً
كفؤ البنته
الجميلة.
ّ
ويتكرر إسعاف البطل ي حكايات ألف ليلة وليلة املصرية
ّ
ّ
طبقي دوني إ ى وضع آخر
سحرية ال تنقله من وضع
باألداة ال
ّ
ّ
ً
متم ّ  ،سلطوي وثري ،أو تزيل عنه هما أو ظلما حل به ،وبخاصة
ّ
الشعبية ،فالراوي ي حكاية »
إذا كان هذا البطل من أفراد الطبقة
ّ
جودر وأخويه « ،يجعل التاجر املغربي يقدم لجودر -عندما لقيه ي
ّ
ًّ
ً
سحريا ،وذلك بعد أن كان أخواﻩ سالم وسليم قد
خاتما
الحج-
تآمرا عليه وباعاﻩ إ ى رئيس بحر السويس ،ولهذا الخاتم خادم من
ّ
ويتكفل بنقله
الجان اسمه الرعد القاصف ،يقوم بمساندة البطل،
إ ى مصر) ،(١٥٧وهنا يمكن القولّ :إنه ال غرابة ـ وفق املنطق السحريّ
العجائ الذي يتحكم ي عالقات ٔالابطال وارتحاال م ي أن ينقل
ّ
العفريت -خادم الخاتم السحر ّي -جودر بن عمر من مكة إ ى مصر،
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مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر دار الفاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقينا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإذا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاهدت ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاهد
ً
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوخا ونس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـتفز الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعينا
ً
َت جنونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ومجونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
قـ ـ ــد جعلـ ـ ـ َـن الفسـ ـ ــق دينـ ـ ــا

) (١مؤلف مجهول :ألف ليلة وليلة ،منشورات دار مكتبة الحياة ،ب ﺮوت ،د .ت.
.٣٢٧/٣
ّ
) (٢ح  ،فيليبٕ :الاسالم منهج حياة ،تعريب د .عمر فروخ ،دار العلم للمالي ن،
ب ﺮوت ،الطبعة الثانية ،آذار١٩٨٣م .ص.١٧٢ -١٧١
) (٣القلماوي ،د .سه ﺮ :ألف ليلة وليلة ،دار املعارف ،القاهرة ،طبعة ١٩٦٦م،
ص.٢٣٢
ّ
ُ
ّ
) (٤يؤكد أحمد حسن الزيات أن حكايات ألف ليلة وليلة ج ِمعت بصيغ ا
ال ائية ب ن عامي ) ٩٣٣ – ٩٢٣هـ( ،وهما يوافقان عامي )١٥٢٦ – ١٥١٧م(.
ُينظر" :ألف ليلة وليلة" ي" :ألف ليلة وليلة" ،كتب دائرة املعارف
ّ
ٕالاسالمية ،ترجمة إبراهيم خورشيد ،ود .عبد الحميد يونس ،وحسن
عثمان ،دار الكتاب اللبناني /مكتبة املدرسة ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى ١٩٨٢م،
الكتاب العاشر ،ص. ٩١
) (٥ماكدونالد ،د.ب" :ألف ليلة وليلة" ،ي" :ألف ليلة وليلة" ،م ن ،ص.٣١
) (٦طرشونة ،د .محمود :مدخل إ ى ٔالادب املقارن وتطبيقه ع ى ألف ليلة
وليلة ،املطابع املوحدة ،تونس ،الطبعة ٔالاو ى ١٩٨٦م .ص.٩٥
) (٧املرجع نفسه ،ص٩٥
)ّ (٨
الزيات ،أحمد حسن" :ألف ليلة وليلة ـ تاريخ حيا ا"ـ ي :محاضرات املجمع
العلمي العربي ،دمشق ،طبعة ١٩٥٤م ،املجلد الثالث ،ص.٤٥١
) (٩ألف ليلة وليلة.٤١٦/٢ ،
) (١٠املرجع نفسه.٧١/٣ ،
) (١١ألف ليلة وليلة.١١٩/٣ ،
) (١٢املرجع نفسه.١٢٤/٣ ،
) (١٣املرجع نفسه.١٧٢/٣ ،
) (١٤املرجع نفسه.١٤٤/٢ ،
) (١٥الندو ،رومٕ :الاسالم والعرب ،تعريب من ﺮ البعلبكي ،دار العلم للمالي ن،
ب ﺮوت ،الطبعة الثانية ،كانون ٔالاول ١٩٧٧م .ص.٧٠
) (١٦منيمنة ،د .سارة حسن" :مورفولوجية مدينة دمشق" ،مجلة الفكر العربي،
ّ
القومية للبحث العلم  ،طرابلس
معهد ٕالانماء العربي ،ب ﺮوت/الهيئة
)ليبيا( ،العدد التاسع والعشرون ،تشرين ٔالاول )أكتوبر( /تشرين الثاني)
نوفم ﺮ(١٩٨٢ ،م .ص.٢٤٠
) (١٧ذكر ياقوت الحموي أن فتحها كان يوم الجمعة مس ل املحرم سنة ٢٠
للهجرة .ينظر :ياقوت ،شهاب الدين أبو عبد ﷲ الحموي الرومي
)٦٢٦هـ١٢٢٨/م( :معجم البلدان ،دار إحياء ال ﺮاث العربي ،ب ﺮوت ،طبعة
١٣٩٩هـ١٩٧٩/م.٢٦٣/٤ ،
) (١٨فولكف ،أولج :القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة ،ترجمة أحمد صليحة،
الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،سلسلة ٔالالف الكتاب )الثاني(
الكتاب الثاني عشر ،الطبعة ٔالاو ى ١٩٨٦م ،ص.١٢ -١١
) (١٩معجم البلدان.٢٦٣/٤ ،
) (٢٠فولكف ،أولج :القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة ،ص.١٢
) (٢١عن /معجم البلدان.٢٦٣/٤ ،
)ّ (٢٢
حماد ،د .محمد :تخطيط املدن ٕالانساني ع ﺮ العصور ،الهيئة املصرية
العامة للكتاب ،القاهرة ،طبعة ١٩٩٥م ،ص.١٣٥
ّ
ّ
حالق ،دّ .
ّ
حسان :مدن و شعوب
)(٢٣
الجامعية ،ب ﺮوت،
إسالمية ،دار الراتب
الطبعة ٔالاو ى آذار)مارس(١٩٩٢ ،م.٣٨/١ ،
) (٢٤نبيل ،مصطفى" :يوم كانت القاهرة عاصمة الدنيا" ،مجلة الهالل ،دار
الهالل ،القاهرة ،العدد الرابع ،أبريل ١٩٩٣م ،ص.٨٣
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هذﻩ ي بعض مالمح مصر والقاهرة ي ألف ليلة وليلة ،وإن
ً
ُ
غابت القاهرة ي معظم ٔالاحيان تسمية ي الليا ي واستبدلت بمصر،
املعنية ي أغلب الحكاياتّ ،
ّ
ألن ّ
الرواة يذكرون أحياء
فإ ا ي
ً
قديما ،وال تزال هذﻩ ٔالاحياء تحتفظ
حقيقية عرف ا القاهرة
ُ
ً
بأسما ا ح وقتنا الراهن .كما أش ﺮ إ ى ذلك سابقا.
ّ
ّ
تحتل ي ٔالادب الشع مكانة
إن القاهرة مدينة السحر ،و ي
ّ
مهمة ومتم ّ ة ،و ي »البالد املليئة بالعجائب فحكايا ا الخرافية ال
ً
وصلت إلينا قد ُد ّونت ي )…( أسلوب ف  ،و ي إ ى ذلك ُت ّ
عد ينبوعا
ِ
لل ﺮاث الشع والعقائد القديمة البالغة ي القدم .وما يزال بعض
هذﻩ الحكايات يعيش ي الحكايات الشعبية لدى كث ﺮ من
الشعوب«) .(١٦٩وال تزال فضاءات القاهرة الشعبية ي الفضاءات
العربية ٔالاو ى ـ إذا ما استثنينا فضاءات مدن املغرب ال تضاه اـ
ّ
املغلفة بنكهة السحر ؤالاساط ﺮ والحيل والتمائم ُ
والح ُجب ،ؤالاولياء
الصالح ن ،والحشيش والجوزة )النارجيلة( ،واملقا ي ال ال تزال
تحتفظ بطعم حكايات ألف ليلة وليلة ،والنساء اللواتي يقرأن
ّ
الكف ويفتحن املندل ،ويغامرن ي شعاب الحياة كما الرجال ،بل
ّ
ربما أك ﺮ .ويبدو ّ
أن هذﻩ املدينة ال ﺮية البطرة ،ال تعاقبت عل ا
ّ
ّ
ومدنيات وأمم كث ﺮة ،كان لها حظ وافر من املوسيقى
حضارات
والخمور والجواري واملال ي والنساء .والاحتفاالت بأعياد الفرح،
ّ
والطب
وإقامة طقوس لهوها الخاصة (١٧٠)،واملعارف والعلوم
والسحر وفنون الاحتيال.
وكما كانت حكايات مدينة القاهرة وغ ﺮها من مدن ألف ليلة
والتخي ّيّ ،
ّ
فإن حكايات القاهرة
وليلة محكومة بثنائية الواق ّي
ّ
ّ
السحرية
الواقعية
املعاصرة ي ٔالاخرى ال تزال موشومة بكث ﺮ من
وأحب أن أش ﺮ ي اية هذﻩ الد اسة إ ى أنّ
)(١٧١
ّ
ّ
والتخيل الغرائ .
ر
ّ
القرآن الكريم لم يذكر أي بلد عربي باسمه ي كل آياته سوى مكة
ومصر) .(١٧٢وإذا كانت مصر ي ٔالادبيات الكالسيكية وكتب الرحالة
ً
مثاال للرخاء والرفاهية ،والدولة املركز العامرة بالحياة ،والرافلة
ن)ً (١٧٣
نقال عمن ّ
تحدث ع ا » :ويبلغنا
بال ّﺮف ،كما يذكر ابن خلدو
لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر من ال ﺮف والغ ي عوائدهم
ما يق منه العجب ،ح ّ
إن كث ًﺮا من الفقراء ي املغرب ي عون
ﱠْ
الن ْق َلة إ ى مصر لذلك ،ملا يبلغهم من ّ
إى ُ
الرفه بمصر أعظم
أن شأن
من غ ﺮها« ،فإ ا لم تسلم من هجاء بعض الشعراء ،الذين رأوها
)(١٧٤
ً
دارا للفسق والبغاء .يقول أحد الشعراء ف ا:

 V 
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)(٢٥

)(٢٦

)(٢٧
)(٢٨

الصاوي ،أحمد" :القاهرة مجمع أسواق الشرق" ،مجلة الشاهد ،شركة
الشاهد للنشر املحدودة ،ليماسول /ق ﺮص ،السنة الخامسة ،العدد السابع
والخمسون ،أيار /مايو١٩٩٠ ،م ،ص.٧٨
العلواني ،نوري عباس :مراجعة لكتاب" :دراسات ي تاريخ املدن العربية
ّ
ٕالاسالمية" لعبد الجبار نا ي ،مجلة الاج اد ،دار الاج اد ،ب ﺮوت ،السنة
الثانية ،العدد السابع ،ربيع ١٤١٠هـ١٩٩٠/م ،ص.٣١٠
ّ
حماد ،د .محمد :تخطيط املدن ٕالانساني ع ﺮ العصور ،الهيئة املصرية
ّ
العامة للكتاب ،القاهرة ،الطبعة ٔالاو ى١٩٩٥ ،م ،ص.١٣٨
ّ
ّ
الستار :املدينة
عثمان ،د .محمد عبد
ٕالاسالمية ،سلسلة عالم املعرفة،
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) (٤٦ستيوارت ،ديزموند :القاهرة ،ترجمة ي ي ّ
حقي ،دار املعارف ،القاهرة ،طبعة
١٩٨٧م ،ص.١٣٥
) (٤٧ثورو ،بي ﺮ" :القاهرة قلب مصر امل ء" ،مجلة الجيل ،مؤسسة الجيل
للصحافة ،باريس ،املجلد السادس عشر ،العدد الحادي عشر ،تشرين
الثاني/نوفم ﺮ١٩٩٥ ،م ،ص.١٠
) (٤٨املرجع نفسه ،ص.١٤
) (٤٩املرجع نفسه ،ص.١٧
) (٥٠املرجع نفسه ،ص.١٥
) (٥١نبيل ،مصطفى" :يوم كانت القاهرة عاصمة الدنيا" ،ص.٧٩
) (٥٢ميلر ،أوغست؛  ،Muller, Augustعن/أويس ﺮب ،ج؛ " :Oestrup.Jألف ليلة
ّ
ٕالاسالمية ،ص.١٧
وليلة" ،ي" :ألف ليلة وليلة" ،كتب دائرة املعارف
وكذلك :املوسوي ،د .محسن جاسم :الوقوع ي دائرة السحر :ألف ليلة
ّ
املصرية العامة للكتاب ،القاهرة،
وليلة ي النقد ٔالادبي ٕالانكل ي ،الهيئة
طبعة ١٩٨٧م ،ص .٨وكذلك :القلماوي ،د .سه ﺮ :ألف ليلة وليلة ،ص.٨٤
) (٥٣أويس ﺮب ،ج" :ألف ليلة وليلة" ،م س ،ص.١٧
) (٥٤املرجع نفسه ،ص.٢٨
) (٥٥املوسوي ،د .محسن جاسم :الوقوع ي دائرة السحر ،ص.٩
)ّ (٥٦
الزيات ،أحمد حسن" :ألف ليلة وليلة" ،ي" :ألف ليلة وليلة" ،كتب دائرة
ّ
املعارف ٕالاسالمية ،ص.٨٣
) (٥٧املوسوي ،د .محسن جاسم :م س ،ص.١١
) (٥٨القلماوي ،د .سه ﺮ :م س ،ص.٨٤
) (٥٩وذلك ي حكاية امللك الناصر والوالة الثالثة ،ألف ليلة وليلة ،١١٤/٣ :و ي
حكاية ٔالام ﺮ شجاع الدين مع الرجل الصعيدي :م ن.٤٣١/٤ ،
) (٦٠ألف ليلة وليلة.٩٥/١ ،
) (٦١املرجع نفسه .١٣٠/١ ،ويطلق بعض املصري ن املؤمن ن بكرامات ٔالاولياء ع ى
باب زويلة ي هذﻩ ٔالايام اسم :باب املتو ّي.
) (٦٢ألف ليلة وليلة.٩٠/٤ ،
) (٦٣م ن.١٩٥/٤ ،
) (٦٤م ن.٣٧٤/٤ ،
) (٦٥م ن.٩٣/١ ،
) (٦٦م ن.١٢٨/١ ،
) (٦٧م ن.٣٤٧/٢ ،
) (٦٨م ن.٨٢/٣ ،
) (٦٩م ن.١١٤/٣ ،
) (٧٠م ن.١١٨/٣ ،
) (٧١م ن.١٢٨/٣ ،
) (٧٢م ن.١٦٩/٣ ،
) (٧٣م ن.٢٠٨/٣ ،
) (٧٤م ن.٥٣/٤ ،
) (٧٥م ن.١١١/٤ ،
) (٧٦م ن.١٨٤/٤ ،
) (٧٧ألف ليلة وليلة.٣٧٠/٤ ،
) (٧٨م ن.٤٣١/٤ ،
)ّ (٧٩
الزيات ،أحمد حسن" :ألف ليلة وليلة ـ تاريخ حيا ا" ،ي :محاضرات
املجمع العلم العربي.٤٥١/٣ ،
) (٨٠ألف ليلة وليلة.١٤٥/١ ،
) (٨١م ن.١٤٥/١ ،
) (٨٢م ن.٣٧٠/٤ ،
) (٨٣م ن.٣٧٥/٤ ،
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املجلس الوط للثقافة والفنون وٓالاداب ،الكويت العدد  ،١٢٨الطبعة
ّ
الحجة ١٤٠٨م/آب )أغسطس(١٩٨٨ ،م ،ص .٩٩وأخذ عن/
ٔالاو ى ،ذو
مصطفى ،د .نيازي :القاهرة :دراسات تخطيطية ي املرور والنقل
واملواصالت ،ص ،١٠ – ٩دون أن يذكر دار النشر وتاريخ الطبعة.
)ّ (٢٩
حماد ،د .محمد :تخطيط املدن ٕالانساني ع ﺮ العصور ،ص.١٣٧
) (٣٠املرجع نفسه ،ص.١٣٨
) (٣١نبيل ،مصطفى" :يوم كانت القاهرة عاصمة الدنيا" ،ص.٨٣
) (٣٢املرجع نفسه ،ص.٧٥
)ّ (٣٣أما مدينة بابليون التوراتية القديمة فقد »نمت ي العصور القديمة بجوار
الحصن الروماني الذي ُد ي "قصر الشام" .و ي زمن الفتح العربي توسعت
بمعسكر الفسطاط الذي أقامه الفاتح عمرو بن العاص شمال شرق
الحصن .وبعد قليل نمت العاصمة القديمة ً
أيضا ي اتجاﻩ الشمال أثر
ّ
العباسي ن ي القرن الثامن ،و ي
ظهور " ي العسكر" ،وع ى أيدي
"القطائع" ي القرن التاسع )امليالدي( بجهود الفاطمي ن .و ي سنة ٩٦٩م
ً
ّ
وتوسعت
أيضا
تأسست )…( نواة ،القاهرة الحديثة إ ى الشمال
ّ
وتحصنت ع ى يد صالح الدين ٔالايوبي«ُ .ينظر :دوب ،ب.هـ؛ :Dopp, P.H
"القاهرة كما رآها ّ
الرحالة الغربيون ي العصر الوسيط" ،ترجمة عبد
ّ
الرحمن حميدة ،مجلة دراسات تاريخية ،جامعة دمشق ،السنة الخامسة
عشرة ،العددان  ،٥٠/٤٩آذار /حزيران ١٩٩٤م ،ص.٦٤
) (٣٤املرجع نفسه ،ص.٦٣
ّ
ّ
حالق ،دّ .
حسان :مدن وشعوب إسالمية.٣٨/١ ،
)(٣٥
) (٣٦حمدان ،د .جمال" :القاهرة الك ﺮى :دراسة ي جغرافية املدن" ،مقدمة
كتاب :القاهرة ،لـ :ديزموند ستيورات ،ترجمة يح حقي ،دار املعارف،
القاهرة ،طبعة ١٩٨٧م ،ص.١٢
) (٣٧املرجع نفسه ،ص.١٩
) (٣٨فولكف ،أولج :القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة ،ص.١٥
) (٣٩املرجع نفسه ،ص.١٦ – ١٥
) (٤٠معجم البلدان.٢٦٦/٤ ،
) (٤١وهذا ما ُيالحظ ح ٓالان ب ن سكان مصر ،فالرجل من ٕالاسكندرية أو من
املنصورة أو من طنطا أو من الصعيد ،وغ ﺮها من مدن مصر ،عندما
يذهب إ ى القاهرة يقول :أنا نازل مصر.
) (٤٢معجم البلدان.٢٦٦/٤ ،
ّ
ّ
) (٤٣معجم البلدان .١٣٧/٥ ،إال أن حوادث التاريخ املعاصر تثبت بطالن هذا
ّ
املعرضة للخراب بفعل الكوارث
الرأي ،فمصر مثلها مثل كل البلدان
الطبيعية ،وما الزالزل والفيضانات ال حدثت ي ٔالاعوام العشرة ٔالاخ ﺮة
ّ
ي مصر ،وال فتكت بمئات الناس إال الدليل ع ى بطالن رأي عبد الرحمن
بن العاص.
ّ
ّ
حالق ،دّ .
إسالمية.٤٣/١ ،
حسان :مدن وشعوب
)(٤٤
ّ
ن
) (٤٥عن /دوب ،ب  .هـ" :القاهرة كما رآها الرحالة الغربيو ي العصر
الوسيط" ،ص.٦٨،٧٠
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)ّ (١١٥
ومما يش ﺮ إليه خروج النسوة إ ى ٔالاسواق ّ
وحرية حرك ّن ي املجتمعات
سالميةـ دون أن يث ﺮ حفيظة الرجالّ .أن هنالك خلفية اجتماعيةّ
ٕالا ّ
ومعيشية منفتحة ع ى ٓالاخر ّ
ّ
بحسها املدي ّ  ،ومغموسة بال ﺮف والبطر.
) (١١٦عن/فولكف ،أولج :القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة ،ص. ٤٥– ٤٤
) (١١٧م ن ،ص.٤٥
ّ
) (١١٨وال يخفى ع ى القارئ الكريم ّأن رأي ّ
املعز متشكل من املوروث الرجو ي
ّ
ً
ّ
املتسلط ،الذي يرى ي خروج املرأة ً
وخرقا ّ
املتشددة
للرؤية الجمعية
عيبا،
ٕالاسالمية امل ّمتةّ ،
ّ
وأن هذا ّ
الرأي فيه
ال انتشرت ي بعض املجتمعات
ّ
ّ
الكث ﺮ من ٕالاجحاف ّ
وبحق ّ
الرجل الذي تعدﻩ هذﻩ الرؤية
بحق املرأة،
ّ
الحرية ،ووثق ا ح ن
ضعيف النفس ،إن هو أعطى ابنته أو زوجته
خروجها من م لها .إضافة إ ى احتمال أن يكون ما قد ُروي عن املعزّ
ّ
مجرد اف ﺮاء ،أو هو من جملة ٔالاكاذيب ال ُح ِشرت داخل التاريخ العربي،
ّ
منذ بدايات تشكله ح زمننا الراهن.
) (١١٩فولكف ،أولج :القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة ،ص.٤٥
) (١٢٠امللك الناصر) :محمد بن قالوون بن عبد ﷲ الصال ي ٦٨٤ ،ـ  ٧٤١هـ/
١٣٤١-١٢٨٥م( :هو أحد سالط ن املماليك،
تو ّ ى عرش مصر ثالث ّ
مرات مختلفة ما ب ن عامي ١٢٩٣م و ١٣٤١م ،وقد
ّ
ّ
شقها من
تطورت العمارة ي عهدﻩ وازدهرت ،وأشهر منجزاته القناة ال
ٕالاسكندرية إ ى النيل .عن/الندو ،رومٕ :الاسالم والعرب ،ص.١٠٠
) (١٢١ألف ليلة وليلة.١١٥/٣ ،
ً
واسعا ي عهد املماليك بسبب
) (١٢٢ي مدينة القاهرة ال عاشت رفاهية وثر ًاء
"نجاحهم ي جذب تجارة شرق حوض البحر املتوسط إ ى القاهرة ال
ً
مركزا للنقل التجار ّي"] ،فولكف ،أولج ،م س ،ص ،[٩٦يبدو
صارت
ً
طبيعيا أن تنتشر الحوانيت ال تبيع الخمور ،هذا إذا عرفنا ميل املماليك
ً
ـ تاريخياـ ع ى اللذائذ ،وٕالامعان ي اللهو وطلب املتعة ،فقد "كان املماليك
ً
ؤالامراء ي مقدمة صفوف الشعب إقباال ع ى الفنون واملال ي ومتع الحياة
ّ
ولذا اُ ".ينظر :البقي ي ،محمد قنديل :الطرب ي العصر اململوكي ،الهيئة
املصرية العامة للكتاب ،القاهرة سلسلة املكتبة الثقافية ،العدد ،٣٨٩
الطبعة ٔالاو ى ١٩٨٤م ،ص.٤٤
) (١٢٣ألف ليلة وليلة.١١٤/٣ ،
) (١٢٤م ن.١١٤/٣ ،
) (١٢٥م ن.١٣١/١ ،
) (١٢٦م ن.١٣٤/١ ،
) (١٢٧م ن.١٣٤/١ ،
) (١٢٨م ن.١٣٤/١ ،
) (١٢٩م ن.١٣٧/١ ،
) (١٣٠ملزيد من الاطالع ع ى آراء هؤالء ّ
الرواة ٕالايديولوجية املعادية للمرأةُ ،ينظر:
ألف ليلة وليلة .٢٩٣،٢٩٩/٢ ،و.١٧١/٣ :
) (١٣١م ن.١١٦/٣ ،
) (١٣٢م ن.١١٦/٣ ،
) (١٣٣م ن.١١٦/٣ ،
) (١٣٤وع ﺮ تاريخها الطويل عانت القاهرة من اللصوص الك ﺮ الذين انتشروا ي
ّ
ً
اململوكية ،والذين
ونظرا لك ﺮة اللصوص ي القاهرة
أزق ّ ا ومقابرها،
ّ
ّ
ً
التجارية ،وبخاصة ي الليل ،فقد انتشر ي
خطرا ع ى الحوانيت
شكلوا
ّ
القاهرة ّ
"حراس موكلون بحراسة الحوانيت يقومون بأعمال الدورية".
ُينظر :فولكف ،أولج :القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة ،ترجمة أحمد
ّ
ّ
العامة للكتاب ،سلسلة ٔالالف كتاب )الثاني(،
املصرية
صليحة ،الهيئة
الكتاب الثاني عشر ،الطبعة ٔالاو ى ١٩٨٦م ،ص.١٠٣
) (١٣٥ألف ليلة وليلة.١١٦/٣ ،
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) (٨٤م ن.٢٠٨/٣ ،
) (٨٥ألف ليلة وليلة.٢٠٨/٣ ،
) (٨٦م ن.٢٤٧/٢ ،
) (٨٧م ن.١٦٩/٣ ،
) (٨٨م ن.١٦٩/٣ ،
) (٨٩م ن.١٦٩/٣ ،
) (٩٠م ن.٤٣١/٤ ،
) (٩١ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ) ت٨٠٨.هـ١٤٠٦/م( :كتاب الع ﺮ
وديوان املبتدأ والخ ﺮ ي أيام العرب والعجم وال ﺮبر ،ومن عاصرهم من
ّ
"مقدمة ابن خلدون" ،تحقيق وشرح :د .ع ي عبد
ذوي السلطان ٔالاك ﺮ
الواحد وا ي ،دار ضة مصر للطبع و النشر ،القاهرة ،الطبعة الثالثة،
ّ
محرم ١٤٠١هـ١٩٨٠/م.٨٧٤/٢ ،
) (٩٢ألف ليلة وليلة.٤٣٥/٤ ،
) (٩٣م ن.٣٧١/٤ ،
) (٩٤هذا ما تحكيه حكاية "معروف ٕالاسكا ي مع زوجته فاطمة ّ
العرة" ،ي
املجلد الرابع ،من ص ٣٧٠إ ى ص.٤١٩
) (٩٥ألف ليلة وليلة.٩٤/١ ،
) (٩٦ألف ليلة وليلة.٧٨/٤ ،
) (٩٧م ن.٣٧٣/٤ ،
) (٩٨م ن.٣٧٣/٤ ،
)ّ (٩٩
حماد ،د .هيام ع ي :املرأة ي ألف ليلة وليلة ،مكتبة ضة الشرق /جامعة
القاهرة ،القاهرة ،طبعة سبتم ﺮ ١٩٧٩م ،ص.٧٢
) (١٠٠ألف ليلة وليلة.٣٧٠/٤ ،
) (١٠١ألف ليلة وليلة.٣٧١/٤ ،
) (١٠٢م ن.٣٧٢/٤ ،
) (١٠٣م ن.٣٧٣/٤ ،
) (١٠٤م ن.٣٧٤/٤ ،
) (١٠٥م ن.٣٧٧/٤ ،
) (١٠٦م ن.٨٤-٨٣ /٣ ،
) (١٠٧بو حديبة ،د .عبد ّ
الوهابٕ :الاسالم والجنس ،ترجمة هالة العوري ،مكتبة
مدبو ي ،القاهرة ،طبعة ١٩٨٧م ،ص.٢٧٢
) (١٠٨م ن ،ص.٢٣٢
ّ
ّ
غاصة بالسكان من
التاريخية إ ى ّأن القاهرة كانت
) (١٠٩تش ﺮ الدراسات
ّ
الجنسيات املتعددة ،فقد "طرق أبوا ا الرقيق ٔالابيض من القوقاز،
ّ
الذين صاروا فيما بعد حكام البالد تحت اسم املماليك ،والرقيق ٔالاسود
ً
جميعا تجار من جاوة والص ن وعلماء
من السودان )…( إ ى جانب أولئك
ً
ً
وفقهاء من تونس ومراكش وأك ﺮ من هؤالء عددا وتدفقا حشود الفالح ن
املصري ن من الدلتا وجنبات الوادي ،تجري ي عروقهم آثار دماء فرعونية
يضاف إل م طوائف من أهل ليبيا والنوبة واليونان والصومال والحبشة".
ينظر :ستيوارت ،ديزموند :القاهرة ،ص.١٤١
) (١١٠ألف ليلة وليلة.٨٦/٣ ،
) (١١١م ن.٨٦/٣ ،
) (١١٢ستيوارت ،ديزموند :القاهرة ،ص.١٥١
) (١١٣يقول ابن خلدون عن القاهرة" :فانتقلت إ ى القاهرة )…( فرأيت حضرة
الدنيا .وبستان العالم .ومحشر ٔالامم )…( وكرﺳ ّ امللك .تلوح القصور
ؤالاواوين ي ّ
ّ
تغص بزحام املارة.
جوﻩ )…( ومررت ي سكك املدينة
وأسواقها تزخر بالنعم .".مقدمة ابن خلدون.٨٦-٨٥/١ ،
) (١١٤ألف ليلة وليلة.١٣٤-١٣٣/١ ،
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) (١٣٦هذا هو جزء من عنوان كتاب:

Miquel, André: Sept contes des mille et une nuits, ou il
n’ya pas de conte innocent, Paris, Éditions
Sindbad,1981.

ّ
شك وزير امللك بمعروف ،ومحاولة التآمر عليه عند امللك ]ّ ،[٣٨٩/٤
ثم
ّ
اع ﺮافه أخ ًﺮا أمام زوجته )ابنة امللك( بأنه رجل إسكا ي وهارب من زوجته
ً
الشريرة بمصر ] ،[٣٩١/٤ثم خروجه من املدينة حزينا ً
باكيا ع ى فراق
زوجته بنت امللك ].[٣٩٣/٤
) (١٥٧ألف ليلة وليلة.٨٠/٤ ،
) (١٥٨صالح ،أحمد رشدئ :الادب الشع  ،مكتبة ال ضة املصرية ،القاهرة،
الطبعة الثالثة ١٩٧١م ،ص.١٥٤-١٥٣
ّ
ّ
السم الذي دسه له سالم وسليم ،ي مأدبة
) (١٥٩وقبل أن ُي ْق َتل جودر بفعل
الطعام ال أقاماها له .ألف ليلة وليلة.٩١/٤ ،
) (١٦٠م ن.٨٩/٤ ،
) (١٦١م ن.٩٠/٤ ،
ّ
) (١٦٢ي حكاية "وردان الجزار" يكتفي الراوي بتقديم الك إ ى وردان دون ٔالاداة
ّ
ّ
املحل ]دهل تحت ٔالارض[
السحرية ،يقول وردان" :وبعد ذلك نظرت ي
ّ
فوجدت فيه من الذهب والفصوص واللؤلؤ ما ال يقدر ع ى جمعه أحد
من امللوك" .[٨٤/٣] .وملاذا لم ّ
ّ
السحرية لوردان
يقدم الراوي ٔالاداة
الجزار؟ ّ
ّ
ألن الحكاية وقعت ي زمن الحاكم بأمر ﷲ* ،وهو شخصية
ّ
ّ
ّ
ّ
حقيقية حكمت مصر ،ولو أنه قدم هذﻩ ٔالاداة لجعل وردان
تاريخية
ً
ً
ّ
الجزار حاكما ع ى مصر بدال من الحاكم بأمر ﷲ ،وهذا سيجعل الحكاية
ّ
ّ
تفتقد إ ى مصداقي ا التاريخية ،وبخاصة إذا عرفنا أن هذا ّ
الراوي يحاول
ّ
وصحة تاريخها ،ح ن يقول" :وهذا
أن يوهم قارئه بواقعية حكايته،
السوق موجود إ ى ٓالان ُويعرف بسوق وردان"* .[٨٥/٣] .الحاكم بأمر ﷲ:
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)منصور بن العزير ٣٧٥ ،ـ ٤١١هـ ٩٨٥/ـ ١٠٢١م( :هو الخليفة الفاطم ّ
الذي حكم مصر من سنة ٩٩٦م إ ى سنة ١٠٢١مّ .
تردت الدولة ي عهدﻩ.
وقد أمر بتدم ﺮ كنيسة القيامة ي بيت املقدس عام ١٠٠٩م ،وقتل بعض
ً
وزرائه بدون سبب ،وزعم ّأن ﷲ ّ
تجسد فيه .كان متطرفا ي التعصب
وعدم السماح مع غ ﺮ املسمل ن .عن/روم ،الندوٕ :الاسالم والعرب،
ص.١١١ ،٩٥
) (١٦٣صالح ،أحمد رشدئ :الادب الشع  ،ص.١٣٩
) (١٦٤وال يرصد ّ
الرواة الكنوز املصرية لألبطال املصري ن فحسب ،بل يرصدون
ً
كنوزا أخرى بأسماء هؤالء ٔالابطال ،كما ي حكاية "جودر ابن التاجر
ّ
عمر" ،إذ نجد أن ك الكه ن "الشمردل" ي مدينة فاس املغربية مرصود
باسم "جودر" ،مما جعل ّ
التاجر املغربي يأتي مصر ليطلب من جودر أن
ّ
يفتحه له ] ،[٦٣/٤وكذلك نجد أن الك البعيد ي القرية ٔالاسطورية ال
يصل إل ا معروف ٕالاسكاف -ال ّ
الراوي ً
يحدد ّ
اسما لها -هو مرصود باسم
معروف ٕالاسكا ي الهارب من فقرﻩ وزوجته ي مصر.[٣٩٦/٤] .
) (١٦٥ألف ليلة وليلة.٨٥/٣ ،
) (١٦٦قارون :وزير ِف ْرعون الذي رفض أن يؤمن بما جاء به موﺳ عليه السالم،
ّ
وقد ط ى وتج ّ ﺮ بسبب ثروته الهائلة ال كان يزعم أنه حصل عل ا بسبب
علمه وبراعته ي الكيمياء .وقد خسف ﷲ به وبدارﻩ ٔالارض .ويرتبط
قارون ببح ﺮة ي مصر باسم ب ْركة قارون ي ّ
الفيوم .ويقول املقريزي ي
ِ
ً
ً
ُ
كافورا ﱠ
شيد دارا بجان ا فطردﻩ م ا الجن .يونس،
كتاب "الخطط" ّإن
د.عبد الحميد :معجم الفولكور ،مكتبة لبنان ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى
١٩٨٣م ،ص.١٧٥
) (١٦٧ألف ليلة وليلة.٦٢/٤ ،
) (١٦٨م ن.٦٢/٤ ،
) (١٦٩دير الين ،فردريش فون :الحكاية الخرافية ،ص.١٧٨
) (١٧٠ملزيد من الاطالع ُينظر :صالح ،أحمد رشدئ :الادب الشع  ،من ص١٢٨
إ ى ص.١٣١
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) (١٣٧ألف ليلة وليلة.١١٦/٣ ،
) (١٣٨م ن.٣٨١/٤ ،
) (١٣٩م ن.٣٨٢/٤ ،
) (١٤٠م ن.٣٨٣/٤ ،
ّ
النص ،فآثرت أن أتركها
) (١٤١م ن .٣٨٥/٤ ،وهكذا وردت إشارات الاستفهام ي
كما ي.
) (١٤٢تودوروف ،تزفيتان :مدخل إ ى ٔالادب العجائ  ،ترجمة الصديق بوعالم،
مراجعة د .محمد ّبرادة ،دار شرقيات ،القاهرة ،الطبعة العربية ٔالاو ى،
١٩٩٤م ،ص.٤٩
ّ
) (١٤٣ديرالين ،فردريش فون :الحكاية الخرافية ،ترجمة د .نبيلة ابراهيم،
ّ
د.عز الدين اسماعيل ،دار القلم ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى،
مراجعة
نيسان/أبريل ١٩٧٣م ،ص.١٣١
) (١٤٤ألف ليلة وليلة.٢١٤-٢١٣/٣ ،
ّ
) (١٤٥وقد احتال هذا الرجل ع ى طباخ دليلة املحتالةـ و ي أشهر امرأة محتالة،
ّ
النصابة ي جميع حكايات ألف ليلة وليلةـ وع ى عبيدها
ي وابن ا زينب
ً
وكال ا ،وذلك بأن سقى الطباخ خمرا ،ثم وضع البنج ي الطعام الذي
ّ
ستأكل منه العبيد والكالب ،ودليلة وابن ا زينب ،ح يتمكن من سرقة
جميع الثياب ال سرق ا دليلة من متاجر بغداد .ملزيد من الاطالع ُينظر:
ألف ليلة وليلة.١٥٤ ،١٥٢/٤ ،
) (١٤٦دير الين ،فردريش فون :الحكاية الخرافية ،ص.٢١٧
) (١٤٧ألف ليلة وليلة.٤٤٦/٤ ،
) (١٤٨م ن.٤٤٦/٤ ،
) (١٤٩م ن.٤٤٦/٤ ،
) (١٥٠ألف ليلة وليلة.٣٥٧/١ ،
ّ
التاريخية ّأن القادم ن إ ى القاهرة كانوا يشاهدو ا مقارنة
) (١٥١وتذكر املصادر
بمد م ،وكأ ا منسوجة من عوالم خيالية ،بل ي تصل ي غرابة حيا ا
إى ّ
ّ
حد يفوق
التخيلُ ،ويروى عن الفقيه الكاتب أبي القاسم ال َ ْﺮ ي
ّ
قا العسكر بفاس ،أنه قال عن القاهرة" :إن الذي ّ
يتخيله ٕالانسان
ّ
ّ
ّ
ّ
تخيلها التساع الخيال عن كل محسوس ،إال
فإنما يراﻩ دون الصورة ال
القاهرة ،فإ ا أوسع من كل ما ّ
يتخيل ف ا" .عن/ابن خلدون :مقدمة ابن
خلدون.٨٦/١ ،
) (١٥٢ألف ليلة وليلة.٣٧٤/٤ ،
) (١٥٣م ن.٣٧٤/٤ ،
ّ
) (١٥٤ملزيد من الاطالع ع ى محتويات هذا الك ٔالاسطوري ينظر :ألف ليلة
وليلة.٣٩٥/٤ ،
ّ
ً
) (١٥٥يقولّ ،
الراوي" :ثم إنه فتحها ]العلبة الذهبية[ فرأى ف ا خاتما من الذهب
ً
ً
مكتوبا عليه أسماء وطالسم مثال دبيب النمل فدعك الخاتم وإذا بقائل
ً
يقول لبيك يا سيدي فاطلب تعط؟ هل تريد أن ّ
تعمر بلدا أو ّ
تخرب
ً
ّ
مدينة ،أو تقتل ملكا أو تحفر ًرا أو نحو ذلك؟ فمهما طلبته فإنه قد صار
بإذن امللك ّ
الجبار خالق الليل وال ار" .م ن.٣٩٥/٤ ،
ّ
) (١٥٦بروب ،فالديم ﺮ :مورفولوجيا الحكاية الخرافية ،ترجمة وتقديم أبو بكر
أحمد باقادر وأحمد عبد الرحيم نصر ،منشورات النادي ٔالادبي الثقا ي
ّ
جدة ،الطبعة ٔالاو ى ١٤٠٩هـ١٩٨٩/م ،ص .١٠٠وهذﻩ ٔالاحداث ال أشار
ّ
ً
إل ا فالديم ﺮ بروب تتشكل أيضا ي حكاية معروف ٕالاسكا يّ ،
ولعل أهمها:
ّ
بأنه تاجر ثر ّيّ ،
ّ
التجارية لم تصل بعد
وأن حملته
ادعاء معروف ٕالاسكا ي
ثم زواجه بابنة ملك اختيان الخ ن ] ،[٣٨٨/٤ثمّ
إ ى املدينة ]ّ ،[٣٨٨/٤

دراﺳﺎت
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محمد عبد الرحمن يونس ،القاهرة...
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ّ
) (١٧١يزعم ديزموند ستيورات العاشق للقاهرة الجميلة أنه ال تزال بعض
ّ
الطب الفرعوني ،تمارس بعض فنون
النساء ٔالاجنبيات اللواتي عشقن
ّ
السحر ي قصور القاهرة الفارهة ،ح وقت متأخر ،ويروي القصة
ّ
ٓالاتية " :ي أحد القصور املطلة ع ى ال ر ] ر النيل[ كان يقيم باشا
مصري م ّوج من ّ
ّ
بالطب الفرعوني
سيدة يونانية ،وبلغ من غرامها
ّ
خصصت له ثالثة معامل .و ي إحدى املناسبات عارضها
القديم أن
صديق ثري قتله السأم يريد أن يمأل فراغه ب ء ما ولو كان ً
شرا
ُ
ً
ّ
عنكبوتا ًّ
ساما ي آنية زجاجية
فتحداها أن تظهر قدرا ا ،فحبست
)برطمان( مع تمثال من الط ن ع ى هيئة هذا املس زئ الساخر وأودعته
ً
بعضا من شعرﻩ وأظافرﻩ .ولم يحدث ءّ ،
ّ
اضطرت الساحرة إ ى
ثم
السفر إ ى سويسرا لبعض ٔالامور العاجلة ،وبينما ي هناك وصل ا ّ
برقية
تفيد ّأن صديقها هذا ي املستشفى ع ى وشك املوت ـ فيما يبدو ـ
ّ
بالسرطان فاتصلت من زيوريخ بالتلفون لتقوم بعملية إنقاذ ،وأمرت
خدمها بأن يقتحموا املعمل ،فوجدوا ّأن العنكبوت الذي كان ع ى وشك
ً
املوت ً
عميقا داخل التمثال ،ربما
جوعا داخل ال ﺮطمان قد فرض طر ًيقا
سعيا وراء قطع ٔالاظافر ،فأمرت الساحرة ّ
ً
خدامها النوبي ن بأن يغسلوا
ً
التمثال ي ماء النيل تحت ضوء القمر )وكان القمر لحسن الحظ مكتمال(
ّ
الضحية ي الحال" .القاهرة،
فما إن ّتمت العملية ح شفي صديقها
ص ١٦١ـ .١٦٢
) (١٧٢وٓالايات الكريمة ال تش ﺮ إ ى مصر ي :آية ) (٦١سورة البقرة ،آية )(٨٧
سورة يونس ،آية ) (٩٩سورة يوسف ،آية ) (٥١سورة الزخرف.
) (١٧٣مقدمة ابن خلدون ٨٧٣/٢ ،ـ .٨٧٤
ّ
) (١٧٤عن /الحموي ،ياقوت :معجم البلدان .١٤١/٥ ،وملزيد من الاطالع ع ى ما
قيل ي هجاء مصرُ ،ينظر هذا املصدر .١٤٢ -١٤١/٥
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أستاذ التاريخ القديم املساعد
كلية ٓالاداب – الجامعة املستنصرية
بغداد – جمهورية العراق
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تش ﺮ املصادر إ ى أن العقاق ﺮ السحرية شكلت ي كث ﺮ من
الحضارات القديمة قدرة شفائية عالية قد توازي املمارسات
ً
أحيانا.
السحرية ال ينفذها الطبيب الساحر ،بل قد تفوقت عل ا
ً
سحريا ،بل ربما
ولم تكن هذﻩ العقاق ﺮ السحرية بالضرورة شر ًابا
تعدى ٔالامر ي بعض الحضارات باملشروبات املقززة ،كما س ﺮى ي
ً
وأحيانا العقار هو نبات سحري
وادي الرافدين أو وادي النيل،
ً
أوجدته ٓالالهة ،وهذا نقرأ عنه جيدا ي وادي الرافدين ،و ي إيران
القديمت ن .ويمكن أن نصنف العقاق ﺮ السحرية ال نقرأ ع ا ي
مصادرنا إ ى:
 -١/١النباتات السحرية:
نقرأ عن هذا النمط من النباتات ي وادي الرافدين وتش ﺮ
أسطورة ايتانا إل ا ،فامللك السومري ايتانا يب ل إ ى ٕالاله شمش
من أجل أن يمنحه نبتة الوالدة:
"أعط )أي شمش( النبات الذي يساعد حمل املرأة
اكشف عن العشب الذي يساعد ع ى الحمل".
ومل ـ ــا كان ـ ــت ه ـ ــذﻩ النبت ـ ــة بح ـ ــوزة الرب ـ ــة عش ـ ــتار ،ل ـ ــذا يب ـ ــادر ايتان ـ ــا
للصعود إ ى السماء ع ى ظهر نسر ،الذي يخاطبه:
"تعال يا صديقي ]ألحملك إ ى سماء عشتار)؟([
مع عشتار ذات السناء
)(١
]يوجد النبات املساعد ع ى الحمل)؟([" .
وهناك ختم اسطواني يعـود للعصـر الاكـدي يصـور صـعود ايتانـا ع ـى
)(٢
ظهر نسر إ ى السماء ليجلب الدواء الذي يزيل العقم عن زوجته.
وكان الع ﺮيون القدماء يعتقدون بالنباتات السحرية السيما
للنساء العاقرات ،فقد عد الع ﺮيون إن نبات اللفاح يعمل ع ى
شفاء النساء من عقمهن (٣).واعتقد الزرادشتيون) (٤ي إيران بدور
نبات يد ى الهاوما ي الشفاء من ٔالامراض ،والواقع إن تسمية هاوما
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أسامة عدنان يح  ،العقاق ﺮ ؤالادوات والقوى السحرية ودورها ي
العالج :دراسة ي معتقدات حضارات الشرق ٔالادنى القديم
والحضارات الكالسيكية -.دورية كان التاريخية -.العدد الواحد
والعشرون؛ سبتم ﺮ  .٢٠١٣ص .٧٠ – ٦٢
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إن دراسة املعتقدات الدينية الخاصة بحضارات الشرق ٔالادنى
القديم والحضارات الكالسيكية يتضح م ا إن ٕالانسان القديم قد
آمن بوجود قدرات فوق الطبيعية تساعدﻩ ع ى الشفاء من
ٔالامراض سواء كانت صلوات مرفوعة إ ى ٕالاله ،أو قراب ن مقدمة
ع ى مذبحه ،أو طقوس سحرية وتعاويذ ،ولكن لم تكن هذﻩ فحسب
ي ما اعتقد به املجتمعات القديمة ،فهناك إ ى جانب ذلك صنف
أخر ال يقل أهمية عن ذلك وهو العقاق ﺮ السحرية ،وهناك ً
أيضا
عدد من الرموز الطقسية والدينية ،وأدوات جامدة كاألحجار
وغ ﺮها ال اعتقد ٔالاقدمون بقابلي ا الهائلة ي العالج ،ومن ذلك
املاء الذي آمن الكث ﺮون بأهميته الشفائية .وتعرض هذﻩ الدراسة
لدور العقاق ﺮ ؤالادوات والقوى السحرية ي العالج ً
وفقا ملعتقدات
ٕالانسان القديم ي حضارات الشرق ٔالادنى القديم والحضارات
الكالسيكية.
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ٔ - ٢/١الادوية السحرية:
ً
نقرأ عن هذا النمط ي العديد من الحضارات القديمة عادة ما
تكون هذﻩ ٔالادوية مركبة ،ففي بالد الرافدين ،نعرف أن ٔالادوية ال
يرك ا الطبيب الاسو قد تكون لها قابلية شفائية عالية ليس ضد
املرض فحسب ،بل ضد السحر ً
أيضا" :الدواء الذي أرسلته إ ى
امللك ع ى نوع ن يختلف بعضها عن بعض...ربما سيقول امللك
سيدي ،ألي ء فائد ا؟ إ ا مفيدة لفك السحر و ي مفيدة المرأة
ي املخاض" .فمن الواضح أنه كان يظن أن ٔالادوية الطبية قادرة
ع ى أن تعمل ضد القوى الخارقة الشريرة .و ي بعض الحاالت نقرأ
أن أدوية الاسو يمكن استخدامها ضد تأث ﺮ العفاريت ال فشلت
معها طرق الاشيبو" :إذا استمرت فاعلية يد الشبح بحيث إن
الاشيبو لم يتمكن من إزاح ا ،ومن أجل إزاح ا عليك )أي الاسو(
أن تخلط )ثمانية أنواع من ٔالادوية( ."....وهناك أسباب كافية
ً
سحرا أي
لالستنتاج إن استخدام الاسو للمواد الطبية كان يعد
يعمل ضد العفاريت ال سببت ٔالاعراض ،وليس ً
عالجا مباشراً.
فهناك ٔالادوية ال كانت تستخدم وكانت فائد ا الفعلية
عرضة للتساؤل ،وقد يعطي الاسم داللة واضحة ع ى التفك ﺮ
ً
بالخط السحري .فهناك مثال ء يسم فرج ٔالاتان وكان ذلك
ُ
محارة بحرية ،وبدون شك فقد أخذ اسمها الغريب من شكلها
وحجمها وضمن أشياء أخرى كان من املمكن استخدامها ملعالجة
مشاكل القضيب ،أما تسحق وتنفخ ي القضيب بوساطة أنبوب ،أو
تشرب مع الجعة .وقد ال يكون لهذا أي فائدة عملية مهمة للمرض
املقصود ،ولكن يمكن أن نستشف من ذلك بسهولة كيف أن
التفك ﺮ املسيطر عليه السحر ،قد يق ﺮح أن ً
نوعا من املحار بذلك
الاسم قد يكون له تأث ﺮ ما ع ى القضيب .ونعرف إن الاسو كان
يستخدم الضمادات ي حالة ٔالامراض ال كانت تنسب أسبا ا إ ى
القوى الخارقة ،مثل يد الشبح .و ي مثل هذﻩ املعالجة كانت
الضمادات تضم أدوية معينة ضد أجزاء معينة من الجسم وطاملا
لم يكن هناك تلف ي ٔالانسجة ي مكان مع ن ملعالجته ،لذا يبدو
ً
سحريا باالتصال املباشر
أن الغرض كان لطرد املرض من الجسم
)(١٨
مع ٔالادوية الفعالة ضد العفريت املسبب للمرض.
ومن الجدير بالذكر؛ أن الاشيبو كان ي بعض ٔالاحيان يستخدم
ي عالجه أدوية عادية كتلك ال يستخدمها الاسو وتش ﺮ إ ى هذﻩ
الحقيقة بعض النصوص التشخيصية" :إذا ظهر تورم احمر ع ى
جسم الرجل ،فهذﻩ)يد عشتار( ،وقد حق عليه التحريم)العزل(،
دق ملح ...مع البابونج ...وسوف يشفى" ،أو" :إذا ظهر تورم أبيض
ع ى جسم الرجل ،فهذﻩ )يد شمش( ،خذ ...والكركم والسماق...
وامزجهم بالل ن ...وسوف يشفى" ،أو" :إذا كانت إذن الرجل ...فإ ا
)يد نينورتا( ...مع تربنت ن الصنوبر لسبعة أيام وسيشفى" ،أو" :إذا
ً
مست)يد الشبح( رجال ي أثناء املمارسة ...فحبوب ال ﺮمس
والخردل ...وسوف يشفى" (١٩)،أو" :لقد نفحت ريح السماء العالية
املرض ي ع ن الرجلٓ ،الالهة ناممو رأت املرض ي ع ن الرجل ،خذ
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تش ﺮ إ ى اسم نبات ،واسم إله يمثل هذا النبات ،وهناك نص يمجد
الهاوما كقوة عالجية ..." :يمجدون هاوما الشا ي ،القوة العالجية
الواضحة ال تمكث ي القرية ] ي البيت وب ن العش ﺮة[" (٥).و ي
َ
)(٦
نص أخر يقول" :هاوما امنح الوسائل العالجية مل ْن تعالجهم"،
ويوصف ي نص":هاوما ،املنعم بالحياة ،الشا ي الجميل" (٧)،و:
"الشا ي الرائع ،هاوما ذو العيون الذهبية" (٨).وقد عد الهاوما ي
النصوص املتأخرة بـ" :قائد النباتات العالجية ]الطبية[" (٩).وعرف
نبات الهاوما ً
أيضا باسم گاوك ﺮان ،و ي شجرة الهاوما البيضاء ،ال
تنمو ي وسط البحر ٔالاسطوري املدعو ڤاروكاشا ،وتحاط بعشرات
ٓالاالف من النباتات الشافية ،ال خلقها اهورامزدا ملقاومة
)(١٠
ٔالامراض ال خلقها انـگراماينيو رمز الشر ي الديانة الزرادشتية.
وقيل إ ا تنمو ي الجبال" :هاوما املشع ،الحاكم ،الشا ي ،ذو
)(١١
الرؤوس الذهبية ،ال تنبت ع ى قمة جبل هاراتي وهكاري".
ويتحدث نص لوي عن شجرة الهاوما البيضاء ويسم ا:
"شجرة كل البذور]گاوك ﺮان[ الشافية ذات البذور الكث ﺮة وال نمت
ي بحر فراخگارد" ،و" ي نبع املاء اردفيسورا تم خلق الهاوما
ٔالابيض" (١٢).وهناك شجرة يرد ذكرها ي افيستا تد ى شجرة النسر
تشابه ي صفا ا گاوك ﺮان ،وربما ي ذا ا" :شجرة النسر ال
تنتصب وسط بحر ڤاروكاشا ال تد ى شجرة ٔالادوية الجيدة،
شجرة ٔالادوية القوية ،شجرة كل ٔالادوية ال توجد عل ا بذور كل
النباتات" (١٣).وتتحدث النصوص ال لوية عن النباتات الطبية
الشافية وظهورها من دماغ الثور ٔالاول الذي خلقه اورمزد" :عندما
مات الثور ،املخلوق الوحيد ،نمت هناك ،عندما سال دماغه ،بذور
ً
)ً (٥٥
نوعا من النباتات الطبية
نوعا من الحبوب ،و)(١٢
الشافية" (١٤).و ي اليونان وتتحدث أسطورة عن غالوكوس
) ،(Glaucusابن باسيفي من مينوس ملك كريت الذي اختنق ي
صندوق عسل وعاد إ ى الحياة عن طريق عشبة سحرية (١٥).وتش ﺮ
التقاليد ٕالاغريقية إ ى بعض ٔالازهار كانت مقدسة للربة ه ﺮا باعتبار
إن هذﻩ ٔالازهار تحتوي ع ى خصائص طبية ذات أهمية خاصة
للنساء ،إذ تنظم م يء الدورة الشهرية ،أو تستعمل كعالج من
)(١٦
العقم.
ويتحدث الشاعر الروماني فرجيل أنه عندما جرح اينياس أثناء
الحرب مع الالت ن وعجز الطبيب يافس عن معالجته ،هبت أمه
الربة فينوس ملساعدته ،فذهبت إ ى جبل ايدا وهو جبل ي كريت،
وأحضرت منه العشبة ويتاني و ي عشبة ذات ساق بري وأزهار
أرجوانية .هذﻩ العشبة أحضر ا فينوس ،ثم اخفت وجهها،
وغمس ا باملاء ورش ا هناك مع العن ﺮ والدواء ،ولم يفطن يافس ملا
حدث ،فاستعمل له املاء الشا ي ،وسرعان ما توقف ٔالالم وجفت
ً
خارجا دون أن يسحبه رجل ،وعادت إ ى
الدماء ولفظ السهم
اينياس قواﻩ السابقة ،وهنا قال يافس له" :لم يشفك ف يا ب ،
)(١٧
بل إن ٔالارباب يدعونك ملهمتك".

دراﺳﺎت
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دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

الساحر بشق بصلة ومزجها بالب ﺮة ،ثم يعطى للمريض هذا املزيج،
ً
فضال عن ذلك فإنه يجب" :استخراج أحشاء ضفدعة صفراء،
ً
ً
واضرب مرارا ا ح تصبح سائال سميكا ثم ضعه ع ى الع ن".
ويعلق ٔالاستاذ حسن كمال ع ى العالج بأن الشق ٔالاول منه ذا
فائدة عملية فمزيج البصل والب ﺮة يؤدي إ ى إدرار الدموع ،و ي إفراز
قاتل للجراثيم املرضية ،أو بعبارة اصح مطهر ،فهو لذلك شاف
الل اب امللتحمة ،إذن كان إدرار الدموع ً
كافيا ،بعد ذلك دهنوا
ً
سليما إ ى
الع ن املل بة بالزيت ،إ ى هنا يمكننا أن نعد هذا العالج
درجة ما .لكن كهنة بابل رأوا إن هذا العالج غ ﺮ كاف ملقاومة ضرر
سحريا ً
العفريت املسبب للمرض فأضافوا ً
ً
عالجا
أيضا (٣٠).و ي نص
أخر يش ﺮ إ ى عالج الع ن" :خذ ضفدع اخضر ،وامزج مرارته بالدهن
)(٣١
وضعها بعينه وسوف يشفى".
ي مصر نعرف من النصوص عن وجود عقارات سحرية مقززة
تستخدم ي العالج ،استعملت ف ا مواد غريبة كشعر التيس وروث
فرس البحر والتمساح (٣٢)،السيما العالج املقدم من أجل التخلص
من السحر" :إلزالة مرض حمستا)السحر؟( :خنفساء يقطع
جناحاها ،وتق ى ي الدهن وتوضع عليه .فإذا أردت بعد ذلك شفاءﻩ
فاطبخ رأسها وجناح ا ي دهن الدودة )عبننت( سخنه ،واترك
املريض يشربه" (٣٣).و ي وصفة أخرى نقرأ ف ا نفس املكونات
السابقة" :عالج لطرد السحر :خنفساء كب ﺮة مفصول رأسها
وجناحاها .تحرق ،وتوضع ي زيت ،وتعطى له .فإذا رغبت ي
إخراجها ،فيجب أن تحرق رأسها وجناح ا .توضع ي دهن حيواني
)بننت( دا ئ ،واجعل الشخص يشربه" (٣٤).وال نعرف السبب من
وراء وجود هذﻩ ٔالادوية املقززة ،ولكن بال شك كما رأينا ي وادي
الرافدين كانت هذﻩ تعطى للمريض إلرهاب الشيطان وإخراجه من
ً
مقززا يجعل الشيطان
الجسم ،فالبد من أن تجريع املريض دواء
يشمﺌ فيخرج من جسدﻩ.
وهناك أدوية يمكن أن توصف من أجل ترضية الشيطان
)(٣٥
تتكون من مواد جيدة ،مثل ل ن وعسل وزبد وأعشاب عطرة.
ً
سحريا ،وهو
ويش ﺮ ه ﺮودوت إ ى إن البول قد عد ي مصر دواء
يروي خ ﺮ عن ملك مصري أطلق عليه هذا املؤرخ تسمية فرعون،
ويقول عنه أنه أصيب بالعم و ي السنة الحادية عشرة جاءته
النبوءة من مدينة بوتو ،بأن عقوبته انقضت وله أن يتعا ى ويس ﺮد
ً
بصرﻩ ،إذا غسل عينيه ببول امرأة مخلصة لم تؤثر ع ى زوجها رجال
أخر .فكان إن ابتدأ بزوجته ،فلم يشف ،فأخذ ي تجربة بول نساء
)(٣٦
أخريات دون طائل ،إ ى أن وفق ي ال اية ،وشفي من العم .
وبصرف النظر عن صحة هذﻩ الرواية ال ربما تعكس اعتقاد
املصري ن القدماء ،أو ربما اعتقاد هذا املؤرخ اليوناني فإ ا توضح
أهمية البول ي الشفاء من ٔالامراض.
 -٤/١أدوية إعادة الشباب والخلود:
تش ﺮ املادة املتوفرة أنه ليس فقط كانت هناك عالجات ضد
ٔالامراض أو الشياط ن املسببة لها ،بل نمتلك من الدالئل عن وجود
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مسحوق )القرفة( ،أقرأ الدعاء ٔالاتي ...واعصب ع ى عينه" (٢٠).وال
نعرف إن كان الاشيبو ينظر إ ى هذﻩ ٔالادوية نظرة اعتيادية أم عدها
أدوية ذات فعاليات سحرية.
و ي مصر تش ﺮ النصوص إ ى ما يمكن أن ننسبه إ ى فكرة
ٔالادوية السحرية ،فالدواء املقدم إ ى املريض لم يكن هدفه الوحيد
العالج ،وإنما ع ى غرار وادي الرافدين هو القضاء ع ى السحر:
"عالج إلبعاد السحر من الجوف (٢١)."...ومن العقاق ﺮ ال استخدمها
املصريون كان العسل الذي كان له دور ي الطب السحري ،وعد
ً
طاهرا وهذا بال ريب راجع إ ى كون املصريون عدوا النحل
دواء
)(٢٢
مخلوق من دموع ٕالاله رع .واعتقد ٕالايرانيون القدماء باألدوية
السحرية ،وهناك رواية ترد لدى الفردوﺳ يقول ف ا إن الاسكندر
ملا كان ي الهند أرسل إليه ملكها ً
كيدا ً
طبيبا ركب له دواء يشفيه
)(٢٣
من كل ٔالامراض.
ي اليونان نقرأ عن ٔالادوية السحرية ،إذ تتحدث ٕالالياذة عن
عقاق ﺮ سحرية كانت ي حوزة ٓالالهة تستخدم لشفاء الجروح،
فالعمالق هيدز الذي أصيب بسهم ي كتفه ،عالجه إله ثانوي يد ى
بايون الذي قام" :بن ﺮ ٔالادوية ال دئ ٔالالم وشفاﻩ" (٢٤).وعندما
جرح ٕالاله أريس رب الحرب ٕالاغريقي ي معركة يتجه إ ى زووس
فيأمر بايون بمعالجته .." :طلب من بايون أن يشفيه .وبعد أن رش
ٔالادوية ل دئة ٓالاالم أعادﻩ بايون إ ى عافيته" (٢٥).وتتحدث النصوص
املسيحية ً
أيضا عن مراهم سحرية تعطى للمريض ،ففي رواية تقول
إن يسوع مر برجل أعم منذ والدته ،لذا حمل حفنة من ال ﺮاب
وبصق ف ا ليحولها إ ى ط ن ،ثم وضعه ع ى عي ٔالاعم وقال له
إن يذهب ويغتسل ي بركة سلوام ،فذهب الرجل واغتسل فعاد
ً )(٢٦
بص ﺮا.
 -٣/١العقاق ﺮ املقززة:
ونقرأ عن هذﻩ العقاق ﺮ ي بالد الرافدين ومصر القديمة،
فالدالئل تش ﺮ إ ى إن ٔالاطباء السحرة قد يستخدمون ٔالادوية،
ولكن بعضها غ ﺮ عادية بل مقززة وغ ﺮ مستحبة ،وربما كان الغاية
م ا كما يرى كونتينو إثارة تقزز الشيطان وإرغامه ع ى ترك جسد
املريض ،إذ لم يكن بوسع املريض أن يبتلع إال بصعوبة واشمﺌ از
ال ﺮاز أو الصدف املحروق ،أو ال ﺮاب أو الشحم أو الزنخ (٢٧).ونقرأ
نص عن هذا النمط من العالج ،فمن أجل عالج املرض الحاد كما
يسميه البابليون أو الصرع فإنه يشرح ذلك" :فألجل إنقاذﻩ ،خذ من
زرع الرجل )أو مما يأتي عن دورة املرأة( ،ومن ثمر البحر ،وفأر السم
املكسو بالشعر ،و اية أذن كلب أسود ،وشعر بغل أسود ،وشعر
ذنب كلب أسود ،غلف الكل ي جزة ماعز باكر بيضاء أو سوداء
)(٢٨
أوضعها ي حلقه ،فإنه يشفى".
ْ
َ
و ي نص نقرأ عن عالج يبدو أن من قام به هنا هو الاسو وليس
الاشيبو يقول إنه يجب جعل املريض يشرب ً
حليبا تم غ ي سحلية
فيه (٢٩).ونقرأ عن عقارات سحرية تستخدم لعالج ٔالامراض املختلفة
ففي وصفة طبية لعالج ال اب امللتحمة ،الذي عالجه الطبيب
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لم تكن العقاق ﺮ السحرية فحسب ي ال استخدمت كوسيلة
للعالج ،فهناك من الدالئل الكث ﺮة ال تش ﺮ إ ى إن ٔالاقدم ن كانوا
ً
يعتقدون بقدرة بعض ٔالادوات السحرية القادرة ع ى الشفاء ،وعادة
ما تكون هذﻩ ٔالادوات دينية ،و ي حاالت أخرى كانت طقسية
تستخدم ي أداء طقوس معينة ولها القدرة ع ى الشفاء .و ي كث ﺮ
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من الروايات الشائعة عن هذﻩ ٔالادوات السحرية تذكر إ ا إما هبة
إلهية للبشر ،أو مرتبطة بحدث محوري ي الديانة املتبعة ،وبشكل
عام تمثل وسائل ذات قوى سحرية هائلة يتمكن الشخص عن
طريقها الحصول ع ى العالج الفوري من غ ﺮ ظهور لطقوس
ً
وأحيانا من غ ﺮ تدخل إلﻬ  ،عن طريق اللمس أو النظر.
سحرية،
ويمكن أن نقسم هذﻩ الرموز إ ى أنواع و ي:
ٔ -١/٢الاحجار:
تشكل ٔالاحجار مواد ذات طبيعة سحرية تساعد ي الشفاء،
وتش ﺮ النصوص من بالد الرافدين إ ى بعضها و ي من مسميا ا
تكشف عن وجود الخط السحري ف ا ،فهناك حجر يعرف باسم
حجر الوالدة ) ،(aban aladiوحجر ٕالاخصاب) ،(aban erîوحجر
ٕالاجهاض) ،(adan-la-ahadiوحجر العقم) (٣٩).(aban-la-erîوتش ﺮ
النصوص ٕالاغريقية ع ى وجود حجر يشفي من عضة الثعبان
ولذلك يسمونه حجر الثعبان .ولكي يخت ﺮ ٕالانسان مفعوله كان
)(٤٠
يكفي أن يطحنه ع ى شكل مسحوق ثم يرشه ع ى الجرح.
ويتحدث بلي ) (Plinyعن نوع من ٔالاحجار ال كان الناس
يعتقدون ي قدر ا ع ى شفاء ال ﺮقان ألن لو ا كان يشبه جلد
)(٤١
املريض به.
ُ
ُ
ونعرف أنه ب ي القدس كنيسة تحت ٔالارض كرست ع ى اسم
ٕالام ﺮاطورة هيالنة وكان الزوار ي لون ست عشرة درجة ح يصلوا
إ ى املكان ،والطريف أن سكان القدس من مختلف الديانات كانوا
يزورون هذا املكان ،حيث كانوا يقومون بقطع شظايا من الصخور
من أجل التداوي ،ويعلنون أنه إذا كان هناك إنسان مصاب بالحم
من املمكن شفائه ع ى الفور ،إذا شرب بعض الخمر واملاء ،موضوع
ف ا قطعة من هذﻩ الصخور (٤٢).ويش ﺮ التلمود إ ى قدرة ٔالاحجار
السحرية ع ى الشفاء ،إذ نقرأ عن حجر كان ي حوزة إبراهيم
وعلقه ي عنقه شفى بوساطته كل ٔالامراض املعروفة ،وقد وصل
هذا الحجر إ ى أحد الحاخامات وصار ي قدرته عن طريق الحجر
)(٤٣
شفاء العلل وإحياء املوتى.
 -٢/٢املاء:
شكل املاء وسيلة سـحرية للشـفاء مـن ٔالامـراض ،فاملـاء عنـد الشـعوب
القديم ــة يس ــبق ك ــل ٔالاش ــكال ،وإن الغ ــوص بامل ــاء يرم ــز إ ــى التقهق ــر
والرجــوع إ ــى مــا يس ــبق التشــكل ،ويرمــز إ ــى الان ــدماج مجــدد ــي عــالم
غ ــﺮ متم ــايز ،ع ــالم م ــا قب ــل الوج ــود .وأن الطف ــو يك ــرر حرك ــة التج ــي
الشك ي للكون ،وع ى هذا فإن رمزية املاء تتضمن ـي آن واحـد املـوت
والانبعـ ـ ــاث .فـ ـ ــإن التمـ ـ ــاس باملـ ـ ــاء ينطـ ـ ــوي ً
دومـ ـ ــا ع ـ ـ ــى التجـ ـ ــدد ،ألن
الانحــالل تتبعــه والدة جديــدة وبالتــا ي تتبعــه حيــاة جديــدة أي يتبعــه
َ
وجود إنسان جديد .ومن ث ﱠم املاء يحتفظ بوظيفتـه ع ـى نحـو ثابـت ال
يتغ ـ ــﺮ ـ ــي أي معتقـ ــد دي ـ ـ نلقـ ــاﻩ ،أنـ ــه يفـ ــك ٔالاشـ ــكال ويحـ ــل الصـ ــور
ويغس ــل الخطاي ــا وه ــو ــي آن واح ــد يطه ــر ويج ــدد (٤٤).ول ــدينا تعوي ــذة
بابلية تت ى عند ال ول ي ماء الفرات للحصول ع ى الشفاء:

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

أدوية من أجل إعادة الشباب سواء تلك ال ي حوزة ٓالالهة أو تلك
ال يصنعها ٔالاطباء ،فقد اعتقد القدماء بال شك إن الشيخوخة
مرض البد من عالجه ،بل إن هناك عقاق ﺮ من أجل قهر املوت
والحصول ع ى الخلود ،ففي امللحمة البابلية ال تعرف باسم
ملحمة كلكامش نقرأ كيف إن اوتنابشتم ٕالانسان-املؤله ،قد أف
للبطل كلكامش عن سر وجود نبات له قدرة سحرية ع ى إعادة
الشباب إ ى ٕالانسان ،يطلق عليه اسم الرجل الكهل يعود ً
شابا،
وكيف إن كلكامش اهتدى إ ى هذا النبات ،وأصابه الزهو بأنه
سيأكل منه ويس ﺮجع شبابه الذي و ى ،ثم كيف إن حية تسللت،
قبل أن يأكل كلكامش من هذا النبات السحري ،وسرقته (٣٧).وهناك
وصفة كاملة دف إ ى إعادة الشباب إ ى الشيخ ي مصر القديمة
ً
مقدارا كب ًﺮا من فاكهة همايت ،بما يقارب  ٢خار،
تقول" :احضر
ً
شقها وعرضها للشمس ،فإذا جفت تماما قشرها كما يقشر الحب
وذرها ح تبقى الفاكهة ،كيل كل ما يتحصل عليه من ذلك ،ثم
انخله بطريقة املنخل ،كيل بالضبط كل ما يتحصل من ذلك،
واقسمه إ ى قسم ن ،أحدهما مكون من هذﻩ الفاكهة ،ؤالاخر
كذلك .عالج كل قسم كاألخر" .ويبدو إن كل قسم كان يحضر
بطريقة خاصة" :خذ القسم ٔالاول وامزجه باملاء ،حوله إ ى مادة
طرية وضعه ي إناء جديد ع ى النار ،اطبخه ً
جيدا وتأكد من
غليانه ،اجعله يتبخر ح يجف ،دون أن تبقي فيه رطوبة ،ثم
أخرجه من ٕالاناء ،وبعد أن ي ﺮد ضعه ي إناء أخر لتغسله ي ال ر،
اغسله ً
جيدا وتأكد من غسله بتذوق طعم املاء الذي ي ٕالاناء ح
يختفي أثر املرارة فيه ،بعد ذلك ضعه ي الشمس وانشرﻩ ع ى
كتان ،وبعدما يجف اطحنه ي طاحون حجري".
أما القسم الثاني فيتم تحض ﺮﻩ" :اجعل القسم الثاني ي ماء
ع ى جانب ،اجعله ما يشبه مادة طرية وضعه ي جرة ع ى نار،
اطحنه ً
جيدا وتأكد من غليانه ح تفور رغوته منه ،استخرج املادة
املوجودة باإلناء وغطسه أو بلله بمجرفة ،وبعدما يتحول إ ى مادة
شب ة بالط ن ضعه ي إناء ،استخرج املادة وانشرها ع ى قماش من
الكتان ع ى فوهة هذﻩ الجرة ،بعد ذلك ضع هذﻩ املادة ي إناء
مصنوع من حجر ثم ن" .يبدو إن ٔالاثر السحري لهذﻩ الوصفة
الطويلة التحض ﺮ تكشف عن السبب وراء هذا التحض ﺮ ،الذي
يتضح )ٔالاثر السحري( ي اية الوصفة" :ادهن الشخص فهو يزيل
أسارير الرأس فإذا دهن اللحم به فإنه سيجمل البشرة ويزيل
الشوائب ،وكل التشوهات وكل أعراض الشيخوخة وكل أنواع
)(٣٨
الضعف املوجود ي اللحم ،وجد ً
ناجعا مالي ن املرات".
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٦٥

ٔ
ٔاسامة عدنان ،العقاقير واالدوات والقوى...

"تعويذة :أ ا ال ر ،يا مبدع ٔالاشياء كلها
عندما حفر مجراك ٓالالهة الكبار
حفوا ضفافك بكل ما هو حسن وطيب
وفيك أقام اله ٔالاعماق أيا مسكنه
ووهبك فيضان املاء الذي ال يقاوم
كما وهبك ٕالالهان أيا ومردوك
ً
وجالال ً
غضبا ً
ً
وروعا
ناريا
قاض ي مشاكل البشر
أنت ٍ
أ ا ال ر العظيم ،أ ا ال ر املبجل
يا ر املقامات املقدسة
يا من بمائك يأتي الشفاء تقبل
ان ع ما بجسدي وارمه إ ى ضفافك
)(٤٥
ارمه إ ى ضفافك )أو( دعه يغور ي أعماقك".

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

املقدسة ي الشفاء ،وأ ا أرجعت السبب إ ى تدخل السيد املسيح
ُ
بذلك ،فهناك قصة تتحدث عن املاء الذي غسل فيه السيد املسيح
ً
طفال قد شفى فتاة مجذومة" :أخذت امرأة ً
ً
معطرا
ماء
عندما كان
لتغسل املو ى يسوع ،وبعدما غسلته ،أخذت املاء الذي استخدمته،
وصبت بعضه ع ى فتاة كانت تعيش هناك ،وكان جسدها أبيض من
الجذام وغسل ا به ،وما إن تم فعل هذا ح شفيت الفتاة من
)(٥٠
الجذام".
و ي أخرى نقرأ؛ أن مريم عندما دخلت بيت لحم مع ولدها،
شاهدت هناك كث ًﺮا من ٔالامراض الشديدة قد أصابت أع ن
ٔالاطفال ،الذين كانوا يموتون بالتتابع ،وكانت امرأة هناك لد ا ابن
مريض ،يكاد أن يموت ،فجلبته إ ى السيدة مريم ،ال رأته ،عندما
ً
كانت تغسل يسوع املسيح ،فقالت لها أن تأخذ قليال من املاء الذي
ً
غسلت به اب ا ،وترشه بهً .
وبناء ع ى ذلك أخذت قليال من املاء،
مثلما أخ ﺮ ا السيدة مريم ،ورشته فوق أب ا الذي زال عنه املرض
بعد ذلك (٥١).وتتحدث قصة مسيحية أخرى عن شاب كان قد
ً
اق ﺮف أعماال شنيعة ،ونتيجة لذلك جفت يداﻩ )ربما شلت( كما
يقول النص إ ى درجة لم يعد ً
قادرا ع ى وضعهما ي فمه ،لذا
يعرض حالته ع ى الرسول توما الذي أمر بجلب ماء إليه ي وعاء،
وعندها قال :اقبل أ ا املاء من املياﻩ الحية ،السرمدي أرسلها لنا
من السرمدية ،وأرسل الراحة إلينا من الواحد الذي يعطي الراحة،
وقوة الخالص الصادرة عن القوة ال تقهر الجميع ،وتخضع
إلراد ا ،اقبل واسكن ي هذﻩ املياﻩ ،ح تتحقق أعطية الروح
القدس ً
تماما ف م .وقال للشاب :اذهب واغسل يديك ذﻩ املياﻩ،
)(٥٢
وعندما غسلهما عادتا.
ً
ً
لقد أصبح التعميد باملاء وسيلة للشفاء أيضا ،فطبقا لرواية
مسيحية تتحدث عن مرض أصيب به ٕالام ﺮاطور الروماني
تيباريوس ،فتم تعميدﻩ من ِق َبل الرسول ناثان فشفي من مرضه:
"قدم ناثان وعمدﻩ باسم ٔالاب والابن وروح القدس ...وع ى الفور
تعا ى ٕالام ﺮاطور تيباريوس من جميع أمراضه" (٥٣).ولم يكن املاء ذا
قوة عالجية ي املعتقدات املسيحية وحسب ،بل كذلك كان
للصابئة الذين عاصرت حرك م السيد املسيح ،إذ نعرف من
النصوص املندائية إن للماء قدرة ع ى إخصاب النساء فأم يوحنا
ً
ً
حامال بعد شرب ً
مقدسا:
ماء
املعمدان لم تكن تنجب لكن أصبحت
"لقد أعطى أنش أثرا )روح من أرواح الحياة( انش )أم يوحنا( ماء
ً
من ال ﺮدنة )ربما ر ٔالاردن( لتشرب ،ومن ذلك أصبحت حامال" .و ي
رواية أخرى؛ نقرأ" :زكريا وانش كانا شيخ ن ،وحدث إن شربت ماء
ً
)(٥٤
وأصبحت حامال من ذلك املاء".
ولدى العرب القدماء اعتقاد بقوة املاء الشفائية ويتحدث ابن
الكل إن سادنا للكعبة ي مكة يد ى عمرو بن ل ي قد مرض ً
مرضا
ً
شديدا ،فقيل له إن بالبلقاء ي بالد الشام ّحمة إذا أتاها شفي من
مرضه ،فاتاها واستحم ا وبرأ (٥٥).ولقد نظر الزرادشتيون إ ى املاء
كقوة شافية ،ففي نصوص عديدة تخاطب املياﻩ كشافية لألمراض:
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ي مصر اعتقد السكان أن ر النيل يمتلك خواص عالجية م ا
قدرته ع ى إعادة الشباب ،ونتيجة لذلك ُعد طم النيل من املواد
الداخلة ي العالج ،وم ا قدرته ع ى شفاء الجروح بسرعة (٤٦).و ي
النوبة القديمة عد املاء من الوسائل السحرية للحصول ع ى
الشباب ،والقضاء ع ى الشيخوخة ،فاملعمرين ٔالاثيوبي ن ،وكما
تقول املأثورات ٕالاغريقية كانوا يذهبون إ ى نبع ماء تفوح منه رائحة
البنفسج وتجعل بشرة املستحم ي مياهه تتألأل وكأنه استحم
بالزيت .ويقال أن مياﻩ هذا النبع قليلة الكثافة لدرجة أنه ما من
ء يطفو فوق سطحها ،بما ي ذلك الخشب ،وأي مادة أخف
منه ،إذ تغوص جميعها إ ى ٔالاعماق .وأن استخدام ٔالاثيوبي ن
)(٤٧
املستمر لهذﻩ املياﻩ هو ما يجعلهم يعمرون.
ولدى الع ﺮي ن اعتقاد بقوة املاء الشفائية ،وتكشف قصة
نعمان قائد جيش ملك دمشق ٓالارامية اعتقاد سكان فلسط ن
ً
مصابا باملرض ،فلما استشار اليشع وهو
بذلك ،فالقائد ٓالارامي كان
أحد ٔالانبياء ال ود نصحه باالستحمام ي ر ٔالاردن وبالفعل نفذ
اليشع ذلك الطقس إذ" :نزل نعمان إ ى ر ٔالاردن وغطس فيه سبع
مرات ،كما أمر رجل ﷲ ،فرجع لحمه كلحم ص صغ ﺮ وطهر من
برصه" .ويتضح من الرواية لم تكن كل ٔالا ار ذات قابلية شفائية
بل كان ر ٔالاردن بالذات يحتوي ع ى هذﻩ الخصيصة ،فالقائد
ٓالارامي نعمان وقبل أن ينفذ الطقس ،أعلن امتعاضه من نصيحة
اليشع ،ع ى أساس إن أ ار دمشق أفضل من ر ٔالاردن" :أليس
ابانة وفرفر را دمشق أفضل من جميع مياﻩ إسرائيل؟ ألم يكن ي
)(٤٨
إمكاني الاغتسال ف ا فاطهر؟".
و ي أورشليم كان قرب أحد أبواب املدينة ويد ى باب الغنم
بركة اسمها بيت حسدا ،يرقد إ ى جان ا جمع كب ﺮ من املر سواء
ً
عميان وعرج ومشلول ن ،ينتظرون أن تتحرك مياﻩ ال ﺮكة ،ألن مالكا
كان يأتي من ح ن ألخر إ ى ال ﺮكة ويحرك ماءها ،فكان الذي ي ل
ً
أوال يشفى مهما كان مرضه (٤٩).وتؤكد ٔالاناجيل عن دور املياﻩ
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٦٦

ٔ
ٔاسامة عدنان ،العقاقير واالدوات والقوى...

"أي ا املياﻩ! سميت ٔالافضل ؤالاروع،
غزارتك وحنانك ]كحنان ٔالامهات[،
دفئك ،حكمك املطلق ،واعتناؤك بالفقراء.
لك كل املنح الطيبة يا صاحبة ٔالايادي الطويلة ال
]باستطاع ا[ أن تصل إ ى ٔالامراض والتعاسة ]وتشف ا[
)(٥٦
يا أم الحياة"،
أو" :امجد مياﻩ اردفيسورا اناهيدا،
)(٥٧
واسعة التدفق ]كما ي[ وذات التأث ﺮ الشا ي".
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ومع ذلك ال تخف ،ألن موالي يسوع املسيح عندﻩ رحمة نحوك،
وشفقة عليك من خالل صالحه .وذهب)ميسدايوس( وفتح الضريح،
ولكنه لم يجد الرسول هناك ،ألن واحد من ٔالاخوان كان قد سرقه
وأخذﻩ إ ى بالد الرافدين ،غ ﺮ إن ميسدايوس أخذ بعض ال ﺮاب من
املكان الذي تمددت فيه عظام الرسول ...وعندما علق ال ﺮاب ع ى
ً )(٦١
أبنه أصبح الغالم سليما".
وعند العرب القدماء كان الشخص إذا أصيب بالجنون علقوا
عليه ٔالاقذار وعظام املوتى .وإذا أراد شخص دخول قرية وكان
يخ وباءها أو جن ا وقف ع ى با ا قبل أن يدخل ف ق يق
الحمار ،ثم علق عليه كعب أرنب كان بمثابة رقية من الوباء
ً
والجن (٦٢).وعد القماش ً
أيضا السيما إذا كان مرتبطا بالقوى
املقدسة ذا قدرة عالجية كب ﺮة .ونقرأ ي رواية مسيحية إن
ٕالام ﺮاطور الروماني تيباريوس قد أصابه مرض لذا أخذ ي البحث
بشكل جاد ع ى قطعة قماش المرأة تد ى ف ﺮونيكا قيل إ ا مسحت
ً
وطبقا لألسطورة املسيحية انطبعت صورة وجهه ع ى
وجه املسيح،
قطعة القماش ،وقد بحث أتباع ٕالام ﺮاطور عن هذﻩ القطعة ح
ع ﺮوا ع ى ف ﺮونيكا" :ثم إ م بحثوا بتيقظ كب ﺮ للحصول ع ى
صورة الرب املسيح ،وقد وجدوا امرأة اسمها ف ﺮونيكا لد ا صورة
الرب .ثم إن ٕالام ﺮاطور تيباريوس قال ألحد أتباعه ويد ى فيلوشيان:
كيف حفظ ا؟ فأجابه :لقد وضع ا ي قطعة قماش ذه  ،ولفف ا
ي شال ،فقال ٕالام ﺮاطور تيباريوس :اجل ا ي ،وانشرها أمام وجﻬ ،
ح أخر إ ى ٔالارض ،واطوي ركب  ،عل أتمكن من عباد ا ع ى
ٔالارض .ثم إن فيلوشيان نشر شاله مع قطعة القماش الذهبية ال
عل ا انطبعت صورة الرب ،ورآها ٕالام ﺮاطور تيباريوس ،وع ى الفور
تعبد صورة الرب بقلب صاف ،ونظف جسدﻩ ) ا( وأصبح مثل
جسد طفل صغ ﺮ ،وتم شفاء جميع العميان واملجذوم ن،
والعرجان ،والبكم والصم ،واملصاب ن بمختلف أنواع ٔالامراض،
)(٦٣
الذين كانوا موجودين هناك".
 -٤/٢الحيوانات ؤالاشجار:
اعتقد الكث ﺮ من الشعوب القديمة إن لبعض الحيوانات قابلية
ً
وأحيانا أجزاء من هذﻩ الحيوانات ،فلدى الع ﺮي ن اعتقاد
شفائية،
بقدرة بعض الحيوانات ع ى الشفاء ،فقد اعتقد الع ﺮيون بقدرة
ٔالاف ى ع ى الشفاء ،إذ نقرأ إن الرب أمر موﺳ بأن يصنع حية من
نحاس ويرفعها ع ى سارية )شجرة( ،فإن كل إنسان يتعرض للسع
الحية وينظر إ ى حية النحاس فإنه سيشفى (٦٤).وقد اعتقد ٕالاغريق
بقدرة ٔالاف ى ع ى شفاء ٔالامراض ،وكانت هناك أفاع مقدسة تعمل
ع ى لعق الجزء املصاب من جسم املريض فتشفيه (٦٥).ونقرأ ي
ٔالاساط ﺮ ٕالاغريقية عن املرأة ٔالاف ى ميدوزا ال قتلها البطل نصف
ٕالاله ب ﺮسيوس ،وقد أعطى دمها السكليبيوس الذي جمع دم
أورد ا اليم ي إناء ودماء أورد ا اليسرى ي إناء أخر ،فكان بدم
)(٦٦
الجهة اليم يشفي ،وبدم الجهة اليسرى يعطي السم القاتل.
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وهناك صالة توضح الدور الكب ﺮ للمياﻩ ي شفاء ٔالامراض:
"تعا ي أي ا الغيوم من فوق ٔالاعا ي ،إ ى ٔالاسفل نحو ٔالارض ،بوساطة
ً
م ا .قل هذﻩ الكلمات أ ا
وأعدادا ال تح
أالف القطرات
املقدس زرادشت :لتفتك باملرض ،لتفتك باملرض ،وتفتك باملوت،
لتفتك باملرض الذي يقتل ،وباملوت الذي يقتل ،ولتفتك بگادها،
اباگادها )أمراض غ ﺮ معروفة( .إذا جاء املوت بعد الظه ﺮة فليأت
الشفاء عند الليل! وإذا جاء املوت ي الليل فليأت الشفاء عند
الفجر! وي ل مع هذﻩ ٔالامطار ماء جديد ،أرض جديدة ،نباتات
جديدة ،عالجات جديدة وشفاء جديد" (٥٨).وبال شك كان ٕالايرانيون
ي العصر الساساني )٦٣٧-٢٢٦م( كانوا ال يزالون يؤمنون بقوة
املياﻩ الشافية ،فقد قيل إن امللك الساساني يزدجرد قد مرض ذات
مرة فأشار عليه املنجم ن باالغتسال بمياﻩ ع ن ماء معينة فلما
)(٥٩
اغتسل ف ا شفي ي الحال.
 -٣/٢الشعر ،والعظام ،والقماش:
ربما استخدم الشعر ي طقوس العالج السحرية رغم أننا ال
نقرأ عن هكذا نمط من العالج ي نصوص السحر بل من التقاليد
ً
سحريا،
ٔالادبية .إذ تش ﺮ ٔالاساط ﺮ املصرية إن شعر ٕالاله رع عد دواء
ففي أسطورة تقول إن ٕالاله جيب عندما تو ى حكم ٔالارض أمر بفتح
الصندوق الذه أمامه ،ذلك الصندوق الذي وضع فيه رع شعرﻩ،
وكان رع قد أخفى الصندوق مع عكازﻩ وخصلة من شعرﻩ ي قلعة
عند الحدود الشرقية إلم ﺮاطوريته كطلسم خطر وفعال .وعندما
فتح الصندوق قتل تنفس ٔالاف ى ٕالالهية جميع مرافقي جيب،
ً
واح ﺮق جيب نفسه حروقا شديدة ،ولم يشف جيب إال بوضع
)(٦٠
خصلة شعر رع ع ى الحروق.
كانت للعظام ً
ً
دورا شفائيا كما نقرأ ي مصادرنا ،ففي الديانة
املسيحية كانت عظام القديس ن وال ﺮاب املدفون ن فيه قد أصبحت
وسيلة شفائية إذ نقرأ ي رواية مسيحية عن ملك هندي يد ى
ميسدايوس قد أصيب أحد أبناءﻩ بمرض من قبل الشيطان ،وما
من أحد أمكنه شفاءﻩ ،وشرع امللك يفكر ويقول" :إن سوف
أذهب ،وافتح الضريح )الخاص بالقديس توما( وأخذ واحدة من
عظام رسول الرب وأعلقها ع ى اب  ،وهو سوف ي ﺮأ ،ولكن عندما
كان ميسدايوس يفكر حول هذا ،ظهر له الرسول توما ،وقال له:
إنك لم تؤمن باإلنسان ال ي )السيد املسيح( ،فهل ستؤمن بامليت؟
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أجرتي .ونظرت وإذ بمالك الرب ظهر ،وقال لها :سالومي ،لقد سمع
الرب دعائك اجل يدك إ ى الطفل واملسيه ،والخالص والسرور
سوف يكون لك .واق ﺮبت سالومي منه وملسته قائلة :إن سوف
أعبدك ،ألن امللك العظيم قد ولد لب إسرائيل ،وشفيت سالومي
حسبما طلبت").(٧١
و ي نسخة ثانية من نفس الرواية تقول ،إن القابلة سالومي قد
ً
ملفوفا فيه (٧٢).و ي رواية أخرى
ملست أطراف القماش الذي كان
نقرأ إن مريم واب ا يسوع قد دخلوا مرة إ ى بلدة كان يجري ف ا
احتفال زواج ،ولكن نتيجة لتدخل الشيطان أصبحت العروس
خرساء ،ولم يعد بإمكا ا التفوﻩ بكلمة واحدة ،ولكن مريم ذهبت
إ ى العروس ومعها أب ا الطفل يسوع ،فمدت ٔالاخ ﺮة يدها نحو
السيد املسيح ،وجذبته نحوها ،وأخذته ب ن ذراع ا ،واحتضنته
بقوة وقبلته ،وانحنت فوقه وحركت جسدها نحو ٔالامام ونحو
)(٧٣
الخلف ،وع ى الفور انحلت عقدة لسا ا ،وانفتحت أذناها.
 -٦/٢الرموز الدينية والطقسية:
وتظهر ي بعض الديانات القديمة ،فللصليب أهمية شفائية ي
الديانة املسيحية ،ويذكر املؤرخ السرياني البطريرك ميخائيل
السرياني الكب ﺮ ي تاريخه إن هيالنة أم ٕالام ﺮاطور قسطنط ن
توجهت إ ى القدس وتمكنت من العثور ع ى ثالث صلبان ،فلم
تتمكن من تمي الصليب الذي صلب عليه املسيح ،من الصلبان
ُ
صلب عل ا اللص ن ،فجاء ٔالاسقف بامرأة تحتضر ،فوضع
ال
عل ا صلي اللص ن فلم تتحرك ،وملا وضع الصليب العائد للسيد
املسيح ضت (٧٤).والزيت ي الديانة املسيحية كان له ً
دورا ً
مهما ي
تحقيق الشفاء ،إذ تقوم العقيدة املسيحية ع ى مجموعة من
مبادئ تعرف باألسرار السبعة م ا سر مسح املر  ،وهو طقس
كنﺴ يقوم أثناءﻩ الكاهن بمسح املريض بزيت مقدس فيشفى
)(٧٥
املريض من أمراضه الروحية والجسدية.
 -٧/٢الجبال والح ي:
ُ
تظهر الجبال خصائص شفائية ،فعند العرب القدماء تؤثر ي
حياة ٕالانسان ،فكان من تأث ﺮ جبل أبي قبيس أن يزيل وجع
ً
أحيانا من وسائل الشفاء ،فمن عادات
الرأس (٧٦).وعدت الح ي
العرب القدماء إ م يعلقون الح ي والجالجل ع ى اللديغ يرون أنه
)(٧٧
بذلك يفيق.
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وليس ٔالاف ى فقط كانت ترمز للعالج فهناك طائفة من
الحيوانات ذات قابليات شفائية كالحوت ،إذ ونقرأ إن طوبيا قد
أصيب بالعم لذا يقوم بصيد حوت ويستخدم مرارته أل ا" :تنفع
ملسح العيون ال عل ا بياض فتشفى" (٦٧).و ي بالد الرافدين
استخدمت السلحفاة ي من رموز ٕالاله نركال ي مراسيم طرد
العفاريت الشريرة (٦٨).ويعتقد الرومان بوجود حيوانات معينة لها
القدرة ع ى الشفاء بمجرد النظر إل ا ،فالشخص املصاب بال ﺮقان
ما أن ينظر إ ى الكروان الجب ي بحدة ،وبادله الطائر تلك النظرة ي
الوقت نفسه شفي املريض من مرضه .ويقول بلوتارك )(Plutarch
ي ذلك" :هذﻩ طبيعة ومزاج ذلك الطائر الذي يسحب املرض ببصرﻩ
فيتدفق كال ر من جسم املريض" .لقد كان هواة الطيور يعرفون
تلك الخاصية ال يتمتع ا كروان الجبل لدرجة أنه ح ن يخرج
أحدهم لبيع إحداها كان يحرص ع ى إخفائه وتغطيته خشية أن
ينظر إليه شخص مصاب بال ﺮقان فيشفى من مرضه بدون مقابل.
ولم تكن هذﻩ الخاصية مرتبطة بلون الطائر ذاته بل بعينيه
الذهبيت ن الكب ﺮت ن اللت ن تجذبان الصفرة بسهولة ويسر .ويتكلم
بلي ) (Plinyعن طائر أخر ولعله هو الكروان الجب ي ذاته ،كان
ٕالاغريق يطلقون عليه نفس الاسم املستعمل عندهم ملرض ال ﺮقان،
ألنه لو نظر إليه شخص مصاب بذلك املرض فارقه مرضه ي
)(٦٩
الحال ،ومات الطائر.
 -٥/٢الجسد املقدس:
ي بعض الديانات تظهر دالئل إن الناس اعتقدوا بوجود
ً
وأحيانا بعض
أجساد مقدسة لها القدرة ع ى الشفاء بمجرد ملسها،
أجزاء ذلك الجسد الذي هو ي حقيقته هبة إلهية .ونقرأ ي
أسطورة إغريقية إن ٓالالهة منحت بيلوبس ابن تانتالوس ً
كتفا
ً
عاجيا ،ولهذا الكتف قوى اعجازية ،فإنه مجرد ملسه يمكن أن
تشفى الجروح وإن كانت مميتة (٧٠).وهناك روايات تكشف كيف إن
جسد يسوع املسيح ذاته قد أصبح ً
ً
سحريا للشفاء ،ففي الكث ﺮ
رمزا
من الروايات السيما تلك ال وردت ي أناجيل الابوكريفا يمكن أن
تعطينا تصورات خاصة عن ذلك .ففي رواية نقرأ إن مريم العذراء
تلد اب ا السيد املسيح وتدخل القابلة سالومي عل ا ي الكهف
الذي تلدﻩ فيه لتتأكد من ٔالامر أل ا لم تصدق بأن العذراء تلد
ً
طفال ،لذا يحل عل ا غضب الرب فتشل يدها ولم يكن أمامها إال
أن تص ي لكي يتم غفران ذن ا وبالتا ي شفا ا" :مضت القابلة إ ى
ً
الداخل وقالت ملريم :اعدي نفسك ،ألن هناك خالفا صغ ًﺮا يتعلق
بك )أي إ ا تشك إن مريم عذراء( ،وأدخلت سالومي إصبعها
لتفحص وضعها ،فصرخت قائلة :الويل لشروري ،ولعدم تصديقي،
ألن جربت الرب ال ي ،وانظروا ،إن يدي سقطت وانفصلت ع ،
واح ﺮقت بالنار .وجثت ع ى ركب ا أمام الرب قائلة :يا رب أبائي،
تذكرني ،ألن من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب ،وال تجعل
وسيلة تشه ﺮ لب إسرائيل ،بل أرجع من أجل الفق ﺮ ،ألنك تعلم
يا رب ،إن باسمك مارست القيام بواجباتي ،وإن منك تلقيت
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 شـ ـ ــكلت العقـ ـ ــاق ﺮ السـ ـ ــحرية قـ ـ ــدرة شـ ـ ــفائية عاليـ ـ ــة قـ ـ ــد تـ ـ ــوازي
املمارس ـ ــات الس ـ ــحرية ال ـ ـ ينف ـ ــذها الطبي ـ ــب الس ـ ــاحر ،ب ـ ــل ق ـ ــد
ً
أحيان ـ ــا .وق ـ ــد تباين ـ ــت ه ـ ــذﻩ العق ـ ــاق ﺮ م ـ ــن نبات ـ ــات
تفوق ـ ــت عل ـ ــا
سحرية إ ى عناصر مركبة آمن القدماء بأهمي ا الشفائية.
 لقــد كانــت النباتــات الســحرية مــن القــوى ال ـ ــا ٓالالهــة للبشــر
س ــواء كان ــت تل ــك بي ــد ٔالاخ ــﺮة فتمنحه ــا للبش ــر ،أو أ ــا ببس ــاطة
تمثــل ــي نفــس الوقــت آلهــة مجســدة بشــكل نباتــات شــافية مثلمــا
هو الحال ي نبات هوما ي ٔالاساط ﺮ ٕالايرانية القديمة.
 هناك نمط آخر من العقاق ﺮ ال ـ نقـرأ ع ـا ـي ٔالادبيـات القديمـة
ً
و ـ ــي ٔالادوي ـ ــة املركب ـ ــة ال ـ ـ يحض ـ ــرها ع ـ ــادة الطبي ـ ــب أو الس ـ ــاحر
الش ـ ــا ي ،ويعتق ـ ــد الق ـ ــدماء ب ـ ــأن مكونا ـ ــا تتس ـ ــم بق ـ ــدرة س ـ ــحرية
عالي ــة لل ــتخلص م ــن امل ــرض .وهن ــاك إ ــى جان ــا العق ــاق ﺮ املق ــززة
ال تعد من مواد تث ﺮ اشـمﺌ از املـريض والهـدف م ـا بـال شـك هـو
دفع العفريت املسبب للمرض ع ى مغادرة جسد املريض.
 ــي كث ــﺮ م ــن ٔالاحي ــان نق ـرأ ع ــن عالج ــات أخ ــرى تس ــتخدم وتمث ــل
ببساطة أدوات إمـا سـحرية مثـل ٔالاحجـار واملـاء ،أو طقسـية تحـل
مح ـ ـ ــل ٔالادوي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــحرية املركب ـ ـ ــة م ـ ـ ــا أو املق ـ ـ ــززة لتلع ـ ـ ــب دور
الشا ي ،فقد كانـت الكث ـﺮ مـن ٔالادوات ال ـ تحـيط باإلنسـان تعـد
ببســاطة أدوات ذات ســحر تســاعد ع ــى الشــفاء ،فــاملريض مــا أن
ي ـ ـ ل للم ــاء ح ـ ـ يتطه ــر وي ــتخلص مـ ــن امل ــرض ــي ذات الوقـ ــت،
وكث ﺮ ما يخاطب ال ر بأنه يطهر ويشفي املر .
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) (١صموئيل نوح كريمر ،السومريون :تاريخهم وحضار م وخصائصهم،
ترجمة :فيصل الوائ ي) ،الكويت :دار غريب للطباعة ،(١٩٧٣ ،ص٥٨؛ قاسم
الشواف ،ديوان ٔالاساط ﺮ) ،ب ﺮوت :دار السا ي ،(١٩٩٧ ،ج،٢
ص٥٠٠،٥٠٤؛ صموئيل ه ﺮي هوك ،منعطف املخيلة البشرية ،ترجمة:
صب ي حديدي) ،الالذقية :دار الحوراء للنشر والتوزيع ،(٢٠٠٤ ،ص.٦٦
) (٢فاتن موفق فاضل ع ي الشاكر ،رموز أهم ٓالالهة ي العراق القديم :دراسة
تاريخية داللية) ،رسالة ماجست ﺮ غ ﺮ منشورة ،جامعة املوصل ،كلية
ٓالاداب ،(٢٠٠٢ ،ص.٥٣
) (٣ع ي الشوكٔ ،الاساط ﺮ ب ن املعتقدات القديمة والتوراة) ،لندن :دار الالم،
 ،(١٩٨٧ص٢٠٦؛ ناجح املعموري ،تأويل النص التوراتي :أسطورة نبات
اللفاح وعقائد الانبعاث الكنعاني) ،بغداد :دار املدى للثقافة والنشر،
 ،(٢٠٠٨ص.٢٩
) (٤حول ال ﺮجمة الكاملة لالفستا الزرادش انظر :خليل عبد الرحمن ،افيستا:
الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية )ترجمة() ،دمشق :روافد للثقافة
والفنون.(٢٠٠٨ ،
) (٥ياسنا.٧ :١١،
) (٦ياسنا.٩ :١١،
) (٧ياشت.١٧ :٩،
) (٨ياشت.٣٧ :١٧،
) (٩بنداهيشن ،الفصل.٢٤:
) (١٠عبد الرحمن ،افيستا ،ص.٣٧٨
) (١١ياشت.٨٨ :١٠،
) (١٢بنداهيشن ،الفصل.٢٧:
) (١٣ياشت.١٧ :١١،
) (١٤بنداهيشن ،الفصل.١٤:
) (١٥ماكس شاب ﺮو ورودا هندريكس ،معجم ٔالاساط ﺮ ،ترجمة :حنا عبود،
)دمشق :دار عالء الدين للنشر والتوزيع وال ﺮجمة ،(٢٠٠٨ ،ص.١٠٨
) (١٦سامي سعيد ٔالاحمدٕ ،الاله زووس :مقدمة ي دراسة الاعتقاد بزووس ح
اضمحالل روما) ،بغداد :مطبعة جامعة بغداد ،(١٩٧٠ ،ص٣٨؛ عبد
اللطيف أحمد ع ي ،التاريخ اليوناني :العصر الهيالدي) ،ب ﺮوت :دار
ال ضة العربية ،(١٩٧٦ ،ص.٢٢٨ - ٢٢٧
) (١٧بيبليوس فرجيليوس مارو فرجيل ،الانيادة ،ترجمة :عن ﺮة سالمة الخالدي،
)ب ﺮوت :دار العلم للمالي ن ،(١٩٧٨ ،ص.٢٥١
) (١٨هاري ساكز ،قوة أشور ،ترجمة :عامر سليمان) ،بغداد :مطبعة املجمع
العلم العرا ي ،(١٩٩٩ ،ص.٣٢٦ - ٣٢٣
) (١٩عبد اللطيف البدري ،الطب ي العراق القديم) ،بغداد :منشورات املجمع
العلم  ،(٢٠٠٠ ،ص.٤٠
) (٢٠املصدر نفسه ،ص.٦٣
) (٢١حسن كمال ،الطب املصري القديم) ،القاهرة :الهيئة املصرية العامة
للكتاب ،(١٩٩٨ ،ص.٥٦٣
) (٢٢آنا رويز ،روح مصر القديمة ،ترجمة :إكرام يوسف) ،القاهرة :مكتبة
الشرق الدولية ،(٢٠٠٦ ،ص.١٥٣
) (٢٣أبو القاسم الفردوﺳ  ،الشاهنامة :ملحمة الفرس الك ﺮى ،ترجمة ،سم ﺮ
املالطي) ،ب ﺮوت :دار العلم للمالي ن ،(١٩٧٩ ،ص.١٢٣
) (٢٤هوم ﺮوسٕ ،الالياذة ،ترجمة :ممدوح عدوان) ،أبو ظ  :دار كلمة للطباعة،
.٤٠٢ -٣٩٤ :٥ ،(٢٠٠٩
) (٢٥هوم ﺮوسٕ ،الالياذة.٩٠٠ -٨٩٩ :٥ ،
) (٢٦يوحنا.٧-١ :٩ ،
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 إن الاعتقاد بقدرة ٔالادوات السحرية والعقاق ﺮ ع ى التخلص من
املــرض يعــد مــن الامــور الشــائعة واملقبولــة ً
ذهنيــا لــدى القــدماء،
فقبـ ــل كـ ــل ـ ـ ء هـ ــم يعتقـ ــدون بوجـ ــود قـ ــوى خفيـ ــة بكث ـ ــﺮ ممـ ــا
َ
يحيط ــوهم ،وم ــن ث ـ ﱠـم ب ــال ش ــك كان ــت ه ــذﻩ الق ــوى الخفي ــة تعم ــل
بش ــكل ف ــوري ع ــى مس ــاعد م نظ ـ ًـرا لقابليا ــا الس ــحرية ،وم ــن
هــذا املنطلــق كــان ٕالانســان يشــعر بأنــه عــاجز ً
نوعــا مــا أمــام هــذﻩ
الق ــوى ،وأن ــه يحت ــاج إ ــى ت ــدخلها الس ــحري رغ ــم ك ــل ـ ـ ء ،وب ــال
ش ــك ف ــإن ه ــذﻩ تمث ــل رغب ــة دفين ــة ــي أعم ــاق ال ــنفس البش ــرية
ــدف إ ــى ال ــتخلص م ــن امل ــرض ح ـ ـ ال يش ــعر ٕالانس ــان ب ــاأللم
الناتج عنه.
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ٔاسامة عدنان ،العقاقير واالدوات والقوى...

) (٥٩الفردوﺳ  ،الشاهنامة ،ص.١٤٧
) (٦٠الخوري ،معجم ٔالاساط ﺮ) ،بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة،(١٩٩٠ ،
ج ،١ص٢٣٩-٢٣٨؛ ج.ڤايد" ،ديانة مصر القديمةٓ :الالهة ؤالاساط ﺮ"،
بحث ضمن موسوعة :تاريخ ٔالاديان ،تحرير :فراس السواح) ،دمشق :دار
عالء الدين للنشر والتوزيع وال ﺮجمة ،(٢٠٠٧ ،ج ،٢ص.١٨
) (٦١أعمال القديس توما.١٧٠ :
) (٦٢محمد عبد املعيد خانٔ ،الاساط ﺮ العربية قبل ٕالاسالم) ،القاهرة :بال.مط،
 ،(١٩٣٧ص.٥٤
) (٦٣إنقاذ فينديكتا.٣٣ - ٣٢ :
) (٦٤العدد.٩ -٨ :٢١ ،
) (٦٥كمال ،الطب املصري ،ص.١٧
) (٦٦فراس السواح ،لغز عشتارٔ :الالوهة املؤنثة وأصل الدين ؤالاسطورة،
)دمشق :دار عالء الدين ،(٢٠٠٢ ،ص.١٥٤
) (٦٧طوبيا.٩ :٦ ،
) (٦٨الشاكر ،رموز أهم ٓالالهة ،ص.١٧٥
) (٦٩فريزر ،الغصن الذه  ،ص.١١٩
) (٧٠ريكس وارنرٕ ،الاغريق والطرواديون أو حرب طروادة ،ترجمة :صالح
التوي ي) ،بغداد :مطبعة الاقتصاد ،(١٩٨٧،ص.١٤
) (٧١إنجيل جيمس.٤ -١ :٢٠ ،
) (٧٢إنجيل م املزيف.١٣ :
) (٧٣إنجيل الطفولة العربي.١٥ :
) (٧٤زكارٔ ،الاناجيل ،ص.٩٩
) (٧٥محمد أبو رحمةٕ ،الاسالم والدين املصري القديم :دراسة مقارنة ب ن
الدين القديم ؤالاديان السماوية) ،القاهرة :حابي للنشر والتوزيع،
 ،(٢٠٠٥ص.١٠٠
) (٧٦خانٔ ،الاساط ﺮ العربية ،ص.٥١
) (٧٧املصدر نفسه ،ص.٥٤
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) (٢٧جورج كونتينو ،الحياة اليومية ي بالد بابل وأشور ،ترجمة :سليم طه
التكري وبرهان عبد التكري ) ،بغداد :دار الحرية للطباعة،(١٩٧٩ ،
ص٤٨٨؛ مارغريت روتن ،علوم البابلي ن ،ترجمة :يوسف ح ) ،ب ﺮوت:
دار الطليعة للطباعة والنشر ،(١٩٨٠ ،ص.٧٣
) (٢٨روتن ،علوم البابلي ن ،ص.٧٤
) (٢٩ساكز ،قوة أشور ،ص.٣٢٩
) (٣٠كمال ،الطب املصري ،ص.١٤
) (٣١البدري ،الطب ،ص.١٠٣
) (٣٢محمد أبو املحاسن عصفور ،معالم حضارات الشرق ٔالادنى القديم،
)ب ﺮوت :دار ال ضة العربية ،(١٩٨٧ ،ص١٢٩؛ بول غليون ي ،الطب عند
قدماء املصري نٕ) ،الاسكندرية :دار مطابع املستقبل ،بال.ت( ،ص.٤٨
) (٣٣كمال ،الطب املصري ،ص.٥٧٠
) (٣٤املصدر نفسه ،ص.٤٣٤
) (٣٥محمد الخطيب ،معالم حضارة مصر القديمة) ،دمشق :منشورات اتحاد
الكتاب العرب ،(١٩٩٣ ،ص.٢١٧
) (٣٦ه ﺮودوت ،تاريخ ه ﺮودوت ،ترجمة :عبد ٕالاله املالح) ،أبو ظ  :هيئة أبو
ظ للثقافة وال ﺮاث ،(٢٠٠٧ ،ص.١٨١
) (٣٧جيمس فريزر ،الفولكلور ي العهد القديم ،ترجمة :نبيلة إبراهيم،
مراجعة :حسن ظاظا) ،القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب،(١٩٧٢ ،
ص.٥٢
) (٣٨كمال ،الطب املصري ،ص.٥٣٤ - ٥٣٣
) (٣٩البدري ،الطب ،ص.٧٤
) (٤٠جيمس فريزر ،الغصن الذه  :دراسة ي السحر والدين ،ترجمة :أحمد
أبو زيد) ،القاهرة :الهيئة املصرية العامة للتأليف والنشر ،(١٩٧١ ،ص
.١٧١
) (٤١املصدر نفسه ،ص.١٢٠
) (٤٢سهيل زكارٔ ،الاناجيل :النصوص الكاملة )ترجمة() ،دمشق :دار قتيبة
للطباعة والنشر والتوزيع ،(٢٠٠٨ ،ص.١٠٢
) (٤٣سامي سعيد ٔالاحمدٔ ،الاصول ٔالاو ى ألفكار الشر والشيطان) ،بغداد:
مطبعة جامعة بغداد ،(١٩٧٠ ،ص.١٠٣
) (٤٤م ﺮسيا الياد ،املقدس والعادي ،ترجمة :عادل العوا) ،ب ﺮوت :دار التنوير
للطباعة والنشر والتوزيع ،(٢٠٠٩ ،ص.١٦١ - ١٦٠
) (٤٥فراس السواحٔ ،الاسطورة واملع  :دراسات ي امليثولوجيا والديانات
املشرقية) ،دمشق :منشورات عالء الدين ،(٢٠٠١ ،ص.٧٦
) (٤٦رويز ،روح مصر الخالدة ،ص.٢٩٢
) (٤٧ه ﺮودوت ،تاريخ ،ص.٢٢٧
) (٤٨انظر :النص الكامل للرواية ي :امللوك الثاني.١٤-١ :٥ ،
) (٤٩يوحنا.٤-١ :٥ ،
) (٥٠إنجيل الطفولة العربي.١٧: ،
) (٥١إنجيل الطفولة العربي.٢٧: ،
) (٥٢أعمال القديس توما.٥١:
) (٥٣إنقاذ فينديكتا.٣٥ :
) (٥٤محمد عمر حمادة ،تاريخ الصابئة املندائي ن) ،دمشق :دار قتيبة للطباعة
والنشر والتوزيع ،(١٩٩٢ ،ص.١٠٣
) (٥٥أبو املنذر هشام بن محمد بن السائب الكل  ،كتاب ٔالاصنام ،تحقيق:
أحمد زكي )القاهرة :دار الكتب املصرية ،(١٩٩٥ ،ص.٨
) (٥٦ياسنا.٥ :٣٨ ،
) (٥٧ياسنا.١ :٦٥ ،
) (٥٨فينديداد.٣-٢ :٢١ ،
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إن الحديث عن املرأة اليمنية وإسهاما ا السياسية والحضارية
البحث والتق  ،فاملرأة
داخل ميادين املجتمع اليم يقت
اليمنية ظلت مغمورة طوال ف ﺮات تاريخية متعددة نتيجة العديد
من العادات والتقاليد والقيود الاجتماعية ال فرضها الواقع
اليم  ،ولذلك وجب التطرق لواقع املرأة ودراسته خالل تلك الف ﺮة
الزمنية .فقد لعبت املرأة اليمنية منذ القدم دور ريادي ي مختلف
املجاالت ؤالانشطة السياسية والاقتصادية واملجتمعية واملعرفية،
ومما يؤكد ذلك دور امللكة بلقيس ي إدارة شئون البالد ف ﺮة من
الزمن أعد ا بعض املصادر من أفضل ف ﺮات التاريخ اليم  ،ولم
ينتﻬ نشاط وإسهامات املرأة اليمنية ع ﺮ العصور الالحقة ،فنجد
السيدة أسماء بنت شهاب الصلي ي ،وامللكة أروى الصليحية كان
لهن دور بارز ي تس ﺮ أمور الدولة الصليحية .كما شهدت اليمن
خالل القرن السابع والثامن الهجري – الذي يعد أز ى عصور
اليمن ال ضوية – العديد من إنجازات وإسهامات املرأة اليمنية ي
كافة ميادين العمل العام ،ففي مضمار الواقع السياﺳ لليمن
آنذاك شاركت ي تدب ﺮ شئون البالد من وراء ُحجب وإيصال العرش
ً
لورثته ،وتولت زعامة القبائل ،ولعبت ً
دورا بارزا ي الصراع الدائر
ً
ً
سعيا حثيثا ي حل القضايا
ب ن أبناء البيت الحاكم ،وسعت
وٕالاشكاليات السياسية ،وفك ٔالاسرى ،كما شاركت ي الحروب
واملعارك من خالل تضميم الجروح ،وج ﺮ الكسور وغ ﺮ ذلك من
ٔالاعمال الخاصة به .ولم يقتصر التواجد النسائي داخل املجتمع
اليم ع ى املشاركات السياسية فحسب ،بل تعداﻩ للمساهمة
واملشاركة ي ميادين الحياة العامة من نوا ي اقتصادية كالزراعة،
والصناعة ،والتجارة ،ونوا ي اجتماعية ككفالة اليتيم ،وتب قضايا
الفئات املستضعفة ،ونوا ي عمرانية كتشييد املساجد واملدارس
والدور ؤالاسبلة وتمهيد الطرقات ،وأخ ًﺮا دورها املعر ي الفعال
وإسهاما ا داخل النتاج التأليفي.
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أحمد محمد عبد الحميد محمد ،املرأة اليمنية ب ن السياسة
والحضارة خالل القرن ن ) ٨ – ٧هـ١٤ – ١٣ /م( -.دورية كان
التاريخية -.العدد الواحد والعشرون؛ سبتم ﺮ  .٢٠١٣ص .٧٩ – ٧١

يشكل املجتمع عدد من الناس ي مكان ما ،نشأت بي م
عالقات وصالت تفرضها طبيعة وجودهم ً
معا ،وبما أن املرأة نصف
املجتمع أينما وجد ذلك املجتمع ً
وأيا كان نوعه وزمنه من التاريخ،
فإنه ال يتصور مجتمع بدون امرأة كما ال يمكن إغفال دورها الذي
يتمثل ي نصف الحياة  .ورغم القيود الاجتماعية ال فرض ا
العادات والتقاليد ع ى املرأة اليمنية ،وال من بي ا املقولة الشائعة
ي املوروث اليم "املرأة ناقة وإن هدرت" (١)،إال أ ا أثبتت جدار ا،
وهذا املثل يكفي مؤنة السؤال عن قيمة وإنجازات وإسهامات املرأة
داخل بالد اليمن.
ومن هذا املنطلق كانت تلك الدراسة املوسومة بـ "املرأة اليمنية
ب ن السياسة والحضارة خالل القرني ن )٨ - ٧هـ١٤ -١٣ /م("،
بمثابة تسليط الضوء ع ى إسهامات الوسط النسائي ي اليمن
خالل تلك الحقبة ،ويعالج هذا املوضوع من خالل ثالث محاور،
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جاء ٔالاول إلبراز مكانة املرأة اليمنية ع ﺮ التاريخ ،والثاني إليضاح
ٕالاسهامات السياسية للنساء اليمنيات ،وتتمثل ي توجيه سياسية
الحكام  -من وراء ستار  -وٕالادالء باملشورة ،ودورها ي الصراع ب ن
أبناء البيت الحاكم ،وحل العديد من ٕالاشكاليات ،والثالث يناقش
التواجد النسائي داخل امليدان الحضاري ي املجاالت الاقتصادية
والعمرانية والاجتماعية واملعرفية.

 ovfÖ]sãßÚ
واعتمدت تلك الدراسة ع ى العديد من مناهج وطرق البحث،
كاملنهج الوصفي التاري ي ،واملنهج التاري ي التتب ي ي جوانب،
واملنهج التحلي ي الاستقرائي ي جوانب أخرى ،كي تساهم تلك
املناهج ي إيضاح الصورة املشرقة للمرأة اليمنية.

] íÏe^ŠÖ]l^‰]…‚Ö
وع ى حسب علم الباحث لم يتطرق أحد لدراسة هذا املوضوع
خالل تلك الحقبة الزمنية بشكل تفصي ي ومجهري ،وإنما كانت
معظم الدراسات السابقة ال تناولت هذا املوضوع من قريب ،أو
بعيد عبارة عن إشارات ضمنية ،أو دراسات سابقة عن الحقبة
الزمنية املعنية بالدراسة ،ومن أهم هذﻩ الدراسات:
أسامة أحمد حماد :مظاهر الحضارة ٕالاسالمية ي اليمن ي
العصر ٕالاسالمي :عصر دول ب أيوب وب رسول ،مركز
ٕالاسكندرية للكتابٕ ،الاسكندرية٢٠٠٤ ،م .عفت وصال حمزة:
نساء حكمن اليمن ،دار ابن حزم ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى١٩٩٩ ،م.
زياد م  :بلقيس -امرأة ٔالالغاز وشيطانه الجنس ،رياض الريس
للكتب والنشر ،الطبعة الثانية١٩٩٨ ،م .عبد ﷲ محمد الحب :
معجم النساء اليمنيات ،دار الحكمة اليمانية ،صنعاء ،الطبعة
ٔالاو ى١٩٨٨ ،م .حياة عبد القادر املرﺳ  :دور السيدة أروى بنت
أحمد الصلي ى ي اليمن )١١٣٨ - ١٠٨٠ /٥٣٢ - ٤٧٣م( ،رسالة
ماجست ﺮ ،جامعة امللك عبد العزيز ،كلية الشريعة والدراسات
ٕالاسالمية١٩٨٠،م.

تعد املرأة اليمنية مسئولة عن كل ما جاء به ٕالاسالم ي الكتاب
والسنة من قيادة وسياسة واجتماع واقتصاد وغ ﺮها من ش
َ َ َ َ َ ﱠ َ َ َ ُْ َ
منا ي الحياة ،وهذا موافق لقول ﷲ تعا ى وما خلق الذكر ؤالان
ُ َ َ
ِإ ﱠن َس ْع َيك ْم لش ﱠ  (٢)،وهذﻩ داللة ع ى املساواة ب ن الطرف ن ي
ً
ً
القابلية لكسب العمل صالحا كان أم طالحا وما ي ﺮتب عليه من
ً
جزاء .وع ى هذا ٔالاساس لعبت املرأة اليمنية ً
دورا بارزا ي التاريخ
اليم  ،فقد برز الكث ﺮ م ن ع ى املسرح السياﺳ قبل ٕالاسالم
ُ
وبعدﻩ ،كما ظهرت أخريات ي عالم الفكر والثقافة وكان لهن
ٕالاسهامات املبدعة ي هذا املجال وغ ﺮﻩ من املجاالت ،ويكفي القول
بأن م ن أعظم ملكة عربية قبل ٕالاسالم وبعدﻩ كبلقيس وأروى
الصليحية ،فملكة سبأ اتسمت باملكانة الرفيعة والعظمة ي ُملكها
)(٣
واملقدرة ع ى ممارسة شئون قومها.
وظهرت العديد من مشاه ﺮ النساء اليمنيات ي الف ﺮة السابقة
ع ى موضوع الدراسة ،مع بداية نشوء الدويالت اليمنية املستقلة
عن دار الخالفة بعد بداية القرن الثالث الهجري /التاسع امليالدي،
ً
فمثال عند بداية تدهور سلطة الدولة الزيادية ي أواخر القرن
الثالث الهجري /التاسع امليالدي ،نجد أن هند أخت أبى الجيش
ابن زياد تصبح ي الكافلة البن أخ ا ٔالام ﺮ القاصر وصاحبة الكلمة
ٔالاو ى والسلطة الحقيقية للدولة خالل أربع ن سنة كاملة وبمو ا
تنتﻬ الدولة الزيادية ي اليمن (٤)،والدولة الحبشية َعرفت ً
أيضا
بعض النساء الشه ﺮات كالحرة أم فاتك ال كانت ي زما ا امللكة
)(٥
الفعلية وكان وزرا ا يتحدثون باسمها ويأتمرون بأمرها.
أما الدولة الصليحية )٥٣٣ – ٤٣٩هـ١١٣٨-١٠٤٧/م( ال كانت
من أشهر الدول ي اليمن ،فالحقيقة أن تاريخها هو تاريخ املرأت ن
العظيمت ن ف ا ،وهن أسماء بنت شهاب -زوجة مؤسس تلك الدولة
الدا ي ع ى بن محمد الصلي ي واملشاركة له ي الحكم ،وأروى بنت
أحمد الصلي ى -زوجة اب ما املكرم وال حكمت اليمن ما يقارب
الخمس ن ً
عاما ) ٥٣٢ -٤٩٢هـ١١٣٧-١٠٩٩ /م( ،وقد بلغ من علو
شأن السيدة أسماء بنت شهاب ومكان ا ي دولة زوجها أنه كان
ً
ُيخطب لها ع ى املنابر ،فيخطب أوال للمستنصر الخليفة الفاطم ي
مصر ،ثم لع ى الصلي ى ثم لزوجته أسماء فيقال" :اللهم أدم أيام
الحرة الكاملة السديدة كافلة املؤمن ن" ،وف ا قال أحد الشعراء:
رسمت ي السماح سنة جـود لم تدع من معالم البخل ً
رسما
ً
قلت إذا عظموا لبلقيس عرشا
)(٦
دست أسماء من ذرى النجم أسم .
وأما أروى بنت أحمد )٥٣٢ – ٤٤٠هـ١١٣٧-١٠٤٨/م( فقد
وصفها املؤرخون بأ ا "أعظم ملكات العرب ي ٕالاسالم ،وكان يقال
لها بلقيس الصغرى لرجاحة عقلها وحسن تدب ﺮها" (٧)،ومن أوصاف
املؤرخ اليم عمارة لها أ ا كانت "قارئة تحفظ ٔالاخبار ؤالاشعار
والتواريخ ،امرأة فاضلة ذات نسك وورع وفضل" ،وقد شاركت
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من أهم املصادر ال اعتمدت عل ا الدراسة كتاب "السلوك ي
طبقات العلماء وامللوك" للمؤرخ محمد بن يوسف بن يعقوب
الجندي )ت١٣٤١/٧٤٢م( الذى يعد عمدة مؤر ي تلك الف ﺮة،
حيث أتاح كتابه العديد من ال ﺮاجم ال أوضحت الكث ﺮ من
املشاركات السياسية والحضارية للمرأة ،وكتاب "العقود اللؤلؤية ي
تاريخ الدولة الرسولية" ألبى الحسن ع ى بن الحسن الخزر ى
)ت٨١٢هـ١٤٠٩/م( الذي عاصر كث ﺮ من ٔالاحداث التاريخية املعنية
بالدراسة ،وشارك ف ا ،لذا كانت معلوماته أصدق وأفر املعلومات
ال أوضحت لنا الكث ﺮ من ٕالاسهامات السياسية والحضارية للمرأة
اليمنية ،كما كانت املراجع العربية من أهم مصادر ومراجع البحث
ال أفادته ي كافة مناحيه ،وم ا السفر العلم للقا إسماعيل
بن ع ى ٔالاكوع املوسوم ب "املدارس ٕالاسالمية ي اليمن" ،وكتاب
عبد ﷲ محمد الحب املعروف بـ "معجم النساء اليمنيات".

_ è…^jÖ]ÂíéßÛéÖ]ì_†¹]íÞ^ÓÚVğ÷æ
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ً
عاجزا عن
زوجها ي أمور الدولة ملا أصابه املرض -الفالج) -(٨وأصبح
إدارة شئون الحكم وأعتكف ً
بعيدا عن السياسة والحكم بناء ع ى
نصيحة ٔالاطباء ففوض ٔالامر إل ا (٩)،وبعد موت زوجها وصراعها مع
ٔالامراء الصليح ن املنافس ن عي ا الخليفة املستنصر ملكة بدون
منازع ع ى اليمن ومارست السلطة الكاملة ي كل شؤون الدولة
ً )(١٠
والدعوة الفاطمية حوا ي خمس ن عاما.
ومن أعمال هذﻩ امللكة العناية بالتنظيم ٕالاداري ،من خالل
تقسيم البالد إ ى أقاليم ومدن وعينت ع ى كل مدينة والﻩ أكفاء من
قبلها فكانت بذلك ع ى علم بكل صغ ﺮة وكب ﺮة تحدث داخل نطاق
مملك ا (١١)،كما اهتمت بالجيش واستقدمت القواد والخ ﺮات
والجنود من الخارج لتحس ن مستواﻩ ،كذلك أولت النوا ي
الاقتصادية عناية فائقة فاهتمت بالزراعة والتجارة ،وشيدت
القصور والحصون والقالع والاسبلة ومهدت الطرقات ،ونقلت
العاصمة من صنعاء إ ى ذي جبلة ،حيث الاهتمام بالعمل وٕالانتاج
ً
والزراعة ،بدال من الحرب وملع السيوف ي صنعاء (١٢)،وأوقفت
العديد من ٔالارا الزراعية ع ى طلبة العلم واملدارس (١٣)،وف ا
يستحق مدح الشاعر:
ً
وما التأنيث السم الشمس عيب وال التذك ﺮ فخرا للهالل
)(١٤
ولو أن النساء كمن عرفـنا لفضلت النساء ع ى الرجال.

 l^éßÛéÖ]ð^Šß×Öíé‰^éŠÖ]l^Ú^ã‰ý]V^⁄éÞ^m
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بن املنصور ٔالاصغر ً
سننا ؤالاقل كفاءة ،وعقب مقتل والد الدار
الشمﺴ ي الجند (١٧)،كانت تقيم ي مدينة زبيد (١٨)،فقامت
بالسيطرة والحفاظ عل ا من املماليك الذين أثاروا ال ب والسلب
بزعامة ابن عمها فخر الدين بن أسد بن رسول ،والذى حاول
ً
اعتالء العرش والسطو عليه لكنه لم يجد لذلك سبيال ،فأخرجت
الطوا بدر الدين امللقب بالصغ ﺮ من السجن الذى وضع فيه من
قبل بنت جوزة نتيجة حبه الشديد ُ
للمظفر (١٩)،وامتاز هذا
الطوا بالحنكة السياسية وأنه كان ع ى قدر كب ﺮ من تدب ﺮ
ٔالامور ،كما أمدته بالعديد من العدد والعتاد ؤالاموال لرد الهجوم
ُ
الذي يشنه املماليك ع ى زبيد ،ح قدوم املظفر الذي كان ي
املهجم (٢٠)،ثم أرسلت ألخ ا العديد من الرسائل تحثه ع ى ٕالاسراع
)(٢١
ي القدوم من أجل فك الحصار واستالم مقاليد الحكم.
ُ
وكانت زبيد أول مدينة تدخل تحت نطاق سلطان املظفر ،ثم
أكمل املس ﺮة الس ﺮداد بقية املدن والحصون ال غلب عل ا أيدى
املعتدين ،فسقطت واحدة تلو ٔالاخرى تحت مشورة ومساندة الدار
ُ
الشمﺴ  ،ومن أشد الحصون ضراوة ي الصمود أمام املظفر كان
حصن الدملوﻩ) (٢٢الذي كانت تسيطر عليه بنت جوزﻩ ،وهنا ي ر
مدى الدور الفعال للدار الشمﺴ ي املساهمة الفعلية ي اس ﺮداد
ُ
ملكه ،حيث وضعت خطة مع أخ ا املظفر لالستيالء ع ى هذا
الحصن ،فصعدت إ ى الحصن لخال ا بنت جوزة ومعها بن أخ ا
ُ
ٔالاشرف ٔالاول بن املظفر وزوجته كرهائن ،شاكية لها الخالف الدائر
بي ا وب ن أخ ا ،وبعد الاطمئنان من قبل بنت جوزة ،مكثت لد ا
عدة أيام قامت خاللها باستمالة العديد من العمال والخدم
ووعد م باألموال والخ ﺮ وإصالح ٔالامور ح تستعملهم لصالحها،
وبعد مدة أصدرت الدار الشمﺴ إشاعة بأن "البقرة الفالنية ولدت
ً
عجال برأس ن" (٢٣)،فأرادت بنت جوزة أن تراﻩ وأخذت ولد ا ونزلت
من الحصن من أجل النظر إل ا ،وطلبت من الدار الشمﺴ أن ت ل
معها فاعتذرت بأ ا مريضة ،وعندئذ سيطرت الدار الشمﺴ ع ى
الحصن واستدعت أخ ا لتسلمه ،ولم تستطيع بنت جوزة العودة
)(٢٤
إليه مرة أخرى.
كما قامت جهة صالح أم السلطان املجاهد )ت٧٦٤ .هـ/
١٣٦٢م( وزوجة السلطان املؤيد داود )ت٧٢١ .هـ١٣٢١ /م(،
باملساهمة ي إرساء قواعد ُملك ولدها وكانت له خ ﺮ مع ن ي أوقات
ٔالازمات واملحن ال تع ﺮى دولته الناشئة ،وم ا الصدام الدائر بينه
ُ
وب ن عمه املنصور أيوب بن السلطان املظفر فقبض ع ى املجاهد
وسجنه ي حصن تعز ،فقامت والدته بمراسلة غلمان اب ا وأغدقت
عل م ٔالاموال من أجل فك أسر ولدها وأقامته ي الحكم مرة أخرى
والقبض ع ى عمه املنصور أيوب (٢٥)،وأمام هذا الحادث قام ابن
عمه الظاهر بن املنصور أيوب سنة )٧٢٤هـ١٣٢٣/م( بحصار
املجاهد ي عقر دارﻩ بحصن تعز ،فقامت والدته بالوقوف بجانبه
وإمدادﻩ باألموال والرجال لفك الحصار واس ﺮداد املناطق
)(٢٦
املسلوبة.
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إن الحضور السياﺳ للمرأة ي املجتمع ليس ً
حقا فحسب ،إنما
هو واجب من واجبا ا ،فإسهاما ا تلك ليست ً
نوعا من أنواع
املزاحمة بل نوع من أنواع التكاملية لبناء مجتمع مستو ي كافة
ُْْ َ ُْْ
العناصر ،فاهلل تعا ى يقول ي محكم آياته َ واملؤ ِم ُنون َواملؤ ِم َنا ُت
ُْ َ
َ
َب ْع ُ
ض ُه ْم َأ ْول َياء َب ْع َ ْ ُ َ ْ َ ْ
وف َو َي ْ َ ْون َع ِن املنك ِر (١٥)،ومن
ض يأم ُرون ِباملع ُر ِ
ِ
ٍ
هذا املنطلق ستب ن الدراسة أهم ٕالاسهامات السياسية ال شاركت
ف ا املرأة داخل املجتمع اليم  .فقد قامت املرأة بالعديد من ٔالادوار
داخل الحياة السياسية وال من بي ا املشاركة ي تدب ﺮ شئون
البالد  -من وراء ُحجب -وإيصال العرش لورثته ،فهذﻩ أم الناصر
أيوب بن طغتك ن ال قامت عقب مقتله سنة ٥٩٩هـ ١٢١٤/م،
بإدارة أمور البالد وتدب ﺮ شئون اململكة ٔالايوبية اليمنية النقطاع
الذكور من البيت ٔالايوبي وعدم وجود من يتو ى مهام الحكم ،كما
استطاعت أن تحفز مماليك ولدها لالنتقام والثأر من قتلته ونجحت
ي هذا الصدد ،وظلت تتو ى ٔالامور ح قدوم أم ﺮ أيوبي ي موكب
الحجيج يد ى "سليمان بن تقي الدين ٔالايوبي" ،فاستدعته وتزوجت
به ثم سلمته مقاليد السلطة ،وتو ى خالل عام )٦١٢-٦١١هـ/
)(١٦
١٢١٥-١٢١٤م(.
وم م الدار الشمﺴ )ت٦٩٥هـ١٢٩٥/م( ابنة السلطان املنصور
عمر بن ع ى بن رسول )ت ٦٤٧هـ١٢٤٩/م( ،ال ساهمت ي
ُ
مساندة أخ ا السلطان املظفر يوسف بن عمر )ت ٦٩٤هـ١٢٩٤/
م( ،الس ﺮداد ملكه املسلوب من قبل بنت جوزة  -الزوجة الثانية
ُ
للسلطان املنصور -ال حاولت أن تجعل والية العهد ألب ا املفضل
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املجاهد الذى والها زعامة قومها بعد العصيان والتمرد ،وأصبحت
املتحدثة واملسئولة ع م أمامه كما منحها املجاهد العديد من
)(٣٧
الصالحيات والصالت والكسوات والنفوذ مما لم يكن لغ ﺮها.
ومن املشاركات السياسية للمرأة اليمنية ،الدور البارز ي
الصراع ب ن أبناء البيت الحاكم ،فبنت جوزة كانت تقحم نفسها ي
ٔالامور السياسية بعدما أرادت أن يش ﺮك ابن ا -املفضل والفائز -ي
إدارة حكم بعض املناطق ذات الثقل والفاعلية ي مع ﺮك ٔالاحداث
السياسية ال تشغل تلك الف ﺮة ،وأن يكونوا بجانب السلطان
ً
املنصور فيصبحوا أقرب لوالية العهد ،خاصة بعدما الحظت املكانة
ً
العظم ُ
سابقا -نتيجة لذلك أراد املنصور
للمظفر  -كما أوضحنا
إقطاع املفضل صنعاء لكنه وجد معارضة شديدة من ٔالام ﺮ أسد
الدين محمد بن الحسن بن رسول  -املقيم ع ى هذا ٕالاقطاع ي
تلك الف ﺮة -وذلك عندما َعلم بأن هدف املنصور ٔالاساس هو إرضاء
زوجته ،فأدى ذلك إ ى حدوث صدع ي العالقات وصراع فيما
)(٣٨
بي م.
بعد الرفض وٕالاصرار من جانب ٔالام ﺮ أسد الدين لجأ املنصور
إ ى منح املفضل املحالب (٣٩)،وال كانت بيد ابنه ٔالاك ﺮ املظفر،
فأدى ذلك إ ى حدوث خالف ب ن املنصور وولدﻩ املظفر مما أدخل
ٔالاسرة ي صدام مرير كان له ٔالاثر البالغ ع ى كافة منا ي الحياة
اليمنية (٤٠).كما قامت الدار الشمﺴ بدور ي هذا املن ى ،حيث
تولت رعاية وكفالة ابن أخ ا املؤيد دواد بن املظفر وكانت تحبه ً
حبا
ً
جما ،مما جعلها تساندﻩ ي الصراع القائم بينه وب ن أخيه ٔالاشرف
ٔالاول ،كما اشتد أملها عندما قبض عليه ٔالاشرف وأودعه السجن،
فسعت إ ى العاصمة الرسولية لتطلب من ٔالاشرف ٕالافراج والعفو
عن املؤيد ،لكنه رفض طل ا مما تسبب ي مرضها وأدى ي ال اية
)(٤١
إ ى حتفها سنة )٦٩٥هـ١٢٩٥/م(.
وجهة الدملوة نبيلة بنت السلطان املظفر يوسف ٔالاول )ت.
٧١٨هـ١٣١٨/م( ،ال ُعرفت بالصالح والحنكة السياسية وبح ا
الشديد البن أخ ا ٔالاشرف ٔالاول ،وال دخلت ي صدام مع أخ ا
املؤيد الذى أصيب بمرض ،فأرسلت إ ى امللك الناصر جالل الدين
محمد بن ٔالاشرف للقدوم للدعوة لنفسه ،وملا علم املؤيد بذلك
ً
مسرعا من تعز إ ى الجند حيث يقيم الناصر فحاصرﻩ وشدد
خرج
عليه الحصار ح طلب منه الذمة وعقد الصلح فيما بي م ،وع ى
ً
ً
معاديا ألخته وأمرها بال ول من حصن
موقفا
أثر ذلك اتخذ املؤيد
)(٤٢
تعز.
كما كانت جهة صالح من البارزين ي هذا املجال ،فعندما
حدث صراع ب ن املجاهد وامللك الناصر جالل الدين بن ٔالاشرف،
أصدر املجاهد أوامرﻩ بأن بيوت املنصورية مشاع للجميع ،فعاد كل
ً
من اجتمع لدى الناصر خوفا من ال ب والسلب ،وهنا برز دور جهة
صالح عندما رأت ان اك بيوت أعمام املجاهد وهتك ٔالاعراض،
فطلبت من املجاهد بالكف عن ذلك ،فأمر ً
مناديا يصيح ي الناس
بأن َم ْن أخذ ً
)(٤٣
شيئا من بيوت املنصورية فل ﺮدها.
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ولعبت جهة صالح ً
دورا ً
هاما ي الحفاظ ع ى عرش اب ا
ومرافقته ي كافه خطواته ،فعندما سافر ألداء فريضة الحج سارت
معه (٢٧)،وأثناء دخوله ي صدام مع الركب املصري وتغلبه عليه
ُ
اضطر إ ى الاستسالم فأسر وتم نقله إ ى مصر ،و ي هذﻩ ٓالاونة كانت
والدته تراقب املوقف عن ُبعد بسبب عدم إمكانية الدخول ي
صدام مع القوات املصرية ،وسعت ي اس ﺮداد ما تبقى من أمالك
ولدها من خيل وبغال وآالت ثم عادت إ ى اليمن حزينة (٢٨)،وبعد
بلوغها الديار اليمنية لم تظهر ً
شيئا وأقيم لها الاحتفاليات والزينة
وطلبت أوالد اب ا ليكونوا بجان ا ح ال يصي م أي مكروﻩ،
وتحصنت ي حصن تعز ،ثم استدعت خ ﺮة ٔالامراء والرجال ال
تثق ف م من أجل ٔالاخذ بمشاور م وس ﺮ ٔالامور ع ى ما يرام ح
عودة املجاهد ،وطلبت من الصالح ن الدعاء لرجوع املجاهد
ً )(٢٩
فبشروها بعودته قريبا.
عانت جهة صالح أثناء مدة غياب املجاهد من ك ﺮة الف ن
والصراعات القبلية ال شهد ا البالد ،السيما بعد خروج
املعازبة (٣٠)،والقرشي ن (٣١)،مرات متتالية ،فبذلت مجهود كب ﺮ ي
الوقوف أمام تلك الصدامات ال كانت دف لقطع أواصر ال ﺮابط
ب ن أجزاء الدولة ،وبذلت الكث ﺮ من ٔالاموال من أجل ذلك (٣٢)،كما
هيأت املدن ؤالامراء والرجال الستقبال املجاهد بعد فك أسرﻩ
وأقامت الاحتفاليات ً
فرحا بذلك (٣٣).كذلك كانت جهة طئ )ت٧٨٤ .
هـ١٣٨٢/م( من النساء البارزات ال اتسمت بالحنكة السياسية
والعبقرية الفذة ي إدارة شئون البالد ووصفت بأ ا سيدة ملوك
الشام واليمن (٣٤)،فبعد وفاة زوجها امللك ٔالافضل العباس سنة
)٧٧٨هـ١٣٧٦/م( ،استدعت ٔالامراء ؤالاعيان وكبار رجال الدولة
وعلما ا ووجوﻩ ٔالاشراف ومشائخ العرب ،وأغدقت عل م العديد
من الهدايا والكسوات والجوائز السنية ؤالاموال ،ثم طلبت م م
الوالء والطاعة لألشرف الثاني إسماعيل )ت٨٠٣.هـ١٤٠٠/م(
فأعلنوا له الطاعة والبعد عن املناؤين لسياسته و ذﻩ السياسة
)(٣٥
الحكيمة أرست دعائم مملكة ٔالاشرف الثاني.
لم يقتصر ٔالامر ع ى نساء البيت الحاكم ي التوجه السياﺳ
لألحداث من خالل مشور م ومواقفهن ال غ ﺮت مجراها ،حيث
شاركت العديد من نساء املشائخ والقبائل وال من أشهرهم
الشيخة بنت جابر زوجة الشيخ ابن القراب ي  -أحد كبار مشايخ
العرب وأرفعهن م لة ي امة -وذلك أثناء التجاء السلطان املظفر
إليه ي صراعه مع منافسوﻩ ع ى الحكم ليقف إ ى جانبه ويساعدﻩ،
ُ
فصاحب هذا ٔالامر مهانة املظفر من قبل قبيلة ابن القراب ى الذين
كانوا يدخلون عليه بدون استئذان ويخاطبونه بدون ألقاب،
فتدخلت بنت جابر لوضع حد لهذا ٔالامر ،كما أمرت بحاجب يقف
)(٣٦
ع ى بابه.
وتولت العديد من النساء اليمنيات زعامة القبائل ال تقط ا،
مثل الشيخة بنت العاطف املعزبية ال احتلت مكانة عظيمة ب ن
قومها املعازبة ي منطقة امة ،وكانت ع ى عالقة طيبة بالسلطان
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و ي مضمار الواقع السياﺳ للمرأة اليمنية ،كان الس ي ي حل
القضايا وٕالاشكاليات وفك ٔالاسرى ،مثل قيام الدار النجم ابنة
ٔالام ﺮ ع ى بن رسول وأخت السلطان املنصور ،بالتوسط لدى ابن
أخ ا املظفر لإلفراج عن أخو ا بدر الدين الحسن وفخر الدين أبى
بكر القادم ن من مصر والذي زجهم ي سجن مدينة حيس) (٤٤سنة
)٦٤٩هـ١٢٥١/م( ،لكنه رفض واحتجب ع ا (٤٥).وهذﻩ الدار
الشمﺴ ال كانت لها ُحظوة لدى أخ ا السلطان املظفر وكان
يح ﺮم أراءها ويأخذ بمشور ا ،وال طلبت منه التخفيف عن ابن
عمها ٔالام ﺮ فخر الدين بعد أن تم القبض عليه وتقييدﻩ بالحديد
وتسليمه لألم ﺮ مبارز الدين برطاس الذى ُعرف بج ﺮوته ،ففعل
ً
وتقديرا (٤٦).وطلبت جهة صالح من املجاهد ٕالافراج عن
ذلك اح ﺮ ًاما
املسجون ن السياسي ن من ملوك وأمراء ب رسول فنفذ طل ا
وأطلق سراحهم ثم أسك م قرية السالمية بزبيد ،وكان الغرض من
ذلك من وجهه نظر جهة صالح كسب الود واملحبة معهم ،وعلو
)(٤٧
شأن املجاهد أمام الخاصة والعامة.
كما كان من ب ن ٕالاسهامات النسائية ي امليدان السياﺳ ،
مشارك ن ي املعارك والحروب ،حيث يذكر أن أحد النساء قد
جمعت ي إحدى املعارك ال دارت رحاها ب ن أهل جعر ،وابن
ً
أصهب من أها ي وصاب ،خالل يوم واحد ،ثمانية عشر ً
ترسا فضال
عما جمعته من غنائم ومؤن ،مما يعطي إشارة باملساهمة ي
الحروب إ ى جانب الرجال ،كما شاركت ي تضميم الجروح ،وج ﺮ
)(٤٨
الكسور ،وغ ﺮ ذلك من ٔالاعمال الخاصة ا.
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الفقهاء والعلماء لشدة الحاجة إ ى ٔالاموال،
)(٥١
خوص النخيل وغ ﺮها من الحرف.
وكانت التجارة أحد ميادين العمل ٕالانتا ي ال توضح املشاركة
الفعلية للمرأة ،فسافرن ببضائعهن إ ى مناطق متفرقة من الديار
اليمنية وخارج اليمن إ ى مكة والحجاز وغ ﺮها من البلدان ،وم م
السيدة عائشة بنت العجمية )ت ٨٠١.هـ١٣٩٨/م( ال كانت تسكن
عدن وتسافر بتجار ا إ ى مكة (٥٢)،كما كانت املرأة اليمنية تساهم
ي البيع والشراء ي ٔالاسواق اليومية ؤالاسبوعية واملوسمية ال
تنعقد ي املناطق اليمنية ،ويش ﺮ إ ى ذلك ابن املجاور بأن املرأة
ً
اليمنية تم ت بالنشاط والحركة خاصة نساء ٔالارياف حيث يخرجن
ً
باكرا من مناطق سك م إ ى السوق وهن محمالت بالبضائع ،قاطعة
بذلك املسافات الشاسعة ب ن الجبال ،ؤالاودية ،والشعاب،
والسهول ح تفرش بضاع ا ي السوق مع بداية اليوم ،ثم تمارس
البيع والشراء خالل يومها هذا ،ثم تش ﺮى متطلبات بي ا وأسر ا
وتعود إ ى بي ا محملة قاطعة نفس املسار ،وتظل ع ى هذا الحال
)(٥٣
ً
ردحا من الزمان.
كما كانت مهنة الداللة من املهن املرتبطة بالتجارة ،وتعرف
القائمة ا بلقب "الداللة" و ى من املهن املربحة للنساء ي هذا
العصر ،وتتسم طبيعة عملها بالقيام بشراء بضائع ومنتجات
متنوعة من التاجر الرئيس ع ى أن تسدد ٔالاموال ي ف ﺮة الحقه ،ثم
تقوم ببيع هذﻩ البضائع ع ى نساء ج ﺮا ا ي منطق ا السكنية
وغ ﺮها من املناطق ،وتكون معروفة لد ن ،ويتخلل هذا العمل
مقدرة ع ى معرفة املتطلبات ال تحتاجها نساء تلك املناطق واملهارة
ي التعامل والصدق ؤالامانة والوفاء ،وتم ت ً
أيضا بالربح الوف ﺮ
ً
نظرا لبيع السلعة بمقدار الضعف ن (٥٤)،كما شاركت املرأة اليمنية
ً
بالعمل ي املوانئ  -كميناء عدن -خاصة ي تفتيش النساء القادمات
)(٥٥
مع السفن ال ترسو ي امليناء.
و ي امليدان الاجتما ي قدمت سيدات اليمن العديد من
الخدمات الجليلة وال من بي ا ،تنشئة ٔالاجيال و يئ م لالنخراط
داخل الوسط الاجتما ي وتأهيلهم ليكونوا ع ى قدر كب ﺮ ،ومن
الشواهد ع ى ذلك أن الحرة ابنة الفقيه عبد ﷲ بن سالم ٔالاصب ي
وزوجة الفقيه يح بن فضل املليكى )ت٦٢٩ .هـ١٢٣١/م( عرفت
بالصالح والتقوى والعناية بأوالدها وتنشئ م تنشئة سليمة ح كان
م م العلماء والفقهاء (٥٦).والحرة ابنة الشيخ عمران الصو ي )ت.
٦٨٢هـ١٢٨٣/م( ال ارتقت بأبنا ا وعلم م القرآن الكريم وتلقوا
حسان بن أسعد
العلم وال ﺮبية السليمة (٥٧)،وزوجة القا
العمراني ال تكفلت بولدها أثناء سجنه وتعذيبه ،وسافرت إ ى مكة
عند أهلها واعتنت به وبعلمه ،فعندما ك ُ ﺮ تو ى قضاء زبيد سنة
)(٥٨
)٧٢٣هـ١٣٢٣/م(.
و ي مجال الخدمات الاجتماعية ،تبنت النساء العديد من
قضايا وإشكاليات وهموم الفئة املستضعفة ،من خالل التصدق
ً
ؤالانفاق عل م وخاصة طلبة العلم الفقراء ،ؤالايتام ،وتوف ﺮ
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لم يقتصر التواجد النسائي داخل املجتمع اليم ع ى
املشاركات السياسية فحسب ،بل امتد للمساهمة ي ميادين الحياة
العامة من نوا ي اقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة ،ونوا ي
اجتماعية ككفالة اليتيم وتب قضايا الفئات املستضعفة ،ونوا ي
عمرانية كتشييد املساجد ،واملدارس ،والدور ،ؤالاسبلة ،وتمهيد
الطرقات ،وأخ ًﺮا دورها املعر ي الفعال وإسهاما ا داخل النتاج
التأليفي .فاملرأة اليمنية كان لها ً
دورا كب ًﺮا ي النشاط الاقتصادي،
ً
حيث عملت بالزراعة وج الحاصالت إ ى جانب الرجل خاصة ي
املواسم ال يكون ا الزرع والحصاد ،ويذكر مؤرخو تلك الف ﺮة أن
النساء شاركن الرجال ي العمل بالزراعة السيما أيام املواسم ال
يزيد ف ا الزرع والحصاد ،ويرتفع ف ا ٔالاجور مما شجع العديد
م ن  -نساء الطبقات الكادحة -للعمل ي ٔالارض والحصول ع ى
)(٤٩
ٔالاموال.
كما شاركت املرأة ي مزاولة العديد من الحرف والصناعات ال
تسمح أوقا ن وقدر ن ا ،مثل الغزل والنسيج ال عملت به
زوجة ٔالام ﺮ شمس الدين ع ي بن رسول أم السلطان املنصور أثناء
وقت فراغها ،فقامت بشراء القطن وغزله ،كما قامت العديد من
نساء العامة ذا العمل وبيعه ي السوق وأغل ن من شريحة نساء
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والثانية املعروفة باسم املدرسة السيفية الك ﺮى ي زبيد ،ورتبت
العديد من الفقهاء والطلبة وأجرت عليه ٔالاوقاف (٦٩)،والجهة
ُ
الكريمة ماء السماء ابنة السلطان املظفر ٔالاول ال شيدت املدرسة
ً
ً
وأيتاما يقرءون القرآن
معلما
الواثقية ي مدينة زبيد ،ورتبت ف ا
ً
ومدرسا وطلبة يقرءون العلم وأوقفت ع ى الجميع العديد
الكريم،
)(٧٠
من ٔالامالك ال تقوم بكفاي م ،وم م جهة الطوا جمال
الدين معتب بن عبد ﷲ ٔالاشرف ال أنشأت املدرسة املعتبية ي
ً
مدينة تعز ،ورتبت ا ً
ً
ومعلما وطلبة يتعلمون القرآن
ومؤذنا
إماما
)(٧١
الكريم.
كما شاركت بعض ٔالام ﺮات ي إنشاء وتعم ﺮ املدارس مثل ٔالام ﺮة
لؤلؤة زوجة ٔالام ﺮ ع ي بن رسول ،وأم امللك املنصور عمر بن ع ي بن
رسول ،ال أنشأت املدرسة العومانيـة ي قرية عومان من مديرية
جبلة بمحافظة إب ،ورتبت ا العديد من الفقهاء وطلبة العلم
وأوقفت عليه العديد من ٔالاوقاف (٧٢)،ؤالام ﺮة جهة دينار ابنة ٔالام ﺮ
محمد بن ع ي بن رسول وإحدى زوجات امللك املظفر يوسف ،وأم
ابنه امللك املؤيد داود ،ويذكر املؤرخون بأنه كان لهذﻩ ٔالام ﺮة
مدرسة ابتن ا ي قرية مدية بمديرية ذى السفال بمحافظة إب،
ورتبت ا العديد من الطلبة واملدرس ن وأحبست عل م العديد من
ؤالاوقاف ال تقوم بكفاي م ،وألحقت ذﻩ املدرسة
ٔالارا
ُ
)(٧٣
معالمة )كـتاب( لتعليم ٔالاطفال القرآن الكريم والقراءة والكتابة،
والحرة زهراء بنت ٔالام ﺮ بدر الدين بن الحسن بن ع ي بن رسول
ال ابتنت مدرسة ب خض ﺮ بذى جبلة (٧٤)،وشاركت الجوارى ي
ُ
تشييد املدارس مثل ماشطة الحرة بنت جوزة ال تنسب إل ا
املدرسة الشقرية ي مدينة الجند (٧٥)،أما نساء العامة فقد كان
لد م دور ي بناء املدارس مثل الحرة سيدة بنت أحمد النظارى
)(٧٦
ال بنت مدرسة النظارى ي إب.
كما كان للمرأة اليمنية دور فعال ي ميادين العلم والثقافة،
فقد أدلت بدلوها داخل عملية التعليم ،فمارست التدريس وقادت
حلقات العلم وارتادت ب ن جنباته ،وساهمت ي ٕالانتاج التأليفي
والفكري ،ومن النساء العاملات اليمنيات ،ابنه الفقيه أبى عمر بن
عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن حسان املعروف بالقدﺳ )ت.
٦٨٨هـ١٢٨٩/م( ال كانت من فقهاء عصرها حازمة عفيفة قارئة
كاتبة ،وكانت تلقى العلم ي رحاب الرباط الذي ابتناﻩ والدها ي
إب (٧٧).ومن النساء البارزات الحرة الصالحة هند بنت محمد بن
ع ي القوتاتى زوجة الفقيه أحمد بن يوسف املكى ،وال ُعرفت
بالعاملة الصالحة ملا تلم به من معارف وعلوم ،وكانت تدرس للطلبة
من منتصف الليل إ ى وقت الض ى ،واستفاد م ا الكث ﺮ من حملة
)(٧٨
العلم.
بن املفضل بن العفيف
وكانت الشريفة صفية بنت املرت
الحسنية )ت٧٧١ .هـ ١٣٦٩ /م( من ذرية ٔالامام الهادى يح بن
ً
الحس ن ،ال تلقت العلم ع ى يد والدها وبلغت من العلم مبلغا
كب ًﺮا ،ولم يكن لها شغل غ ﺮ التدريس وطلب العلم وكانت تنسخ
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الكسوة ،والطعام والشراب ،ومتطلبات العملية التدريسية ،ومن
أشهرهم الدار النجم ابنه ٔالام ﺮ شمس الدين ع ي بن رسول ال
كانت تشارك ي ميدان ٕالانفاق ع ى املر العاجزين بدفع نفقة
العالج وتبحث عن هؤالء املر  (٥٩).ومن املشارك ن ي تقديم
ُ
الخدمات الاجتماعية ماء السماء ابنة السلطان املظفر ال اتسمت
بك ﺮة الصدقة وٕالاحسان ع ى الفقراء واملساك ن ؤالايتام وتكفلت
بمتطلبا م املادية وأوقفت عل م العديد من ٔالاوقاف (٦٠)،وجهة
فاتن ابنه السلطان املؤيد ال أوقفت العديد من ٔالاوقاف ع ى
)(٦١
أعمال ال ﺮ وٕالاحسان ع ى الفقراء واملساك ن ي وادي زبيد،
وزوجة السلطان ٔالاشرف الثاني ال اش رت بفعل الخ ﺮات وإقامة
السبل وإصالح املدرجات والعقبات ي الطرق ،والتصدق ع ى طلبة
العلم والفقراء (٦٢)،ومن نساء العامة زوجة الفقيه صالح بن عمر
السوادى ال اش رت بالصالح ،والفضل ،والورع ،والتصدق ع ى
)(٦٣
الفقراء ،والسائل ن ،وأصحاب الحاجات.
كما شاركت النساء اليمنيات ي حركة ٕالانشاء والتعم ﺮ
املنتشرة ي ذلك العصر ،وال يدخل ي إطارها املساهمة الفعالة
للمرأة ي الر ي بالعلم ومؤسساته وتطوير ٔالاداء التعليم وال ضة
املعرفية ،فشيدوا العديد من دور العلم وأربطته ي مختلف مناطق
اليمن ،ومن أبرزهن الدار النجم ابنة ع ي بن رسول ال أنشأت
ً
مسجدا ي ذى جبلة ،ورتبت فيه مدرس ن وطلبة ،كما شاركت ي
ترميم العديد من املآثر الدينية والعلمية (٦٤)،وشيدت جهة صالح
والدة السلطان املجاهد مسجد ي قرية ال ﺮيبة من وادى زبيد
ورتبت فيه إمام ومؤذن وقيم ومعلم وأيتام يقرءون القرآن ،كما
ً
ألحقت به سبيال لشرب الدواب (٦٥).وشاركت نساء ٔالاشراف ي
حركة ٕالانشاء والتعم ﺮ ملعاقل العلم ،حيث قامت فاطمة بنت ٔالام ﺮ
أسد الدين بن إبراهيم الكردى زوجة ٔالامام صالح الدين محمد
املهدي )ت٧٩٣ .هـ١٣٩٠ /م( بالعناية بمسجد ٔالا ر بصنعاء سنة
)٧٧٦هـ١٣٧٤/م( فكان من أحسن مساجد صنعاء من حيث
)(٦٦
الحسن والاتساع الفائق.
ولم تقتصر تلك املشاركة من جانب ٔالام ﺮات وسيدات البيت
الحاكم بل شاركت ف ا الجواري مثل جواري جهة صالح الدين أم
ً
مسجدا عند
السلطان املجاهد ،وهما الحاجة سمح ال ابتنت
ً
سوق الشباك بزبيد ،والحاجة قنديل ال ابتنت مسجدا عند باب
ً
مسجدا جنوبى دار
القرتيب بزبيد ،والحاجة غصون ال شيدت
)(٦٧
السلطان بزبيد ،وأوقفن العديد من ٔالاوقاف ،وشاركت نساء
العامة ي تشييد دور العلم مثل الحرة حسنة بنت محمد املصري
ً
مسجدا ي وصاب ،وشيدت زوجة
)ت٦٥٥ .هـ١٢٥٧/م( ال ابتنت
الشيخ سليمان بن مسعود الغياثي ي سنة )٧٨٠هـ١٣٧٨/م( جامع
)(٦٨
ً
مجمعا للمصل ن يوم الجمعة.
معذرة ي وصاب وكان
ً
وشيدت النساء اليمنيات العديد من املدارس وخاصة أبناء
البيت الحاكم ،ومن أبرزهن أم امللك املظفر يوسف ال أنشأت
مدرست ن ٔالاو ى ُعرفت باسم مدرسة أم السلطان ي مدينة تعــز،

دراﺳﺎت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

٧٦

ٔاحمد محمد عبد الحميد ،الم ٔراة اليمنية...

الكتب بخطها ،وتزوجت رغبة ي تحصيل العلم ع ى يد زوجها،
وكانت تراجع العديد من العلماء ي مسائل عدة ،ولها العديد من
املصنفات مثل رسالة بديعة ي نصيحة ابن ا حورية بنت محمد بن
يح القاسم َ (٧٩).
وممن وصفت بالعلم السيدة الشريفة الفاضلة
)ت٧٩١.هـ١٣٨٨/م( كانت من بيت علم وذو
فاطمة بنت املرت
فضل وبرعت ي علوم الفقه واللغة ،ورثاها أحد الشعراء بقوله:
)(٨٠
وأنت أم ﺮة املؤمنات.
أم ﺮ املؤمن ن أخوك فينا
و ي الوقت نفسه شاركت النساء اليمنيات ي إلقاء الشعر ي
الاحتفاالت واملجالس ال كان يقيمها مشائخ وزعامات وسلطانات
القبائل ،شأ ن ي ذلك شأن كبار الشعراء ،وم م الشاعرة بنت
السودوى ال عاصرت الشاعر محمد بن حم ﺮ ،وكث ًﺮا ما توهب
هذا الشعر لكبار وزعامات القبائل ،حيث كان الشيخ محمد بن
زكرى القراب ى يعط ا ٔالاموال لفصاح ا وإجاد ا ،ومن شعرها:
قد غ ﺮوا عهد الوداد
ما بال أهلك يا سعاد
)(٨١
والسمهريات الحداد.
تحم م جدد الجهاد

دراﺳﺎت

 شاركت املرأة اليمنية ي حركة ٕالانشاء والتعم ﺮ املنتشرة داخلاملجتمع اليم  ،فشيدن الكث ﺮ من املآثر الدينية والعلمية
كاملساجد واملدارس ؤالاسبلة وتمهيد الطرقات.
 ساهمت العاملات اليمنيات بدور فعال ي ميادين العلموالثقافة ،حيث أدلت بدلوها داخل عملية التعليم فمارست
التدريس ،وقادت حلقات العلم ،وارتادت ب ن جنباته،
وساهمت ي ٕالانتاج الفكري.
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أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج الهامة و ي:
 احتفاظ املرأة اليمنية بكينون ا ومكان ا ع ى مر ٔالازمان ،حيثأ ا امتازت بالكث ﺮ من املهارات والصفات الحميدة ال أهل ا
لس ﺮ أغوار كافة منا ي الحياة العامة من قيادة ،وسياسة،
واجتماع واقتصاد وغ ﺮها من املجاالت.
ً
 إن الحضور النسائي ي مع ﺮك الساسة ليس حقا فحسب بلواجب كبا ي واجبا ا ،وليس نوع من أنواع املزاحمة ،إنما هو
نوع من أنواع التكاملية لبناء مجتمع مستو ي كافة العناصر.
 بروز التواجد الفع ي للسيدة اليمنية داخل امليدان السياﺳمن خالل إدارة وتدب ﺮ شئون الحكم وٕالادالء بمشور ا مما
يعكس مدى الخ ﺮة والحنكة والدراية باألمور السياسية.
 إيضاح املقدرة النسائية ع ى الصمود أمام ٔالازمات ودخولميدان الصراعات ال تع ﺮي نشأة الدول ،وتو ي زعامات
القبائل ال تقط ا وتصبح املتحدثة الرسمية لها ،وبيان الدور
الرائد للمرأة اليمنية ي حل ٕالاشكاليات والقضايا املثارة.
 ظهور التواجد النسائي داخل ميادين العمل ٕالانتا ي سواءالزرا ي أو امل أو التجاري ومدى املشاركة الفعلية ي هذا
املن ي.
 ساهمت النساء اليمنيات بقوة ي امليدان الاجتما ي ،فقدمنالخدمات الاجتماعية الجليلة كتنشئة أجيال عدة قادرة ع ى
الانخراط داخل الوسط الاجتما ي والتفاعل الجدي ،كذلك
تب قضايا وهموم الفئات املستضعفة.
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العمارة اليمنية ي العصر ٕالاسالمي ،مجلة ٕالاكليل ،العدد ،٢٧صنعاء،
٢٠٠٢م ،ص.٦٨
ن
) (١٤حس ن الهمذانى :الصليحيو  ،ص.١٤٣
) (١٥سورة التوبةٓ :الاية .٧١
) (١٦ابن حاتم :السمط الغا ى الثمن ي أخبار الغز ي اليمن ،تحقيق ركس
سميث ،طبع ضمن مجموعة جب التذكارية ،لندن١٩٧٤،م ،ص -١٥٨
.١٥٩
) (١٧الجند :تقع ي الشمال الشر ي من مدينة تعز ع ى بعد  ٢٢كم ،وسميت
ذا الاسم نسبه إ ى جند بن شهران أحد بطون املعافر .انظر :الهمدانى:
صفة جزيرة العرب ،تحقيق محمد بن ع ى ٔالاكوع ،مكتبة ٕالارشاد،
صنعاء ،الطبعة ٔالاو ى١٩٩٠ ،م ،ص.٩٩
) (١٨ابن حاتم :السمط الغا ي ،ص .٢٣٤
) (١٩الجندي :السلوك ي طبقات العلماء وامللوك ،تحقيق محمد بن ع ى
ٔالاكوع ،وزارة ٕالاعالم والثقافة ،صنعاء ،الطبعة ٔالاو ى١٩٨٩ ،م ،ج،٢
ص.٤١
) (٢٠املهجم :مدينة اميه مشهورة شرق مدينة الزيدية ،كانت عاصمة امة
الشمالية ً
قديما ،أول َمن اختطها الحس ن بن سالمة ،وجدد عمار ا امللك
املظفر سنة ) ٦٤٧هـ١٢٤٩/م( .انظر :إبراهيم املقحفى :معجم البلدان
والقبائل اليمينة ،دار الكلمة للطباعة والنشر ،صنعاء٢٠٠٢ ،م ،املجلد
الثاني ،ج ،٤ص.١٦٧١
) (٢١ابن حاتم :السمط الغا ي ،ص .٢٥٤-٢٤٦
) (٢٢الدملوﻩ :قلعة منيعة مشهورة فوق قرية املنصورية من جبل الصلو ،ع ى
بعد نجو ٦٠كم جنوب شرق مدينة تعز ،اش رت بحصان ا ومناع ا،
ولعبت دورا كب ﺮ ى حروب ب أيوب وبنو رسول .انظر :املقحفى :معجم
البلدان ،املجلد ٔالاول ،ج ،٢ص.٦٢١
) (٢٣الخزر ي :العقود اللؤلؤية ى تاريخ الدولة الرسولية ،تحقيق محمد بن
ع ى ٔالاكوع ،مركز الدراسات والبحوث اليم  ،صنعاء ،الطبعة الثانية،
١٩٨٣م،ج ،١ص.١٠٢ -١٠١
) (٢٤ابن الدبيع :قرة العيون بأخبار اليمن امليمون ،تحقيق محمد بن ع ى
ٔالاكوع ،دار بساط ،ب ﺮوت ،الطبعة الثانية١٩٨٨ ،م ،ص.٣٨٤
) (٢٥ابن عبد املجيد :تاريخ اليمن املسمى بهجة الزمن من تاريخ اليمن ،تحقيق
عبد ﷲ محمد الحب وأحمد محمد السنباتى ،دار الكلمة اليمانية،
صنعاء ،الطبعة ٔالاو ى١٩٨٨،م ،ص.٢٨٩ -٢٨٧
) (٢٦الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،٢ص.٤٧
) (٢٧مجهول :تاريخ الدولة الرسولية ي اليمن ،تحقيق عبد ﷲ محمد الحب ،
دار الكاتب العربي ،دمشق ،طبعة ١٩٨٤م ،ص.٦١
) (٢٨الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،٢ص ص.٨٥-٨٣
) (٢٩الشر ى :طبقات الخواص أهل الصدق وٕالاخالص ،تحقيق عبد ﷲ
محمد الحب  ،الدار اليمنية للنشر والتوزيع ،صنعاء ،الطبعة ٔالاو ى،
١٩٨٦م ،ص.١٩٢ -١٩١
) (٣٠املغازبة :قبيلة مشهورة تنسب إ ى معزب بن عبيد بن محمد بن زيد بن
زوال ،و ي بطن من قبيلة ٔالاشاعر اليمنية ،وغالب سكا ا من زبيد وبيت
الفقيه .انظر :عس ﺮى مسفر :أبو الحسن الخزر ي وآثارﻩ التاريخية،
رسالة دكتوراﻩ ،كلية العلوم ٕالانسانية ،جامعة ٕالامام محمد بن سعود،
الرياض١٩٨٦ ،م ،ص .١٣ -١٢
) (٣١القرشي ن :بطن من قبيلة ٔالاشاعر اليمنية ،غالب سكا ا من وادى رمح
ولهم قرية تعرف باسمهم .انظر :الشر ى :طبقات الخواص ،ص.٢٣٣
) (٣٢يح بن الحس ن :غاية ٔالامانى ى أخبار القطر اليمانى ،تحقيق سعيد
عبد الفتاح عاشور ،دار الكتاب ،القاهرة١٩٨٦ ،م ،ج ،٢ص.٥١٦
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) (١حياة عبد القادر أحمد املرﺳ  :دور السيدة أروى بنت أحمد الصلي ي ي
اليمن )٥٣٢-٤٧٣هـ١١٣٨-١٠٨٠/م( ،رسالة ماجست ﺮ ،كلية الشريعة
والدراسات ٕالاسالمية ،جامعة امللك عبد العزيز١٩٨٠ ،م ،ص.١٦٢
) (٢سورة الليل :أية رقم ).(٤ – ٣
ى
) (٣ابن زبارﻩٔ :الانباء عن دولة بلقيس وسبأ ،مكتبة اليمن الك ﺮ  ،صنعاء،
١٩٨٤م ،ص١٢؛ زياد م  :بلقيس – امرأة ٔالالغاز وشيطانة الجنس ،رياض
الريس للكتب والنشر ،الطبعة الثانية١٩٩٨ ،م ،ص ص٧٠-٦٦؛ بلقيس
الحضرانى :امللكة بلقيس -التاريخ ؤالاسطورة والرمز -دراسة ي مكانة
ملكة سبأ ي الديانات السماوية ولدى املؤرخ ن و ى املثيولوجيا و ى ٔالادب
اليم  ،بغداد١٩٩٤ ،م ،ص.١٩
) (٤ابن الدبيع :الفضل املزيد ع ى بغية املستفيد ي أخبار مدينة زبيد ،تحقيق
يوسف شلحد ،دار العودة ،ب ﺮوت١٩٨٣ ،م ،ص.٥٢
) (٥نفس املصدر ،ص.٧٠
) (٦عصام الدين الفقي :اليمن ي ظل ٕالاسالم منذ فجرﻩ ح قيام الدولة
الرسولية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة ٔالاو ى١٩٨٢،م ،ص ص،١٣٤
١٣٧؛ عبد العزيز املقالح :قراءة ي فكر الزيدية واملع لة ،دار العودة،
ب ﺮوت ،طبعه ١٩٨٢م ،ص .١٦٦
) (٧حس ن الهمدانى :الصليحيون والحركة الفاطمية ي اليمن من -٢٦٨
٦٢٦هـ ،دار التنوير ،ب ﺮوت ،الطبعة الثالثة١٩٨٦ ،م ،ص ١٤٣؛ محمد بن
إسماعيل الكبﺴ  :اللطائف السنية ي أخبار املمالك اليمنية ،مطبعة
السعادة ،مصر١٩٨٤ ،م ،ص.٢٦
) (٨الفالج :مرض يسبب الرعشة وعدم الاتزان ي الجسم ،أصيب به املكرم بن
ع ى بن محمد الصلي ى أثناء صدامه مع النجاحيون وفك أسر أمه أسماء
بنت شهاب من قيودهم ي زبيد .انظر :عفت حمزة :نساء حكمن اليمن ،دار
ابن حزم ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى١٩٩٩ ،م ،ص .١٦٥
) (٩عمارة اليم  :تاريخ اليمن املسمى املفيد ي أخبار صنعاء وزبيد وشعرا ا
وملوكها وأعيا ا وأدبا ا ،تحقيق محمد بن ع ى ٔالاكوع ،املكتبة اليمنية
للنشر والتوزيع ،صنعاء ،الطبعة الثانية١٩٨٥ ،م ،ص.١٣٣
) (١٠حياة عبد القادر :تاريخ اليمن وعالقته بالدولت ن العباسية والفاطمية-
دراسة ي ٔالاحوال السياسية والعلمية ي القرني ن الخامس والسادس
الهجري ن ،رسالة دكتوراﻩ ،جامعة امللك عبد العزيز ،كلية الشريعة
والدراسات ٕالاسالمية١٩٨٨ ،م ،ص .٢٦٢ - ٢٦٠
) (١١حياﻩ عبد القادر أحمد املرﺳ  :دور السيدة أروى بنت أحمد الصلي ى ي
اليمن ،ص.١٤٣-١٤٢
) (١٢فاطمة أحمدي :الصليحيون وأثارهم املعمارية ي اليمن ،مجلة العلوم
ٕالانسانية ،املجلد الثاني ،العدد )٢٠٠٤ ،(١١م ،ص.٢٢
) (١٣عمارة اليم  :املفيد ي تاريخ صنعاء ،ص٢٣٧ ،١٦٨ ،١١٥؛ عبد الرحمن
املختار :الحياة العلمية ي اليمن ي القرني ن الخامس والسادس
الهجري ن ،رسالة دكتوراﻩ ،قسم التاريخ ،كلية ٓالاداب ،جامعة صنعاء،
٢٠٠٤م ،ص١٠٤ -١٠١؛ عبد العزيز السنيدي :املدارس وأثرها ع ى
الحياة العلمية ي اليمن ي عصر الدولة الرسولية )-١٢٢٩/٨٥٨-٦٢٦
١٤٥٤م( ،رسالة ماجست ﺮ ،جامعة ٔالامام محمد بن سعود ،الرياض،
١٩٩٠م ،ص ٤٧-٤٥؛ عبد الحكيم العر  :الدولة الرسولية ي عهد
السلطان املظفر يوسف بن عمر)٦٩٤-٦٤٧هـ( :دراسة سياسية
حضارية ،رسالة ماجست ﺮ ،جامعة عدن ،اليمن٢٠٠٦ ،م ،ص١٦١ -١٦٠؛
عبد ﷲ الحداد :مسجد ومدرسة التكية بحيس دراسة معمارية أثرية،
مجلة ٕالاكليل ،صنعاء ،العدد٢٠٠٢ ،٢٦م ،ص ٣٩؛ محمد العروﺳ :
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ٔاحمد محمد عبد الحميد ،الم ٔراة اليمنية...

) (٦١ابن الدبيع :الفضل املزيد ،ص.١٠٠
) (٦٢الوصابى :تاريخ وصاب ،ص.٢٠٢
) (٦٣الجندي :السلوك ،ج ،٢ص.٢٩٤
) (٦٤املصدر نفسه والجزء ،ص.٢٥٣ -٢٥٢
) (٦٥الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،٢ص.١١٩
) (٦٦عبد ﷲ الحب  :دراسات ي ال ﺮاث اليم  ،كتاب الكلمة ،دار العودة،
ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى١٩٩٧،م ،ص٧٥؛ معجم النساء اليمنيات ،ص.١٥٢
) (٦٧ابن الدبيع :الفضل املزيد ،ص .١٠٦
) (٦٨الوصابى :تاريخ وصاب ،ص.٣١٧
) (٦٩الجندي :السلوك ،ج ،٢ص١١١،١٣٠،٥٨٢؛ الخزر ى :العقود اللؤلؤية،
ج ،٢ص٥٠؛ ٔالاكوع :املدارس ٕالاسالمية ي اليمن ،مؤسسة الرسالة،
ب ﺮوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة١٩٨١ ،م ،ص .٨٥
) (٧٠الخزر ى :املصدر السابق ،ج ،٢ص ص.١٧٢ ،٢٣
) (٧١ابن الدبيع :الفضل املزيد ،ص ،١١١ ،١٠٨السنيدي :املدارس وأثرها ع ى
الحياة العلمية ،ص.١٤٥
)ٔ (٧٢الاكوع :املدارس ٕالاسالمية ،ص.٦٦-٦٥
) (٧٣املرجع نفسه ،ص.١٦٩-١٦٨
) (٧٤الخزر ي :املصدر السابق ،ج ،١ص.٩٨
) (٧٥الجندي :السلوك ،ج ،٢ص.٢٥٣
)ٔ (٧٦الاكوع :املدارس ٕالاسالمية ،ص٢٣٩ -٢٣٨؛ وللمزيد عن املشاركة ي إنشاء
وتعم ﺮ املدارس .انظر :ابن الدبيع :الفضل املزيد ،ص١٠٨ -٩٩؛ الخزر ي:
العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص٣٤١ -٣٤٠؛ ج ،٢ص،١٧٥ -١٧٤ ،١١٩
السنيدي :املدارس وأثرها ع ى الحياة العلمية ،ص .١٧٥ ،١٧٠
) (٧٧الجندي :السلوك ،ج ،٢ص.٦١
) (٧٨الصابي :تاريخ وصاب ،ص.٢١٢
) (٧٩زبارﻩ :أئمة اليمن ،ص٢٥٩ -٢٥٨؛ عبد ﷲ الحب  :دراسات ي ال ﺮاث
اليم  ،ص.٧٥
) (٨٠أسامة حماد :مظاهر الحضارة ٕالاسالمية ،ص.٤٧٩
) (٨١وطيوط :تاريخ املعلم وطيوط ،ق٦١أ.
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) (٣٣الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،٢ص.٩٢
) (٣٤محمد عبد العال :بنو رسول وبنو طاهر وعالقات اليمن الخارجية ي
عهدها )٩٢٣ -٦٢٦هـ١٥١٧-١٢١٣/م( ،الهيئة املصرية العامة للكتاب،
ٕالاسكندرية١٩٨٠ ،م ،ص.٢١٨
) (٣٥عبد ﷲ الحب  :معجم النساء اليمنيات ،دار الحكمة اليمانية ،صنعاء،
الطبعة ٔالاو ى١٩٨٨ ،م ،ص.٥٥
) (٣٦وطيوط :تاريخ املعلم وطيوط ) ي مناقب الصالح ن من مشائخ سهام(،
نسخة مصورة عن الجامع الكب ﺮ ،صنعاء ،تحت رقم) ،(١٧٣ق٤٣أ.
) (٣٧الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،٢ص٦٩؛ أسامة حماد :مظاهر الحضارة
ٕالاسالمية ي اليمن ي العصر ٕالاسالمي :عصر دول ب أيوب وب
رسول ،مركز ٕالاسكندرية للكتابٕ ،الاسكندرية٢٠٠٤ ،م ،ص.٤٧٧
) (٣٨ابن حاتم  :السمط الغا ى الثمن ،ص .٢٢٤ -٢٢٣
) (٣٩املحالب :مدينة قديمة كانت قائمة ي إقليم امة ع ى م اب وادى مور.
انظر :محمد بن أحمد الحجرى :مجموع بلدان اليمن وقبائلها ،تحقيق
إسماعيل بن ع ى ٔالاكوع ،املجلد الثاني ،دار الحكمة اليمانية ،صنعاء،
الطبعة الثانية١٩٩٦ ،م  ،املجلد الثاني ،ج ،٤ص.٦٨٩
) (٤٠الجندي :السلوك ،ج ،٢ص .٦٦
) (٤١الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص .٤٣١ -٤٣٠
) (٤٢املصدر نفسه ،ج ،٢ص.٤٧
) (٤٣املصدر نفسه والجزء ،ص .٦
) (٤٤حيس :مدينة قديمة تقع ي جنوب زبيد ،وتبعد ع ا بمساحة تقدر بحوا ي
٣٥كم ،وصفت بأ ا أقدم مدن امة ع ى ٕالاطالق ،وحظيت بالعناية
والرعاية خاصة املآثر الدينية والعلمية ،واش رت بصناعة ٔالاواني الفخارية.
انظر :املقحفى :معجم البلدان اليمينة ،املجلد ٔالاول ،ج ،١ص٥٤٧ -٥٤٦؛
الحجري :مجموع بلدان اليمن ،املجلد ٔالاول ،ج ،٢ص.٣١٠
) (٤٥ابن حاتم :السمط الغا ى الثمن ،ص .٢٨٦ -٢٨٥
) (٤٦املصدر نفسه ،ص .٢٥٨ -٢٥٧
) (٤٧يح بن الحس ن :غاية ٔالاماني ،ج ،٢ص.٥١٦
) (٤٨الوصابى  :تاريخ وصاب املسمى "الاعتبار ي التواريخ وٓالاثار" ،تحقيق عبد
ﷲ بن محمد الحب  ،دار املعرفة ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى١٩٧٩ ،م،
ص.١٢٥
) (٤٩ابن املجاور :صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجاز املسمى بتاريخ
املستبصر ،اعت به وصححه ووضع هوامشه أوسكر لو فغرين ،دار
التنوير ،ب ﺮوت ،الطبعة الثانية١٩٨٦ ،م ،ص.١٢٦
) (٥٠الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص.٧٨
) (٥١ابن املجاور :تاريخ املستبصر ،ص.١٣٧
) (٥٢الفاﺳ  :العقد الثم ن ي تاريخ البلد ٔالام ن ،تحقيق فؤاد سيد ،مؤسسة
الرسالة ،ب ﺮوت ،الطبعة الثانية١٩٩٨ ،م ،ج ،٨ص.٢٧٣
) (٥٣ابن املجاور :تاريخ املستبصر،ج ،٢ص ١٩٢-١٩١؛ ابن بطوطة :تحفة
النظار ي غرائب ٔالامصار وعجائب ٔالاسفار املسماﻩ "رحلة ابن بطوطة"،
تحقيق ع ى املنتصر الكتاني ،مؤسسة الرسالة ،ب ﺮوت ،الطبعة
الرابعة١٩٨٥،م ،ج ،١ص .٢٦٨
) (٥٤الجندي :السلوك ،ج ،٢ص.١٠٤ -١٠٣
) (٥٥ابن املجاور :تاريخ املستبصر ،ص.١٣٩
) (٥٦الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص .٥١-٥٠
) (٥٧الجندي :السلوك ،ج ،٢ص.٢٠١-٢٠٠
) (٥٨الجندى :السلوك ،ج ،١ص .٤٧٠
) (٥٩املصدر نفسه ،ج ،٢ص .٢٥٣ -٢٥٢
) (٦٠املصدر نفسه ،ج ،١ص.٤٠٦
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لخضر العربي ،الحرف والحرفيون...
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ّ
إن أغلب الدراسات ال أنجزت حول تاريخ الدولة الزيانية أو
ً
تاريخ مدينة تلمسان ،خاصة تلك املتعلقة م ا بالف ﺮة املتأخرة من
ً
منصبا ع ى الجانب
العصر الوسيط ،كان اهتمام الباحث ن ف ا
ّ
السياﺳ والفكري ،ومع ذلك من باب ٕالانصاف القول بأن بعض
ّ
تلك الدراسات سلطت الضوء ع ى بعض جوانب النشاط
الاقتصادي الذي شهدته املدينة خالل ف ﺮة الوجود الزياني.
وسنحاول من خالل هذﻩ الدراسة املتواضعة البحث ي واقع الحرف
والحرفي نّ ،
والتعرف ع ى طبيع ا ،وتعليمها ،وتنظيمها ،وتوزيعها،
وأصناف املمارس ن لها.

 ₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ

ّ
الح َرف من ٔالاعمال ٕالانسانية العريقة ،ارتبط ظهورها
إن ِ
بظهور ٕالانسان وحاجته إ ى البحث عن الطرق املوجبة لتحصيل
ّ
القوت والوسائل ال يمكن استعمالها ي ذلك ،وظلت الحرف
ّ
تتطور وتتوسع بسبب تفك ﺮ ٕالانسان ي الاتخاذ املسكن وصنع
اللباس .والشك ّ
أن درجة الحضارة ال عرف ا املجتمعات ٕالانسانية
ّ
ع ﺮ مسارها الطويل والحافل ،تكشف إ ى يومنا هذا عن ذلك
ّ
ّ
التطور وا ّلتنوع ي أساليب وطرق وفنون العمل الحر ي .وقد شكلت
ً
الحرفة آلية اقتصادية ي غاية ٔالاهمية ،ساهمت ي تقديم أشكال
متنوعة من الخدمات للمجتمع ي مجال املعاش ،والتجارة ،والبناء،
ّ
ّ
ّ
والتحويلّ ،
والرعاية الط ّبية؛ كما كان لها دور بارز ي بناء ال ﺮوة
والاقتصاد.

]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<áçéÊ†£]æ<Í†£
»<< <íéÞ^èˆÖ]<á^ŠÛ×i<íßè‚Ú

<<

_ á^ŠÛ×i»Í†Ž£]V÷ğ æ


أستاذ مساعد التاريخ الوسيط
املركز الجام ي لوالية البيض
الجمهورية الجزائرية

ISSN: 2090 - 0449

ISSN: 2090 – 0449


لخضر العربي ،الحرف والحرفيون ي مدينة تلمسان الزيانية -.دورية
كان التاريخية -.العدد الواحد والعشرون؛ سبتم ﺮ .٢٠١٣
ص . ٩٢ – ٨٠

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

<<

ً
و ي الدولة العبد الوادية ،عرفت الحاضرة الزيانية )تلمسان( إقباال
ّ
ً
وتنافسا ع ى تعلم الحرف املختلفة من طرف السكان الذين كانوا
يعجبون ا ويحبون تعلمها وتعليمها ويكرهون القصور ف ا ،لكو ا
ّ
تتوفر ع ى كل ٕالامكانيات ال تسمح بذلك ،كاألرض الفالحية
الخصبة ،وتوفر املناجم املعدنية ،ؤالاسواق ،وشبكة املواصالت
التجارية ،واليد الصناعية ّ
أي شك كانت ّ
الفن ّية .ومن دون ّ
مهمة
ّ
ّ
الحرف من اختصاص أصحاب الورشات أو املعلم ن الذين
تعليم ِ
ّ
كانوا يعملون ع ى تكوين الحرفي ن وتعليمهم آليات الصنعة؛ حيث
يلتحق التلميذ املبتدئ عندما يقبله املعلم بالورشة ،ويبقى تحت
التمرين ّ
ّ
وتحمل مشاق
مدة معينة تمكنه من إجادة الحرفة وإتقا ا
التدريب؛ وخالل ف ﺮة ّ
ً
الت ّ
ً
شهريا
أجرا
مرن كان التلميذ يتقا
حسب درجة حذقه ومهارته؛ إ ى أن يبلغ مبلغ الصانع الحاذق
ّ
ّ
فيستقل بحرفته ي ورشة جديدة ،أو يعمل أج ًﺮا ي ورشة معلمه.
ويؤكد ابـن مـريم هذﻩ النـظرة عنـدما يذكر ﱠ
أن أحمد ابن محمد بن
معلم ليتعلم
زكري )ت٨٩٩ .هـ( ،قد أدخلته أمه ي ِط َر ٍاز عند
ٍ
ّ
الحياكة وبقي عندﻩ ح تعلم النسيج وكانت أجرته نصف دينار ي
الشهر) .ابن مريم ،م.(٣٩ - ٣٨ :١٩٨٦ .
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كانت الحرف ي مدينة تلمسان مختلفة ومتنوعة ،ففي
مساح ا املحدودة واملحاطة باألسوار تجمع ٌ
عدد كب ٌ ﺮ من ّ
الص ّناع
والعامل ن ي القطاع من مختلف ٔالاجناس وامللل ،متجاورين ي
الدكاك نّ ،
ومتصل ن بعضهم ببعض ي معامال م اليومية؛ وعرف
ّ
صناع تلمسان بنشاطهم ومهار م كما اش روا بإتقان منتوجا م،
ّ
)محمود ،ب (٣٤ :١٩٨٢ .ووصفهم الوزان ..." :بأ م أناس أقوياء
يعيشون ي هناء ومتعة ،ويحبون ّ
التمتع بالحياة"؛ كما ذكر أن
ّ
لباسهم أنيق يشبه ثوب ّ
"إال أ ّ م يرتدون لب ً
اسا قص ًﺮا،
التجار،
والقليل م م ّ
يتعمم ويكتفي بوضع قلنسوة بدون ثنايا ع ى رأسهم
ْ
ً
وينتعلون نعاال تعلوا ح نصف الساق") .ليون ،إ:١٩٨٣ .ج.(٢ ،٢
وبالرغم من ّ
أن هذا ّ
الرحالة قد زار تلمسان ووقف ع ى العديد من
حوانيت ّ
الص ّناع ،ورغم وصفه لبعض القضايا املتعلقة بالصناع
ّ
كوضعهم الاجتما ي ولباسهم ،إال أنه فيما نعتقد أهمل ما هو أهم
ّ
بالنسبة إلينا ،أال وهو ما كان يصنع هؤالء الحرفيون؟ وما ي
الصناعات الرائجة آنذاك؟ ح أنه لم يصف لنا ح بعض
ّ
كالنسيج والحياكة ،وعدد ّ
الص ّناع العامل ن
الصناعات املعروفة
ً
ً
فضال عن دكاكي م ،بخالف ما فعل مع مدن أخرى كفاس مثال.
رغم ّ
أن مدينة تلمسان شهدت ع ى عهد الزياني ن ً
نموا
ً
ً
ً
وتطورا ي الحياة الاقتصادية والاجتماعية مصداقا ملا
واتساعا،
ّ
ذكرﻩ ابن خلدون" :ولم يزل عمران تلمسان ي ايد ،وخط ا تتسع،
ّ
والصروح ا باآلجر والقرميد تعا ى وتشاد ،إ ى أن نزلها آل زيان،
ً
وكرسيا لسلطا م فاختطوا ا القصور
واتخذوها دار ملكهم،
املونقة ،واملنازل الحافلة ،وأغ ﺮسوا الرياض والبسات ن وأجروا
خاللها املياﻩ فأصبحت أعظم أمصار املغرب ،ورحل ّ
الناس إل ا من
القاصية ،ونفقت ا أسواق العلوم والصنائع ،فنشأ ا العلماء،
واش ر ف ا ٔالاعالم ،وضاهت أمصار الدول ٕالاسالمية والقواعد
الخالفية") .ابن خلدون ،ع :١٩٧٩ .مج  .(١٦٢-١٦١ ،٧لكن ما ذكرﻩ
ابن الحاج النم ﺮي حول وصف مصانع تلمسان قد يزيل عنا ذلك
اللبس رغم بساطة النص حيث يقول» :ومصانع يعجز عن وصفها
كل لسان ،... ،قد أحكمت ف ا أنواع الصنائع« )ابن الحاج ،ن.
.(٤٨٨ ،١٩٩٠
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ولقد كان ي تلمسان العديد من الورشات املؤهلة لذلك،
ّ
كورشة الخياطة ال كانت ألبي إسحاق إبراهيم بن ع ي الخياط
)عاصر يغمراسن بن زيان( )ابن خلدون ،ي :١٩٨٠ .ج  (١١٨ ،١ب ي
ّ
ً
القباب ن ،ومعامل حياكة الصوف بدرب شاكر ال كانت ملكا ألبي
زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد ﷲ بن النجار) .ابن مرزوق ،خ.
 .(١٨٩-١٨٨ :٢٠٠٨وكان أرباب هذﻩ الورشات ال يستغنون ي
العمال ٔالاجراء داخل ورشا م إلنجاز طلبات ّ
أعمالهم عن ّ
الناس
ّ
الكث ﺮة ال ال يمكن لصاحب الورشة أن ينجزها بمفردﻩ ،لذا
يضطر -ي كث ﺮ من ٔالاحيان -إ ى استئجار َم ْن يعلم حذقه ّ
بالصنعة
ملساعدته ،وكان أبوزيد ابن النجار ،يملك معامل لحياكة الصوف
ّ
الرفيع ،الذي اش رت به مدينة تلمسان ،وانفردت به معامل أبي
ً
زيد ومنازله بدرب شاكر ،كان أغلب دور هذا الدرب ومنازله ملكا له
ً
ومركزا لعماله وخدامه ،كما كان ً
مقرا لسكناهم )ابن مرزوق ،خ.
ّ
وبالتا ي يظهر لنا ّ
أن عدد ّ
العمال املستأجرين ي
.(١٨٩ :٢٠٠٨
ّ
معامل أبي زيد كان ال بأس به ،حيث أن مساك م غشت مساحة
كب ﺮة من ّ
الدرب ،كما نستفيد مما سبق أنه كان يتكلف بإقام م ي
ّ
الدرب الذي خصصه لهم.
حكرا ع ى ّ
ولم تكن ممارسة الحرف ً
الرجال ،فقد كانت أغلب
ّ
النسوة ي املجتمع الزياني تمارسن نشاطات حرفية مختلفة
ومتنوعة ،كالغزل والنسيج ،وحلج القطن ،وصناعة ٔالاواني
الفخارية ،والصباغة ،وصناعة ٔالاطباق والقفاف وغ ﺮها ،رغبة م ّن
ّ
أزواجهن ،وتلبية حاجيات امل ل؛ فكانت مؤمنة
ي مساعدة
التلمسانية )مستوطنة فاس ودفينة تلمسان( من النساء الزاهدات
العابدات ّ
تسد نفقات عامها من غزل يدها) .ابن قنفذ ،ق:١٩٦٥ .
(٨٠
ّ
ومن خالل كتب ال ﺮاجم واملناقب ،يتضح لنا أن طائفة كب ﺮة
ً
من متصوفة مدينة تلمسان ام نوا حرفا متعددة ،كان بعضها
ً
بسيطا ً
جدا ي بعض ٔالاحيان ،ح عائدا ا كانت زهيدة وانصبت
ّ
ي معظمها ع ى من ى تحقيق ما يكفي العيش ويغ عن ال ﺮف
ّ
والت ّلذذ ،وهو ماال يتنا ى مع حياة الزهد ّ
ّ
والتقشف ال اختار
ّ
املتصوفة أن يعيشوها .فأحمد بن الحسن الغماري التلمساني )ت.
 ٨٧٤هـ( ،اح ﺮف الحطابة "فكان يخرج للجبال ؤالارا القريبة
من تلمسان ،...،ويجعل حزمة من الحطب ع ى ظهرﻩ ويأتي ا
لسوق الحطب ،ويبيعها هناك") ،ابن صعد ،ت (٢٠٢ :٢٠٠٤ .كما
حزما يسارع ّ
كان يشتغل بنسج ّ
الدوم ويجعل منه ً
الناس لشرائه.
ً
معاصرا البن مرزوق الخطيب
وكان أبو العباس ابن القطان )كان
املتو ى سنة ٧٨١هـ( تسبب بالخياطة ثم بالتجارة ،فكان يخرج من
تلمسان إ ى فاس ،وسبتة ،وبجاية برسم التجارة ،ويعود إ ى بلدﻩ
باملال الكث ﺮ) .ابن مرزوق ،خ .(١٦١ :٢٠٠٨ .كما كان أبو محمد عبد
السالم ّ
التونﺴ  ،يتعيش من حرث يدﻩ .وهو ما يب ن لنا ّ
ّ
أن
ْ
اهتماما واح ﺮ ًاما بالغ ن ،كونه ً
ّ
ً
رمزا
املتصوفة كانوا يولون للعمل
ّ ّ
ّ
والتذلل) ،بوداود ،ع (٧٥ :٢٠٠٣ .و ي ذلك إظهار لقيمة
للتواضع

ً
اجتماعية هامة ،فضال عن مساهم م ي تقديم خدمات مختلفة
ألبناء مجتمعهم) .بوداود ،ع.(٧٥ :٢٠٠٣ .
وال غرو ّ
فإن تصنيف الحرف ي املجتمع الزياني ،قد ارتبط
بمفاهيم اقتصادية ترجع النسبة ف ا إ ى املهنة ،ففي كتب املناقب
الد ّباغّ ،
وال ّ ﺮاجم نجد أسماء مختلفة لتلك املفاهيم مثلّ :
الحداد،
ّ
الحجامّ ،
ّ
ّ
ّ
الخضارّ ،
البناء ،الجالب ،وكلها تدل ع ى
الفحام،
النجار،
ً
ّ
ممارسات حرفية زاولها أصحاب تلك ال ﺮاجم خاصة ي تراجم
القرن السابع وما بعدﻩ ،وإ ى جان ا نجد النسبة إ ى القبيلة أو
ٔالاصل أو املدينة ال ّ استوط ا.
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وتعدى نمو املدينة إ ى خارج أسوارها ،فنشأت لها أرباض بحكم
تطورها العمراني ،ومن تلك ٔالارباض أو ٔالاحياء الجديدة ،ربض
ّ
ّ
ّ
العباد إ ى الشرق م ا ،وربض سيدي الحلوي إ ى الشمال الشر ي
أن هذا ّ
وغ ﺮها من ٔالارباض .وال شك ّ
التوسع العمراني له داللته
الاجتماعية والاقتصادية ،من حيث ارتفاع الكثافة السكانية ي
الدور واملنازلّ ،
املدينة ،وك ﺮة ّ
ّ
والصناعة،
وبالتا ي تطور الاقتصاد
تعدد ٔالاسواق والحرف املف إ ى ّ
بسبب ّ
تعدد سبل الاس ﺮزاق.
وهنا يظهر لنا مدى تأث ﺮ العمران ي ّ
الصنائع لذلك قالت العامة ي
البالد" :إذا تناقض عمرا ا إ ّ ا قد ذهب رزقها") .ابن خلدون ،ع.
 :١٩٧٩مج .(٦٨١ ،١
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ّ
وملا كان ال ّبد للدولة من الصنائع املختلفة واملتعددةّ ،إما ي
ّ
والتشييدّ ،
والتجارة ،أو ي مجال إعداد ّ
العدة الحربية
مجال البناء،
ّ
من أجل مواجهة الخطر الخار ي .فاملعلومات ال بحوزتنا ،تش ﺮ إ ى
ّ
ّ
ً
مشجعا حيث يذكر
الصناع والحرفي ن كان
أن موقف الدولة تجاﻩ
ّ
يح ابن خلدون إحدى تلك املواقف ال أظهرت معاملها دار
ّ
الصنعة السعيدة ،ال كانت تموج بالحرفي ن ع ى اختالف
أصنافهم وتباين لغا م وأديا م ،وتم وا بإحكام الصنائع ،ح
كانت تعرض أعمالهم ي كل يوم ب ن يدي السلطان ،ثم ّ
تخزن كلها
بالحجر ّ
املعدة لذاك ،ويدفع للعامل ن أجورهم بالعدل هكذا ً
أبدا.
)ابن خلدون ،ي :٢٠٠٧ .ج .(٣٢٤-٣٢٣ ،٢
ومن خالل هذا املوقف تتضح لنا عدة مالحظات:
ّ 
أن السالط ن الزياني ن  -وبخاصة أبو حمود موﺳ الثاني
)٧٩١-٧٦٠هـ ١٣٨٩-١٣٥٩ /م( -استطاعوا أن ّ
يجهزوا ورشة
كب ﺮة تقوم ع ى إمداد الجيش ّ
الزياني بمختلف أنواع ّ
السالح
الحربي.

ال ﱠـد ﱠراع:
الو شاء:

ﱠ
الد ﱠبـاج:

_

_




ما يصنع إ ى ساعة الحاجة إل ا.
 وأن الفئات العاملة بدار ّ
الصنعة ،كانت تدفع لها أجور بحسب
وبالتا ي طريقة ّ
ما تصنعّ ،
التعامل مع هؤالء ٔالاسرى كانت
مبنية ع ى التسامح وتبادل املنافع.
كذلك من ب ن مظاهر تشجيع الدولة للصناعة والحرفي ن،
مساندة املبدع ن م م وتكريمهم مثال ذلك ابن الفحام )كان ح ًيا
سنة  ٧٥٨هـ(ّ ،
)التنﺴ  ،م١٦٣-١٦٢ :٢٠٠٧.؛ املقري ،ت:١٩٧٨ .
ج (٢٤٧-٢٤٦ :١مخ ﺮع خزانة املنكانة ،و ي عبارة عن ساعة معدة
بطريقة عجيبة بتماثيل مختلفة ،حيث ﱠ
أن ملوك املغرب جعلوا لهذا
ً
سنويا قدرﻩ ألف دينار ً
ً
ذهبا) .ابن خلدون ،ي:١٩٨٠ .
عطاء
املخ ﺮع
ٍ
ج  .(١١٩ ،١وس ى بنو زيان من عهد يغمراسن بن زيان )-٦٣٣
٦٨١هـ١٢٨٢-١٢٣٥/م( إ ى تحقيق ٔالامن والاستقرار ،ولو لف ﺮات
ً
قص ﺮة ،فقد خاضوا ألجل ذلك العديد من الحروب واملعارك شرقا
ً
وغربا ،وتمكنوا من فرض ٔالامن ي البالد خاصة ي العاصمة
)تلمسان( ي كث ﺮ من ٔالاوقات ،ومع هذا ٔالامن تحركت عجلة
الحضارة السيما ما تعلق بمجال الحرف ،فقد ظهرت صنائع جديدة
ّ ّ
صاحبت ّ
التطور الجديد للمدينة ،ومع ّ
التدخل ٔالاجن
تجدد
ماسة إ ى ّ
دائما ي حاجة ّ
واملري ( ،كانت الدولة ً
صناع
)الحف
ماهرين من أجل ترميم وبناء ما ّ
تخرب بفعل الحصار والحروب.
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ّ
الزيانية ّ
وفرضت السلطة ّ
الصناع والحرفي ن
الضرائب ع ى
ّ
ً
سواء ّ
القاري ن أو املتنقل ن ،الذين كانوا يدفعون املغارم عادة عند
ً
أبواب املدينة ،ح الفالح ن ي تلمسان كانوا يدفعون
رسوما ع ى
ّ
إال ملَنْ
محاصيلهم ،وهو ما َع ﺮ عنه ابن الخطيب بقوله" :وال فالحة،
أقام رسم الفالحة") .ابن الخطيب ،ل .دون تاريخ (١٨٤ :وتضمن
رسم أرا مالتة )سهل ب ن وهران وتلمسان( ،سنة ثمان وخمس ن
وسبعمائة ي ّ
الزوج الواحد م ا إ ى أربعمائة ُم ٍّد كب ﺮ ،وهو ستون
ً
ى ّ
برشالة ،زن ا ثالثة عشر رطال ،من ال ّﺮ ،سو الشع ﺮ والباقالء".
)ابن خلدون ،ي :١٩٨٠ .ج  .(٩٠ ،١وكان الحرفيون التجار يدفعون
كذلك الضرائب عند دخولهم أسواق العاصمة ،فهذا أبو العباس
أحمد بن عمران البجائي اليانوي قدم تلمسان ً
تاجرا ،ف ل عند أبي
زيد عبد الرحمن بن ٕالامام)ت ٧٤٣هـ( ،فكان مغرمه ومغرم من جاء
معه مائ دينار ً
ذهباّ ،
فعرف به أبو زيد السلطان أبا تاشف ن عبد
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الدروع
املختلفة.
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باأللوان.
صانع ٔالاسلحة
الحديدية
ّ
وبعض اللوازم
ُ
ٔالاخرى.
عمله نقش
املصنوعات
وتزيي ا.

وٕالابل وغ ﺮهما.
ﱠ
الخ ﱠبـاء :صانع ٔالاخبية أي
ِخ َي ُم ﱡ
الصوف.
ّ
املجانيق،
الن ّجـار :صانع
ؤالاقواس ،ؤالابراج.
ﱠ
الصائـغ :يعمل ع ى سبك
وصناعة
املعادن،
الح ّي.



دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

 أصناف الحرفي ن العامل ن ي دار الصنعة:
عـمـلـه
الحـرفـي
عـمـلـه
الحرفـي
ﱡ
ﱠ
ال ﱠـد ﱠراق :صانع الدرق السـراج :صانع سروج الخيل
وغ ﺮها.
الجلدية،
ﱡ
ال ﺮوس.
ّ ﱠ
ﱠ
الر ﱠمـاح :صانع ّ
الرماح .اللجـام :صانع ألجمة الخيل



ْ
ْ
أصول الحرفي ن العامل ن بالورشة ،إذ أ م كانوا من أجناس
مختلفة من ّ
النصارى والروم ٔالاسرى ،ع ى اختالف ديانا م
ولغا م.
ْ
ّ ّ
مستوى ّ
الصنعة حيث أ ّ م كانوا ع ى درجة عالية من الدقة
والحذق.
ّ
رعاية الخليفة ،حيث أنه كان يعاين ما تنتجه أيد م من
أسلحة ً
يوميا.
ﱠ
أن دار ّ
الصنعة كانت تتوفر ع ى خزائن معدة خصيصا لتخزين
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الرحمن ٔالاول )حكم٧٣٧-٧١٨ :هـ١٣٣٦-١٣١٨/م( فرفع عنه كلفة
املغرم ،ووهبه مائ دينار زيادة ع ى ذلكّ .
)التنﺴ  ،م:٢٠٠٧ .
.(١٥٢
ّ
ّ
ّ
و ي غياب املصادر والـوثائق ،حول النظام الضري الـزياني ،ال
ّ
نعلم ال ء الكث ﺮ عن املوضوع ،وأمام هذا ٔالامر الواقع ،نأمل
ّ
ً
معرفة ذلك من املصادر ال قد تكتشف مستقبال .وع ى الرغم من
ذلك؛ ّ
فإن ٕالادارة الزيانية قامت بتحصيل ّ
الضرائب عن طريق
الجباية ع ﺮ كل مناطق اململكة الزيانية ،لكننا ال نعرف قدر هذﻩ
الضرائب؛ أما عن كيفية تحصيلها فنعتقد ّ
أن الزياني ن قد حافظوا
ع ى نفس ّ
ً
سائدا زمن دولة املوحدين.
النظام الضري الذي كان
)دهينة ،ع .ل .(٤٨٧ :١٩٨٤ .والضرائب ع ى الحرف كانت تقرر
حسب دخل ّ
الص ّناع ،ويرجع تقديرها وتحصيلها ألم ن كل صنعة
من الصنائع ي املدينة؛ ويقوم هذا ٔالام ن برفعها إ ى املحتسب أو إ ى
صاحب ٔالاشغال ي املدينة الذي يحتفظ بإحصاء شامل لكل
الصناعات وأربا ا وعمالها) .عزالدين ،ع .م.(٢١١ ،٢١٠ :٢٠٠٣ .
إذن نستطيع القول؛ ّ
أن املجتمع الزياني خاصة ،قد اعت ﺮ
الحرف من أهم الطرق املوجبة لجلب القوت وتحصيل ّ
الرزق،
لذلك مارس ا الكث ﺮ من الفئات الاجتماعية ،وتأثرت هذﻩ الحرف
بدرجة العمران الحضري والبدوي ،وامللفت لالنتباﻩ ّ
أن هذﻩ الحرف
ما تزال العديد م ا صامدة ي زماننا هذا ،رغم ّ
أن أصولها ترجع إ ى
عصور خلت ،كما أ ّ ا شهدت تطورات وتحسينات تدريجية مع
مرور ٔالازمنة والعصور ،محافظة ي كل ذلك ع ى جوهرها.
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)املغي ي ،ع .ك(٣٤ :١٩٦٨ .؛ كما ذكر ابن مرزوق الخطيب ّ
أن درب
سيدي شاكر ي تلمسان كان من أهم الدروب املتخصصة ي حياكة
املالبس الصوفية ،وكانت معامل هذا الدرب كلها ملكا ألبي زيد عبد
الرحمن ابن النجار ،ف ا عدد كب ﺮ من املعلم ن واملتعلم ن أو
ّ
التالميذ ،والخدم ،والصناع ٔالاجراء ،والحذاق ،وكان أبو زيد هذا ي
نفس الوقت ً
أمينا ع ى هذﻩ املعامل والورشات ذا الدرب )ابن
مرزوق ،خ .(١٨٩-١٨٨ :٢٠٠٨ .باإلضافة إ ى العديد من ٕالاشارات
ٔالاخرى ال سنتناولها ي طيات هذا السياق بالدراسة والبحث
والتحليل .وبالتا ي هذﻩ العبارات أو املفاهيم )جماعة الرحوية،
العطارين (...،تو ي إ ى أصحاب الحرفة الواحدة ،كما يظهر من
خاللها الوالء الذي يكنه الحر ي لجماعته؛ حيث يتجمع عدد كث ﺮ
من الصناع أو العمال من مختلف ٔالاجناس ،يتقاسمون املجال أو
متجاورين ي املكان الواحد ،متصل ن بعضهم ببعض ً
يوميا ي نطاق
السوق ال يشغلو ا ،تجمعهم روابط مختلفة اجتماعية،
واقتصادية ،وفكرية يؤطرها ويسوسها الدين.
ّ
وملا كان هذا الو ي بالجماعة ،تجمعت كل طائفة ي نطاق
ّ
وتسمت بنوع ّ
ﱠ
خاص ا،
الصنعة أو الحرفة ال تزاولها ،كما كان
ّ
ً
ً
يضم نظام الطوائف أيضا من يمارسون أعماال أخرى أمثال:
السماسرةّ ،
ّ
والدالل ن ،وسائقي الحم ﺮ ،والحمال ن وغ ﺮهم) .لويس،
م .(٤٧٣ :١٩٢٠ .وهناك جماعات حرفية أخرى كان يجمعها هذا
ّ
النظام ،كأصحاب املدابغ ،واملصابغ ومصانع الك ﺮيت ،وغ ﺮ ذلك
ّ
ّ
من الحرف ال لم تكن ت ﺮكز ي ٔالاسواق ،وإنما خارج أسوار املدينة
لعلة الروائح املؤذية املنبعثة م ا) ،پروڤنسال ،ل(٦٦ :١٩٩٠ .
َ
وهناك الكث ﺮ من الحجج تش ﺮ إ ى وجود طوائف حرفية أخرى مل ْن ال
ّ
ً
متمركزا ي فضاءات
يملكون محالت أو دكاك ن ،وإنما كان عملهم
ّ
ّ
ّ
والس ّقائ ن ،وبائ ي العص ﺮ،
والسباك ن
كالنقاش ن،
مختلفة
والقابالت) .يوسف ،أ.(١٢١ :١٩٨٣ .
لذا نجد ﱠ
أن ٔالاسواق ي تلمسان كانت مقسمة ب ن هذﻩ
ّ
ّ
ّ
والخرازين،
الطوائف املختلفة مثل :العشاب ن العطارين،
ّ
والنساج ن ،والحاكة ،والقباب ن ،وٕالاسكافي ن،
والخياط ن،
ّ
والحدادين والصفارين ،والخراط ن ،والكتبي ن )الوراق ن(،
ّ
ّ
والفخارين ،وأشار الوزان إ ى أ ّ ا كانت موزعة ع ى مختلف ٔالاحياء
ّ
والساحات ؤالازقة) .ليون ،إ:١٩٨٣ .ج .(١٩ ،٢وكان لكل حرفة شيخ
أو رئيس أطلق عليه اسم "ٔالام ن" (Dhina, A. 1984: 345) ،يع ّ ن
ع ى رأس كل طائفة عن طريق الاختيار أو الانتخاب ،بحضور
ً
ّ
وبالتعاون مع أصحاب الحرف ،ويكون ممثال للحرفة
املحتسب،
) ّ
الدوري ،ع .(٦٨ :١٩٨٧ .ويبدو أنه أصبح لكل حرفة أصولها
وأعرافها ،ح ّ كانت هذﻩ ٔالاعراف مقبولة لدى املحتسب والقا
ّ
ّ
والص ّناع بخبايا الحرف
ي فض ال اعات املهنية ،لخ ﺮة ٔالامناء
ّ
ّ
والص ّنائع وتجرب م الطويلة ي معرفة أساليب الحرفي ن ،وعدم
ّ
تبصر القضاة واملحتسب ن ا.
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التضامن ّ
نوعا من ّ
ويبدو ّ
أن مدينة تلمسان َعرفت ً
والتعاون ب ن
أصحاب كل حرفة كغ ﺮها من املدن ٕالاسالمية ي العصر الوسيط،
وهو ما أصطلح عليه بنظام ّ
النقابات) ،بورويبة ،ر .موﺳ  ،ل.
 (٤٩٠ :١٩٨٤وأرباب ّ
الصنائع ،وأصحاب املهن ،والاتحادات املهنية،
)يوسف ،أ (١٣٢-١٢١ :١٩٨٣ .و ي تعاب ﺮ تو ي ي مجملها بطبيعة
ّ
الوالء الذي كان يكنه الحر ي أو الصانع وح ّ املتعلم إ ى أهل
حرفته .ومن خالل املصادر هناك الكث ﺮ من الدالئل القوية ال
تش ﺮ إ ى وجود نظام الطوائف الحرفية أو الجماعات الحرفية ،فقد
ذكر ّ
التنﺴ ي معرض حديثه عن أحداث سنة  ٨١٤هـ١٤١١ /م
الرحوية" ّ
ّ
أن" :جماعة ﱠ
)التنﺴ  ،م (٢١٤ :٢٠٠٧ .وهم عمال ٔالارحاء
الذين يقومون بطحن الحبوب الستخراج مادة الدقيق م ا ،تولت
هذﻩ الجماعة الحرفية إدخال السلطان عبد الواحد أبي مالك
ً
)حكم ٨١٤هـ١٤١١/م٨٢٧-هـ١٤٢٤/م( إ ى تلمسان ليال بعد أن أبرم
عقد ٔالامان مع الرؤساء والرعية ،وال نجد لهذﻩ الجماعة ً
ذكرا إال ي
هذا املصدر ،رغم دورها الكب ﺮ وتدخلها ح ي إيصال هذا
السلطان إ ى سدة الحكم ،وهذا إن ّ
دل ع ى ء إنما يدل ع ى
النفوذ الاجتما ي والسياﺳ لهذﻩ الطائفة الحرفية.
وذكر عبد الكريم املغي ي ّ
أن سيدي إبراهيم املصمودي
ّ
)٨٠٥/٨٠٤هـ( ":كان يجلس عند رجل من العطارين ي حانوته"

دراﺳﺎت

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

٨٣

دراﺳﺎت

لخضر العربي ،الحرف والحرفيون...

ع ى ٔالاطباء.
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ّ
وبالتا ي أصبح لدينا اصطالحان اثنان ،اصطالح ٔالام ن الذي
يشرف ممثله ع ى الحرف املختلفة ،واصطالح الرئيس وهو خاص
ّ
ّ
فقط بالطبيب املجيد ،املاهر ،الحاذق ،الذي يتو ى ٕالاشراف ع ى
ٔالاطباء ،بعد أن ضرب بحظ وافر ي وصف ٔالامراض وأنواع ٔالادوية
ّ
الالزمة لها والصيدلية وتركيب ٔالادوية ؤالادهان .وال شك ّ
أن
اهتمام ّ
السلطة قد ساهم ي تنظيم أسواق الحرف والتجارات،
والقيام ع ى إصالحها بتعي ن املحتسب ن ؤالامناء والعرفاء ،وتوف ﺮ
ً
ٔالامن لها ًارا وحراس ا ليال) .بوتشيش ،إ .ق.(١٠٠ :٢٠٠٢ ،
و ي هذا الشأن ،كان لوظيفة الحسبة دور هام ي تنظيم
ّ
الصنائع ،وحماية الزبائن وتسهيل املعامالت ،فكان املحتسب ً
مالزما
لألسواق ويقوم بجوالت ّ
تفق ّ
ّ
متكررة ،يركب ي كل وقت ويدور
دية
ّ
السوقة والباعة ،ويبحث الدكاك ن والطرقات ،وحوله أعوانه،
عى
ّ
ومعهم املكاييل واملوازين ،ؤالارطال ويتفقد ٔالاطعمة ،وما يغشونه.
)ابن ٕالاخوة ،م .(١١٩ :١٩٣٧ .وكان املحتسب إذا أراد أن يكشف
ّ
ً
واحدا من ٔالامناء الثقات فيعتمد ع ى
ع ى ء يصطحب معه
ّ
ّ
قوله ،فإن ثبت عندﻩ ء من الزيف والغش ،عزر الفاعل حسب
جرمه ،وشهر بغشه أمام ّ
الناس و ي ٔالاسواق) .محمد ،ع:٢٠٠٦ .
ً
مقتصرا ع ى مراقبة ٔالاسواق وحسب،
 .(٦٩ولم يكن دور املحتسب
بل كان ي مرات عديدة يطوف ع ى ٔالاطباء والصيادلة واملؤدب ن،
واملدرس ن ،فيتفقد أحوالهم ويعاين محال م ،وكان يحضر معه َم ْن
يوثق به من ٔالاطباء والعلماء ،ويخت ﺮهم بحضرته ،فإن علم أ ّ م قد
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ولعل من واجبات ٔالام نّ :
النظر ي شؤون الطائفةّ ،
ّ
والسهر ع ى
ّ
مراقبة ّ
الصناع ،ومدى اح ﺮامهم لقواعد الحرفة ،ومعاقبة كل َم ْن
ّّ
يخالف أصولها؛ فع ى سبيل املثال إذا أنتج النساج قطعة قماش
ّ
تخالف مقاييس الطول والعرض ،أو ّ
غش ي مادة النسيج ،وخرج
عن املتعارف عليه ي ذلك ،يقوم ٔالام ن بمصادر ا وتمزيقها،
)املجليدي ،أ .دون تاريخ (٥٦ :ويعلقها ي قارعة ّ
السوق ح ّ تكون
ع ﺮة ملن تحاكيه نفسه بذلك .كما يساعد الجباﻩ ع ى تحصيل
ً
ً
ً
رسميا لفض الخصومات ب ن أهل
ومخاطبا
الضرائب؛ وكان وسيطا
ً
الحرف والزبائن أو مع أجهزة الدولة ،باإلضافة إ ى كونه مسؤوال عن
تبليغ مشاكل الحرفة والحرفي ن إ ى ٔالاطراف املسؤولة ي الدولة.
)الحسن مغار ،م.(١٦٣ :٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
ّ
وقد حاولنا البحث ي كتب ال ﺮاجم واملناقب لعلنا نجد بعض
ّ
ٔالاسماء ال شغلت منصب ٔالام ن هذا ي مدينة تلمسان ،وبعد
عناء طويل من ّ
التنقيب والبحث ،توج عملنا بوجود شخص ن عرفا
ّ
ذﻩ املهنةّ ،أولهما سم باألم ن ،والثاني عرف بالرئيس ،وهما ي
مجال ن مختلف نّ :
ٔالاول؛ هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد
ّ
الصوف ّ
الرقيق
ﷲ بن النجار ،كان يقيم عمل الحاكة من
)الرفيع( ،الذي كانت تلمسان معروفة ومخصوصة به ،واختص به
هو كذلك كانت له مواضع وتربيعات بدرب شاكر ،وله عمال وخدم
كث ﺮون ،وكان تجار البلد يقصدون معامله من أجل ّ
التجهز من
منسوجاته ،وح ّ تجار البلدان املجاورة؛ بل ّ
إن ملوك إفريقية
واملغرب كانوا ّ
يفضلون ما كان ُي ْع َم ُل ي تلمسان من رفيع الصوف،
ّ
السمعة بفضل جهود أبي زيد ابن ّ
وإنما بلغت هذﻩ ّ
النجار) .ابن
مرزوق ،خ.(١٨٨ :٢٠٠٨ .
الدالئل ع ى ّ
ومن ّ
ً
ّ
أن أبا زيد هذا كان أمينا ع ى معامل الصوف
وحاك ا ي تلمسان ،رواية أبـي العبـاس ابـن القطـان )عـاصر ابـن
مـرزوق الخـطيب ت ٧٨١ .هـ( التّـالية يقولّ :
"أن املستنصر )أبو عبد
ﷲ محمد بن أبي زكرياء يح ابن عبد الواحد ابن أبي حفص،
حكم من سنة  ٦٤٧هـ إ ى أن تو ي ليلة آخر عشر لذي الحجة سنة
 ٦٧٥هـ( .ؤالام ﺮ أبو حفص )هو أبو حفص عمر ابن أبي زكرياء
يح  ،بويع يوم  ٢٥ربيع الثاني  ٦٨٣هـ ،تو ي يوم  ٢٤ذي الحجة
 ٦٩٤هـ( بعث لصاحب تلمسان هدية تشتمل ع ى ثياب رفيعة ،قال:
ُ
ووصل ف ا إحرام ،ث َما ِن ُي العمل ،عليه مكتوب" :بعثه ٔالام ن فالن،
أم ن تونس ،لألم ن أبي زيد عبد الرحمان بن ّ
النجار" .قال :فنظر
ٕالاحرام ،فوجدﻩ ي أكمل عمل ،ال يمكن أن يصنع أحسن منه،
فقيل له :هذا قد قصد أن يريك غاية ما تنتﻬ إليه ٕالاقامة من
َ
كيف َي ْف ُ
ضل هذا ء؟ قال :فأخذﻩ ووزنه،
الكتان ،ويقول لك:
فوجد فيه ً
نحوا من خمسة أوا ي ونصف ،قال :فبعد زمان ،جاء
ّ
بإحرام كتب عليه" :من ابن النجار لألم ن فالن" .فنظر فوجدﻩ يزيد
ً
ً
وعرضا نصف ش ﺮ ،وينقص أوقية ونصف أوقية") .ابن
طوال
إذن فأبو زيد بن ّ
مرزوق ،خْ .(١٨٩ :٢٠٠٨ .
النجار كان فعال ً
أمينا؛
وأي أم ن هو؟ يتمتع بأحكام صنعة ّ
ﱡ
الصوف ي معامله ،وكافة

ّ
ّ
وصناعها،
يتفقدها،
معامل تلمسان آنذاك كانت تحت أمانته،
ونسيجها ح ّ أصبحت لسلعه شهرة ضا ى ا معامل إفريقية
واملغرب.
ّ ّ
الثاني؛ فهو موﺳ بن سمويل بن ودا ٕالاسرائي ي )كان حياً
أما
ً
سنة  ٨٦٦هـ( ،ذكرﻩ عبد الباسط ي رحلته قائال" :الزمته مدة
ّ
وأخذت عنه نبذة كب ﺮة نافعة ي الطب ،وغ ﺮﻩ ،وأجازني ،وبلغ
ّ
عنه ي هذﻩ ٔالايام بأنه ،ان ت إليه ّ
الرياسة ي الطب ي تلمسان،
وهو مقرب مختص بصاح ا من غ ﺮ أن يداخله فيما يتعلق ي
اململكة لعقله ورأيه") .مشاهدات وأخبار عبد الباسط الظاهري ،ع:
.(١٥ :٢٠٠١ ،١٧
ومن خالل هذا القول تتضح لنا بعض املالحظات:
ّ
 أن الطب كان ّ س ي تلمسان ح ّ ّ
الثاني من القرن
النصف
يدر
ّ
التاسع الهجري ،وقد درس عبد الباسط بن خليل ع ى
ّ
ّ
مجموعة من ٔالاطباء الذين اش روا بتدريس الطب خالل هذﻩ
ّ
الطلبة وتدري م ع ى ّ
التطبيب.
الف ﺮة ،وعملوا ع ى تكوين
ّ
ّ 
أن املكانة ال وصل إل ا أطباء تلمسان السيما موﺳ بن
ّ
سمويل الطبيب أهم دليل ع ى تقدم مهنة الطب.
 ؤالامر ٔالاهم من ذلك ّ
أن ٔالاطباء أصبح لد م طائفة خاصة م
ّ
بدليل ّ
أن موﺳ بن سمويل ان ت إليه رئاسة الطب وٕالاشراف
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ّ
من كل ثمن ومثمون ،وإنما يختلف بحسب اختالف َم ْن يتقي بأسه
ّ
من املستضعف الذي ال ناصر له إال ﷲ"؛ )العقباني ،م:1967 .
 (١١٤ويضيف ع ى وجه ّ
التفصيل" :فاألول يـحمل القليل من
الكرش وقد ال يحمل ً
شيئا بحسب اختالف درجا م وٓالاخر يحمل
ً
الكث ﺮ من مصابته كرشا ومصر ًانا") .العقباني ،م.(١١٤ :1967 .
ّ
ّ
ً
ثم يعلق ع ى فعل الجزارين هذا قائال ..." :وما ذلك إال من سوء
دي م وضعف يقي م وأم م العقوبة بوالية َم ْن ال يتقي ﷲ وال
يخافه عل م ،فيضيع حقوق املسلم ن بما يناله ،ينيلونه من رشوة
سحت ال يسمن وال يغ من جوع") .العقباني ،م .(١١٤ :1967 .كما
اعتاد بعض الخبازين وأصحاب ٔالافران ،أن ال ي ﺮكوا الخ ح ّ
ينضج ويطيب لألكل بل كانوا يطرحونه عند أصحاب الحوانيت قبل
ً
عوضا
أن يح ن ذلك؛ )العقباني ،م (١١٨ :1967 .وكان املحتسب
ّ
الفران وصاحب
من أن يقوم بمصادرته ويمنع بيعه ،ويؤدب
الحانوت ،كان يعرض ع م ،أل ّ م كانوا يؤدون له الرشاوى؛
ّ
)العقباني ،م .(١١٨ :1967 .ويرى العقباني أنه من الواجب
الاحتساب ع ى الوا ي عل م قبلهم ويكون باألدب امل ﺮح) .العقباني،
م.(١١٨ :1967 .
ّ ّ
ً
ً
ويبدو أن خطة الحسبة قد شهدت تراجعا وتدهورا ع ى عهد
املؤلف )القرن التاسع الهجري( بسبب فساد ذمم املحتسب ن
ّ
ّ
والخبازين ،بعدما
وارتشا م من بائ ي اللحم ،وأصحاب ٔالافران
ً
ً
وباطنا؛ )العقباني ،م:1967 .
ظاهرا
كانت من أوليات الشريعة
 .(١١٤ولم يكن هذا الوضع حبيس مدينة تلمسان ،بل شهدت
العديد من مدن املغرب ٕالاسالمي – كتونس وفاس -ظواهر مماثلة.
ّ
ونعتقد ّ
أن سبب هذﻩ املحنة يرجع إ ى ٔالاوضاع الفوضوية ال كانت
ّ
تعيشها دول املغرب ٕالاسالمي عامة خالل القرون الثالثة ٔالاخ ﺮة من
العصر الوسيط؛ والحروب فيما ب ن الدول من أجل ّ
التوسع ع ى
ّ
وبالتا ي الانشغال ذا املجال وغ ﺮﻩ ،هيأ الجو
مناطق جديدة،
ّ ً
ن ًّ
ّ
ْ
َ
املناسب لظهور بعض ضعاف الدين من ال يرقبو إال وال ذمة ي
أحد من املؤمن ن) ،العقباني ،م .(١١٤ :1967 .وخروجهم عن
ّ
النظام العام الذي يحم حقوق املسلم ن ويعاقب عل ا.
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ّ
امتلكوا القدر الكامل من املعرفة ّ
والدراية ال تؤهلهم ملمارسة
ّ
ّ
مه م ع ى أفضل وجه ،خ ى سبيلهم وأعمالهم ،وإال عاق م
ّ
بالضرب أو السجن) .العقباني ،م.(86 :1967 .
ّ
ولعل الدولة الزيانية كانت تدعم نظام الحسبة ،من خالل
ّ
ّ
بعض املقاييس واملكاييل ّ
السلطانية ال من شأ ا رفع ال اعات
وحل الخصومات بسهولة ،وح يل م ا ّ
ّ
الت ّجار ي معامال م.
) (Brosselard, ch. 1861: 14-30فقد كان بسوق القيسارية )سوق
ال ( ي تلمسان ذراع طولها ثمانية وأربعون سنتيم ًﺮا فأمر ّ
السلطان
أبو تاشف ن ٔالاول) ،حكم ٧٣٧-٧١٨هـ١٣٣٧-١٣١٨/م( سنة ثمان
وعشرين وسبعمائة )١٣٢٨م( ،بإبدالها بأخرى تقصر ع ا بسنتيم ﺮ
ّ
واحد )الطمار ،مُ (١٣٤ :٢٠٠٧ .
وح ِف َر هذا املقياس أو الذراع ع ى
لوحة رخامية وعلقت ّ
بالسوق املذكورة ،فأصبحت قبلة لباعة
ّ
القماش ومش ﺮيه للتأكد من صحة القياس فيما لو راودهم الشك أو
ْ
اعا  -عرف ّ
تنازعوا بشأنه .كما وضع هذا السلطان ص ً
بالتاشفي –
أساسا ملكاييل ّ
ً
يكون
السوق ،وعرف بعد ذلك باسم" :الوهراني"،
ّ
أخذ به الناس إ ى عهد قاسم العقباني قا تلمسان املتو ى سنة
 ٨٥٤هـ) .العقباني ،م .(١٠٥ :1967 .وقد حاولنا من خالل كتب
ّ
ّ
ّ
ال ﺮاجم واملناقب ،البحث عن بعض الشخصيات ال شغلت
ّ
إال ﱠ
أن أملنا أصطدم بجدار
وظيفة الحسبة ي أسواق تلمسان،
الخيبة ،بسبب عدم وجود أخبار كافية حول املحتسب ن ،وانعدام
ّ
ّ
أسماءهم ح ّ ي املصادر ال انفردت بال ﺮجمة ألبناء تلمسان من
علماء وقضاة ومتصوفة وغ ﺮهم.
ّأما من حيث ٕالانتاج العلم ي موضوع الحسبة؛ فيعت ﺮ محمد
ّ
مصنف كتاب:
بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني التلمساني
"تحفة الناظر وغنية الذاكر ي حفظ الشعائر وتغي ﺮ املناكر" يعت ﺮ
ّ
ّ
الوحيد الذي ألف ي هذا امليدان ،خالل ف ﺮة القرن التاسع
الهجري ،إذ لم يصلنا غ ﺮﻩ )موﺳ  ،ل (٦٠ :٢٠٠٢ .و ي ّ
طيات
الكتاب نجد عدة نوازل وقعت ي حواضر بالد املغرب ،بعضها
يتعلق بمدينة تلمسان ،وكذلك إشارات رائعة رصدت بعض
العادات املتبعة ي بيع اللحم ،والخ ﺮ وغ ﺮها كما تضمن الكتاب
ّ
بعض ّ
الت ّ
صرفات غ ﺮ الالئقة من بعض املحتسب ن ي ذلك العصر،
و ي هذا املجال يبدي املؤلف أسفه العميق حول ما آلت إليه خطة
الحسبة من تدهور ،وما عرفته ُ
ذمم املشتغل ن ا من فساد.
)موﺳ  ،ل.(٦١ :٢٠٠٢ .
ً ّ
ّ
وبالرغم من مظاهر التنظيم والتأط ﺮ -ذكرناها سابقا -ال س ى
ّ
السالط ن والقضاة واملحتسبون ع ى إرسا ا ب ن صفوف الرعية ،إال
ّ
ّ
أن املجتمع الزياني َعرف العديد من املخالفات الشرعية ب ن
املتعامل ن ،بل ح ّ من طرف املحتسب ن أنفسهم؛ ومن ب ن هذﻩ
ّ
املخالفات ال أصبحت عادة كما أشار إ ى ذلك العقباني" :وكذلك
ّ
تقررت العادة ببلدنا تلمسان ّ
أن ما يبيعه الجزار من اللحم يدخل
ّ
ّ
ي وزنه ء من الكرش واملصران ،ع ى قدر شدة الثمن وقلته ،إال
أن ذلك ال ينضبط تساويه ب ن جميع ّ
ّ
الناس ع ى نسبة محفوظة

دراﺳﺎت
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تتكون الطائفة من العناصر التالية:
ٔالام نُ :يع ن ع ى رأس كل طائفة حرفية ،من طرف املحتسب
ً
وأرباب الحرفة ،ويكون ممثال للحرفة .ومهمته) :النظر ي شؤون
الطائفة .ومراقبة مدى اح ﺮام الصناع لقواعد الحرفة وأعرافها،
ومعاقبة كل َم ْن يخالفها .وفض الخصومات ب ن أصحاب الحرف.
ومساعدة الجباﻩ ي عملية تحصيل الضرائب .ومرافقة املحتسب ي
جوالته التفتيشية باألسواق والورشات .وتبليغ مشاكل الحرفي ن إ ى
ٔالاطراف املسئولة ي الدولة(.
أرباب الصنائع/واملعلم ن :وهم أصحاب الورشات) :يشرفون ع ى
إنجاز ٔالاعمال وتوج ها .ويتابعون عمل الصناع ٔالاجراء .كما يتولون
ّ
مهمة تعليم الصنعة للتالميذ الجدد(.
الـصناع ٔالاجـراء :يستخدمهم م صاحب الورشة أو املعلم ي إنجاز
أعماله إذا كانت كث ﺮة ،وهم أصحاب خ ﺮة وحذق بالصنعة ،ويدفع
لهم أجرة لقاء ذلك.
الخدم أو الـغلمان :يستخدمهم املعلم أو رب الورشة إليصال
املصنوعات إ ى منازل أصحا ا باألحياء .كما يرسلهم ي حاجته،
ويستجلب م سلعته ،ع ى مقابل يدفعه لهم.
الـتالميذ :وهم امللتحقون الجدد بالورشة بغرض تعلم الصنعة،
ويسهر املعلم ع ى تدري م أصول الصنعة وطرقها وأدوا ا ،ويح م
ً
ع ى إجاد ا وإتقا ا ،ويتلقون ً
شهريا ع ى ذلك.
أجرا
التنظيم الاقتصادي للحرف:
ويضم هذا ٕالاطار أهم ٔالاطراف املساهمة ي التأط ﺮ الاقتصادي
للحرف من حيث :إحصا ا ،وتعي ن املشرف ن عل ا ،وجمع
الضرائب...،إلخ ،وهم:

دراﺳﺎت

ّ
النشاطات الحرفية -ي معظمهاّ -
تتم ي الورشات
وكانت
ّ
ّ
الصناعية ال كانت ملكي ا ترجع ي بعض ٔالاحيان ألسرة واحدة،
ّ
كأسرة أوالد ابن حس ن)،ابن مرزوق ،خ (٢٧٥ :٢٠٠٨ .الذين كانت
لهم ورشة خاصة لخراطة الخشب بجانب الجامع ٔالاعظم ي
تلمسان من جهة الغرب ،وكان لهم عقب يح ﺮفون بصناعة الخرط
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دور هذا الجهاز مراقبة الحرف ؤالاعمال ،وقمع الغش
واملخالفات ويتكون من:
قا الجماعة :القا العام للبلد ،يع ن املحتسب ،ويتدخل ي
حل القضايا ال قد يعجز املحتسب عن حلها أو أ ا تتجاوز
سلطته.
مهمته الرئيسية تتلخص ي ٔالامر
املحتسب :يعينه القا
باملعروف والنﻬ عن املنكر بـ) :مراقبة ٔالاسواق واملعامالت التجارية.
ومحاربة الغش ومعاقبة املخالف ن .وتفقد الورشات ،واملكاتب.... ،
وفك ال اعات .وتفقد املقاييس واملكاييل ؤالاوزان(.
ٔالام ن :سبق ٕالاشارة إ ى دورﻩ.
العرفاء :وهم من أهل الحرف وأعرفهم ا ،يعي م القا
ملساعدة املحتسب ،ويرافقونه ي جوالته يخت ﺮ عن طريقهم أحوال
ً
فمثال يعرض عل م ً
لبسا ما ل ﺮوا هل يوافق
الصناع وما يصنعون،
ٔالاصول أم ال؟ وبرأ م ذاك يحدد حكم املصنوع ووضع الصانع.
الـغلمان :يعي م املحتسب ،ويخت ﺮ م أحوال الباعة والحرفي ن،
كأن يبعث أحدهم ليش ﺮي ً
لحما من الجزار ،ثم يأتيه به فينظر
املحتسب ي نوع اللحم املباع ،ثم يتأكد من وزنه ،فإن ظهر غش
الجزار عوقب بقدر جرمه وأذيته للناس.
أرباب الصنائع وأصحاب التجارات :وهم الطرف املُر َاقبُ.
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ً
ً
تقليدا راسخا لدى العديد من العائالت
وكانت الحرفة
َُ ُ
التلمسانية الزيانية ،تتوارث من جيل إ ى آخر ،حريصة أن تبقى
"ص ْن َع ْة َو ْل َد ْكَ ،و َل ْو َك َ
الصنعة وتقنيا ا قائمة ،ح ّ قيلَ :
ملكة ّ
ان
وك ال َي َغ ْل ُب ْ
"ص ْن َع ْة ُب ْ
ّ
اش" أو َ
َح ّش ْ
)الزجا ي ،أ .ي ،د.ت :قسم /٢
وك"
 ،(٣٥٩ :١٥٨٢فكان ٔالاب يحرص ع ى تدريب أبنائه أصول الحرفة
وأسرارها؛ وسنحاول أن نعالج هذﻩ القضية عن طريق بعض

 á^ŠÛ×i»Í†v×ÖêÖ^]Äè‡çjÖ]V^⁄ßÚ^m

وعرفت أسواق الصنائع ّ
ً
تنظيما
والتجارات ي تلمسان عامة
ّ
ّ
قسم إل ا السوق ،حسب نوعية الحرف أو
ع ى مستوى املواقع ال
حسب البضائع املعروضة للبيع ،فقد ُخص َ
ص لكل م ا مكان مع ن
ِ
ً
للبيع من ّ
السوق؛ ومن ب ن مظاهر تنظيم ٔالاسواق أيضا ،وجود
ّ
متخصصة ي بيع ال )القماش(،
أسواق أو رحبات أو قيساريات
وأخرى لألعشاب والعطور ،وأخرى للغزل وبعضها للحبوب
والخضر ،وبعضها لألحصرة والبسط ،وهكذا دواليك مع ّ
بقية
ّ
الصناعات والعروضُ .ورو ي ي توزيع الحرف وتنظيمها داخل
ّ
املجال العمراني عدة اعتبارات م ا:
 يخضع التنظيم والتوزيع ي كث ﺮ من ٔالاحيان لتعاليم الدين
السمحة ،ؤالاخالق وٓالاداب الاجتماعية.
 مراعاة مصلحة الناس العامة ع ى املصلحة الخاصة للحرفي ن.
ً
خطرا كب ًﺮا
 إبعاد بعض الحرف عن املجال العمراني وال تشكل
ع ى السكان ،أو مضايقات يومية لهم :من جراء الضجيج ،أو
النار والرماد ،أو الرائحة الكر ة ،كالدباغة ،والحدادة ،وصناعة
الفخار.
 وضع بعض الحرف ي أماكن تساعدها ع ى ممارسة نشاطها،
ً
بحيث تكون قريبة من املاء والساحات الواسعة ،مثال :ملا كانت
ٔالارحاء تحتاج إ ى املياﻩ إلدار ا ،وتجنبا للضجيج الناتج عن
حرك ا ،والذي قد يؤذي الناس ،جعلت هذﻩ ٔالارحاء ع ى ضفاف
وادي الوريط ،و ر الصفصيف ،وخارج باب كشوط من
تلمسان.
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وش ه) ،ابن مرزوق ،خ .(٢٧٥ :٢٠٠٨ .وأسرة أبي زيد عبد الرحمن
ابن النجار صاحب معامل الحياكة بدرب شاكر ،كذلك كانت هناك
ورشة حرفية ومـحالت تـجارية باملدينة مختصة ي ترصيع ما يصنع
ف اوي ّ
للجد الخامس ألبي عبد ﷲ محمد ّ
الرصاع) .الفـهرس،
" :١٩٦٧م"(.
ً
و ي أحيان أخرى كانت ورشات بعض الحرف ملكا لشخص
واحد أو لعدة أشخاص فبالنسبة للحرفة ال ّ تكون ملكية ورش ا
ّ
ّ
والحداد وغ ﺮهم،
لشخص واحد ،كالخياط ،والن ّساج ،وٕالاسكا ي،
فأبو العباس ابن القطان كانت له حانوت بسوق القيسارية ي
ّ
تلمسان ،يشتغل ف ا بالخياطة والتجارة؛ و ي الحالة ال تكون
ً
الورشة ملكا لعدة أشخاص أو شركاء ،كورشات الصباغة
والدباغة ،واستخراج املعادن ،وبناء السفن ،كو ا تحتاج إ ى أك ﺮ
من حر ي واحد ،بل لعدة مح ﺮف ن بسبب تداخل الحرف بعضها
ببعض ،ووقوع بعضها مكملة ألخرى" ،إذ قد يكون مع الصنائع ي
بعضها غ ﺮها") .ابن خلدون ،ع :١٩٧٩ .مج  .(٦٨٠ ،١كما ال يمكن
ّ
ألي صانع مهما كانت حرفته أن يمتلك زمام صنعة أخرى ،ويعلل
َ
ذلك ابن خلدون بقوله" :أ ﱠن امللكات صفات للنفس وألوان ،فال
ً
ً
ّ
فالخياط مثال
تزدحم دفعة") ،ابن خلدون ،ع :١٩٧٩ .مج .(٧٢١ ،١
إذا أتقن ملكة الخياطة وضبطها ،واستقرت ي نفسه ،فال يجيد من
بعدها ملكة النجارة أو البناء") .ابن خلدون ،ع :١٩٧٩ .مج ،١
 .(٧٢٢ونحن نعتقد أن رأي ابن خلدون معقول ،ألن الواقع
ّ
والتجربة تثبت ذلك.
وتش ﺮ كتب ّ
النوازل إ ى وجود نوع آخر من الحرفي ن إ ى جانب
ْ
ّ
ّ
بالص ّناع ٔالاجراء ،كانوا يعملون
الص ّناع املتفردين بحرفهم عرفوا
داخل الورشات الخاصة ،أو كان يستعملهم كث ﺮ من ٔالاعيان ي
أعمالهم وشغلهم) .الونشريﺴ  ،أ :١٩٨١ .ج .(٤٩٦ :٢ويبدو ّ
أن
ً
الاتفاق حول أجرة العمل كان ّ
مسبقا ب ن الصانع ورب العمل،
يتم
ﱠ
إال ّ
أن هذﻩ ّ
الصفقات كانت تتع ﺮ ي كث ﺮ من ٔالاحيان
ورغم هذا
بسبب الخالف ب ن الطرف ن) .الونشريﺴ  ،أ :١٩٨١ .ج  /٢٢١ ،٣ج
ّ
 .(٨٠ :٩ويضاف إ ى هؤالء ّ
الص ّناعّ ،
العمال ٔالاجراء الذين كانوا
يعملون ي نشاطات مختلفة كمساعدين ي الحقول ،أو ي ورشات
ّ
البناء ،واستخراج املعادن ،فكان الفالحون يستأجرون هؤالء ي
مواسم الج والحصاد) ،الونشريﺴ  ،أ :١٩٨١ .ج(٣٢٥ :٦
كموسم جمع ّ
الزيتون وجمع الخضر ،وحصد ودرس الحبوب
والحرث ،و البذر.

ّ
ٔالاسماء الحرفية ال حافظت ع ى تداول الحرفة ب ن أبنا ا لعدة
ّ
أجيال ،من خالل املصادر ال ب ن أيدينا.
ّ
ذكر ابن مرزوق الخطيب ّ
أن أبا ع ي حس ن بن الجالب ،كان
من أرباب ٔالاموال الطائلة ي تلمسان ،يتسبب بجلب الغنم من
ضوا ي البلد ويبيعها ي أسواق تلمسان؛ ويقول ّ
أن هذﻩ الحرفة
ّ
كانت حرفة والدﻩ الذي كان يجلب الغنم من جهة قوم صالح ن
ويبيعها) .ابن مرزوق ،خ .(١٦٢ :٢٠٠٨ .وكان أوالد ابن حس ن
انقرضت بي م بعد أن كان ْ
ٌ
عقب يتحرفون بخرط الخشب
لهم
وش ه ،بورشة كانت لهم بالجانب الغربي للجامع ٔالاعظم) .ابن
العينات يتضح ّ
مرزوق ،خ .(٢٧٥ :٢٠٠٨ .إذن من خالل هذﻩ ّ
أن
بعض ّ
الص ّناع -إن لم نقل معظمهم -قد نقلوا تجرب م ومهارا م
ّ
ّ
الحرفية إ ى أبنا م ،وعلموها لهم ،وهو ٔالامر الذي حدث مع حس ن
ّ
تاجرا ﱡ
الجالب ّالذي كان ً
بن
تم بجلب الغنم من ٔالاماكن القريبة
من تلمسان ويبيعها ي أسواق املدينة الخاصة باملاشية ،و ي مهنة
ّ
أبيه من قبلّ ،
وبالتا ي ابن الجالب ورث عن أبيه حرفة جلب الغنم،
وقد ساهم ي الحفاظ ع ى وجودها ،وربما يكون قد ّور ا هو كذلك
لبنيه .بينما أوالد ابن حس ن كان أبناؤهم يشتغلون ّ
بالنجارة وخرط
الخشب -باملوضع املذكور -و ي حرفة آبا م ،لك م هلكوا ولم يبق
ّ
م م أحد ،إال أن هالكهم ليس بالضرورة يع هالك حرف م فربما
وجد من اح ﺮفها من أهل املدينة.
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}^₣íÛÿ Ži
يمكننا ٓالان استخالص نتيجة هامة و ي؛ أن مدينة تلمسان
عرفت ظهور تنظيمات داخل الحرف ،وع ى مستوى الورشات،
ؤالاسواق ،فكان لكل حرفة أم ن ،أو رئيس ،يع ن ع ى رأس كل
ّ
طائفة ،يختار من طرف أهل الطائفة وبحضور القا واملحتسب،
ّ
املعلم ي الورشة ّ
يلقن ّ
التالميذ أصول ّ
الصنعة وأساليب
وكان
ّ
ٕالابداع .وهذا ما يؤكد أقدمية التنظيمات الحرفية ي تلمسان وبالد
املغرب ٔالاوسط ،وأهمي ا ي تأط ﺮ العمل الحر ي من خالل ٔالادوار
ّ
ّ
أيضا ّ
املنظمة؛ ويؤكد ً
أن املجتمع ّ
الزياني
ال كانت تؤد ا ٔالاطراف
ّ
ً
ً
ً
خالل الف ﺮة املدروسة كان
محكما ،وكان
تنظيما
مجتمعا منظ ًما
ّ
هذا التنظيم يتأثر ي بعض ٔالاحيان بالحروب والكوارث ،بل إن هذﻩ
ّ
املؤثرات كشفت عن العديد من العالقات الاجتماعية ّ
الراقية،
كالتعاون ّ
ّ
والتضامن من املسغبة والحروب ،وح ّ مؤسسات ّ
الدولة
ز
مثل البيمارستانات ،والقصور ،واملخازن شاركت ي تقوية هذﻩ
العالقات.

]Ðuø¹
جدول رقم ) (١أسماء الحرفي ن وورشا م ي مدينة تلمسان
ْ
موقعها ي املدينة
أشهر من زاولها
الح َرف
ِ
ّ
بربض العباد
الصباغة:
و قرب حمام
ّ
الصباغ ن.
ّ
الجالب .سوق ّ
الدواب ي
أبو ع ي حس ن بن
الجالبـة:
تلمسان.

أبو ّ
العباس أحمد الغماري
)تـ٨٧٤هـ(.

تلمسان.

أبو ّ
العباس أحمد الغماري
)تـ٨٧٤هـ(.

تلمسان.

ك ـ ـ ــان يح ـ ـ ــﺮف بمهن ـ ـ ــة -ابن مرزوق الخطيب،
آبائـ ـ ــه ،يقـ ـ ــوم بجل ـ ـ ــب املناقب املرزوقية،
الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنم ويبيعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ص.١٦٢
ّ
بالسوق املذكور.
يحتط ـ ـ ـ ـ ُـب م ـ ـ ـ ــن
ك ـ ـ ـ ــان
ِ
ٔالارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والجب ـ ـ ـ ـ ـ ــال
القريب ــة م ــن املدين ــة- ،ابن صعد التلمساني،
ويبيع ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــا يجلب ـ ـ ـ ــه روضة النسرين ،
ص.٢٠٢
بسوقها.

كـ ـ ــان يشـ ـ ــتغل بنسـ ـ ــج
ﱠ
 نفســه ،ص.١٩٥الدوم.

حدوش بن ﱠ
ﱡ
الت ْ َﺮ ْت العبد
الوادي.

قيصرية تلمسان.

كـ ـ ـ ــان يبي ـ ـ ـ ــع ٔالاطب ـ ـ ـ ــاق
ؤالادوات املص ـ ـ ـ ـ ــنوعة -ابن مريم ،املصدر
من ّ
الدوم والحلفاء .السابق ،ص .٩٣
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الحطابـة وصناعة
الفحم:

املصدر/املرجع
مالحظات
الوزّ
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد كث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  -ان ،وصف
ّ
افريقية،ج،٢ص.٢٤
الصباغ ن.
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ْ
الح َرف
ِ

َ ُ
الح َياكة:
ِ

الخياطة:
ّ َُ
السكافة
ِ
)إصالح ٔالاحذية(:

أشهر من زاولها

موقعها ي املدينة

أبو زيد عبد الرحمن بن
النجار.

معامل ّ
الصوف
بدرب شاكر
)تلمسان(.

أحمد بن محمد بن زكري
التلمساني املتو ي سنة
٨٩٩هـ

ورشة ي
تلمسان.

أبو إسحاق إبراهيم بن
عي ّ
الخيـاط .

بحانوته ي ي
ّ
القباب ن بتلمسان.

ّ
ع ي بن املعلم.

َ
صناعة الخ ْر ِط
ُ
)الخراطة(:
أوالد بن حس ن .

املصدر/املرجع
مالحظات
ّ
كـ ــان يحيـ ـ ُـك الصـ ــوف -ابن مرزوق ،املصدر
ّ
الرفي ـ ـ ــع ،و ـ ـ ــي نف ـ ـ ــس السابق ،ص .١٨٩ ،١٨٨
الوق ـ ـ ـ ــت أم ـ ـ ـ ـ ن ع ـ ـ ـ ــى
معامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الحياكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
باملدينة.

أدخلتـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــه -ابن مريم ،املصدر
ّ
السابق ،ص .٣٨،٣٩
ليتعلم الحياكة
ّ
و الطرز.
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان معاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا -نفسـه،ص- .٥٧ابن
ليغمراسن بن زيان.

وه ـ ـ ـ ــو وال ـ ـ ـ ــد الفقي ـ ـ ـ ــه
الكات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب
ٔالاشـ ــغال منـ ــديل بـ ــن -ابن ٔالاحمر ،الدولة
املعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الزيانية،ص.٦٢
يغمراسن بن زيان.

سوق ٕالاسكافي ن
بتلمسان.

ي حانوت كانت لهم
بالجانب الغربي من
الجامع ٔالاعظم ،عند
الباب ٔالاوسط.

ْ
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـانوا أ ِئ ّمـ ـ ـ ـ ـ ــة لهـ ـ ـ ـ ـ ــذا
الج ــامع ،وم ــن ع ــدول -ابن مرزوق ،املصدر
السابق ،ص.٢٧٥
البلد.

ّ
النسخ والوراقة

أبو عبد ﷲ محمد بن
ّ
الحداد الوادي آ .

ي خزائن بتلمسان

ﱠ
ّ
الت ْسف ُﺮ )التجليد(:

أبو عبد ﷲ ّ
محمد بن
ي ي الباه ي البجائي
ّ
املسفر )تـ٧٤٣هـ(.

أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ٔالادب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
امله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجرين م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ٔالان ـ ـ ــدلس ،نس ـ ـ ــخ ـ ـ ــي
تلمس ـ ـ ـ ــان نح ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــن
مائة سفر.
-

ّ
ّ
الرياض ي
املقري ،أزهار ِأخبار
عياض،ج،١ص/٧١ج٣
،ص. ٣٠٨ -٣٠٥
ابن مريم ،املصدرالسابق ،ص.٢٢٧
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ّ
النجارة:
ِ

أبو ّ
العباس أحمد بن
مرزوق)تـ٧٤١ه(
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كان ـ ـ ـ ــت عن ـ ـ ـ ــدﻩ أدوات
النجارة ،يصنع ـا مـا
يحتاج إليه ي دارﻩ- .نفسـه ،ص.٢٤٥

تلمسان.

كان يقيم بتلمسان.

مرزوق ،املصدر السابق،
ص .١٨١ ،١٨٠
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لخضر العربي ،الحرف والحرفيون...

ْ
الح َرف
ِ
ﱠ َ َ ُ
السكاكة
ّ ﱠ
السكة(:
)ضرب ِ
البناء:

َ َ َ ُ
اصة:
الجص

صناعة الصابون:

أشهر من زاولها

أسرة ب املالح القرطبية.
أبو إسحاق إبراهيم بن
ّ ﱠ َ
الدالي ي.
محمد
محمد ابن مرزوق
وعمهُ
التلمساني )تـ٧٨١هـ( ﱡ
أبو عبد ﷲ محمد بن
محمد ابن مرزوق
)تـ٧٣٣هـ(.
-

-

صناعة القرميد
وٓالاجر:
َ ُ
ﱠ
الفخ ُار والخ َزف:

ُ
الحجامة:

-

-

ﱠ ْ
التط ِب ْي ُب
ّ
الط ْب(:
)صناعة ِ

ع ي بن فشوش
التلمساني)قـ ٩هـ(

قصر املشور
بتلمسان.
تلمسان.

تلمسان.

بذراع الصابون ي
تلمسان.
باب القرمادين
و أقادير.
باب العقبة ،ع ن
القويدس ،أقادير،
و وراء السور
الشما ي للمدينة.
درب ّ
الحجام ن.

قصر املشور.

ﱠ
لعله ببيمارستان
املدينة.

قامـ ـ ــا بعمـ ـ ــل ّزخـ ـ ــارف -ابن مرزوق
الجـ ـ ـ ّ
ـص ـ ـ ــي املس ـ ـ ــجد الخطيب،املسند الصحيح
الحسن،ص.٤٦٣
الجامع بالعباد
املناقب ،املصدرالسابق ،ص.١٨٨
ابن خلدون ي ي ،املصدرالسابق ،ج ،١ص/٢٠٩
ج ،٢ص .٣٠٦
ّ
محمد الطمار ،تلمسانع ﺮ العصور ،ص.١٥
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعة ٔالاوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي -الحاج محمد بن رمضان
شاوش ،باقة السوسان،
املختلفة.
ص.٣٨
-

كان ً
طبيبا ألبي
تاشف ن
)٧٣٧-٧١٨هـ(.

ابن مرزوق ،املناقب،املصدر السابق ،ص .٢٣٠

مشاهدات عبد الباسط
بن خليل ي بالد املغرب
من خالل
ّ
مخطوط الروض
الباسم ،عبد الباسط بن
خليل ،ص.١٥
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ّ
كـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس الطـ ـ ـ ــب
للطلبة ،ويعمل ع ى
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري م أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
املهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وطريقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العم ـ ـ ــل ـ ـ ــي معالج ـ ـ ــة
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريض ،وكيفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ٔالادوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ؤالادهان.

حداد مباركة ،تلمسان،ص .٣٢،٤١
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أبو القاسم محمد بن أبي
ّ
القاسم الشاط
ّ
التلمساني

موقعها ي املدينة

مالحظات
ع ـ ــى عه ـ ــد يغمراس ـ ــن
ب ـ ـ ـ ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ــان ،وول ـ ـ ـ ـ ــدﻩ
عثمان ،و ـي دولـة أبـي
حمو .
بن ــى دار اب ــن م ــروة ــي
حدود ٦٢٩هـ.

املصدر/املرجع
ابن خلدون ،ديوانالع ﺮ ،املجلد  ،٧ص .٢١٧
ابن خلدون ي ي ،املصدرالسابق ،ج ،١ص.٢١٣
ابن مرزوق ،املصدرالسابق ،ص.١٤٩

א
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٩٠

دراﺳﺎت

لخضر العربي ،الحرف والحرفيون...

ْ
الح َرف
ِ

طحن الحبوب:

أشهر من زاولها
موﺳ بن سمويل بن
ً
وذا ٕالاسرائي ي كان حيا
سنة ٨٦٦هـ

موقعها ي املدينة
تلمسان.

جماعة الرحوية

ذكر الباحث بروسالر  -التنﺴ  ،املصدر
ع ى ضفاف وادي
السابق ،ص .٢٤٥
أن عدد ٔالارحاء
الوريط و ر
بتلمسان يقارب
الصفصيف وخارج
املائة.
باب كشوط.
ي القباب ن بتلمسان صانع القباقب و ي -ابن مرزوق ،املناقب،
املصدر السابق ،ص .١٨٠
النعال الخشبية.

حرفة القباب:

/

مالحظات
كان من أطباء
البالط ،مهر ي
ّ
صناعة الطب
وتدريسه ،كما كان
ّ
لألطباء
رئيسا
باملدينة.

املصدر/املرجع
-نفسـه.

ابن صعد التلمساني،روضة النسرين ،
ص.١٢٧ ،١٢٦
 التنﺴ  ،املصدرالسابق ،الهامش رقم،٤ :
ص .٢٥٥

حرفة القصارة:

/

ي راس القصارين
بتلمسان

تنظيف الثياب
وتبييضها.

حرفة الغسال ن:

/

قرب حمام الطبول
بتلمسان

وهم ع ى ما نعتقد
املشتغلون بغسل
الصوف.

حرفة الخرز:

/

بالخرازين ي تلمسان

وهم املشتغلون بخرز  -العقباني ،املصدر
السابق ،ص .٦٧
الجلد وصناعة
ٔالاحذية والسروج
وغ ﺮها.
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٩١

لخضر العربي ،الحرف والحرفيون...

 VÄq]†¹]æ…^’¹]íÛñ^Î
 ابن ٕالاخوة ،محمد .(١٩٣٧ ).معالم القربة ي أحكام الحسبة .كيم ﺮج:
مطبعة دار الفنون.
ّ
ّ
الزيات ّ
 ابن ّ
ّ
ّ
التاد ي ،يوسف .(٢٠١٠).التشوف إ ى رجال التصوف وأخبار أبي
ّ
ّ
العباس ّ
ّ
السب  .الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة.
ّ
ّ
 ابن خلدون ،عبد الرحمن .(١٩٧٩).املقدمة .ب ﺮوت :دار الكتاب اللبناني.

 ابن خلدون ،عبد الرحمن .(١٩٧٩).كتاب الع ﺮ وديوان املبتدأ والخ ﺮ ي أيام
العرب والعجم وال ﺮبر ومن عاصرهم من ذوي السلطان ٔالاك ﺮ .ب ﺮوت :دار
ّ
الكتاب اللبناني.
 ابن خلدون ،ي ي .(١٩٨٠).بغية ّ
الرواد ي ذكر امللوك من ب عبد الواد.
ج .١الجزائر :املكتبة الوطنية.
ّ
 ابن خلدون ،ي ي .(٢٠٠٧).بغية الرواد ي ذكر امللوك من ب عبد الواد.
ج .٢الجزائر :دار ٔالامل ّ
للدراسات والنشر والتوزيع.
ّ
ّ
 ابن صعد ّ
التلمساني ،محمد .(٢٠٠٤).روضة النسرين ي التعريف باألشياخ
ٔالاربعة املتأخرين .الجزائر.ANEP :
ّ
 ابن قنفذ القسنطي  ،أبو العباس أحمد .(١٩٦٥) .أنس الفق ﺮ وعز الحق ﺮ.
الرباط :مطبعة أكدال.
 ابن مرزوق ّ
التلمساني ،محمد .(٢٠٠٨).املناقب املرزوقية .الدار البيضاء:
مطبعة ّ
النجاح.
 ابن مريم ّ
التلمساني ،محمد .(١٩٨٦).البستان ي ذكر ٔالاولياء والعلماء ي
تلمسان .الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية.

 أبيش ،يوسف" .(١٩٨٣).املؤسسات الاقتصادية" .ضمن كتاب :املدينة
ٕالاسالمية ،اليونسـكو.

 بوتشيش ،إبراهيم القادري .(٢٠٠٢).إضاءات حول تراث الغرب ٕالاسالمي
ّ
ّ
وتاريخه الاقتصادي والاجتما ي .ب ﺮوت :دار الطليعة للطباعة والنشر
ّ
والتوزيع.
ّ
التصوف ي املغرب ٔالاوسط ما ب ن القرن ن
 بوداود ،عبيد .(٢٠٠٣).ظاهرة
ّ
ّ
السابع والتاسع )القرن ١٥ -١٣م( .وهران :دار الغرب للنشر والتوزيع.
 بورويبة ،رشيد .لقبال ،موﺳ  .وآخرون .(١٩٨٤).الجزائر ي التاريخ )العهد
ٕالاسالمي من الفتح إ ى بداية العهد العثماني( .الجزائر :املؤسسة الوطنية
للكتاب.

 پروڤنسال ،ليڤيٕ .(١٩٩٠).الاسالم ي املغرب ؤالاندلسٕ .الاسكندرية:
مؤسسة شباب الجامعة.
ّ 
التنﺴ  ،محمد .(٢٠٠٧).تاريخ ب زيان ملوك تلمسان مقتطف من كتاب
نظم ّ
الدر والعقيان ي بيان شرف ب زيان .الجزائر :وزارة الثقافة.
 الحسن مغار ،موالي .(٢٠٠٩/٢٠٠٨).الحرف والحرفيون ي املغرب ٔالاق
خالل العصر املري  .أطروحة دكتوراﻩ .مكناس :جامعة موالي إسماعيل.







 عبد العزيز ،محمد عادل .(٢٠٠٦).الجذور ٔالاندلسية ي الثقافة املغربية.
ّ
ّ
والنشر ّ
والتوزيع.
القاهرة :دار غريب للطباعة
ُ
ُ
ّ
ُ
ﱠ
ْ
ﱠ
ـاظر وغنيـة الذاكر ي ِحف ِظ الشعائر
 العقباني ،محمد .(١٩٦٧).تـحفة الن ِ
َ
َ
وتغي ِ ﺮ املن ِاك ْر.
ّ
عز ّ
 عمر موﺳ ّ ،
الدين .(٢٠٠٣) .النشاط الاقتصادي ي املغرب ٕالاسالمي
خالل القرن السادس الهجري .ب ﺮوت :دار الغرب ٕالاسالمي.
 فيال ي ،عبد العزيز (٢٠٠٧).تلمسان ي العهد الزياني )دراسة سياسية،
عمرانية ،اجتماعية ،ثقافية( .الجزائر :املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية.

 لقبال ،موﺳ  .(٢٠٠٢).الحياة اليومية ملجتمع املدينة ٕالاسالمية من خالل
نشأة وتطور نظام الحسبة املذهبية ي املغرب العربي .الجزائر :دار هومة
ّ
ّ
والنشر ّ
والتوزيع.
للطباعة
 ماسينيون ،لويس" .(١٩٢٠).الطوائف الحرفية واملدنية ٕالاسالمية" .املجلة
الدولية للسوسيولوجيا ،ص .٤٨٩ – ٤٧٣
ّ
ّ
ّ
 املجليدي ،أحمد).دون تاريخ( .التيس ﺮ ي أحكام التسع ﺮ .الجزائر :الشركة
ّ
للنشر ّ
والتوزيع.
الوطنية
 محمد عادل ،عبد العزيز .(٢٠٠٦).الجذور ٔالاندلسية ي الثقافة املغربية.
القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.

 محمود لعرج ،عبد العزيز .(٢٠٠٦).مدينة املنصورة ي تلمسان :دراسة
تاريخية أثرية ي عمرا ا وعمار ا وفنو ا .القاهرة :مكتبة زهراء الشرق.

 املغي ي التلمساني ،محمد .(١٩٦٨).مصباح ٔالارواح ي أصول الفالح.
الجزائر :الشركة الوطنية الجزائرية.
املقري ّ
ّ
ّ
التلمساني ،أحمد .(١٩٧٨).أزهار الرياض ي أخبار عياض .ج.١

الرباط :صندوق إحياء ال ﺮاث ٕالاسالمي املش ﺮك ب ن اململكة املغربية
وٕالاما ات العربية ّ
املتحدة.
ر
 النم ﺮي ،ابن الحاج .(١٩٩٠).فيض العباب وإفاضة قداح ٓالاداب ي
الحركة السعيدة إ ى قسنطينة والزاب .ب ﺮوت :دار الغرب ٕالاسالمي.
ّ
 الوزان الفاﺳ  ،الحسن .(١٩٨٣).وصف إفريقيا .ب ﺮوت :دار الغرب
ٕالاسالمي.
 الونشريﺴ  ،أحمد .(١٩٨١).املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى
علماء إفريقية ؤالاندلس واملغرب .ب ﺮوت :دار الغرب ٕالاسالمي.

 Brosselard, CH. (1861). «La coudée Royale de
Tlemcen ». Revue Africaine, N25, P. P. 14-30.
 Damas: Bulletin d’Etudes Orientales Institut
Français de Damas.
 Dhina, Atallah.(1984).
Les Etats de l’Occident
Musulman aux XIII, XIVe et XVe siècles. Alger: Office
des Publications Universitaire.

دهينة ،عطاء ﷲ" .(١٩٨٤) .الحياة الاقتصادية والاجتماعية لدولة ب
زيان" ضمن كتاب الجزائر ي التاريخ .الجزائر .املؤسسة الوطنية للكتاب.
الدوري ،عبد العزيزّ .(١٩٨٧).
ّ
مقدمة ي التاريخ الاقتصادي العربي .ب ﺮوت:
ّ
ّ
ّ
دار الطليعة للنشر والتوزيع.
الر ّ
ّ
صاع ،محمد .(١٩٦٧).الفهرس .تونس :املكتبة العتيقة.
ّ
الزجا ي ،عبيد ﷲ) .دون تاريخ( .أمثال العوام ي ٔالاندلس .ق .٢منشورات
ّ
ّ
ّ
وزارة الدولة املكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم ٔالاص ي.
ّ
الطمار ،محمد .(٢٠٠٧).تلمسان ع ﺮ العصور :دورها ي سياسة وحضارة
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 عبد ّ
السالم تدمري ،عمر" .(٢٠٠١).مشاهدات وأخبار عبد الباسط بن
ّ
خليل الظاهري ي بالد املغرب ؤالاندلس" من كتاب الروض الباسم ي
ّ
حوادث العمر وال ﺮاجم .مـجلة التاريخ العربي ،العدد .١٧
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 بوعياد ،محمود .(١٩٨٢).جوانب من الحياة ي املغرب ٔالاوسط ي القرن
التاسع الهجري )١٥م( .الجزائر :الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.

دراﺳﺎت

الجزائر .الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية.
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٩٢

دراﺳﺎت

طارق بن زاوي ،مواقف العلماء...
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أستاذ مساعد التاريخ الوسيط
جامعة املسيلة
الجمهورية الجزائرية
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صنفان من الناس صالحهما صالح لألمة وفسادهما فساد
لألمة ،العلماء ؤالامراء ،فإذا تحالفوا ع ى الحق كان ذلك من أعظم
ٔالامور ال تعود بالخ ﺮ ع ى الجميع ،ولذلك نجد السلطة السياسية
ً
غالبا ما كانت تحاول ت ﺮير شرعي ا وأعمالها بفتاوى يصدرها
ً
العلماء ،خاصة أولئك الذين ّ
يكن لهم العامة اح ﺮ ًاما كب ًﺮا ،ؤالامثلة
ولعل ّ
ع ى ذلك كث ﺮةّ ،
أهمها محنة ٕالامام أحمد بن حنبل وما جرى
له أيام الفتنة املعروفة.
وإذ نتحدث عن مكانة العلماء ودورهم ي الحياة السياسية،
فإ ّ م ّأدوا ً
دورا ً
هاما ي ٔالاندلس ي ذلك الزمن الذي ضعفت فيه
ريح دولـة ٕالاسالم ،والذي اصطلح املؤرخون ع ى تسميته بعهد
ملوك الطوائف ،حيث لم ّيدخر العلمـاء ً
جهدا ي محاولة ل ّـم
الشمــل ورأب الصدع والتحذير من التفرق وتحريم موالاة النصارى،
فما ي طبيعة هذﻩ املجهودات ال بذلها العلماء ي هذا ٕالاطــار؟
وكيف تعاملوا مع أحوال ٔالاندلس املزرية ؟ وما ي نتائج
مجهودا م؟
ً
وقد حاولت ي هذا املوضوع ٕالاجابة عن هذﻩ ٔالاسئلة ،مبتدأ
بالكالم عن سقوط الدولة ٔالاموية وانقسام ٔالاندلس ،ووقوع مد ا
ب ن أيدي من حمل ألقاب الخلفاءّ ،
ثم ّ
معر ًجا ع ى ذكر مواقف
ً
ً
خاصة ّ
مما آلت إليه أحوال البالد ،فذكرت أوال
العلماء ٔالاندلسي ن
ّ
َم ْن أنكر ٔالاوضاع السياسية السائدة ،ثم أعقبت ذلك بالحديث
عن دور العلماء ي دعوة املرابط ن من املغرب ٔالاق لرفــع راية
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طارق بن زاوي ،مواقف العلماء من غياب الوحدة السياسية ي عصر
ملوك الطوائف ي ٔالاندلس )٤٢٢هـ – ٤٧٩هـ ١٠٣٣ /م – ١٠٨٦م(-.
دورية كان التاريخية -.العدد الواحد والعشرون؛ يونيو .٢٠١٣
ص .٩٩ – ٩٣

 ₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ
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<<

من العوامل ٔالاساسية ال أدت إ ى ضياع ٔالاندلس الصراعات
السياسية ال رافقت التواجد ٕالاسالمي ي هذﻩ املنطقة منذ
فتحها ،ولعل املرحلة ال اصطلح املؤرخون ع ى تسمي ا بمرحلة
ً
ملوك الطوائف وال جاءت مباشرة بعد سقوط الدولة ٔالاموية
ٔالاندلسية سنة ) ٤٢٢هـ١٠٣٣ /م( كانت السبب املباشر ي انحسار
َ
النفوذ ٕالاسالمي ،ومن ث ﱠم بداية العد التناز ي الفع ي الس ﺮجاع
النصارى أجزاء كب ﺮة من شبه الجزيرة ٔالايب ﺮية مستغل ن حالة
الضعف والانقسام والاستعانة بالعدو الذي م ّ الجانب ٕالاسالمي،
ّ
سخر لهذﻩ ٔالامة فئة مهمة أبت أن تعيش بمعزل ّ
عما
ولكن ﷲ
ً
ّ
يحدث ،إ ا فئة العلماء الذين بذلوا جهودا جبارة من أجل إعادة
الوحدة السياسية ،ودفع الصائل )املعتدي( الذي بات يذيق
ً
ملحقا م الهزيمة تلو الهزيمة ،لقد كان
املسلم ن كل أنواع الذل
ً
للعلماء دور مهم ي الحفاظ ع ى ٔالاندلس خاصة بعد أن عملوا ع ى
إيصال صو م ونقل معاناة املسلم ن إ ى دولة املرابط ن بقيادة
يوسف بن تاشف ن الذي لم ّيدخر ً
جهدا ي الجواز إ ى العدوة العليا
وإلحاق الهزيمة النكراء بالنصارى ي معركة الزالقة الخالدة
) ٤٧٩هـ١٠٨٦ /م(ٔ ،الامر الذي ّأمد ي عمر التواجد ٕالاسالمي ي
ٔالاندلس لقرون أخرى.
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دراﺳﺎت

طارق بن زاوي ،مواقف العلماء...

الجهـاد والتوحيد ،وأخ ًﺮا نقلت بعض ٓالاراء الشاذة ال ساندت
ملوك الطوائف.
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تلقيـ ـ ـ ـ ـ ــب معتض ـ ـ ـ ـ ـ ــد في ـ ـ ـ ـ ـ ــها ومعتمـ ـ ـ ـ ـ ــد
ألق ـ ـ ـ ــاب مملك ـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـ ــﺮ موض ـ ـ ـ ــعها
ً
)(١٣
ك ــالهر يحك ــي انتفاخ ــا ص ــولة ٔالاس ــد
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ّ
وعمت هذﻩ ٕالامارات والدويالت الطائفية ٔالاندلس ،عمل كل
واحد م ا ع ى بسط نفوذﻩ ي أرض ٔالاندلس ،وانضوت تح ا ثالثة
أحزاب كب ﺮة:
 ّأم ـ ــا الح ـ ــزب ٔالاول فيمثل ـ ــه أه ـ ــل ٔالانـ ـ ــدلس وأه ـ ــل ال ـ ــبالد ال ـ ــذيناســتقروا ف ــا منــذ القــديم ،بغــض النظــر عــن أصــلهم ،ومــن ّ
أهمه ــم
بنــو عبــاد اللخميــون ،ومقـ ّـرهم إشــبيلية ،وبنــو جهــور ــي قرطب ــة ،وبنــو
هــود الجــذاميون ــي سرقســطة ،وبنــو صــمادح أو بنــو تجيــب ــي املريــة،
وبنو برزال ي قرمونة ،وبنو نوح ي مـورور ،وعبـد العزيـز بـن أبـي عـامر
)(١٤
ي بلنسية وغ ﺮهم.
 و ّأمـ ــا الحـ ــزب الثـ ــاني فيمثلـ ــه ال ﺮبـ ــر حـ ــديثو العهـ ــد ـ ــي ٔالانـ ــدلس،السيما الصـناهجي ن الـذين اس ّ
ـتقروا ـا أيـام املنصـور بـن أبـي عـامر،
وم ـ ــن زعم ـ ــاء ه ـ ــذا الح ـ ــزب بن ـ ــو زي ـ ــري ـ ــي غرناط ـ ــة ،وبن ـ ــو حم ـ ــود ـ ــي
)(١٥
مالقة.
ّ
 والحــزب الثالــث يمثلــه كب ــار الصــقالبة الــذين اسـ ّـتقروا ــي شــرق
ٔالان ــدلس ّ
وكون ــوا ال ــدويالت الص ــغ ﺮة ،وكان ــت تجمعه ــا رابط ــة تح ــالف
ّ
تس ــم الدول ــة العامري ــة الص ــقلبية ،ألن أص ــحا ا ك ــانوا م ــن ممالي ــك
املنص ــور ب ــن أب ــي ع ــامر وأبن ــاؤﻩ ،وم ــن أش ــهر ه ــؤالء مجاه ــد الع ــامري
ال ــذي اس ـ ّ
ـتقل بداني ــة ،ث ـ ّـم اس ــتو ى ع ــى ج ــزر البالي ــار وغـ ـزا س ــردانيا
وسواحل إيطاليا وسيطرت أساطيله ع ى غربي بحر املتوسط.
وال ّبد من ٕالاشارة إ ى الجهة امل ﺮبصة بديار ٕالاسالم ،و ي ممالك
ً
إسبانيا املسيحية ال أوضاعها ع ى العكس ً
تماما خاصة من
الناحيت ن السياسية والعسكرية ،وكان من أشهر ملوك النصارى
آنذاك ملك قشتالة ألفونصو السادس (١٦)،أو ٔالادفونش كما تسميه
املصادر العربية ،ونجح هذا امللك ي توحيد مملك قشتالة وليون،
وبسط نفوذﻩ ع ى املمالك الشمالية ٕالاسبانية ،واحتل طليطلة
قاعدة الثغر ٔالادنى للمسلم ن سنة ) ٤٧٨هـ ١٠٨٥ /م( ،وذلك
بسبب خيانة حاكمها ي ي القادر بن ذي النون (١٧)،الذي ّ
اتبع
سياسة ضعيفة ّ
عجلت بسقوط املدينة ،فكان هذا الحدث كارثة
ك ﺮى ع ى ٕالاسالم ي ٔالاندلس ،إذ احت ّـل العدو النصراني أراض
شاسعة ّ
ً
جنوبا ح جبال قرطبة وأطلق ٔالاسبان ع ى هذﻩ
امتدت
)(١٨
املنطقة املحتلة اسم قشتالة الجديدة.
ّ
وبالعودة إ ى أحوال ٔالاندلس الاقتصادية ،فإننا نجدها ال
تختلف عن أحوالها السياسية ،فاعتداءات ألفونصو السادس
ً
ّ
ً
ً
رهيبا ع ى ملـوك الطوائف ،وذلك
اقتصاديا
شكلت ضغطا
باستنـ ـزاف مواردهم املالية عن طريق فـرض الضرائب السنوية ال
كانت تسم ) (Pariasبارياس (١٩)،وازدادت مقاديرها إ ى درجة أن
ّ
خلف هذا الضغط ً
ً
اجتماعيا
واقعا
بعضهم عجز عن أدا ا ،وقد
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ّ
لقـد تمكن ٔالامويون من بسط نفـوذهم ع ى ٔالانـدلس ،وظلـوا
يجمعون ب ن السلطت ن الزمنية والروحية ،إ ى أن جاء املنصور بن
أبي عامر) (١وأبناؤﻩ من بعدﻩ ،فان عوا السلطة الزمنية ي أيام
ّ
ّ )(٢
واستبدوا باألمر ،وكان هـذا بداية
الخليفة ٔالاموي هشام املؤيد
ل اية الخالفة ٔالاموية ي ٔالاندلس ،ال سيما بعد أن طمع عبد
الرحمان بن املنصور بن أبي عامر) (٣ي الخالفة نفسها ،حيث ّ
تقدم
إ ى الخليفة وطلب منه أن يعهد إليه بوالية العهد ،فوافق هشام
عهدا بذلك ،مضمونه ّ
وكتب ً
أن الخليفة لم يجد َم ْن هو أصلح
)(٤
لوالية العهد بعدﻩ من عبد الرحمان بن املنصور بن أبي عامر.
هز هذا الحادث الدولة ٔالامويةّ ،
ولقد ّ
وعز ع ى املضري ن أن
ينتقل العرش إ ى اليمني ن ،ذلك ّ
أن ٔالاسـرة العامرية يمنية ٔالاصل،
فانبعثت العصبية القبلية القديمة ،وان ز ٔالامويون غياب عبد
ّ
ً
الرحمان بن أبي عامر ي الشمال ،فخلعوا هشام وولوا رجال من
أحفاد الناصر (٥)،وهو محمد بن هشـام بن عبد الجبار بن عبد
الرحمان الناصر (٦)،ولقبوﻩ بـ "املهدي" ،وملا بلغت هذﻩ ٔالاخبار عبد
الرحمان بن املنصور بن أبي عـامر رجع من غزوته ي الشمال ،وكان
ّ
ّ
انفض عنه جماعة من جيشه ،ح صار ي
كلما اق ﺮب من قرطبة
ّ
قلة ،فاع ﺮضه أحد خصومه فقبض عليه وقطع رأسه وحملها إ ى
املهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمان الناصر،
)(٧
وبموته ان ت دولة ب عامر سنـة )٣٩٩هـ ١٠٠٨ /م(.
واملرحلة املوالية من العصر ٔالاموي ي ٔالاندلس كانت مليئة
بالف ن والاضطرابات ،تصارعت ف ا العناصر املختلفة ي الدولة
كال ﺮبر والصقالبة (٨)،وأهل قرطبة ،و ي سنة )٤٢٢هـ١٠٣١/م(
سقطت الدولة ٔالاموية بشكل ائي بعد أن عزل آخر خلفا ا هشام
الثالث املعتد باهللّ (٩)،
وتم إجالء َم ْن بقي من ٔالاموي ن من قرطبة،
ّ
ثم أعلن الوزير أبو الحزم بن جهور) (١٠ان اء الخالفة ٔالاموية لعدم
وجود من يستحقها ،وص ﺮورة ٔالامر شورى بأيدي الوزراء وصفوة
)(١١
الزعماء ،أو ما أسماﻩ بـ الجماعة.
وقال املقري ي وصف ٔالاندلس ي هذﻩ املرحلـة" :وانقطعت
الدولة ٔالاموية من ٔالارض ،وقامت الطوائف بعد انقراض الخـالئف،
وان ى ٔالامـراء والرؤساء من ال ﺮبر والعرب واملوا ي بالجهات،
ّ
واقتسمــوا خط ا ،وتغلب بعضهم ع ى بعض واستفحل أمرهم،
وعظم شـأ م ،والذوا بالخزي للطاغية ،يظاهر عل م ويب ّ هم
ملكهم ،وأقاموا ي ذلك برهة من الزمان ،ح قطع عل م البحر
ملك العدوة وصاحب مراكش أميـر املسلم ن يوسف بن تاشف ن
)(١٢
اللمتوني فخلعهم ،وأخ ى م م ٔالارض".
ومن أحسن ما قيل ي وصف حال البالد ،أبيات للشاعر أبي
الحسن بن رشيق الق ﺮواني:

ّ
وممـ ـ ـ ـ ـ ــا يزهـ ـ ـ ـ ـ ــدني ـ ـ ـ ـ ـ ــي أرض أنـ ـ ـ ـ ـ ــدلس
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مزريا ،فامتألت خزائن ألفونصو السادس بموارد إضافية ّ
ً
قدرت
ّ
ً
سنويا ،ي ح ن نجد أن ملوك الطوائف
بحوا ي  ٤٠كغ من الذهب
ً
ذال ع ى ذل ،ولم يستطيعوا ضبط ٔالامور داخلياً
زادهم هذا ٔالامر
ً
وخارجيا ،كما ا ارت قوة ٕالانتاج الرئيسية ي ٔالاندلس و ي الزراعة،
ّ
ّ )(٢٠
ّ
تصدع البنية الاقتصادية برم ا.
مما يع
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الغراء"ّ (٢٧)،
الامتعاض للديانة الزهراء ،والحمية للملة ّ
ومما قاله
ً
أيضا ":اجتمع عندنا ي ٔالاندلس ي صقع واحد أربعة خلفاء ،كل
واحد م م يخطب له بالخالفة ي موضعه ،وتلك فضيحة لم ير
ّ
ّ
يتسم بالخـالفة
مثلها ،أربعة رجال ي مسافة ثالثة أيام ،كلهم
ّ
وإمـارة املؤمن ن ،وهم خلف الحصـري ي إشبيلية ع ى أنه هشـام من
بعد اثنت ن وعشرين ً
عاما من موت هشام ،فخطب له ع ى منابر
ٔالاندلس ،وسفكت الدماء من أجله ،ومحمد بن القاسم خليفة ي
الجزيرة الخضراء ،ومحمد بن إدريس خليفة بمالقة ،وبببش ﺮ
)(٢٨
إدريس بن ي ي بن ع ي".
ّ
وهذا عالم آخر ال يقل مكانة عن ابن حزم ،إنه فقيه ٔالاندلس
ورئيس املالكية ف ا سليمان بن خلف أبو الوليد البا ي (٢٩)،فمنذ
ً
جاهدا إ ى ٕالاصالح ب ن ملوك
أن عاد من رحلته املشرقية س ى
ّ
الطوائف ،وكانوا يجلونه ي الظاهر ويستثقلونه ي الباطن ،ولم
ّ
تكلل مجهوداته ب ء يذكر ،وعند اشتداد خطر النصارى ضاعف
ً
ً
واحدا ،ورغم عظم
واحدا
البا ي نشاطه ،وطـاف ع ى هؤالء ٔالامـراء
البـالء وإحاطته بالبالدّ ،
فإن أحـدا من هؤالء لم يستجب له ،ولذلك
ّ
يتحول عـن تفك ﺮﻩ ،وبدل محـاولة ٕالاصالح ب ن
نجدﻩ ي آخر حياته
)(٣٠
هـؤالء تب ّ كغ ﺮﻩ من العلمـاء فكرة اللجوء إ ى النجدة املرابطية،
ّ
لكن القدر لم يمهله ،فتو ي قبل أن يرى ما ّ
تقر به عينه ي إعادة
الوحدة إ ى هذﻩ املنطقة.
)(٣١
أما عبد ﷲ بن محمد بن أحمد بن العربي املعافري من
إشبيلية ،فله كالم حسـن يصف فيه حال ٔالاندلس قبل دخول
املرابط ن إل ا فقال" :وكانت جزيرة ٔالاندلس قد تملكها من تاريخ
ابتداء الفتنة سنة أربعمائة عدة ثوار ،فصعب أهلها عن مدافع م،
وتلقبوا بألقاب الخلفاء ،وضربوا النقود بأسما م وأثاروا الفتنة
بي م لرغبة كل واحد م م ي الاستيالء ع ى صاحبه ،واستنجدوا
)(٣٢
بالنصارى عندما اعتقـد كل واحد م م أنه أحق من صاحبه".
وهذا نص آخر من شاهد عيان لعالم جليل ي بالد املغرب
ّ
ؤالاندلس ،إنه حافظها العالم الجليل ابن عبد ال ﺮ) (٣٣الذي عايش
ً
ٔالاحـداث عن كثب ،فكتب قائال" :وانقطع ملك ب أمية بعد
ٔالاربعمائة بأعوام يس ﺮة ،فصار كل من غلب ع ى موضع ملكه
واستعبد أهله ،وك ﺮ ف ا ٔالامراء ،فضعفوا وصاروا خوال للنصارى،
ّ
يؤدون إل م أضعاف ما كانوا يأخذون م م اليوم" (٣٤).وقد دفع
بعض الفقهاء حياته ً
ثمنا ملواقفه الحازمة والصريحة تجاﻩ ملوك
ّ
املحدث أبي حفص عمر بن الحسن
الطوائف ،ومن هؤالء
ّ
الهوزني (٣٥)،الذي ّ
جسد بحق نموذج الشجاعة والجرأة الـ أبان
ّ
التمزق ال تشهدها أرض
ع ا بعض العلماء ي ٔالاندلس تجاﻩ حالة
)(٣٦
ّ
املسلم ن ،وما نجم عن ذلك من خطر صليـ  ،ومما حفظ عنه
ّ
قبل وفاته أنه بعث إ ى أم ﺮ إشبيلية املعتمد بن عباد) (٣٧رسالة
ّ
يحرضه ف ا ع ى الجهاد ،فأنشد هذﻩ ٔالابيات:
مل بة
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 /٢أ  -املواقف ّ
املنددة بملـوك الطـوائف:
ّ
إن ٕالاسالم دين وحدة وجماعة ،فقد جاء ي ظرف كان فيه
العرب منقسمون ع ى أنفسهم ،فال ء يجمع بي م ،ولم يكن لهم
ّ
فتحققت بفضله وحدة الجزيرة
شأن يذكر ب ن ٔالامم ،فجاء ٕالاسالم
ً
العربية ،وال كانت قبل ذلك ضربا من الخيـال ،فكان هذا من
أعظم ٔالاحداث ال لن يقتصر تأث ﺮها ع ى جزيرة العرب فحسب
ّ
ّ
وإنما ع ى العالم بأسرﻩ .وقد جاءت آيات وأحاديث كث ﺮة تحث ع ى
الاجتماع وتنبذ الاف ﺮاق ،وال بأس أن نذكر بعضها ،فقد قال تعا ى:
َ ﱠ َ ُ
ُْ
َْ ﱠ َ ً َ َ ُ
َ}و ْ
يعا َوال ت َف ﱠرقوا َواذك ُروا ِن ْع َمة الل ِه َعل ْيك ْم
اع َت ِص ُموا ِبحب ِل الل ِه ج ِم
ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ ً ََﱠ َ
ْ َ ً )(٢١
ف َب ْ َن ُق ُلوب ُك ْم َف َأ ْ
ص َب ْح ُت ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِإخوانا{،
ِإذ كنتم أعداء فأل
ِ
ً َ ََ َ ُ ََْ َ ُ ََ ْ
ُ ُ ْ )(٢٢
َ
َ
وقـال تعا ى أيضا} :وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ِريحكم{ ،وقال
َ ُْ ْ َ َ ﱠ َ َ ُ
َ ُ
َُ ُ
ً
ين ف ﱠرقوا ِدي َ ُ ْم َوكانوا ِش َي ًعا
أيضاَ } :وال تكونوا ِمن املش ِر ِك ن* ِمن ال ِذ
َ
ُ
َ ْ ْ َ ُ َ )(٢٣
ك ﱡل ِح ْز ٍب ِب َما لد ِ م ف ِرحون{.
أما ٔالاحاديث النبوية الصحيحة ،فﻬ كث ﺮة ً
أيضا ،نذكر م ا
قوله عليه الصالة والسالم" :إن أهل الكتاب ن اف ﺮقوا ي دي م ع ى
ّ
ثنت ن وسبع ن ملةّ ،
وإن هذﻩ ٔالامة ستف ﺮق ع ى ثالث وسبع ن ملة
كلها ي النـار إال واحدة و ي الجماعة" (٢٤)،وق ــال ً
أيضا" :أوصيكم
ً
ّ
بالسمع والطاعة ،فإنه َم ْن يعش منكم بعدي فس ﺮى اختالفا كث ًﺮا،
املهدي ن من بعديّ ،
ّ
عضوا
فعليكم بسن وسنة الخلفـاء الراشدين
ّ
)(٢٥
عل ا بالنواجد ،وإياكم ومحدثات ٔالامور ،فإن ّ
كل بدعة ضاللة".
ّ
وقد حث العلماء ع ى وجوب ال ام الجماعة ،ونبذ الاف ﺮاق
والشقاق ،وطاعة أو ي ٔالامر ي غ ﺮ معصية ،وهذا معلوم من الدين
بالضرورة ،وإذا كان ٔالامر كذلكّ ،
فإن مواقف العلماء ي ٔالاندلس ال
يصعب معرف ا ،أل ّن تحقيق الوحدة ٕالاسالمية أمر يزيد الدين ً
عزا
وغلبة ،وحال هذﻩ املنطقة كما رأيناﻩ ال يرضاﻩ أي مسلم فما بالك
بالعلماء ،وسأذكر ً
كالما لبعض علماء ذلك العصر ّ
مما وقفت عليه
ّ
حول مواقفهم من ملوك الطوائف ،و ي مقدم م عالمة ٔالاندلس ي
القرن الخامس الهجري ابن حزم الظاهريّ (٢٦)،
فإن له مقالة نفيسة
ي هؤالء جاء ف ا" :اللهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل املمالك من
أهل ّملتنا بدنياهم عن إقامة دي م ،وبعمارة قصور ي ﺮكو ا ّ
عما
قريب عن عمارة شريع م الالزمة لهم ي معادهم ودار قرارهم،
هم ً
وبجمع أمـوال ربما كانت ً
وعونا ألعدا م
سببا ي انقراض أعمار
عل م ،وعن حياضة ّمل م ال ا ّ
عزوا ي عاجل م ،و ا يرجون
الفوز ي آجل م ،ح استشرف لذلك أهل الذمة وانطلقت ألسنة
أهل الكفر والشرك بما لو ّ
حقق أهل النظر أرباب الدنيا الهتموا
بذلك ،فضعف ّهمنا ،أل ّ م مشاركون لنا فيما يلزم الجميع من
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أيا أسفا للدين إذ ّ
ظل بــة
بأعيننا و املسلمون شهــود
أعيذكم أن تذهبوا فيمسكـم
عقاب كما ذاق العقاب ثمـود
وأقبح بذكر يستط ﺮ بأرضكم
)(٣٨
يؤم به أق البالد وفـود
وق ــد ص ـ ّـور الفقي ــه اب ــن العس ــال) (٣٩ح ــال الس ــلم ن ــي ٔالان ــدلس بأ ّ ــا
بائس ـ ــة ،يمأله ـ ــا القل ـ ــق والرع ـ ــب ،إذ ه ـ ــم ض ـ ــحية لتكال ـ ــب أع ـ ــدا م
النصارى وج ن حكامهم فأنشد:
ولقد رمانا املشركون ببأسهم *** لم تخط لكن شأ ا الاصماء
)(٤٠
باتت قلوب املسلم ن برع م *** فحماتنا ي حـر م جبناء
فال شك ي ّ
أن وصف حكام املسلم ن ي هذﻩ ٔالاوقات الصعبة
بالج ن ألعظم دليل ع ى نفور هذا الفقيـه م م ّ
وشدة نك ﺮﻩ عل م،
ً
كما يعت ﺮ مثاال ملوقف العلماء الواضح تجاﻩ هؤالء الذين حملوا
ألقاب الخلفاء ،وقال ً
أيضا:
يا أهـل ٔالاندلس حثـوا مطيكـم
فما املقــام ـا إال مـن الغلـط
الثوب يــنسل من أطرافه وأرى
ً
ثوب الجزيرة منسوال مـن الوســط
ونـحن بـ ن عــدوال يفـارقنا
)(٤١
كيف الحيــاة مع ّ
الحيات ي سفـط
ويروي صدر البيت الثالث هكذا:
مـن جـاور الشر ال يأمن بوائقه
)(٤٢
كيف الحيـاة مع ّ
الحيـات ي سفـط
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وبعد أن يئس املسلمون من هؤالء ٔالامراء املتخاذل ن ،وأيقنوا
ً
اجتماعا ي قرطبة حضرﻩ جمع من
أن ال خ ﺮ ير ى م م ،عقدوا
)(٤٤
العلماء ع ى رأسهم قـاض ا عبيد ﷲ بن محمد بن أدهم،
فتشاور الجميع ي حال ٔالاندلس ،وما وصلت إليه من ذلة وصغار،
واق ﺮح البعض ٕالاستنجــاد بعرب إفريقية الهاللي ن ،ولكن القـا
بن أدهم تخوف من وصولهم وتخري م البالد كمل فعلوا
بإفريقية (٤٥)،و ي مقابل ذلك اق ﺮح أن يستنجدوا باملرابط ن فهم
أقرب وأصلح ،فطلب منه املجتمع ــون أن يكاتب يوسف بن
تاشف ن) (٤٦وأن يستدعيه ّ
وفوضوﻩ باألمر.
ً
مؤتمرا
لقد كـان مؤتمر قرطبة الذي أشرف ع ى عقدﻩ العلماء
مص ًﺮيا ،أخذ ع ى عاتقه مسؤولية إنقاذ ٔالاندلس من الخطر الذي
ً
وتجسيدا ملا اتفق عليه
بات ي ﺮبص ا أكثــر من أي وقت م ،
ّ
تشكل وفد من العلماء ّ
ضم كل من قا قرطبة أبو بكر بن أدهم
)(٤٨
وقـا غرن ــاطة ابن القلي ي (٤٧)،وقا بطليوس ابن مفاذا،
وحمـل هذا الوفـد رسالة إ ى يوسف تصف حال ٔالاندلس وتدعوﻩ
)(٤٩
إ ى الجواز إل ا إلنقاذها من النصارى.
ّ
ومن أبرز علماء تلك املرحلة العصيبة الذين لم ي ﺮددوا ي
ّ
دعـوة املرابط ن للجهاد ي ٔالاندلس أب ــو بكر الطرطو  (٥٠)،ويتج ى
موقفه بوضوح ي رسالة بع ا إ ى يوسف بن تاشف ن ،فبعد أن
ّ
ّ
ً
ّ
ساردا عليه أقوال ﷲ تعا ى
الرعية،
ذكرﻩ باهلل وحثه ع ى تقـواﻩ ي
ّ
وأقوال نبيه محمد ص ى ﷲ عليه وسلم ،وس ﺮة الصالح ن قـال:
"فجهاد الكفار فرض عليك فيما يليك من ثغور بـالد ٔالاندلس،
وعندك الكراع )الخـيل والبع ﺮ والحم ﺮ( والسـالح والمـة الحرب،
وجيـوش املسلم ن وحماة البيضة )البالد( طائعون لك ،وكذلك َمن
بنواحيك ،وأنت ي حرج من تضييع من ي ثغـور أرض ٔالاندلس من
جماعة املسلم ن والحرم والذراري ،أفال تأسيت بمن سافر إل ا من
ّ
أرض الحجاز من حماة املسلم ن ومجاهد م ح استفتحوها وبثوا
ف ا كلمة التوحيد ،فإذا أردت الظفر بالعدو فعليك بالعدل ي
الرعية ،فألن كنت تستنصر بجنود أهل ٔالارض ،لقد ّ
كنا نستنصر
لك بجنود أهل السماء ،ح قدم إلينـا الفقيه أبو بكر محمد بن
عبد ﷲ ،فذكر من س ﺮتك من جهـاد العـدو وص ﺮك ع ى مكافحته
وإعزازك للدين وأهله والعلم وحملته ،وﷲ نسأل الذي ب الجزيل
من فضله أن بنا وإياك الشهادة ي سبيلهّ ،
ثم إليه سبحانه تعا ى
ً
نضرع أن يريك الحق حقا فتتبعه والباطل باطال فتجتنبه ،فصالح
ّ )(٥١
الرا ي بصالح الرعية".
وأورد ابن ٔالابار ي التكملة ي ترجمة الفقيه أبي عبد ﷲ محمد
بن حس ن بن محمد بن عريب ٔالانصاريّ (٥٢)،أنه ّ
تجول كث ًﺮا ي بالد
ٔالاندلس والعدوة )بالد املغرب( ،وقد أرجع البعض سبب ذلك أنه
كان يس ى من وراء ذلك لإلصالح ب ن هؤالء امللوك (٥٣).وهذا ٕالامام
ّ
أبو حامد الغزا ي (٥٤)،ملا عال ذكر ٔالام ﺮ يوسف بن تاشف ن ي بالد
ّ
ٕالاسالمُ ،ذكر ّ
أن الغزا ي فكر ي الانتقال إ ى املغرب للعيش ي كنف
هذا ٔالام ﺮ العظيم ،ونقل عنه قوله ي أمراء الطوائف" :يجب ع ى
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 /٢ب– دعـوة العلمـاء لالستنجاد باملرابط ن:
بعد أن فشلت جهـود العلماء ي إقناع ملـوك الطوائف
ّ
واشتدت العداوة بي م وتعاظم
بالوحـدة ،وبعـد أن زاد انقسامهم
الخطر الصلي  ،لم يكن هناك من سبيل إال طلب املساعدة من
ّ
والتصدي
قوة مسلمة خارجية قادرة ع ى مواجهة الف ن الداخلية
للنصارى .ومن رحمة ﷲ ولطفه باملسلم ن أن ظهرت ي هذﻩ
املرحلة دولة املرابط ن ال نشأت ي بالد املغرب ٔالاق ورفعت
ّ
لـواء الجهاد ،وتمكنت من تحقيق انتصارات كب ﺮة ،فشاع ذكرها
ً
وذاع صي ا ،فكانت أمال ألهـل ٔالانـدلس ،وكـان لسقوط طليطلة ي
يد ألفونسو السادس سنـة ) ٤٧٨هـ١٠٨٥ /م( عظيم ٔالاثر ي ترسيخ
فكرة الاستنجاد باملرابط ن .ولألسف لم يكن سقوط هذﻩ املدينة
ّ
ليحرك ملوك الطوائف ،بل افت ع ى ألفونسو السادس رسلهم
ّ
مهنئ ن ومبارك ن وواضع ن أنفسهم وأموالهم ي خدمته ،وبلغ من
حمي م أن أهدى إليه أحدهم ّ
تخاذلهم واستسالمهم وضعف ّ
هدية
ً
بدال ع ا ً
ّ
قردا فصار يفخر بذلك ع ى جميع ملوك
قيمة ،فأعطاﻩ
ً ّ
)(٤٣
معتقدا بأنه حاز ر امللك النصراني.
الطوائف،
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ّ
جل ًيا ّ
أن العلماء كان لهم دور
من خالل هذا املوضوع ،يتضح
بارز ي إ اء وضع شاذ صنعه بعض ٔالامراء الذين ستبقى وصمة
ّ
العار مرتبطة م ع ى ّ
مر الدهور ،فقد أذلوا أنفسهم وأسهموا إ ى
ّ
حد كب ﺮ ي ضياع ٔالاندلس .وأخ ًﺮا؛ أقول إن دور العلماء ال ينب ي
أن يحصر ي جانب واحد فقط ،فهم أهل الحل والعقد الذين
ينب ي عل م قيـ ــادة ٔالامة وتوج ها ،وهم من البطانة ال ينب ي أن
ّ
يتخذها الحكام وأن يأخذوا بتوج ا ا ونصائحهاّ ،
وكل محاولة
لتحجيم دورهم تعود بالضرر ع ى ٔالامة بأكملها ،ولألسف هذا ما
حدث وما زال يحدث إ ى ٓالان ي كث ﺮ من مناطق العالم ٕالاسالمي.
والسؤال الذي يطرح نفسه ،أين نحن اليوم من ذلك الزمان ؟
ال شك ّ
أن الوضع السياﺳ متشابه بل أسوأ بكث ﺮ ،فملوك
ّ
وإنما ي ّ
كل العالم
الطوائف اليوم ليسوا ي منطقة واحدة،
ّ
ٕالاسالمي من أقصاﻩ إ ى أقصاﻩّ ،
لكن ال ء الذي يختلف ،أنه ي
ّ
أجالء أسهموا ي إنقاذ ٔالامة ،فتحقق ما ّ
تقر
ذلك الوقت ظهر علماء
ّ
به عيون املؤمن ن ويغيض قلـوب الكافرين ولو إ ى ح ن ،أما اليــوم
غيبوا ،ؤالامران سيـانّ ،
فأين العلماء؟  ،فقد غابوا أو ّ
ألن النتيجة
واحدة ،فبالد املسلم ن تن ك حرما ـا وال ر ّاد لذلك ،فإ ى أن يظهـر
علمـاء أمثال أبـو الوليد البا ي ،والطرطو  ،وعمر بن الحسن
الهوزني ،وابن رميلة القرط  ،وأمـراء أمثـال يوسف بن تاشف ن،
نتجرع ّ
نبقى ّ
ذل الهزائم والانكسارات والانقسامات إ ى أن يشاء ﷲ.
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ٔالام ﺮ قتال هؤالء املتمردة السيما وقد استنجدوا بالنصارى
املشرك ن أوليا م وهم أعداء ﷲ ي مقابلة املسلم ن الذين هم
أولياء ﷲ ،فمن أعظـم القربات قتالهم إ ى أن يعـودوا إ ى طاعة
)(٥٥
ٔالام ﺮ العادل املتمسك بطاعة الخالفة العباسية".
)(٥٦
ّ
وممن ناصر املرابط ن الفقيه أبو مطرف الشع  ،حيث كان
من الساع ن الستقدامهم ،والفقيه املحدث أبو القاسم الحسن بن
ّ
عمر الهوزني (٥٧)،فقد ذكر املقري أنه حرض يوسف بن تاشف ن ع ى
املعتمد بن عباد ح أزال ملكه (٥٨).ولم يكتف العلماء بدعوة
املرابط ن لجهاد النصارى فقط ،بل كانوا أول من بذلوا أنفسهم ي
ً
شهيدا ي سبيل ﷲ ،ومن هـؤالء الفقيه
سبيل ﷲ ،فسقط بعضهم
(
٥٩
)
الناسك أب ــو العباس أحمد بن رميلة القرط  ،الذي أب ى ً
بالء
ً
ً
حسنا ي معركة الزالقة الخالدة (٦٠) ،واستشهد ف ا مقبال غ ﺮ
وممن استشهد ً
مدبرّ ،
أيضا أبو رافع الفضل بن ع ي بن محمد بن
حزم) (٦١ابن فقيه ٔالاندلس ابن حزم ،وكان من أهل العلم.
ومن ٔالامـور املهمة ال ينب ي ٕالاشارة إل ا ي ٔالاندلس ،مسألة
ّ
الحج والجهادّ ،
وممن أف ي املسألة
فقهية تتعلق باملفاضلة ب ن
)(٦٢
الفقيه أبـو الوليد ابن رشد ،فقد كتب إليه أم ﺮ املسلم ن ع ي
بن يوسف بن تاشف ن) (٦٣يسأله هـل ّ
الحج أفضل أم الجهاد؟ ونص
السؤال كما ي ي" :بسم ﷲ الرحمان الرحيم وص ى ﷲ وسلم ع ى
ّ
ّ
سيدنا محمد ص ى ﷲ عليه وسلم ،جوابك ر ﷲ عنك فيمن
ّ
الحج أفضل أم
لم يحج من أهل ٔالاندلس ي وقتنا هذا ،هل
ً
ً
مأجورا إن شاء ﷲ"،
موفقا
الجهاد؟ راجعنا ي ذلك بما تراﻩ،
فأجاب رحمه ﷲ تعا ى" :تصفحت رحمنا ﷲ وإياك سؤالك هذا،
ووقفت عليه ،وفرض ّ
الحج ساقط عن أهل ٔالاندلس ي وقتنا هذا
ً
لعدم الاستطاعة ال جعلها ﷲ شرطا ي الوجوب ،ألن الاستطاعـة
القدرة ع ى الوصـول مع ٔالامن ع ى النفس واملال ،وذلك معدوم ي
ّ
ً
ً
مكروها،
هذا الزمان ،وإذا سقـط فرض الحج لهذﻩ العلة صار نفال
لتقحم الغرر فيه ،فبـان بما ذكرناﻩ ّ
أن الجهاد الذي ال تح
فضائله ي القرآن والس ن املتواترة وٓالاثار أفضل ،وأن ذلك أب ن من
)(٦٤
أن يحتاج إ ى السؤال عنه".
 /٢ج -املواقف ّ
املؤيدة مللوك الطوائف:
لقد كان لوضع ٔالاندلس املتأزم الذي يطبعه الانقسام
والضعف ٔالاثر الكب ﺮ ي مواقف العلماء الرافض مللوك الطوائف
ً
أوالّ ،
ثم الدعوة إ ى الاستنجاد باملرابط ن ً
ثانيا ،ويمكن القول أن
شبه إجماع قد حصل حول هذا ٔالامر ٔالاخ ﺮ خاصة ،لكن هناك
بعض الفقهاء رأى عكس ذلك ،وإن كان عددهم قليل وصو م غ ﺮ
مسمـوع ،إال أ ّ م جهروا بمواقفهم املعارضة للمرابط ن خاصة ،ومن
ّ
هؤالء الفقيه أبي عبد ﷲ محمد بن الفـرجّ (٦٥)،
ومما يذكر عنه أنه
ّ
تعصب كث ًﺮا ّ
للعبادي ن ضد املرابط ن ،وملا غلب ع ى ٔالاندلس
املرابطون أسقطوﻩ عن الفتوى إ ى أن مات (٦٦)،وكان هذا الفقيه
صاحب مكانة عالية ،فهو كب ﺮ املفت ن ي قرطبة ،غ ﺮ ّ
أن معارضته
لم تكن ذات جدوى ،ذلك ّ
أن تيار الوحدة وطلب النجدة املرابطية

ً
أصبح ً
تيارا جارفا ال يقـاوم ،وتبقى ٔالاسباب ال دفعت هذا الفقيه
إ ى إصدار مثل هذﻩ الفتوى الشاذة غ ﺮ معروفة ،وإن كان يتبادر إ ى
الذهن ّ
أن السبب الرئيس الذي دفعه إ ى اتخاذ هذا املوقف هو
ّ
الخوف من فقـدانه منصبه إذا تمكن املرابطون من حكم ٔالاندلس.
وبعد معركة الزالقـة وعودة ابن تاشـف ن إ ـى املغـرب لـم يلبـث أن عـاد
ملوك الطوائف إ ى سـابق عهـدهم ووالــوا النصـارى مـن جديـد ،فكـان
ّ
ه ــذا العم ــل بمثاب ــة الانتح ــار السياﺳ ـ  ،وال ــذي اتخ ــذﻩ العلم ــاء حج ــة
ً
ـيال ً
قوي ــا إلص ــدار فت ــوى تب ــيح ألم ــﺮ املس ــلم ن يوس ــف ب ــن تاش ــف ن
ودل ـ
القضاء عل م ائياً.
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) (١٣نفسه ،ج ،١ص.٢٠٥
) (١٤أحمد مختار العبادي )دكتور( ،املرجع السابق ،ص.٤٦٥
) (١٥أحمد مختار العبادي)دكتور( ،املرجع السابق ،ص.٤٦٦
) (١٦ألفونس ــو الس ــادس :حك ــم بـ ـ ن س ــن ١٠٣٥م و١٠٦٥م ،عاص ــر ه ــذا املل ــك
عه ـ ــد مل ـ ــوك الطوائ ـ ــف وبداي ـ ــة عه ـ ــد املـ ـ ـرابط ن ،اس ـ ــتطاع أن ي ـ ــدفع حرك ـ ــة
ً
دفع ــا ً
الاس ـ ﺮداد ً
قوي ــا ،مس ــتغال ض ــعف املس ــلم ن وانقس ــامهم ع ــى أنفس ــهم،
وحقق ما عجـز عنـه أسـالفه ،إذ احتـل طليطلـة سـنة ١٠٨٥م ،وبـالغ ـي حربـه
ضــد املســلم ن والاس ـ زاء ــم ،ولقــي هزيمــة منكــرة ــي الزالقــة ســنة ١٠٨٦م.
)انظــر :محمــد عبــد ﷲ عنــان ،دولــة ٕالاســالم ــي ٔالانــدلس "دول الطوائــف"،
دار ســحنون للنشــر والتوزيــع ،تــونس ،الطبعــة الثانيــة ،١٩٩٠ ،ص ٣٨٩و مــا
بعدها(.
) (١٧يح ـ ـ القـ ــادر بـ ــن ذي النـ ـون :ت ــو ى حك ــم طليطل ــة بع ــد وف ــاة ج ــدﻩ امل ــأمون
ّ
سـ ــنة ٤٦٧ه ـ ــ ،وكان ـ ــت أو ـ ــى سـ ــقطاته تخلص ـ ــه مـ ــن وزيـ ــر ج ـ ــدﻩ أبـ ــو بك ـ ــر ب ـ ــن
الحديــدي ،و ــي نفــس الف ــﺮة تعرضــت أمــالك القــادر لغــارات ابــن هــود صــاحب
سرقســطة ،فالتجــأ القــادر إ ــى ألفونســو ،و ــي ســنة  ٤٧٢ه ـ ثــار أهــل طليطلــة
ع ــى القــادر واســتنجد بألفونســو الــذي أعــادﻩ إ ــى ملكــه ،وكــان ألفونســو يسـ ى
إ ــى إ ــاك قــوة طليطلــة ،فبــدأ بش ــن الغــارات عل ــا ،و ــي ســنة ٤٨٧هـ ـ زح ــف
ألفونسو ع ى املدينة بجيش كب ﺮ وحاصرها إ ى أن استسـلمت ـي محـرم سـنة
٤٧٨ه ــ) .محمــد محمــود عبــد ﷲ بــن بيــةٔ ،الاثــر السياﺳ ـ للعلمــاء ــي عصــر
املرابط ن ،دار ٔالاندلس الخضراءّ ،
جدة ،الطبعة ٔالاو ى ،٢٠٠٠ ،ص.(١٣٦
) (١٨أحمد مختار العبادي )دكتور( ،املرجع السابق ،ص.٤٧١
) (١٩محمــد ٔالام ـ ن بلغيــث ،الحيــاة الفكريــة ــي ٔالانــدلس ــي عصــر املــرابط ن ،دار
املدار ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،٢٠٠٤ ،ص .٢٦٥
) (٢٠إبـراهيم القــادري بوتشــيش )دكتــور( ،إضــاءات حــول تــراث الغــرب ٕالاســالمي
وتاريخـ ــه الاقتصـ ــادي والاجتمـ ــا ي ،دار الطليعـ ــة ،ب ـ ــﺮوت ،الطبعـ ــة ٔالاو ـ ــى،
 ،٢٠٠٢ص.١١٩
) (٢١ســورة آل عمرانٓ ،الاية ).(١٠٣
) (٢٢ســورة ٔالانفـالٓ ،الاية ).(٤٦
) (٢٣ســورة الـرومٓ ،الايتان .٣٢ / ٣١
) (٢٤انظــر تخــريج الحــديث ــي :ابــن أبــي العــز الحنفــي ،شــرح العقيــدة الطحاويــة،
تحقيق وتعليق وتخريج :شعيب ٔالارنؤوط ،وعبد ﷲ بن عبد املحسن ال ﺮكي،
مؤسسة الرسالة ،ب ﺮوت ،الطبعة الحادية عشر ،١٩٩٧ ،ج ،١ص.٣٤٠
) (٢٥انظر تخريج الحديث ي :ابن أبى العـز ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.٥٤٥
) (٢٦ابن حـزم :ع ي بن محمـد ،شـاعر وفيلسـوف ومـؤرخ وفقيـه وعـالم باألنسـاب،
بعــث مــذهب الظاهريــة مــن جديــد ،مــن كتبــه املح ــى ،جمهــرة أنســاب العــرب،
طوق الحمامة ،تو ي سنة ٤٥٦هـ )املقري ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .(٢٩٢
) (٢٧اب ــن ح ــزم ،رس ــائل اب ــن حـ ــزم ،تحقي ــق :إحس ــان عب ــاس )دكت ــور( ،املؤسس ــة
العربية للدراسات والنشر ،١٩٨٧،ج ،٢ص.٤١
) (٢٨أحمد مختار العبادي )دكتور( ،املرجع السابق ،ص.٤٦٩
) (٢٩أبــو الوليــد البــا ي :ســليمان بــن خلــف ،أحــد كبــار أعــالم ٔالانــدلس ،مــن أهــل
ّ
قرطبــة ،ولــد ســنة ٤٠٣ه ــ ،رحــل إ ــى املشــرق حيــث طلــب العلــم ،ثــم عــاد إ ــى
ٔالانــدلس بعــد ثالثــة عشــر ً
عامــا ،مــن أهــم مؤلفاتــه ،املنتقــى ــي شــرح املوطــأ،
ش ــرح املدون ــة ،ت ــو ي رحم ــه ﷲ س ــنة ٤٧٤ه ــ) .املق ــري ،املص ــدر الس ــابق ،ج،٢
ص .٢٨٣الزرك ي ،املرجع السابق ،ج ،٣ص.(١٢٥
) (٣٠عمــر بــن حمــادي ،الفقه ــاء ــي عصــر املــرابط ن ،جــامعة تــونس ،كليــة العلــوم
ٕالانسانية الاجتماعية ،تونس ،١٩٨٧ص.٤٩٣
) (٣١عبـ ــد ﷲ بـ ــن العربـ ــي :عب ــد ﷲ بـ ــن محم ــد بـ ــن أحم ــد بـ ــن العرب ــي املعـ ــافري
الاشبي ي ،والد ٕالامام أبو بكر بن العربي ،رحـل إ ـى املشـرق مـع ابنـه ،ولـد سـنة
ً
٤٣٥هـ ــ ،وك ــان عامل ــا ذا ص ــيانة وجالل ــة ،ت ــو ي رحم ــه ﷲ س ــنة ٤٩٣هـ ــ) .اب ــن
بش ــكوال ،الص ـ ــلة ،تحقي ــق إبـ ـراهيم ٔالابي ــاري ،دار الكت ــاب املص ــري الق ــاهرة
ودار الكتاب اللبناني ،الطبعة ٔالاو ى ،ب ﺮوت ،ج ،٢ص .(٤٣٨
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) (١املنص ــور بــن أب ــي عــامر :محمــد بــن أبــي عــامر ،أم ــﺮ ٔالانــدلس ــي دولــة هش ــام
املؤيــد ،كــان أصــله فيمــا يقــال مــن الجزيــرة الخض ـراء ،ولــه ــا قــدر وأبـ ّـوة ،ورد
ش ًـابا ع ـى قرطبــة ،فطلـب العلــم ؤالادب وسـمع الحــديث وتم ّ ـ ــي ذلـك ،وكانــت
لــه همــة يحـ ّـدث ــا نفســه بــإدراك معــا ي ٔالامــور ،ثــم علــت حالــه وتعلــق بوك ــالة
ّ
ص ــبح أم هش ــام املؤي ــد ،وزاد ــي ال ﺮ ــي معه ــا إ ــى أن م ــات الحك ــم املستنص ــر،
وكــان هشــام صــغ ًﺮا وخيــف الاضــطراب ،فضــمن لصــبح ســكون الحــال وزوال
الخــوف واستق ـرار امللــك الب ــا ،واســتمال العس ــاكر ،وجــرت أحــوال علــت ف ــا
ّ
قدمــه ح ـ صــار صــاحب التــدب ﺮ واملتغلــب ع ــى ٔالام ــور ،وصــحب هش ــام املؤيــد
ّ
ّ
وتلقب باملنص ــور ،ودانت له ٔالاندلس كلها وأمنت به.
وكان ً
محبـا للعلم ً
مؤثرا لألدب ،وكان لـه مجلس ـي ٔالاسبــوع يجتمـع فيـه أهـل العلـم
ّ
ً
للكــالم فيــه بحضــرته مــا كــان مقيمــا ــي قرطبــة ،ألنــه كــان ذا همــة عاليــة ــي الجهــاد
ً
مواصال لغزو الروم ،فقد ً
ً
فتوحـا كث ـﺮة ،ووصـل
غزا أك ﺮ من خمسـ ن غـزوة ،وفـتح
إ ـى مواقـع ّ
جمــة امتنعـت ع ـى مـن كــان قبلـه ،ومـأل ٔالانـدلس بالغنائــم والسـ  ،وكــان
كلم ــا انص ــرف م ــن قت ــال الع ــدو ي ــأمر ب ــنفض غب ــار ثياب ــه ال ـ ـ حض ــر ف ــا معرك ــة
القتال ،وأن يجمع ويحتفظ به ،فلمـا حضـرته ّ
منيتـه أمـر بمـا اجتمـع إليـه مـن ذلـك
أن ين ﺮ ع ى كفنه إذا وضع ـي ق ـﺮﻩ ،تـو ي املنصـور بـن أبـي عـامر ـي طريـق الغـزو ـي
أق ـ الثغــور ــي مدينــة ســالم ســنة  ٣٩٣ه ـ )أحمــد بــن حيــان بــن أحمــد بــن عم ــﺮة
الض ـ  ،بغي ــة املل ــتمس ــي ت ــاريخ رج ــال ٔالان ــدلس ،تحقيــق إب ـراهيم ٔالابيــاري ،دار
الكتاب اللبناني ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى ،١٩٨٩ ،ج  ،١ص .(١٥٢
) (٢هشام املؤيـد :هشـام بـن الحكـم بـن عبـد الرحمـان الناصـر ،مـن خلفــاء الدولـة
ُ
ٔالاموي ــة ــي ٔالان ــدلس ،بوي ــع ي ــوم وف ــاة أبي ــه س ــنة ٣٦٦ه ــ ،قت ــل س ــنة ٤٠٣هـ ـ ــي
قرطب ــة )خ ــﺮ ال ــدين الزرك ــئ ،الاعـ ــالم ،دار العل ــم للماليـ ـ ن ،ب ــﺮوت ،الطبع ــة
العاشرة ،ج ،٨ص.(٧٥
ُ
ل
) (٣عبـد الرحمان بـن املنصـور بـن أبـي عـامر :يلقـب بشـنجو  ،آخـر العـامري ن ،و ـي
الحجاب ــة بع ــد وف ــاة أخي ــه املظف ــر عب ــد املل ــك س ــنة ٣٩٩ه ــ ،تلق ــب بالناص ــر ث ـ ّـم
ُ
املأمون ،قتل سنة ٤٠٠هـ )الزرك ي ،املرجع السابق ،ج ،٣ص.(٣٢٥
) (٤أحمــد مختــار العبــادي )دكتــور( ،ــي التــاريخ العباﺳ ـ ؤالاندلﺴ ـ  ،دار ال ضــة
العربية ،ب ﺮوت ،ص.٤٦٠
) (٥الناصر :عبد الرحمان بن محمد بن عبـد ﷲ بـن محمـد ،مـن أشـهر حكـام ب ـ
أميــة ــي ٔالان ــدلس ،حكــم م ــن س ــنة ٣٠٠هـ ـ إ ــى س ــنة ٣٥٠ه ــ) .الزرك ــي ،املرج ــع
السابق ،ج ،٣ص.(٣٢٤
) (٦محمــد بن هشام بـن عبـد الجبـار بـن عبـد الرحمـان الناصـر ،ولـد سـنة ٣٦٦هــ،
ُ
تلقب باملهدي ،قتل سنة ٤٠٠هـ) .نفسه ،ج ،٧ص.(١٣٢
) (٧أحمد مختار العبادي )دكتور( ،املرجع السابق ،ص.٤٦٤
) (٨الصــقالبة :كــانوا ــي ٔالاصــل ً
رقيقــا مــن ب ـ الشــعوب الســالفية الــذين بيعــوا ــي
ٔالانـ ــدلس ،ثـ ـ ّـم توسـ ــع ٔالاندلسـ ــيون ـ ــي استعم ـ ــال هـ ــذا اللفـ ــظ ،وأطلقـ ــوﻩ ع ـ ــى
م ــوال م الـ ــذين جلبـ ــوا مـ ــن مختلـ ــف من ــاطق أوروبـ ــا) .أحمـ ــد مختـ ــار العبـ ــادي،
املرجع السابق ،ص.(٤٦٦
) (٩املعتــد بـاهلل :هشــام بــن محمــد بــن عبــد امللــك بــن عبــد الرحمــان الناصــر ،بويــع
بع ــد وف ــاة املس ــتكفي س ــنة  ٤١٨ه ـ ـ  ،وه ــو آخ ــر حك ــام ب ـ ـ أمي ــة ــي ٔالان ــدلس.
)الزرك ي ،املرجع السابق ،ج ،٨ص .(٧٧
) (١٠أبـو الحـزم بــن جهـور :جهــور بـن محمـد بــن جهـور ،صـاحب قرطبــة ،ولـد ســنة
٣٦٤ه ــ ،و ــي الــوزارة أي ــام الدولــة العامريــة ،أعلــن ايــة الدولــة ٔالامويــة ً
ائيــا
ّ
ســنة ٤٢٢ه ــ ،لتبــدأ مرحلــة ملــوك الطوائــف ،اســتقل بقرطبــة ونظــم شــؤو ا
فعمهــا ٔالامــن والاســتقرار ،تــو ي ســنة ٤٣٥هــ) .الزرك ــي ،املرجــع الســابق ،ج،٢
ص .(١٤١
) (١١أحمد مختار العبادي )دكتور( ،املرجع السابق ،ص.٤٦٤
) (١٢أحمــد ب ــن محمــد املقــري ،نف ــح الطي ــب ــي غص ــن ٔالان ــدلس الرطي ــب ،ش ــرح
وض ــبط وتعلي ــق :مـ ــريم قاس ــم الطوي ــل ،ويوسـ ــف ع ــي الطوي ــل ،دار الكتـ ــب
العلمية ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى ،١٩٩٥ ،ج ،١ص.٤١٩
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) (٥٤أبــو حامــد الغزا ــي :محمــد بــن مجمــد بــن محمــد الغزا ــي الطوﺳـ  ،فيلســوف
متصـوف ،ولد سنة ٤٥٠هـ ي طـوس ـي خراسـان ،مـن أشـهر مصـنفاته إح ــياء
علوم الدين ،تو ي سنة ٥٠٥هـ) .الزرك ي ،املرجع السابق ،ج ،٧ص.(٢٢
) (٥٥أحمـ ــد مخت ـ ــار العب ـ ــادي )دكت ـ ــور( ،دراس ـ ــات ـ ــي ت ـ ــاريخ املغ ـ ــرب ؤالان ـ ــدلس،
مؤسسة شباب الجامعةٕ ،الاسكندرية ،ص .٤٨٢
) (٥٦أبــو مط ــرف عب ــد الرحم ــان الش ــع  ،فقي ــه مالق ــة الكب ــﺮ ،ت ــو ي س ــنة ٤٩٧ه ــ.
)ابن بشكوال ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .(٥٠٧
) (٥٧أبو القاسم الحسن بن عمر الهوزني :فقيـه اشبي ي ،ولد سنة ٤٣٥هــ ،نكـب
بنو العباد أسرته تو ي سنة ٥١٢هـ) .ابن بشـكوال ،املصـدر السـابق ،ج ،١ص
.(٢٢٦
) (٥٨املقري ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .٣٠٨
) (٥٩أحمــد بــن رميلــة القرط ـ  :أحمــد بــن محمــد بــن فــرح ٔالانصــاري ،عــالم ورع،
استش ــهد ــي الزالق ــة س ــنة ٤٧٩ه ــ١٠٨٦/م) .اب ــن بش ــكوال ،املص ــدر الس ــابق،
ج ،١ص .(١١٨
) (٦٠معرك ـ ــة الزالق ـ ــة :لق ـ ــد أثم ـ ــرت جه ـ ــود العلم ـ ــاء ـ ــي ٔالان ـ ــدلس بإقن ـ ــاع مل ـ ــوك
الطوائف باالستنجاد باملرابط ن ،فجاز يوسف بن تاشف ن إ ـى ٔالانـدلس وكـان
املعتم ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــاد أول م ـ ــن تلق ـ ــاﻩ ،بع ـ ــد أن واف ـ ــق ع ـ ــى تس ـ ــليمه الجزي ـ ــرة
الخضـراء ،و ــي تلــك ٔالاثنــاء كــان ألفونســو يحاصــر سرقســطة فلمــا بلغــه جــواز
اب ــن تاشــف ن رفــع الحص ــار ع ــا وبــدأ يحشــد الجي ــوش ويس ــتنجد بالنص ــارى،
فوف ــد إلي ــه كث ــﺮ م ـ م ،والتق ــى الجيش ــان املرابط ــي وق ــد انض ــمت إلي ــه ق ــوات
املعتم ــد وبع ــض الس ـرايا ال ـ بع ــا أم ـراء الطوائ ــف مث ــل اب ــن ص ــمادح واب ــن
بلق ـ ن ،والجــيش املســي ي ــي الزالقــة قــرب بطليــوس ،وكانــت معركــة عظيمــة
أب ى ف ا ٔالاندلسيون بقيادة املعتمد ب ً
ـالء حس ًـنا ،وحسـم يوسـف بـن تاشـف ن
أمــر املعركــة لصــالحه ،إذ تمكــن املســلمون مــن قتــل كامــل الجــيش النص ـراني
ّ
ً
تقريبا ،وأصيب ألفونسو السادس إصابة بليغـة ،غ ـﺮ أنـه تمكـن مـن الفـرار ـي
قل ـ ــة م ـ ــن جن ـ ــدﻩ ،وق ـ ــد أحي ـ ــت ه ـ ـذﻩ املعرك ـ ــة قل ـ ــوب املس ـ ــلم ن ـ ــي ٔالان ـ ــدلس
وأسهمت إ ى حد كب ﺮ ي ٕالابقاء ع ى ما تبقـى مـن ٔالانـدلس ـي أيـدي املسـلم ن
لقرون أخرى ،غ ﺮ ّأن يوسف بن تاشف ن لم يحض بالشهرة ال نالهـا صـالح
الـ ــدين ٔالايـ ــوبي بتحريـ ــرﻩ بيـ ــت املقـ ــدس ،وإنجـ ــاز بـ ــن تاشـ ــف ن ـ ــي أق ـ ـ ديـ ــار
ٕالاســالم الغربيــة ال يقــل أهميــة عــن إنجــازات صــالح الــدين ــي املشــرق) .أنظــر:
محم ــد عب ــد ﷲ عن ــان ،دول ــة ٕالاس ــالم ــي ٔالان ــدلس "مل ــوك الطوائ ــف" ،ص
 ٣٢٠وما بعدها(.
) (٦١ابن بشكوال ،املصدر السابق ،ج ،٢ص .٦٧٨
) (٦٢أب ــو الـ ــوليد اب ــن رش ــد :محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن رش ــد القرط ـ ـ امل ــالكي ،فقي ــه
ٔالاندلس ،نافذ ي علوم الشـريعة ،تـو ى قضـاء قرطبـة ثـم اسـتعفي منـه ،تـو ي
رحم ـ ـ ــه ﷲ س ـ ــنة ٥٢٠هـ ـ ــ) .اب ـ ــن بش ـ ــكوال ،املص ـ ــدر الس ـ ــابق ،ج ،٣ص .٨٣٩
الزرك ي ،املرجع السابق ،ج ،٥ص .(٣٣
) (٦٣ع ـ ــي بـ ــن يوسـ ــف بـ ــن تاشف ـ ـ ن :أم ـ ـ ﺮ امل ـ ـرابط ن ،ول ـ ــد سـ ــنة ٤٧٧ه ـ ــ ،حك ـ ـ ــم
تقي ــا ص ـ ً
الع ــدوت ن ،ك ــان ً
ـالحا ،ت ــو ي س ــنة ٥٣٧ه ــ) .الزرك ــي ،املرج ــع الس ــابق،
ج ،٥ص .(٣٣
) (٦٤ابــن رشــد ،فت ــاوى ابــن رش ــد ،تحقيــق :مختــار بــن طــاهر التلي ــي )دكتــور( ،دار
الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى ،١٩٨٧ ،ج ،٢ص .١٠٢٣
) (٦٥أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن فــرج :مــن فقهــاء قرطبــةُ ،ويعــرف ً
أيضــا بــابن الطــالع،
تو ي سنة ٤٩٧هـ) .ابن بشكوال ،املصدر السابق ،ج ،٣ص .(٨٢٣
) (٦٦عمر بن حمادي ،املرجع السابق ،ص .١٢٥
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) (٣٢عص ــمت عب ــد اللطي ــف )دكت ــور( ،دور املـ ــرابط ن ــي نشـ ــر ٕالاس ــالم ــي غ ــرب
إفريقية ،دار الغرب ٕالاسالمي ،دمشق ،الطبعة ٔالاو ى ،١٩٨٨ ،ص.١٧٧
) (٣٣ابــن عبــد ال ــﺮ :يوســف بــن عبــد ﷲ بــن محمــد بــن عبــد ال ــﺮ النمــري القرط ـ
املالكي ،حافظ املغرب ،ولــد سنة ٣٦٨هـ ي قرطبة ،له مؤلفـات كث ـﺮة أهمهـا
التمهيــد والاســتذكار والاســتيعاب ،تــو ي ســنة ٤٦٣ه ــ) .ابــن بشــكوال ،املصــدر
السابق ،ج ،٣ص  .٩٧٣الزرك ي ،املرجع السابق ،ج  ،ص.(٢٤٠
) (٣٤إبراهيم القادري بوتشيش ،املرجع السابق ،ص .١١٧
) (٣٥أب ــو حف ــص عم ــر ب ــن الحس ــن الهـ ــوزني :فقي ــه اش ــبي ي ،م ــن أس ــرة علمي ــة
معروفــة ،قتلــه بنــو العبــاد ســنة ٤٦٠هــ) .ابــن بشــكوال ،املصــدر الســابق ،ج،٢
ص .٥٨٥املقري ،املصدر السابق ،ج ،٢ص.(٣٠٧
) (٣٦إبراهيم القادري بوتشيش ،املرجع السابق ،ص.١٢٣
) (٣٧املعتمـد بـن عبـاد :محمـد بـن عبـاد بـن محمـد بـن إسـماعيل اللخمـ  ،صــاحب
اشــبيلية ،ولــد ســنة ٤٣١ه ـ ــي باجــة ــي ٔالانــدلس ،تــو ى الحكــم بعــد وفــاة أبيــه
ســنة ٤٦١هــ ،اتصــل بــاملرابط ن وشــارك ــي معركــة الزالقــة ،خلعــه يوســف بــن
تاشــف ن ســنة ٤٨٤ه ـ وســجنه ،تــو ي ســنة  ٤٨٨هــ) .الزرك ــي ،املرجــع الســابق،
ج ،٦ص.(١٨١
) (٣٨محمد محمود عبد ﷲ بن بيةٔ ،الاثر السياﺳ للعلمـاء ـي عصـر املـرابط ن،
دار ابن حزم ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى٢٠٠٠ ،م ،ص.١٣٥
) (٣٩ابن العسال :أبو أحمد عبد ﷲ ابـن فـرج بـن غزلـون اليحصـ مـن طليطلـة،
زاه ــدها املش ــهور ،ت ــو ي س ــنة ٤٨٧هـ ــ) .اب ــن بش ــكوال ،املص ــدر الس ــابق ،ج،٤
ص .٤٣٥املقري ،املصدر السابق،ج ،٤ص .(١٨٣
) (٤٠محمد محمود بن بية ،املرجع السابق ،ص.١٣٥
) (٤١السفـ ــط :الوع ـ ــاء ،ق ــال اب ــن منضــور :الس ــفط الــذي يع ـ فيــه الطي ــب ،وم ــا
أشـ ـ ه م ــن أدوات النس ــاء) .اب ــن منض ــور ،لسـ ــان العـ ــرب ،دار إحي ــاء ال ـ ـﺮاث
العربي ،ب ﺮوت ،ج ،٧ص .(٣١٥
) (٤٢املقري ،املصدر السابق ،ج ،٦ص.١٢١
) (٤٣محمــد ســهيل طقــوش )دكتــور( ،تــاريخ املســلم ن ــي ٔالانــدلس ،دار النفــائس،
ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى ،٢٠٠٥ ،ص .٤٧٠
) (٤٤فقي ــه قرط ـ ـ ت ــو ي س ــنة ٤٨٦هـ ــ) .اب ــن بش ــكوال ،املص ــدر الس ــابق ،ج ،٢ص
.(٤٥٩
) (٤٥عصــام محمــد شــبارؤ ،الانــدلس م ــن الفــتح العربــي املرص ــود إ ــى الف ــردوس
املفقود ،دار ال ضة العربية ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى ،٢٠٠٢ ،ص .٢٣٩
) (٤٦يوسـ ــف بـ ــن تاشـ ــف ن :أشهـ ــر مل ــوك املـ ـرابط ن ،أس ــس مدين ــة مـ ـراكش ،غـ ـزا
ٔالانـدلس وانتصـر ـي الزالقـة ٤٧٩هــ ،وق ـ ع ـى ملـوك الطوائـف ،تـو ي سـنة
٥٠٠هـ) .الزرك ي ،املرجع السابق ،ج ،٨ص .(٢٢٢
) (٤٧أبو جعفر أحمد بن خلـف القلي ـي :قا ـ غرناطـة ،تـو ي سـنة ٤٩٨هــ) .ابـن
بشكوال ،املصدر السابق ،ج ،١ص .(١٢٤
) (٤٨ذكرﻩ محمد بن بية تحت اسم ابن مفاذأ) .الاثـر السياﺳـ للعلمـاء ـي عصـر
املــرابط ن ،ص ،(١٤٢ــي حـ ن ذكــرﻩ عمــر بــن حمــادي تحــت اســم أبــي إســحاق
بن مقنا) .الفقهاء ي عصر املرابط ن ،ص.(١١٢
) (٤٩محمد محمود بن بية ،املرجع السابق ،ص .١٤٢
) (٥٠أبــو بكــر الطرطو ـ  :محمــد بــن الوليــد بــن خلــف الفهــري الطرطو ـ  ،نســبة
إ ى طرطوشة ثغر سرقسطة ،ويقال له ابن أبي زندقة ،ولد سنة ٤٥١هـ ،كان
ً
ً
إماما عـامال ،سكن مصر وتو ي ي ٕالاسكندرية سنة ٥٢٠هـ ،له مؤلفات كث ﺮة
م ــا الحـ ــوادث والبــدع وس ـراج امللــوك) .ابــن بشــكوال ،املصــدر الســابق ،ج،٣
ص  . ٨٣٨املقري ،املصدر السابق ،ج ،٢ص  .٣٠٠الزرك ي ،املرجـع السـابق،
ج ،٧ص.(١٣٣
) (٥١عصمت عبد اللطيف )دكتور( ،املرجع السابق ،ص . ٢١٦ - ٢١٥
) (٥٢اب ــن ٔالابـ ــار ،التكملـ ــة لكت ــاب الص ــلة ،مكتب ــة الخ ــان ي مص ــر ،١٩٥٦ ،ج،١
ص.٤١١
) (٥٣إبراهيم القادري بوتشيش )دكتور( ،املرجع السابق ،ص .١٢٦
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أستاذ تاريخ املغرب واملشرق ٕالاسالمي الوسيط
جامعة  ٢٠أوت ١٩٥٥
سكيكدة – الجمهورية الجزائرية

محمد قويسم ،الزراعة ي منطقة ٔالاوراس ي العصر الوسيط من
خالل كتب الرحلة والجغرافيا -.دورية كان التاريخية -.العدد الواحد
والعشرون؛ سبتم ﺮ  .٢٠١٣ص .١٠٤ – ١٠٠
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 ₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ
ٔالاوراس منطقة جغرافية جبلية واسعة تتخللها سهول داخلية
ي الجنوب القسنطي ي املغرب ٔالاوسط )الجزائر( ،وتمتد من
ً
شرقا إ ى جبال الحضنة )املسيلة( ً
غربا ،ومن
حدود تونس
ً
ً
قسنطينة شماال إ ى بسكرة جنوبا ،و ي منطقة جبلية وعرة تم ت
بمم ات طبيعية انعكست ع ى أوضاعها الاقتصادية ،بمساحة
ً
ً
رباعيا ،طولها من الشرق إ ى
قدرها  ٣٦٠٠مل مربع ،تتخذ شكال
ً
الغرب نحو ) (٦٥ميال ،ومدن ٔالاوراس ي :طبنة )بريكة( ،نقاوس،
حصن بادس ،باتنة ،أريس ،مسكيانة ،باغاية )خنشلة( ،يبوس،
ملبس وبلزمة ،ذكرﻩ ٕالادريﺴ بقوله" :وجبل أوراس قطعة يقال إ ا
متصلة من جبل درن املغرب وهو كاألم من ي ٔالاطراف وطوله نحو
)(١
من اث عشر ً
يوما ومياهه كث ﺮة وعماراته متصلة."...
ودراسة الحالة الاقتصادية ي منطقة ٔالاوراس خالل العصر
الوسيط من خالل كتب الرحلة والجغرافيا يكون حسب مكونات
)(٢
القطاع الاقتصادي الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة واملال،
والقضية الثانية الف ﺮة الزمنية خالل العصر الوسيط أي حوا ي
عشرة قرون من القرن  ٠١هـ إ ى ١٠هـ املوافق لـ القرن ٠٥م إ ى
القرن١٦م (٣).تتكون دراسة الزراعة من عدة عناصر بتحديد
ٕالامكانات الزراعية الطبيعية والبشرية ،ثم توضيح ٕالانتاج الزرا ي:
ٔالانواع ؤالاماكن ،و ي هذﻩ الدراسة من خالل ما ذكرﻩ الجغرافيون
والرحالة.

_ l^Þ^ÓÚý]Vğ÷æ
الزراعية ،واملياﻩ،
ٕالامكانات الطبيعية خمسة ئ :الارا
والتضاريس ،واملناخ ،وال ﺮبة ،حيث أن التضاريس ؤالارا
الزراعية لم تتغ ﺮ كث ًﺮا منذ العصر الوسيط ،فاملنطقة جبلية،
تشكل خز ًانا للمياﻩ من ٔالامطار والثلوج ،ويتمثل التغ ﺮ ي ال ﺮبة
ً
أساسا ،حيث كلما زاد الارتفاع زادت برودة املناخ وزادت
واملناخ
ٔالامطار والثلوج ،وتغ ﺮت ال ﺮبة حسب كثافة الغطاء النباتي ،من
حيث التضاريس توجد قرب املناطق الجبلية سهول داخلية واسعة
وخصبة ،حيث ذكر البكري عن مدينة بلزمة وأريافها "وتس ﺮ من
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منطقة ٔالاوراس ليست منطقة جبلية فقط ،وليست منطقة
مقاومة للغزاة فقط ع ﺮ التاريخ من الرومان ،الوندال ،الب نطي ن
وأخ ًﺮا الفرنسي ن من خالل املقاومة الشعبية والثورة التحريرية
الك ﺮى ) ،(١٩٦٢ -١٩٥٤وسكا ا الشاوية )الشواية ي بادية الشام(
ال يرتبطون ب ﺮبية الشياﻩ فقط ،ولكن منطقة زراعية مالءمة
للزراعة الجبلية ،حيث توجد املياﻩ النقية الصافية ،وتربة السهول
الداخلية الطمية الخصبة ،وهذا ما تكشفه هذﻩ الدراسة ي إطار
التاريخ الاقتصادي ملناطق املغرب ٔالاوسط )الجزائر( ي العصر
الوسيط ال أهملت دراس ا ي السابق ،حيث تم ال ﺮك ع ى
التاريخ السياﺳ .
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١٠٠

ٔ
محمد قويسم ،الزراعة في منطقة االوراس...

)١٠ - ١هـ١٦ - ٧/م( من خالل ٕالادريﺴ  ،والبكري ،وابن حوقل،
سواء داخل مدن منطقة ٔالاوراس أو القرى ؤالارياف املحيطة ا.
أما ٕالامكانات البشرية فتتمثل ي اليد العاملة ،والخ ﺮة،
والوسائل والطرق الفالحية ،و ي أمور كانت متوفرة حسب تلك
الف ﺮة ،اليد العاملة من خالل السكان الذين كانت تعج م مدن
ٔالاوراس الك ﺮى :ودة ،وطبنة ،وبلزمة ،ونقاوس ،وباغاية ،وقرى أو
أرياف كل مدينة ،وسكان املنطقة عرب ،وبربر ،وعجم ،روم وفرس،
ؤالافارقة (١٩).حيث ذكر ٕالادريﺴ عن باغاية " ...وكانت لها بواد
وعمارات" (٢٠)،وقال البكري عن ودة "وحوال ا أزيد من عشرين
قرية" (٢١)،وعن طبنة ال وصفها الجغرافيون بأ ا أك ﺮ مدينة ي
املنطقة املمتدة ب ن الق ﺮوان وسجلماسة ثالث مدينة (٢٢)،كل هذا
يع أن اليد العاملة متوفرة ،الفالح ن باختالف مستواهم املعر ي
ي الزراعة من حيث الوسائل والطرائق ،فالسكان أدركوا وسائل
تخزين املياﻩ أحواض وخزانات وآبار.
قال البكري عن سكان ودة" :أرسلوا ماء ال ر ي الخندق
املحيط بمدين م فشربوا منه وامتنعوا من عدوهم" (٢٣)،و ي طبنة
ر يشق غاب ا وقد ب له صهريج كب ﺮ يقع فيه ويسقى منه جميع
بساتي ا وأرضها (٢٤)،وعرفوا ما يصلح للمناطق الجبلية من زراعة
ٔالاشجار املثمرة الجوز واللوز ،وكذلك تنويع ٕالانتاج الزرا ي حبوب
وأشجار مثمرة وكتان وموا  ،كما عرفوا زراعة الشع ﺮ مرت ن ي
العام ي قلعة بادس (٢٥)،ومنه يمكن القول؛ وفرة اليد العاملة
الزراعية ال كانت تملك الخ ﺮة ي زراعة منطقة ٔالاوراس بما يالءم
ال ﺮبة ،واملناخ ،والتضاريس الجبلية والسهلية.

 íéÂ]…ˆÖ]í‰^éŠÖ]V^⁄éÞ^m
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لم تكن الدولة أو السلطة الحاكمة لها سياسة واضحة ي
الزراعة ي العصر الوسيط ي بالد املغرب ٕالاسالمي عامة واملغرب
ٔالاوسط خاصة ،ألنه والية لدولة مشرقية أو مغربية ،وإنما مقصد
ً
آثار كل حكم ع ى ٔالاوضاع الزراعية مثال ي ف ﺮة الفتح ٕالاسالمي
كانت املنطقة خاضعة لالستدمار الب نطي بعد إستدمار وندا ي
وروماني دام خمسة قرون من ب ال ﺮوات (٢٦)،والشك حروب
ً
الفتح أثرت ً
سلبا ع ى ٔالاوضاع الاقتصادية والزراعة بالذات خاصة
منطقة ٔالاوراس ،حيث دارت الحرب ب ن الفاتح ن العرب املسلم ن
)(٢٧
والكاهنة.
و ي عصر الوالة كانت ٔالامور مستقرة ،ولكن دون سلطة تنظم
الاقتصاد .و ي عهد الاغالبة استمر الوضع كذلك مع زيادة ي
الضرائب .و ي عهد الفاطمي ن أدت سياس م الاحتكارية والاست اف
لدعم توجههم نحو الشرق إ ى انتشار اقتصاد البادية ي املغرب
ٔالاوسط عامة ؤالاوراس خاصة ي القرن الرابع الهجري ،حيث ذكر
ابن حوقل البوادي ي بونة ،وجزائر ب مزغنة ،وشرشال ،وباغاية،
)(٢٨
وبلزمة.
أما قيام دولة الحمادي ن ي القرن الرابع ،فقد أدى إ ى تراجع
اقتصاد البادية وظهور اقتصاد البستنة ي املدن ،حيث أن البكري
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هناك مادغوس إ ى بلزمة ملزاتة حصن أو ي وهو ي بساط من ٔالارض
)(٤
كث ﺮ املزارع والقرى و ي قراﻩ خصوص كث ﺮة".
ً
وعن مدينة باغاي أو باغاية وباغايا ،ذكر البكري أيضا" :ومنه
إ ى مدينة باغاي و ي مدينة جليلة أولية ذات ا ار وثمار ومزارع وع ى
مقربة م ا جبل أوراس املتصل بالسوس" (٥)،وأضاف "و ي ي
)(٦
بساط من ٔالارض عريض كث ﺮ املياﻩ وجبل ٔالاوراس مطل عليه"،
مما يع وجود مساحات زراعية سهلية محيطة بجبال الاوراس أو
)(٧
تتخللها ،وذكر ٕالادريﺴ ٔالارا الصالحة للزراعة ي طبنة.
وعن مدينة طبنة ذكر ياقوت الحموي" :و ا قصر وأرباض
وليس ب ن الق ﺮوان وسجلماسة مدينة أك ﺮ م ا" (٨)،وقال ع ا أبو
الفدا" :وطبنة مدينة الزاب" (٩)،والبكري قال ع ا ً
أيضا "ومن
نقاوس إ ى مدينة طبنة و ي مدينة كب ﺮة ...وخارج املدينة بإزاء باب
الفتح سور مضروب ع ى فحص فسيح يكون مقدار ثل مدينة
)(١٠
طبنة  .....وليس من الق ﺮوان إ ى سجلماسة مدينة أك ﺮ م ا".
والفحص ً
أيضا يع السهل ؤالارض املستوية وهو دليل ع ى وفرة
الصالحة للزراعة ،وذكر حسن الوزان الفاﺳ وجود
ٔالارا
)(١١
ٔالارا الزراعية حول نقاوس.
وفيما يخص املناخ واملياﻩ وال ﺮبة فﻬ عناصر مرتبطة ببعضها
ً
طرديا كلما زاد املناخ رطوبة زادت املياﻩ وزادت ال ﺮبة
البعض
ً
خصوبة )طم ( ،لكن خصائص املناخ تتغ ﺮ كل ثالث ن سنة تقريبا،
ومنه يمكن القول أن مناخ البحر ٔالابيض املتوسط شبه الرطب أو
شبه الجاف مع تأث ﺮات جبلية كان ي العصر الوسيط أك ﺮ رطوبة،
وبالتا ي املياﻩ أك ﺮ وفرة ،وال ﺮبة أك ﺮ خصوبة ي السهول الداخلية
قرب طبنة ،و ودة ،وبلزمة ،وباغاية ،ونقاوس ،حيث ذكر البكري:
"وتس ﺮ م ا )بلزمة( إ ى نقاوس و ي مدينة كث ﺮة ٔالا ار" (١٢)،وعن
ودة ذكر ً
أيضا " ...أرسلوا ماء ال ر ي الخندق املحيط ملدين م
فشربوا منه وامتنعوا من عدوهم وآبار كب ﺮة طيبة" (١٣)،وأضاف
"و ر ينصب ي جوف ا من جبل الاوراس" (١٤)،وعن طبنة ذكر
البكري" :ويشق سكك املدينة جداول املاء العذب ...وقرب املق ﺮة
غذير يعرف بغدير فرغان  ...وليس من الق ﺮوان إ ى سجلماسة
مدينة أك ﺮ م ا و اسم رها بيطام وإذا حمل سقى جميع بساتي ا
)(١٥
وفحوصها ويقول أهلها بيطام بيت الطعام".
١٦
وقال ٕالادريﺴ عن طبنة نفس الكالم "حسنة كث ﺮة املياﻩ"( )،
وعن باغاية قال ٕالادريﺴ " :ولها واد يجري عل ا من جهة القبلة
وشر م منه ولهم ً
أيضا شرب من آبار" (١٧)،وذكر ابن حوقل" :ولها
ماء جار من أودي م من القبلة ومن شر م مع آبارهم عذبة ...وجبال
أوراس م ا ع ى أميال وفيه املياﻩ الغزيرة واملرا ي الكث ﺮة واملارة
الدائمة وطوله نحو أث عشر ً
يوما" (١٨)،مما يع وفرة املياﻩ ي
القرن ن الخامس والسادس الهجري ن املوافق للقرن ن الحادي عشر
والثاني عشر امليالدي ن ،وبقية القرون ٔالاخرى ي العصر الوسيط.
ومنه يتضح؛ أن ٕالامكانات الطبيعية الزراعية كانت متوفرة ي
منطقة ٔالاوراس بشهادة الجغرافي ن ي كل قرون العصر الوسيط

ﻣﻘﺎﻻت
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لم يذكر البادية ي أية مدينة من مدن املغرب ٔالاوسط ألن القبائل
الرحل تحولت إ ى املدن وبالضبط ذكر البكري البسات ن ي اث
عشر مدينة ي املغرب ٔالاوسط ي :طبنة ،بونة ،املسيلة ،مستغانم،
ندرومة ،و ودا (٢٩)،و ي عصر املوحدين والحفصي ن ترسخ اقتصاد
البادية بسبب سيطرة ب هالل الرعوي ن ع ى ٔالارا والصراعات
السياسية ب ن دول املنطقة وكذلك امليورقي ن والنورماندي ن مما
)(٣٠
أدى إ ى هجرة الفالح ن إ ى املغرب ٔالاق .

 êÂ]…ˆÖ]t^jÞý]V^⁄nÖ^m
 -١/٣الحبوب:
ً
تمثلت أساسا ي الحنطة والشع ﺮ ي طبنة كما ذكر ابن حوقل
وٕالادريﺴ  (٣١)،وأضاف ابن حوقل عن طبنة بقوله "وجميع الحبوب
ف ا غزيرة" (٣٢)،وعن ودة قال البكري "وضروب البذر يجود
ا" (٣٣)،لكن دون أن يسم هذﻩ البذور ،وعن باغاية قال ابن
حوقل" :وأك ﺮ غال م الحنطة والشع ﺮ" (٣٤)،وٕالادريﺴ بنفس
القول" وأك ﺮ غال م الحنطة والشع ﺮ ويتصل ا وع ى أميال م ا
)(٣٥
جبل أوراس".
ٔ -٢/٣الاشجار املثمرة:
ي ٔالاشجار ال تنتج ثمار صالحة لالس الك برعاية من
ٕالانسان وهذا تمي ً ا لها عن ٔالاشجار الغابية .ذكر البكري ٔالاثمار ي
باغاية ونقاوس وذكروا لفظ البسات ن أو أرياض للتعب ﺮ عن ٔالاشجار
املثمرة (٣٦)،وبالتدقيق ي كما ي ي:
 أش ــجار الزيت ــون :ــي باغاي ــة حي ــث ق ــال البك ــري "أن الزيت ــون ك ــان
)(٣٧
زائد وف ً
ائضا عن حاجة الناس ي مدينة باغاية".
 أشــجار ال ﺮتق ــال والليم ــون :ــي نقــاوس ــي القــرن العاش ــر الهج ــري
)(٣٨
حسب مارمول كربخال.
 أشــجار الجــوز واللــوز :ــي نقــاوس وأضــاف ٕالادريﺴ ـ "ك ــﺮة أشــجار
الجــوز ــا" ،وصــاحب الاستبصــار قــال "أن الجــوز زائــد عــن حاجــة
)(٣٩
أهلها لك ﺮته".

 -٤/٤ال ﺮوة الحيوانية:
كانت جد متوفرة ٔالاغنام )الشياﻩ ومنه سم السكان بالشاوية(
ي طبنة وباغاية ؤالابقار ي طبنة وباغاي وبلزمة ،كما ذكر ابن
حوقل (٤٥)،ي القرن الرابع الهجري و ي القرن الخامس الهجري أشار
البكري إ ى رخص أسعار اللحم وك ﺮة ٔالالبان مما يؤكد وجود املاشية
ي باغاية (٤٦)،وكانت أهمية املوا تكمن ي توف ﺮ اللحوم ،ؤالالبان،
والسمن ،واملادة ٔالاولية من الصوف ،والجلود ،وتوف ﺮ الطاقة
املحركة لتسي ﺮ النواع ﺮ وتستخدم ي النقل للبضائع ،ؤالاشخاص،
)(٤٧
وزادت املوا مع ب هالل ي القرن السادس أل م بدو رحل،
وبالنسبة للخيل ذكر أن عقبة ابن نافع "ر ﷲ عنه" غنم م م
ً
خيال لم يروا ي مغاز م أصلب م ا وال أسرع من نتاج جبل
)(٤٨
ٔالاوراس.

}^ ₣íÛÿ Ži
و ي ال اية يمكن القول؛ أن منطقة ٔالاوراس بمد ا طبنة،
وبلزمة ،ونقاوس ،وباغاية ،و ودة ،ومئات القرى من حولها كانت
ً
اقتصاديا باإلمكانات الزراعية من تربة ،ومياﻩ ،ومناخ،
مزدهرة
ووفرة الفالح ن :عرب وبربر ،وبالتا ي تنوع املحاصيل الزراعية،
ووفرة املا ؤالاشجار املثمرة ،وهذا ما وفر خامات زراعية لعدة
صناعات أغفلت ذكرها معظم املصادر الجغرافية ال اعتمدت
عل ا ،لكن املوقع الجغرا ي ع ى الطرق التجارية ،وارتباط مدن
ٔالاوراس ببعضها جعل التجارة مزدهرة .ومنه ندرك أن التغ ﺮات ي
ٔالامور الاقتصادية تكون ي املناخ ،و ي السياسات الاقتصادية
حسب أنظمة الحكم ،وحسب ٔالاوضاع السياسية ،فاالستقرار ٔالام
يؤدي إ ى ٕالانتاج الاقتصادي ،والحروب تؤدي إ ى توقف ٕالانتاج،
وتحطيم املنتج.
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 أشــجار التـ ن وتســم ــي بعــض املنــاطق م ــا ٔالاوراس كرمــة حيــث
)(٤٠
أشاد حسن الوزان الفاﺳ بت ن نقاوس.
 أشجار النخيل :ي طبنة (٤١)،و ودة حيث قـال ع ـا البكـري "و ـي
مدين ـ ــة آهل ـ ــة كث ـ ــﺮة الثم ـ ــار والنخي ـ ــل وال ـ ــزرع وباغاي ـ ــة أول ب ـ ــالد
)(٤٢
النخيل".

 -٣/٣القطن والكتان:
ذكر وجودﻩ ابن حوقل ي طبنة وباغاية ،وذكرﻩ ٕالادريﺴ
)(٤٤
طبنة.
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 الكروم :ـي أشـجار العنـب ذكـر وجودهـا ابـن حوقـل ـي نقـاوس ـي
القرن الرابع الهجـري ،وذكرهـا الحسـن بـن محمـد الـوزان الفاﺳـ
ـ ـ ــي الق ـ ـ ــرن العاش ـ ـ ــر الهج ـ ـ ــري الس ـ ـ ــادس عش ـ ـ ــر امل ـ ـ ــيالدي داخ ـ ـ ــل
)(٤٣
نقاوس.
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 V 
Ł ŽÚ]ç
]ş
)ٕ (١الادريﺴ  :القارة ٕالافريقية وجزيرة ٔالاندلس ،مقتبس من كتاب نزهة
املشتاق ي اخ ﺮاق ٓالافاق ،تحقيق وتقديم وتعليق إسماعيل العربي ،ديوان
املطبوعات الجامعية ،الجزائر  ،١٩٨٣ص١٦٥؛ ابن الحاج النم ﺮي :فيض
العباب وفاضة قداح ٓالاداب ي الحركة السعيدة إ ى قسنطينة الزاب،
دراسة وإعداد محمد بن شقرون ،دار الغرب ٕالاسالمي ب ﺮوت لبنان ،١٩٩٠
ص٩٧ ،٨١؛ حليم عبد القادر :جغرافية الجزائر ،ط ،١دمشق .١٩٦٦
) (٢حول املوارد والقطاعات الاقتصاديةُ ،ينظر :محمد صب ي عبد الحكيم:
دراسات ي الجغرافيا العامة ،دار ال ضة العربية ب ﺮوت  ،١٩٨٠ص١٩٧
وما بعدها.
) (٣حول مفهوم العصر الوسيط ي الشرق و ي الغرب خاصة من غزو روما ي
القرن الخامس امليالدي إ ى بداية ال ضة وإصالح الكنيسة ي القرن الرابع
عشر امليالدي ،وال ضة ٔالادبية ي القرن الخامس عشر امليالديُ ،ينظر:
نورمان كانتور :التاريخ الوسيط قصة حضارة البداية وال اية ،القسم
ٔالاول ،ترجمة وتعليق قاسم عبدﻩ ،ط ،٥ع ن للدراسات والبحوث ٕالانسانية
والاجتماعية القاهرة  ،١٩٩٧ص.٣٤-٣٠

Bolton ,W,F, The Middle Ages , Penguin books, London,
1970, Pp.12.

) (٤البكري :كتاب املسالك واملمالك ،ج ،٢حققه وقدم له وفهرسه أدريان فان
ليوفن وأندري ف ﺮي ،الدار العربية للكتاب ،بيت الحكمة قرطاج ،تونس
 ،١٩٩٢ص .٧١٠ ،٧٤

Paul louis Cambuzat, l'évolution des cités du Tell en
Ifrikya du vii au xi siècle, tome 1, office des publications
universitaires, Alger, 1986, P. 201.

) (٥البكري :املصدر السابق ،ج ،٢ص  ٧١١؛ إسماعيل العربي :املدن املغربية،
املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،١٩٨٤ص.١٨٧ - ١٨٦ ،

Paul louis Cambuzat, Op.cit., P. 201.

) (٦البكري :املصدر السابق ،ج  ،٢ص .٧١١

Paul louis Cambuzat, Op.cit., P. 201.
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)ٕ (١٧الادريﺴ  :املصدر السابق ،ص ١٦٥ -١٦٤؛ إسماعيل العربي :املرجع
السابق ،ص.١٨٦
) (١٨ابن حوقل :صورة ٔالارض ،ط ،١مطبعة بريل ليدن هولندا ،١٩٣٨
ص ١٦٤ -١٦٢؛ إسماعيل العربي :املرجع السابق ،ص.١٨٨
) (١٩اليعقوبي :البلدان ،وضع حواشيه محمد أم ن ضناوي ،منشورات دار
الكتب العلمية ب ﺮوت لبنان  ،٢٠٠٢ص٤٧؛ ابن الحاج النم ﺮي :املصدر
السابق ،ص.٩٧ ،٨١
)ٕ( ٢٠الادريﺴ  :املصدر السابق ،ص١٦٥ -١٦٤؛ إسماعيل العربي :املرجع السابق،
ص.١٨٧
) (٢١البكري :املصدر السابق ،ج ،٢ص.٧١٣ -٧١١
) (٢٢ياقوت الحموي :املصدر السابق ،ج ،٥ص ،١٧٥ج ،١ص ،٤٢٢ ،١٨٥ج،٤
ص.٢٣٦ ،٢١
) (٢٣البكري  :املصدر السابق،ج ،٢ص.٧١١
) (٢٤الحم ﺮي :الروض املعطار ي خ ﺮ ٔالاقطار ،تحقيق إحسان عباس ،القاهرة
مصر ،١٩٧٥،ص.٩٥
) (٢٥الحم ﺮي :املصدر نفسه ،ص.٣٨٠
) (٢٦محمد البش ﺮ شني  :الاحتالل الروماني لبالد املغرب سياسة الرومنة
١٤٦ق م٤٠/م ،املؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،١٩٨٥ص ٤٥وما
بعدها؛ جودت عبد الكريم يوسفٔ :الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ي
املغرب ٔالاوسط خالل القرني ن الثالث والرابع الهجري ن )٩ـ١٠م( ،ديوان
املطبوعات الجامعية الجزائر ،١٩٩٢ص ٢٩ ،٩وما بعدها؛ محمد العربي
عقون :املنطقة ٔالاوراسية ي القرن السادس امليالدي من خالل
املصادر ،مجلة العلوم الاجتماعية وٕالانسانية ،عدد ،١٢جامعة باتنة
جوان  ،٢٠٠٥ص٧ـ.١٨
) (٢٧ابن عبد الحكم :فتوح مصر واملغرب ،حققه وقدم له ع ي محمد عمر
مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة مصر  ،١٩٩٥ص  ٢٢٢وما بعدها؛ موﺳ
لقبال :عقبة بن نافع أساس نظام الفهري ن وتأصيل مجتمع إسالمي
جديد ي املغرب ٕالاسالمي ،دار هومة الجزائر  ،٢٠٠٢ص.٥٦
) (٢٨ابن حوقل :املصدر السابق ص.٦٤ – ٦٢
) (٢٩البكري :املصدر السابق ،ج ،٢ص.٧١٣ -٧١١
) (٣٠مجهول :الاستبصار ي عجائب ٔالامصار وصف مكة واملدينة ومصر وبالد
املغرب ،نشر وتعليق ،سعد زغلول عبد الحميدٕ ،الاسكندرية مصر ،١٩٥٨
ص.١٧٩ ،١٣١
)ٕ (٣١الادريﺴ  :املصدر السابق ،ص  ،١٦٥ - ١٦٤جودت عبد الكريم يوسف:
املرجع السابق ،ص.٣٩
) (٣٢ابن حوقل :املصدر السابق ،ص  ،٧١٣ - ٧١٢إسماعيل العربي :املرجع
السابق ،ص١٨٠-١٧٨؛ جودت عبد الكريم يوسف :املرجع السابق،
ص.٣٩
) (٣٣البكري :املصدر السابق ،ج  ، ٢ص.٧١١
) (٣٤ابن حوقل :املصدر السابق؛ إسماعيل العربي :املرجع السابق ،ص-١٨٦
.١٨٨
)ٕ (٣٥الادريﺴ  :املصدر السابق؛ إسماعيل العربي :املرجع السابق ،ص.١٨٧
) (٣٦البكري :املصدر السابق ،ج ، ٢ص٧١٣ – ٧١١؛ ابن حوقل :الصدر
السابق ،ص٦٤-٦٢ ،؛ ٕالادريﺴ  :املصدر السابق ،ص ١٦٤-١٦٣؛ ياقوت
الحموي :املصدر السابق ج  ،٥ص٦٨؛ أبو الفدا :املصدر السابق ،ص٦٥؛
إسماعيل العربي :املرجع السابق ،ص.١٨٧ ، ١٨٠
) (٣٧البكري :املصدر السابق ،ج ،٢ص.٧١٣ - ٧١١
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)ٕ (٧الادريﺴ  :املصدر السابق ،ص١٠٩ ،٩٣؛ روبار برنشفيك :تاريخ افريقية ي
من القرن  ١٣إ ى اية القرن١٥م ،ج ،٢نقله إ ى العربية
العهد الحف
حمادي الساح ي ،دار الغرب ٕالاسالمي ب ﺮوت لبنان  ،١٩٨٨ص.٢٢٦
) (٨ياقوت الحموي :معجم البلدان ،ج ،٥تحقيق رضوان محمد رضوان ،دار
الكتب العلمية ب ﺮوت لبنان )د ت( ،ص١٧٥؛ إسماعيل العربي :املرجع
السابق ،ص.١٨٧
) (٩أبو الفدا :تقويم البلدان ،تصحيح رينو ديسالن ،باريس  ،١٨٤٠ص .٤٨
) (١٠البكري :املصدر السابق ،ج ،٢ص ٧١٣ -٧١٢؛ مرمول محمد الصالح:
السياسة الداخلية للخالفة ي بالد املغرب ٕالاسالمي ،ديوان املطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،١٩٨٣،ص.٢٥٤
) (١١الوزان الفاﺳ  :وصف إفريقيا ،ج ،٢ترجمة عن الفرنسية محمد ح ي،
محمد ٔالاخضر ،ط ،٢دار الغرب ٕالاسالمي ب ﺮوت لبنان  ،١٩٨٣ص ،٥٣
روبار برنشفيك :املرجع السابق ،ج ،٢ص.٢٢٦
) (١٢البكري :املصدر السابق ،ج ،٢ص.٧١٣ - ٧١١
) (١٣البكري :املصدر نفسه ،ج ،٢ص.٧١١
) (١٤البكري :املصدر نفسه ،ج ،٢ص .٧١٢ -٧١١
) (١٥البكري :املصدر نفسه ،ج ،٢ص٧١٣ – ٧١١؛ إسماعيل العربي :املرجع
السابق ،ص .١٨٠-١٧٨
)ٕ (١٦الادريﺴ  :املصدر السابق ،ص ١٦٥ -١٦٤؛ إسماعيل العربي :املرجع
السابق ،ص .١٨٠ -١٧٨

ﻣﻘﺎﻻت
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ﻣﻘﺎﻻت

) (٣٨مارمول كربخال :إفريقيا ،ترجمة محمد ح ي ،محمد زني ﺮ ،محمد
ٔالاخضر ،أحمد التوفيق ،أحمد بنجلون ،الجمعية املغربية للتأليف
وال ﺮجمة والنشر ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الرباط  ،١٩٨٩ج،٢
ص ،٣٨٤ ،٢٩٥ج ،٣ص.١٣ ،٠٦
)ٕ (٣٩الادريﺴ  :املصدر السابق ،ص .١٦٢مجهول :املصدر السابق ،ص ،٧٢ابن
حوقل :املصدر السابق ،ص .٦٢روبار برنشفيك :املرجع السابق ،ج،٢
ص.٢٣٠ – ٢٢٩
)ٕ (٤٠الادريﺴ  :املصدر السابق ،ص ،١٢٤ ،١٠٥ ،٩٠الوزان الفاﺳ  :املصدر
السابق ،ج ،٢ص ،٥٣روبار برنشفيك :املرجع السابق ،ج ،٢ص.٢٢٩
)ٕ (٤١الادريﺴ  :املصدر السابق ،ص.١٦٤
) (٤٢البكري  :املصدر السابق ،ج ،٢ص.٧١٣ -٧١١
) (٤٣ابن حوقل :املصدر السابق ،ص ،٦٤ - ٦٢الوزان الفاﺳ  :املصدر السابق،
ج ،٢ص ،٥٣روبار برنشفيك :املرجع السابق ،ج ،٢ص.٢٢٨
) (٤٤ابن حوقل :املصدر السابق ،صٕ ،٦٤- ٦٣الادريﺴ  :املصدر السابق،
ص١٦٥-١٦٤؛ نجاة باشا :التجارة ي املغرب ٕالاسالمي من القرن الرابع
إ ى القرن الثامن للهجرة ،منشورات الجامعة التونسية كلية ٓالاداب
والعلوم ٕالانسانية تونس ،١٩٧٦ ،ص٤٧؛ جمال أحمد طه :دراسات ي
التاريخ الاقتصادي والاجتما ي للغرب ٕالاسالمي ،ط ،١دار الوفاء لدنيا
الطباعة والنشرٕ ،الاسكندرية مصر  ،٢٠٠٨ص.١٦٩
) (٤٥ابن حوقل :املصدر السابق ،ص.٦٤ - ٦٢
) (٤٦البكري :املصدر السابق ،ج ،٢ص.٧١٣ - ٧١١
) (٤٧نجاة باشا :املرجع السابق ،ص.٧٢
) (٤٨الحم ﺮي :املصدر السابق ،ص.٣٨٧

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

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١٠٤

ﻣﻘﺎﻻت

ليديا بوشامة ،االستيطان والتراث العمراني...

<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<

]÷<êÞ]†ÛÃÖ]<p]Ö]æ<á^Şéj‰
]<ë]æ<ˆÒ]†Ú<»<êÖ^éÞçÖçÓÖ
]<ì‚ÓéÓ‰<íè÷æ<»<Í^’Ë’Ö
< <D†ñ]ˆ¢]E

<<
 
أستاذة مساعدة – قسم الجغرافيا
املدرسة العليا لألساتذة
قسنطينة – الجمهورية الجزائرية

ليديا بوشامة ،الاستيطان وال ﺮاث العمراني الكولونيا ي ي مراكز وادي
الصفصاف ي والية سكيكدة )الجزائر( -.دورية كان التاريخية -.العدد
الواحد والعشرون؛ سبتم ﺮ  .٢٠١٣ص .١١٢ – ١٠٥
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لقد ارتبط تاريخ منطقة سكيكدة بتاريخ أفريقيا الشمالية
والحوض الغربي للبحر املتوسط ولذلك تعاقبت عل ا عدة حضارات
ّ
تركت ّ
كل م ا بصما ا التاريخية ممثلة ي العديد من املعالم
وٓالاثار .ووادي الصفصاف الذي يمتد من جبال زردازة إ ى البحر
املتوسط من أهم املجاالت الطبيعية املتم ة ي شمال التل
القسنطي  ،وهو ممتد ي شكل رواق طويل من الجنوب إ ى الشمال
ع ى طول ) (٤٠كم من بلدة الحروش إ ى مدينة سكيكدة )انظر
الخريطة رقم  ،(١وكان مصدر انتقاء مجا ي من طرف املستعمر
الفرنﺴ الذي أحدث تغ ﺮات ع ى التنظيم العقاري مست ٔالارا
الخصبة املجاورة لضفافه ،وكان تنظيم املجال البكر للوادي الذي
كانت تغمرﻩ املستنقعات -ما قبل الف ﺮة الكولونيالية -قد ّ
تم بنظرة
ً
جذريا ي املجال ،طبعه تحول ي
جديدة مستوردة أحدثت تغي ًﺮا
خريطة استغالل ٔالارض ع ى صعيد الجانب التنظيم  ،التق
ّ
والهيك ي ،من ذلك أنه تم تكوين مجموعة من املحيطات الفالحية
املهيأة تتخللها شبكة من املراكز الفالحية بموازاة الامتداد الطو ي
للطريق الروماني القديم ع ى مسافات متقاربة كنموذج للتعم ﺮ ي
الريف)*( ي ف ﺮة قص ﺮة ً
جدا ما ب ن ) (١٨٤٧ – ١٨٤٤وكان ذلك
يجمع ب ن الهدف ن ٔالام والاقتصادي.
رمزا للنفوذ ٔالاوربي ،حيث شهدت استيطاناً
تعت ﺮ هذﻩ املراكز ً
بشريا ً
ً
مكثفا عن طريق استقدام أفواج بشرية من جنسيات أوربية
عديدة من مناطق جغرافية مختلفة ،وخاصة من منطقة نابو ي
ٕالايطالية ومن جزيرة مالطة ،ولذلك كانت هذﻩ املراكز ذات تصميم
عمراني يعتمد شكل ٔالابنية املحصنة ذات ٔالاصل ٔالاوربي و ي أبنية
تأخذ شكل رقعة الشطرنج ،وت يكل حول محور رئيﺴ هو الطريق
الوط أو الوالئي الذي يع ﺮ املركز الذي تتوسطه املرافق الرئيسية
و ي ع ى التوا ي :دار البلدية ،والكنيسة ،والسوقّ ،
ثم املدرسة
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تتوسط منطقة وادي الصفصاف إقليم والية سكيكدة،
)الجزائر( يشقها ر صغ ﺮ -هو الذي تحمل املنطقة اسمه -تغزر
شتاء وتقل ً
مياهه ً
صيفا وكانت إدارة الاستعمار الاستيطاني الفرنﺴ
قد اعت ﺮ ا منطقة نموذجية لتوط ن ٓالاالف من جنسيات أوربية
وأقامت لهم قرى وزود م بكل
عديدة وزعت عل م ٔالارا
الوسائل إلنجاح سياسة الاستيطان .ي مقالنا هذا أردنا تقديم ملحة
عن الاستيطان ي هذﻩ املنطقة وما نتج عنه من آثار أبرزها العمران
ً
ً
معماريا متم ّ ً ا كان ينب ي
ذي الطابع الكولونيا ي الذي يمثل شكال
العناية به ،ألنه إضافة إ ى قيمته التاريخية والحضارية يمكن أن
يلعب ً
دورا ي الجانب الاقتصادي "السيا ي باألساس" وتجاوز فكرة
ّروجت لها بعض الدوائر املنغلقة شعارها "محو آثار الاستعمار" ال
ً
ترتبت ع ا أضرار كب ﺮة لحقت بذلك العمران الذي يمثل -فضال عن
قيمته املعمارية -لوحة تاريخية مليئة بالع ﺮ لو أحسنت ٕالادارة
املعنية سياس ا إزاء هذا ال ﺮاث ّ
الهام.
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وبعض املحالت .وينفرد مركز الحروش باعتبارﻩ ً
مركزا ً
رئيسا بتقديم
خدمات ذات مستوى أر ى -للكولون ً
طبعا -وفيه مرافق إقليمية
كاملحكمة ،والسجن ،ومستشفى ٔالامراض العقلية ال شيدت وفق
الطابع املعماري الكولونيا ي و ي نموذج للعمارة الكولونيالية ي مراكز
وادي الصفصاف.
ً
ومع بروز ظاهرة النمو الديمغرا ي ال عرف ا الجزائر عموما ع ى
أبواب اية العهد الاستعماري املوافقة لقيام الثورة التحريرية،
ً
تدهورا كب ًﺮا ّ
جراء سياسة
سيعرف الوضع العمراني ي تلك املراكز
الحشد ال قام ا املستعمر ،حيث قام بتهج ﺮ الريفي ن من
مساك م الريفية وجمعهم ي محتشدات أنجزت بسرعة و ي ظروف
استثنائية ي إطار ما ُيعرف بمخطط قسنطينة ) (١٩٥٧و ي مساكن
تحاصر ٔالابنية القديمة ،ومع ذلك فإن بقاياها ٓالان ذات قيمة
تاريخية وتعت ﺮ من تراث حرب التحرير.
يعالج هذا املقال الاستيطان الكولونيا ي ي إقليم سكيكدة
ّ
والوضعية ال آل إل ا ال ﺮاث املعماري الذي خلفه ذلك
الاستيطان ،وهذا ي ظل التحوالت الاجتماعية والاقتصادية
الجذرية والعميقة ال عرف ا تلك املراكز ال أصبحت اليوم ً
مدنا
تشهد تغ ﺮات تدريجية ي نسيجها الحضري يكاد ال ي ﺮك ّ
أي أثر
لذلك النمط املعماري الكولونيا ي.

تقع مراكز الحروش ،وصالح بوشعور ،ورمضان جمال،
ً
وتحديدا ع ى الامتداد الطو ي
والحدائق ي تل الشمال القسنطي
ً
ً
تجميعيا
لوادي الصفصاف ،هذا الشريط الذي يتوسط حوضا
ً
هكتارا (١).يعت ﺮ وادي الصفصاف ممراً
تقدر مساحته بـ ١٢٤,٦٨٠
ً
ً
ً
ً
ومحورا مركزيا يفصل كتلة قبائل القل ) Kabylie
منخفضا،
طبيعيا
 (de Colloي الغرب عن حوض عزابة ي الشرق ،وهو ممتد ع ى
طول  ٤٠كم من الحروش إ ى سكيكدة) (٢ي اتجاﻩ جنوب شرق -
شمال غرب ي شكل رواق طويل مزدوج ع ى مستوى منطقة
الحدائق (٣).ويمكن اعتبارﻩ أهم وأقرب منفذ يسمح بربط مرتفعات
قسنطينة بسهل سكيكدة ،وهو يمثل وحدة طبيعية متجانسة،
ً
ً
سهليا قليل الارتفاع يتم بامتداد املساطب ال رية ذات
ووسطا
اض ذات
ٔالاهمية الاقتصادية واملجالية وسط تربة غنية ومتنوعة وأر ٍ
قيمة فالحية عالية.

Í^’Ë’Ö]ë]æíÏŞß¹ê−…^jÖ]ê•^¹]V^⁄éÞ^m
 D^âã¾æì‚ÓéÓ‰E

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

 -١/٢ف ﺮات ما قبل الاحتالل الفرنﺴ :
ّ
تمتد هذﻩ الف ﺮات من بدايات التاريخ إ ى اية الف ﺮة العثمانية،
أي أ ا تشمل التاريخ القديم والوسيط إ ى مشارف التاريخ الحديث،
ولقد كانت هذﻩ املنطقة املطلة ع ى الخليج النوميدي املنفذ الرئيس
للعاصمة النوميدية س ﺮتا ولكل املنطقة الس ﺮتية ،وال ريب أ ا كانت
عامرة ع ى الدوام ،غ ﺮ أ ا ال تزال تفتقر إ ى ٔالابحاث ٔالاثرية
للكشف عن آثار الف ﺮة النوميدية ع ى الخصوص ألن ٔالابحاث
ّ
ّ
خاصة ع ى البحث ي
ٔالاثرية خالل الف ﺮة الكولونيالية ركزت بصفة
تاريخ وآثار الف ﺮة الرومانية أك ﺮ من غ ﺮها.
الف ﺮة الرومانية:
خالل هذﻩ الف ﺮة تطورت مدينة روسيكاد ) (Rusicadeذات
ً
حضريا و ً
ً
تجاريا ذا ّ
أهمية
مركزا
املنشأ اللي – النوميدي وأصبحت
)(٤
ّ
كب ﺮة ،فلقد كانت إحدى املدن ٔالاربع املكونة للكنفدرالية الس ﺮتية.
ولقد اهتم الرومان بمد الطرقات إل ا ع ى اعتبار أ ا مركز إدارة
ٔالانونة) (Annonae) (٥لتسهيل حركة التنقل إل ا من ظه ﺮها ،و ي
عهد ٕالام ﺮاطور هادريان )١٣٧–١١٨م( أن ﺊ الطريق الروماني
الرابط ب ن روسيكاد وس ﺮتا مرو ًرا بوادي الصفصاف ،ويعت ﺮ هذا
ٔالاخ ﺮ الظه ﺮ الزرا ي لروسيكاد ّ
وتم استغالل هذا السهل الفي
أحسن استغالل ،حيث أنشئت مزارع ع ى جان وادي الصفصاف
ً
ازدهارا كب ًﺮا تشهد عليه
تصلها قنوات للري (٦)،وشهدت املنطقة
ٓالاثار ال تدل ع ى أ ا كانت عامرة وتؤكد ع ى ٔالاقل وجود مزرعة
ك ﺮى ) (Domaine agricoleمكان مزرعة كروم العنب ال أنشئت
أثناء الاحتالل الفرنﺴ  ،كما اكتشفت فسيفساء نادرة وآبار تعود إ ى
الف ﺮة الرومانية ي ع ن كسكاس ،وعند بناء سد زردازة الذي يبعد
عن الحروش بتسعة كيلوم ﺮات اكتشفت قبور عل ا كتابات
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خريطة رقم )(١
مراكز الدراسة )املوقع الجغرا ي(
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املراكز

٥٢٢
٨٣٦
٢٠٧٧
٥٦٣٤

٤٢٣
٢٨١
١٤٢٠
٢٥٩٢

سان شارل
)رمضان جمال(
٨٧
٢٥٥
٩٠٧
٢٦٤١

سانت
أنطوان
)الحدائق(
٨٦
١٠١٥
١٦٤٣
٣٧٤٣

املجموع
١١١٨
٢٣٨٧
٦٠٤٧
١٤٦١٠
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السنوات
١٨٥٤
)(١٥
١٨٩١
)(١٦
١٩٣٢
)(١٧
١٩٥٤
)(١٤

الحروش

غاستون فيل
)صالح بوشعور(

مراكز وادي الصفصاف
تطور عدد السكان خالل الف ﺮة )(١٩٥٤ -١٨٥٤

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

رومانية واضحة ،إضافة إ ى كتابات مثيلة لها اكتشفت ي منطقة
)(٧
السعيد بوصبع ال تبعد عن الحروش بأربعة كيلوم ﺮات.
الف ﺮة ٕالاسالمية:
لم تحظ منطقة سكيكدة ي العصور الوسطى باهتمام كب ﺮ من
طرف الحكام الذين تعاقبوا ي مختلف الف ﺮات ،وظلت محاطة
بالغموض ،وكل ما لدينا ع ا هو مجرد سطور ي كتب بعض
الرحالة العرب ؤالاوربي ن الذين زاروا املنطقة ي ف ﺮات مختلفة
كأبي عبيد البكري من جغراف العصر الوسيط وشارل ف ﺮو
) (Charles FERAUDمن مؤر ي الف ﺮة الكولونيالية ،فالرحالة
الحسن الوزان املعروف باسم ليون ٔالافريقي) (٨ي كتابه وصف
أفريقيا زار املنطقة وسلك ي س ﺮﻩ من قسنطينة )س ﺮتا( ،وسكيكدة
)روسيكاد( ً
طريقا يش ها بالطرق ٕالايطالية .وال ريب أ ا بقايا للطريق
الرومانية القديمة وأشار إ ى وجود نشاط تجاري ي املنطقةّ ،
وأن
منطقة وادي الصفصاف تتمركز ا قبائل عديدة سواء ي املناطق
السهلية أو ع ى حوا ي ٔالاودية يجمع أفرادها ب ن الزراعة وتربية
)(٩
الحيوانات وال يوجد أي دليل ع ى وجود تجمعات قروية.
العهد العثماني:
إن منطقة فليبفيل )- (Philippevilleوهو اسم سكيكدة ي عهد
الاستعمار الفرنﺴ  -الغنية واملزدهرة ع ى امتداد الوجود الروماني
حسب وصف صوالل (١٠)،لم تعد كذلك بالنسبة لألتراك فقد كانت
كل املنطقة املمتدة من الحروش إ ى سانت أنطوان )الحدائق( قبل
الاحتالل الفرنﺴ تغمرها مستنقعات آسنة ،محاطة بمر ٍاع وأرا
بور مع قلة قليلة من بعض بسات ن الفواكه ،وزراعة قمح محدودة،
وبعض أشجار الزيتون متوزعة خارج منخفض وادي الصفصاف،
وقد أرجع ذلك إ ى املظالم الاجتماعية املتمثلة ي الضرائب الثقيلة
ال فرضها باي قسنطينة ع ى القبائل املحلية .وكان يقطن وادي
الصفصاف العديد من القبائل ،وكانت أغلبية املجال تابعة لقبيلة
ّ
مهنا و ي أهم قبيلة ي إقليم سكيكدة وال يعود أصلها إ ى
ب
بجاية ،حيث تنقسم إ ى أربعة عشائر ي ب بونعيم ،أوالد خزر،
مسالوي ،وب بش ﺮ ،وقد قدر عدد أفرادها سنة  ١٨٣٧بـ )(٣٠٠٠
)(١١
شخص.

 -٢/٢ف ﺮة الاحتالل الفرنﺴ :
نشأة مراكز وادي الصفصاف
عند سقوط قسنطينة ي أيدي الجيوش الفرنسية سنة ،١٨٣٧
ﱠ
توجب ع ى قادة الاحتالل البحث إليجاد منفذ ع ى البحر ي أقصر
طريق يربطها به ،حيث رأى الج ﺮال فا ي ) (Valléأن السيطرة
الفرنسية ع ى إقليم قسنطينة غ ﺮ مضمونة إال بوجود طريق مؤمن
وقريب يربط قسنطينة بأقرب ميناء ع ى الساحل لتسهيل عملية
التموين وتدعيم القوات الغازية ،فاتخذ الطريق الروماني دون
سابق معرفة مع ًﺮا لضمان حركة النقل) (١٢ع ﺮ ممر وادي
الصفصاف الذي أثار أنظار املعمرين إليه بحكم إس ﺮاتيجيته كرواق
ً
طبيعيا ألداء ذلك الدور ،إضافة إ ى انفتاحه ع ى
مفتوح ومؤهل
ّ
ميناء سكيكدة ،وهو ما يوفر لحركة الاستيطان الاستعماري و ي ي
ً
مجاال ً
بكرا يمكن هيكلته ع ﺮ نظرة ذات أبعاد
بدايا ا ي املنطقة
خاصة إلحداث تغي ﺮ جذري ي املجال ،يتبعها تحول ي خريطة
استغالل ٔالارض ع ى صعيد الجانب التنظيم والتق والهيك ي ،من
ّ
ذلك أنه تم تكوين مجموعة من املحيطات الفالحية املهيأة وامل ّزودة
بشبكة من املراكز الفالحية و ي الحروش )،(HARROUCHE
وغاستون فيل )) (GASTON-VILLEصالح بوشعور( ،وسان شارل
)) ،(SAINT-CHARLESرمضان جمال( ،وسانت أنطوان )SAINT-
) (ANTOINEالحدائق( ،بموازاة الامتداد الطو ي للطريق الروماني
القديم ع ى مسافات متقاربة كنموذج للتعم ﺮ ي الريف ي ف ﺮة
قص ﺮة ً
جدا ما ب ن ) (١٨٤٧ - ١٨٤٤لهدف أم واقتصادي ،وتعت ﺮ
ً
هذﻩ املراكز ً
ً
بشريا
استيطانا
رمزا للنفوذ ٔالاوربي ،حيث شهدت
ً
مكثفا عن طريق استقدام أفواج بشرية من جنسيات أوربية عديدة
ومن مناطق جغرافية مختلفة (١٣)،وكان ذلك ي البداية ،ثم التحق
ً
م السكان الجزائريون
تدريجيا فيما بعد لحاجة الكولون إل م
للعمل كأجراء ي الغالب.
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 -١/٣مركز الحروش:
إن أول اسم للمكان الذي أقيم فيه هذا املركز هو مسالن
الكبش ،وكان عبارة عن مكان التقاء مختلف قبائل املنطقة ملمارسة
تجارة ٔالاغنام ،غ ﺮ أن الاسم الحا ي 'الحروش' يعود حسب رأي
بعض كبار الشيوخ إ ى وجود قبائل متعددة أي 'عروش' ي املنطقة،
َ
ّ
حرف الاسم إ ى "الحروش" ،غ ﺮ أنه يستفاد من البحث ي
وم ا ِ
ُ
ّ
ّ
عامية املنطقة أن اسم "حروش" يطلق ع ى ٔالارض البور 'الحرشاء'
وهو ٔالاصوب كما نرى.

ّ
أي أنه تضاعف ع ى امتداد قرن بنحو ) (٢٢مرة ،وتشكل نسبة
ٔالاها ي الجزائري ن ) ،(%٩٣,٦٢وبلغت مساحة املركز )القرية +
ً
مركزا ً
إداريا ً
املحيط الفال ي(  ٢٣٨٧هكتار .مما ّأهله ليكون
رئيسا
إلقليم يشمل ً
عددا من املراكز ٔالاخرى املجاورة.

شكل رقم )(٢
مخطط مركز الحروش

شكل رقم )(١
املحيط الفال ي ملركز الحروش
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ي الخامس أكتوبر من العام  ١٨٣٨قام الج ﺮال فا ي ع ى رأس
فيلق عسكري ُ -يقدر عدد أفرادﻩ بأربعة آالف شخص سلك م
الطريق الروماني القديم -بحملة ان ت باحتالل املنطقة فاختار
املكان املسم ّ
حروش إلقامة معسكرﻩ وهو املكان الذي سيتجول إ ى
أول 'مركز' استعماري ب ن قسنطينة وسكيكدة ع ى بعد ) ٥٢كلم(
ً
رسميا عن تأسيس قرية
من ٔالاو ى و) ٣٢كلم( من الثانية ،وقد أعلن
الحروش بموجب مرسوم مؤرخ ي  ٢٢مارس  ١٨٤٤ع ى مساحة
ّ
ظل الوجود العسكري ف ا ً
تقدر بـ  ١٦٢١هكتار .وقد ّ
قائما من
وأهم ْ
) ١٨٣٨إ ى ّ (١٨٤٦
معلمة لذلك الوجود ي الثكنة العسكرية
بعمار ا املتم ِّ ة ،كما أقيمت أول ع ن عمومية عند ملتقى الطرق
)(١٨
وسط القرية.
وبمرسوم مؤرخ ي  ٢٢أوت )أغسطس(  ١٨٦١أصبحت القرية
مركز بلدية ذات صالحيات كاملة)Commune de pleines ) (١٩
 (exercicesلتحظى بإمكانيات مادية وبشرية معت ﺮة ل يئة املجال
وتنظيمه ،حيث كان كل معمر يتحصل ع ى قطعة أرض ّ
معدة للبناء
ملحقة بحديقة ي القرية إضافة إ ى حصة زراعية ت ﺮاوح مساح ا
من اثن ن إ ى عشرة هكتارات ،وبحكم موقع القرية كنقطة عبور
ملتقى الطرق القادمة من ثالثة أقطاب هامة ي فليب فيل
)سكيكدة( ،وقسنطينة ،وبون )عنابة( ،إضافة إ ى وجود سوق
ً
فالحية هامة )تقام ّ
نزوحا
كل يوم جمعة( ،فقد شهدت الحروش
كب ًﺮا ،فبعد أن كان عدد السكان ا سنة  ١٨٤٩ال يتجاوز )(٢٥٢
نسمة وكلهم أوربيون (٢٠)،ارتفع ليصل ) (٥٦٣٤نسمة سنة ،١٩٥٤

 -٢/٣مركز سانت أنطوان ) SAINT-ANTOINEالحدائق(:
ل يئة وادي الزرامنة أنشئت سنة  ١٨٤١مزرعة ي طرف
الوادي بجوار طريق قسنطينة  -فليب فيل ،إضافة إ ى بعض املنازل
لسك مستوطن ن ال يزيد عددهم ع ى خمسة ،وأطلق ع ى ذلك
املوقع اسم ي سانت أنطوان الذي سيكون نواة حقيقية لقرية
املستقبل ،هذا ٕالانشاء دون سابق تخطيط ي منطقة تغلب عل ا
املستنقعات جعل السكان عرضة للمرض ،لكن ذلك لم يقف حجر
ع ﺮة أمام املعمرين ،بل إن خصوبة ال ﺮبة جعل م ّ
يكدون ي تجفيف
تلك املستنقعات للحصول ع ى أراض ّ
ّ
فانضم إل م ّ
معمرون
جيدة،
آخرون ليصل العدد ٕالاجما ي سنة  ١٨٤٣إ ى )ً (٢٥
فردا.
ً
وانطالقا من مشروع يئة مدينة فليب  -فيل املتضمن تعم ﺮ
 ١٠,٠٠٠هكتار ي حو الصفصاف ،والزرامنة ،تم خلق حزام
من املراكز السكانية ذات ٔالاهمية العسكرية ،والفائدة الاقتصادية
)الفالحة( ،وبذلك ّ
تم إنشاء ثالث قرى ي املنطقة الريفية املجاورة
لفيليب فيل ي فا ي ي الناحية الشرقية للمدينة ،وسانت أنطوان
ً
ً
سكانيا أعلن
مركزا
ي الناحية الجنوبية لها ،وأصبحت هذﻩ ٔالاخ ﺮة
ّ
ً
رسميا ي  ٢أوت )أغسطس(  ١٨٤٤بمجال يقدر بـ  ٦٠٠هكتار
عنه
ع ى بعد ) ٧كلم( من مدينة فليب فيل ،و ي سنة  ١٨٥٤أصبحت
كل املساحة مستغلة ي يد )ّ (٨٦
معمر وقد ارتفع عدد السكان سنة
 ١٩٥٤ليصل إ ى ) (٤٤٣نسمة ي ح ن بلغت مساحة مجال املركز
 ١٩٤٠هكتار ،وقد أصبحت القرية مركز بلدية سنة  ١٩٥٨بضم
)(٢١
جزء من ْسطورة وجزء من دوار الزرامنة إل ا.
 -٣/٣مركز سان شارل ) SAINT-CHARLESرمضان جمال(:
ي اية  ١٨٤٥كان هناك مجال واسع وشاغر من كل تعم ﺮ
يقدر بـ  ٢٤٠٠٠هـكتار يقع ب ن ريف فليب فيل ومجال الحروش ع ى
طول ) ٢٤كلم( ،لذلك ّ
أعدت دراسة من ِقبل اللجنة ٕالادارية ملدينة
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ّ
فليب فيل إلنشاء مركز كولونيا ي ي ذلك املجال ،وقد تطلب ذلك
إصدار قرار نزع ملكية ّ
تقدر بحوا ي  ٨٠٠هكتار من القبائل املجاورة،
ً
وخاصة قبيلة ب مهنا كخطوة أو ى لالستيالء ع ى معظم املجال
بحجة أن تلك القبائل ال تزرع إال ) (٥/١من املساحة ،وال يحق لها
ُ
ً
رسميا عن إنشاء
امتالك مجال ال تستغله ،و ي  ٦أبريل  ١٨٤٧أعلن
املركز الاستيطاني "سان شارل" ي مكان كان ُيد ى أومال )(Aumale
لـ  ٥٠عائلة أوربية ي مساحة قدرها ) (٩٠٠هكتار ع ى بعد )١٧
كلم( من فليب فيل.

شكل رقم )(٣
املحيط الفال ي ملركز سان شارل )رمضان جمال(

ﻣﻘﺎﻻت
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شكل رقم )(٤
مخطط مركز سان شارل )رمضان جمال(
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استمر ّ
تطور املركز الكولونيا ي حيث ارتقى ي  ٢٢أوت
)أغسطس(  ١٨٦١ليصبح مركز بلدية ذات صالحيات كاملة ،و ي ١٠
ً
ديسم ﺮ وانطالقا من مرسوم إم ﺮاطوري تم توسيع مجال البلدية إ ى
ً
وابتداء من سنة  ١٨٧٠أصبح املركز يشكل محطة
) (٥٢٣٣هكتار،
هامة للسكة الحديدية الرابطة ب ن املدن الثالث )فليب فيل -بون -
قسنطينة( ،وبعد أن كان عدد السكان ً ٨٧
أوربيا سنة  ،١٨٤٥ارتفع
ليصل سنة  ١٩٥٤إ ى ) (٩٥٩نسمة بنسبة ) (٨٦,٠٢أه ي
)(٢٢
) (Indigènesبينما بلغت مساحة مجال املركز ) (١٢٧٩هكتار.

لقد كانت رغبة املستعمر ي إنشاء سلسلة القرى هذﻩ دف
استصالح ٔالارا الزراعية كمركز للحياة اليومية يتوفر ع ى مرافق
تقدم خدمة مش ﺮكة )عمومية( كالكنيسة واملدرسة ،واعت ﺮ السكن
كعنصر ل يئة املجال له عالقة وطيدة مع ٕالانتاج الفال ي ،حيث أن
اللجنة ٕالادارية املكلفة بعملية ٕالانجاز حرصت ع ى أن يكون موضع
الزراعية لتضمن قرب القرية من مكان
القرية وسط ٔالارا
العمل ،أي أن املوضع ي الوسط لتحقيق التكامل ب ن السكن
والحصص الفالحية ال تحيط ا ،حيث أن كل معمر يحظى
بحصة عمرانية وحصة كبستان ،إضافة إ ى حصة أو حصت ن من
الزراعية لالستغالل ت ﺮاوح مساح ا ما ب ن  ٢إ ى ١٠
ٔالارا
)(٢٤
هكتار ،مع امتياز مجاني ومضمون ملدة خمس سنوات ،وهذا ما
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 -٤/٣صالح بو الشعور ):(GASTON-VILLE
ع ى بعد )٢٥كلم( من فليب فيل وع ى الطريق الرابط بي ا وب ن
قسنطينة بالقرب من مش بؤر ع ي ،تم التفك ﺮ ي إنشاء قرية
تتوسط املسافة الطويلة ً
نوعا ما ب ن سان شارل والحروش بغرض
الحماية ،وكذلك تكثيف الوسائل الضرورية للمزارع العديدة ال
ستقام ع ى وادي الصفصاف .ففي  ٢٨جوان )يونيو( قرر املجلس
ٕالاداري تنفيذ مشروع يتضمن توط ن ) (٢٠٠٠٠نسمة ي وادي
الصفصاف ،ومن خالله انتﻬ ٔالامر إ ى إنشاء مركزين سكني ن
جديدين هما روب ﺮ فيل ) (Robert villeوقاستون فيل ،هذا الاسم
ٔالاخ ﺮ أعطي من ِقبل امللك ذاته ألهمية املشروع الذي لم ي ﺮك
لقبيلة ب مهنا إال ) (٨٠٠هكتار ع ى الضفة اليم لوادي
ُ
ً
رسميا عن إنشاء املركز السكاني قاستون
الصفصاف ،وبذلك أعلن
فيل ي  ١٦نوفم ﺮ  ١٨٤٧ي مجال قدرﻩ ) (٥٣٥هكتار ألربع ن عائلة،
وظل الوجود العسكري به ح سنة  ،١٨٥١وكان قد تحول إ ى
مستعمرة فالحية ي  ١٨٤٨ول ﺮتفع مساحة املستعمرة الفالحية
بموجب مرسوم رئاﺳ ي  ١١فيفري  ١٨٥١من ) (٥٣٥هكتار إ ى
) (١٨٧٠هكتار ،وبذلك ارتقت القرية إ ى مركز بلدية ذات صالحيات
كاملة بموجب مرسوم صادر بتاريخ  ٢٢أغسطس )أوت( سنة
 .١٨٦١وقد بلغ عدد سكان القرية خالل نفس السنة  ٤٠١أوربي،
ثم ارتفع العدد ليصل إ ى ) (٩٤٩نسمة سنة  ١٩٥٤بنسبة )(٩٥,٢٥
)(٢٣
أه ي وبلغت مساحة مجال املركز ) (٢٩٣٦هكتار.
لقد تم إنشاء كل هذﻩ املراكز ي ظرف قياﺳ  ،وع ى مسافات
متقاربة ع ى محور الطريق الوط فيليب فيل – قسنطينة
)الحروش -قاستون فيل ع ى مسافة ٧كلم ،قاستون فيل -سان
شارل ع ى مسافة ٨كلم ،وسان شارل  -سانت أنطوان ع ى مسافة
١٠كلم( ي نفس الف ﺮة ) ،(١٨٤٧ -١٨٤٤ولنفس الرغبة ،وألسباب
أمنية واقتصادية ،ولصالح ذات الجماعة )العنصر ٔالاوربي( ،ع ى
نفس املوضع الاقتصادي ،ضمن وحدة طبيعية متجانسة ،وبنفس
الشكل )قرية  +محيط فال ي(.
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يوضحه املخطط الجيوم ﺮي الذي ع ى أساسه تم إعطاء ٕالاطار
العام لتلك املراكز والحصص الفالحية ال تحيط ا.
ً
كانت هذﻩ املراكز ذات تصميم مت ن ومحصن معتمدا ع ى خطة
القرى الاستيطانية ذات ٔالاصل ٔالاوربي ال تأخذ شكل شطرنج
مقطع إ ى قطع هندسية تحتلها املباني املحدودة الارتفاع بطابق أو
طابق ن ع ى ٔالاك ﺮ من فئة ) (R+1ع ى نمط املباني الريفية
الفرنسية ذات ٔالاسقف القرميدية الحمراء واملبنية بالحجارة
وٓالاجر ،ولها ساحة داخلية مفتوحة وتلحق ا ي كث ﺮ من الحاالت
إسطبالت وتطل واجه ا الرئيسية ع ى الشارع حيث ت يكل املباني
حول محور رئيس هو الطريق الوط .
تتوسط القرية املرافق الرئيسية مثل دار البلدية ،والكنيسة،
والسوق ،واملدرسة ،وبعض املحالت ومؤسسات خدمية تؤدي
وظيفة خدمة العالم الريفيّ .أما الخدمات ذات املستوى ٔالار ى
فتوجد ي مركز الحروش باعتبارﻩ ً
مركزا ً
رئيسا للمقاطعة كاملحكمة،
والسجن ،واملستشفى العام ،ومستشفى ٔالامراض العقلية ،واملكتبة،
وثالث معاصر زيتون وال تعد من أبرز آثار العمارة الكولونيالية ي
مراكز وادي الصفصاف ،كما تكتﺴ ٔالاسواق ٔالاسبوعية ي كل من
الحروش ورمضان جمال ً
ً
تاريخيا منذ العهد الاستعماري
بعدا
الفرنﺴ  ،وتعت ﺮ من ٔالاسواق القديمة ذات النشاط التجاري املم ّ .

ﻣﻘﺎﻻت

ومع بروز ظاهرة النمو السكاني ال عرف ا هذﻩ املراكز ع ى
أبواب اية العهد الاستعماري املوافقة لقيام الثورة التحريرية ،وما
صاحب ذلك من سياسة التجميع والحشد ال قام ا املستعمر،
ُ
تم بناء محتشدات و ي مساكن تحاصر ٔالابنية القديمة ،أنجزت ي
إطار مخطط قسنطينة سنة  ،١٩٥٧ومع أ ا أبنية متواضعة ،إال
أ ا ّ
تعد اليوم ذات قيمة تاريخية كب ﺮة ،وتعت ﺮ من تراث حرب
التحرير ،تمتاز بتقاسيمها الداخلية املتجانسة وشكلها البسيط،
ُبنيت جدرا ا بالحجارة ،أما ٔالاسقف فﻬ من الخشب الذي ّ
يثبت
فوقه القرميد ،و ي كلها متساوية الارتفاع )طابق أر ( ي ﺮبع كل
مب ع ى مساحة ) ٨٠م (٢ويعاني البعض م ا اليوم من حالة
متدهورة ً
نظرا لقدمها.
ً
موجودا إ ى اليوم ي مركز
ال يزال هذا النمط العمراني
الحروش ،وصالح بوشعور ،بينما تعرضت املباني املوجودة ي مركز
رمضان جمال إ ى عملية ال ديم ي سبتم ﺮ سنة ّ ،٢٠٠٠
وتم ترحيل
سكا ا ،وتم بناء سكن اجتما ي ي مكا ا ،وذلك ي الجهة الشمالية
للمركز ع ى يم ن الطريق الوط رقم ) ،(٣بينما ينعدم هذا النمط
من املباني ي مركز سانت أنطوان )الحدائق(.

}^êÞ]†ÛÃÖ]p]×ÖíéÖ^£]íéÃ•çÖ]V^⁄ŠÚ
]Dæ†£]ˆÒ†ÚíÖ^uEˆÒ]†Û×ÖêÖ^éÞçÖçÓÖ
ي ظل هذﻩ التحوالت الاجتماعية والاقتصادية الجذرية
والعميقة ال شهد ا هذﻩ املراكز الكولونيالية ،و ي تحوالت تتج ى
ي تغي ﺮات تدريجية للنسيج الحضري ،سنحاول أدناﻩ تقديم صورة
عامة عن املركز الكولونيا ي ي الحروش كمثال ملا آل إليه الوضع ي
با ي مراكز منطقة وادي الصفصاف.

صورة رقم ) :(٣تدهور حالة املباني السكنية ي ٔالانوية القديمة والكث ﺮ
م ا ي طريق السقوط ،وتحتاج إ ى دعم ما ي ،وتق  ،وتوعية،
وتحسيس بأهمية ال ﺮاث املعماري الكولونيا ي
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صورة رقم ) :(٢بنايات قديمة تجاورها أخرى جديدة مبنية بالخرسانة
ً
املسلحة والطوب )شارع بوقموزة  Boulevard de colloسابقا( بمركز
الحروش مما تسبب ي عدم انسجام وتناسق التعم ﺮ

زحف املباني الحديثة:
مبان تعتمد ٔالاسمنت والخرسانة دون مراعاة الجوانب
وي ٍ
ً
الفنية والجمالية ي شكل مناقض تماما لنمط العمران الكولونيا ي،
مما ّأدى إ ى تشويه املنظر العام بسبب عدم التناسق ب ن ٔالانماط
املعمارية الجديدة والنمط العمراني الذي يم العمارة الكولونيالية
ال ع ى بساط ا ال تخلو ً
دائما من العناصر الفنية الجمالية .كان
نمط السكن الفردي القديم قد َعرف عدة تدخالت تتسم بالفو
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صورة رقم ) :(١طمس للشكل العمراني الكولونيا ي ي الجهة اليم من
ي  ٢٠أوت  ١٩٥٥بالنواة القديمة لبلدة الحروش cours d’Hippone
ً
سابقا مع استغالل مساحة ٕالاسطبالت واملخازن والبسات ن ي التوسع
العمراني واستخدام الطابق السف ي ي التجارة

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١١٠

ﻣﻘﺎﻻت

ليديا بوشامة ،االستيطان والتراث العمراني...

من طرف السكان غ ﺮت من شكله الخار ي ،حيث قامت بعض
ٔالاسر املالكة بتغي ﺮ نمط البناء إ ى نمط معماري حديث مغاير
للنمط ٔالاص ي باستعمال مواد بناء جديدة كاإلسمنت املسلح ،مما
زاد من تدهور حالة العمران الكولونيا ي الذي يتوسط هذﻩ املراكز،
نتج عنه حالة ازدواج لنمط ن متناقض ن يفصل بي ما ي الزمان
أك ﺮ من قرن ،مع تخصيص الطوابق ٔالارضية للنشاط التجاري
املكثف ،مما أدى إ ى ارتفاع درجة تركز وتراكم النشاطات التجارية
ً
وأحيانا تلتصق
بنواة املركز ،و ي ظاهرة نالحظها ي كل املراكز
بنايات قديمة بأخرى جديدة مبنية بمواد بناء حديثة بالخرسانة
املسلحة ي صورة غاية ي البشاعة.

صورة رقم ) :(٤اندثار بعض املعالم و ٓالاثار الكولونيالية كالعيون أول
ع ن تم بناؤها من طرف الجيش الفرنﺴ سنة  ١٨٤٦بمركز الحروش

صورة رقم ) :(٦مقر ال ﺮيد واملواصالت بالحروش دخل ح الخدمة
ي  ٦أبريل .١٩٥٢

صورة رقم ) :(٧اليوم يشغل نفس الوظيفة وهو ي حالة إنشائية
متوسطة.

}^ ₣íÛÿ Ži

صورة رقم ) :(٥تم ديمها سنة ١٩٧٦وتحولت إ ى التفاف دوراني
خاص بالسيارات.

 ضرورة تثم ن ال ﺮاث املادي التاري ي للمنطقة.

 إعادة تأهيل واجهات البنايات باألنوية القديمة تحت إشراف
معماري.

 العمل ع ى مساهمة سكان املنطقة ي تنشيط الحياة املحلية
وإشراكهم ي إدارة وحماية تلك املنشآت.
 تكفل املصالح التقنية البلدية بإدارة ومتابعة ومراقبة أشغال
ال ﺮميم ال تمول من طرف الدولة.
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 اح ﺮام ال ﺮاث التاري ي عند انجاز عمليات التعم ﺮ )التوسعات
العمرانية الجديدة(.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

يتطلب إنقاذ ال ﺮاث ،بمفهومه الواسع ،إدماجه ي إطار
اس ﺮاتيجية للتنمية املستدامة ،وإذا ما أريد لهذا ال ﺮاث أن يساهم
ي التنمية املحلية ،ع ى الجهات الوصية أن تعمل ع ى الحد من
تدهورﻩ ،وإعادة تأهيله وتثمينه لجعله أحد املؤهالت ٔالاساسية
لتنمية ٔالانشطة الاقتصادية )السياحة ،الصناعة التقليدية،
التجارة ...الخ( ،وكذلك لتعزيز الهوية الثقافية ع ى أساس مرجعية
مش ﺮكة ب ن مختلف الفاعل ن .وقد سمحت لنا هذﻩ الدراسة
املوجزة بالخروج بالتوصيات ٓالاتية:

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١١١

ﻣﻘﺎﻻت

(19) Solal (E.): op-cit, p. 251.
(20) Wilaya de Skikda, Plan d’occupation du sol de la
commune d’Elhadaek, POS, Wilaya de Skikda,
1997.
(21) Bertrand (L), Histoire de Philippeville, Imprimerie
administrative
et
commerciale
moderne,
Philippeville 1903, pp. 9 - 12.
(22) EL-koti (A.), les français dans la vallée du safsaf
synthèse mai 1995.
(23) Solal (E.), op-cit, p. 226.
(24) Cote (Marc), l’Algérie ou l’espace retourné,
Flammarion paris, 1989, p.116.

... االستيطان والتراث العمراني،ليديا بوشامة

 V 
Ł ŽÚ]ç
ş]
:)*( هذﻩ املراكز الاستيطانية ال أنشأها الاستعمار الفرنﺴ ي ع ى التوا ي
SAINT-)  وسان شارل،(GASTON-VILLE) غاستون فيل
( ال استعادتSAINT-ANTOINE)  وسانت انطوان،(CHARLES
، رمضان جمال،أسماءها بعد الاستقالل لتكون ع ى التوا ي صالح بوشعور
( ال احتفظت باسمهاHARROUCHE)  وأخ ًﺮا الحروش،(الحدائق
.الجزائري

(1) Wilaya de Skikda, Plan d’aménagement de la wilaya
(PAW), ANAT, Alger, 1996, P. 113.
(2) Cote (Marc), Un bel exemple de reconversion du
vignoble, le domaine’Boukhlouf Braiek ‘Bassin de
Skikda, institut des sciences de la terre 1983, P.3.
(3) BOUKERZAZA (H.), Décentralisation, développement
locale et aménagement du territoire en Algérie, le
cas de la wilaya de Skikda, thèse de 3ème cycle
Univ. Paul Valery Montpellier 1985, p.17
(4) AGGOUN (L.), les origines de la confédération
cirtéenne, In revue des sciences humaines, n° 30,
université de Constantine, décembre 2008, pp. 57
-67 .

 ي ضريبة عينية سنوية تدفعها مقاطعات ٕالام ﺮاطورية الرومانية:( ٔالانونة٥)
ً وكانت روسيكاد
Praefectus ) مقرا للوا ي املكلف بجمع هذﻩ الضريبة
:( أنظرannonae

http://fr.wikipedia.org/wiki/r%C3%A9fet_de_l'annonea
vailable in 10 July 2013.

 رسالة، دراسة ي جغرافية العمران: مدينة سكيكدة،(( حمادة )صالح٦)
 ص،١٩٧٩ ، معهد علوم ٔالارض جامعة قسنطينة،ماجست ﺮ الجزء ٔالاول
.٤٢
.١٢  ص،١٩٩٧ ، دليل مدينة الحروش وضواح ا،(( صخري )رابح٧)
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(8) Léon l’africain, description de l’Afrique poularde 2T,
paris 1952, p. 43.
(9) Salama (Pierre), les voies romaines de l’Afrique du
Nord, Imprimerie officielle du Gouvernement
Général de l'Algérie, Alger, 1951, Pp. 99.
(10) Solal (E.): Philippeville et sa région 1837-1870, éd.
la maison des livres-Alger-1957.
(11) https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ni Imloul_
(Ath_ Imloul), le 3.7.2013, a 4,40 h.
(12) Melia (Jean), les bombardements de Bône et de
Philippeville, Berger-Levrault, éditeur Paris 1927,
p. 72.
(13) Montezon,(A.); de. La Vérité sur l'Algérie,
(Province de Constantine), Paris 1851, p. 9.
(14) SOLAL(E.), Philippe ville et sa région 1837-1870,
éd. la maison des livres-Alger-1957.
(15) ARRUS (R), l’eau en Algérie de l’impérialisme au
développement (1830-1962) OPU Alger; PUG
Grenoble 1985.
(16) Répertoire statistique des communes de l’Algérie;
mars 1932.
(17) R.G.P.H.1954.
(18) BOURAOUI (Ibtissem), CROISSANCE DE PETITES
VILLES ALGERIENNES. CAS D’EL HARROUCH,
MEMOIRE du magister Sous la direction de Pr.
LAYEB Hafid, DEPARTEMENT D’ARCHITECTURE
ET D’URBANISME, Université de Constantine
2007, pp. 122-125.
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ٔانور زناتي ،الفن اإلسالمي...

ﻣﻘﺎﻻت
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أستاذ التاريخ ٕالاسالمي
كلية ال ﺮبية – جامعة ع ن شمس
القاهرة – جمهورية مصر العربية

أنور محمود زناتي ،الفن ٕالاسالمي ودورﻩ ي التواصل الحضاري ب ن
ً
نموذجا -.دورية كان التاريخية -.العدد
الشعوب :عمارة إيطاليا
الواحد والعشرون؛ سبتم ﺮ  .٢٠١٣ص .١١٧ – ١١٣
ISSN: 2090 - 0449

www.kanhistorique.org

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ  ..ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ  ..ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ

 ₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ
إن كل متأمل ي الفن ٕالاسالمي يعرف أنه أرﺳ معاي ﺮ ذات
صبغة مم ة ،كان لها آثارها الواضحة ع ى العالم أجمع .لقد كان
انتشار الفنون ٕالاسالمية من أروع ما وقع ي تاريخ البشر .والفنون
ٕالاسالمية -وال جدال -قد عمت أجزاء ك ﺮى من العالم" ،فبدت ع ى
ﱠ
غاية الكمال سلسة غاية السالسة ،غنية أي غ  .وقد تمكن الفن
ٕالاسالمي من بلورة شخصية متم ة ومتكاملة وذلك ي ف ﺮة زمنية
قص ﺮة ال تتجاوز ً
قرنا من الزمن.
وما من فن إال واقتبس من آثار الفنون السابقة ،وما من فن إال
ﱠ
وتلقى مبادئ صناعته من فن سبقه .والفن ٕالاسالمي ال يشذ عن
هذﻩ القاعدة ،فقد تأثر بالفن الب نطي ) (Byzantine Artوالفن
الساساني ،بدليل وجود بعض خصائص هذين الفن ن ي ٓالاثار
ٕالاسالمية ٔالاو ى ،وتأثر كذلك بالفن القبطي ) (Coptic Artالذي
اقتبس منه املسلمون بعض عناصرﻩ ،ثم طوروها وأدخلوا عل ا
عناصر أخرى أصبحت فيما بعد من خصائص الفن ٕالاسالمي .ولقد
استطاع الفنان املسلم أن يصهر كل هذﻩ العناصر واملؤثرات الفنية
الخارجية ،ليخلق شخصية ثرية ومتنوعة ومستقلة للفن ٕالاسالمي،
وبما يواءم متغ ﺮات عصرهم ومتطلبات دي م ودنياهم.
ً
ً
خصوصا ،من أصدق أنباء
عموما واملعماري منه
ويعت ﺮ الفن
التاريخ ،وهو واحد من أهم علوم هندسة الروح والجسد وأك ﺮها
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إن التقاء الحضارات معلم من معالم التاريخ الحضاري
لإلنسانية ،وهو قدر ال سبيل إ ى مغالبته أو تجنبه .وقد ّ
تم ً
دائما
ً
وأبدا وفق قاعدة "التمي ب ن ما هو مش ﺮك إنساني عام ،وب ن ما
هو خصوصية حضارية" ،وبقدر ما تعظم الحاجة إ ى حوار جدي ب ن
الثقافات والحضارات إلقامة جسور التفاهم ب ن ٔالامم والشعوب،
تقوم الضرورة القصوى لت ﺊ ٔالاجواء املالئمة للبحث عن آليات هذا
اللقاء والتواصل .ومن املؤكد أن الحضارة ٕالاسالمية
) (Islamic Civilizationكان لها دورها الفعال ي التواصل ب ن
الشعوب وهذا الدور لم ينقطع ع ى مر الزمن ،ولكنه ي العصر
الوسيط ) (Medievalكان أك ﺮ وأعرض وأعمق ،وذلك بفضل ما
توصلت إليه الحضارة ٕالاسالمية من أسباب التقدم والر ي ،وح
العصر الحديث ما زالت هناك آثار لتلك الحضارة .ولعل أج ى ما
تتضح عليه صورة ذلك ٔالاثر هو "الفن ٕالاسالمي" ).(Islamic Art
والفن بصفة عامة يلعب ً
دورا ً
هاما ي صياغة عقلية الفرد
واملجتمع ،وهو ما يمكن أن نطلق عليه مقولة" :الفن ذب ثقافات
املجتمع" ،وهو الذي يصوغ عامله وواقعه الحقيقي ،والفن" :أساس
تشكيل ٔالافكار ،ودليل ع ى النشاط الفكري للفرد واملجتمع" .و ي
هذﻩ الدراسة سوف نتعرض لتأث ﺮ الفن ٕالاسالمي العريق ع ى
الحضارات والشعوب ،وال تؤكد دور الفن ٕالاسالمي ي إيجاد
تواصل وتمازج ب ن الحضارات ،وهذا التواصل يؤدي إ ى بناء
عالقات حميمة وتفاعالت حضارية ّ
تقرب ب ن ٔالاطراف املختلفة.
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كما يمكن مشاهدة التأث ﺮ ٕالاسالمي ي ٔالاقواس ال تصل
جوانب قبة "مونت سانت انجلو") ،صورة رقم  (٢و ي قصر
"روفولو" ي رافيللو الذي ُب ي القرن الحادي عشر ،ومازال يدل
بتفاصيله املعمارية ع ى أصوله ٕالاسالمية.

صورة رقم )(٢
قبة مونت سانت أنجلو

ً
خصوص ــا ــي طرازه ــا
وكان ــت املن ــارة الاس ــالمية )(Islamic Minaret
)(٩
املغربي لها تأث ﺮها ي تصميم أبراج أجراس الكنائس ٕالايطالية.

 çjéÖçf‰ífÎ
وتعزى شهرة مدينة "ب ا" ) (Pisaبمقاطعة توسكانيا إ ى وجود
ً
أك ﺮ املتنوعات املعمارية جماال ي العالم ف ا ،وم ا برج "قبة
سبوليتو")) (١٠)( Duomo Spoletoصورة رقم  (٣ال تشبه إ ى
حد كب ﺮ مئذنة سنجر الجاو ي ي القاهرة (١١)،وكذلك قبة ليكي
)) (١٢)(Duomo di Lecceصورة رقم  .(٤كما أن قبة وقاعدة
كاتدرائية براتو دي م ﺮاكو ي )) (sul prato dei Miracoliصورة
)(١٣
رقم  (٥تؤكدان تأث ﺮ الفن ٕالاسالمي.
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لقد أخذ الغرب عن العمارة ٔالاندلسية أشكال املآذن املربعة
ال أصبحت أبر ً
اجا للكنائس ،تجسدت ع ى سبيل املثال ي برج
ساحة القديس مرقص )سان ماركو() (٥ي البندقية)) (٦صورة رقم
 ،(١وقد استخدمت ي تلك الكنيسة العقود املدببة ال كانت قد
أصبحت أهم مم ات العمارة العربية ٕالاسالمية (٧)،وكذلك اقتبس
الغرب القوس املدبب (٨)،حيث حلوا فيه مشكلة السقوف
ُ ُ
املفصصة واملتقاطعة ال تشكل إحدى واجهات مسجد ق ْرط َبة
).(Cordoba

صورة رقم )(١
الفسيفساء ي فناء كنيسة القديس مرقس

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

ً
سموا ً
ورقيا ،ذلك ألنه قادر كموسوعة وقوة خازنة لخيال ٔالامم،
ع ى تحقيق التواصل والتفاعل الحضاري ،والفن املعماري أقدر من
غ ﺮﻩ ع ى التواصل مع ٓالاخر ،وقد لعب الفن املعماري ٕالاسالمي
ً
دورا كب ًﺮا ي خلق حوار ف حضاري متم  ،ألنه انطلق من هويته
وحافظ ع ى خصوصيته الثقافية فاستطاع من خالل جمالية
إبداعه الف تقديم الوجه الحقيقي لحضارته.
ً
لقد وصل ٕالاسالم إ ى ثالث مناطق تتبع إيطاليا حاليا؛ املنطقة
ٔالاو ى جزيرة صقلية وذلك ي سنة )٢١٢هـ  ٨٢٧ /م( عندما فتحها
إبراهيم بن ٔالاغلب ،وقاد عملية الفتح أسد بن الفرات وكان
لألغالبة) (١أسطول قوي ي البحر املتوسط .أما املنطقة الثانية
فكانت جزيرة سردينيا وفتحت سنة )١٩٤هـ  ٨٠٩ /م(،
وورث الفاطميون) (٢)(The Fatimidsحكم سردينيا )(Sardegna
عن ٔالاغالبة ي سنة )٢٩٧هـ ٩٠٩ /م( أي بعد أن حكمها ٔالاغالبة مدة
تقريبا ،وبقيت سردينيا ي أيدي الفاطمي ن ً
ً
قرن
قرنا آخر ح
استو ى عل ا ملوك الطوائف املسلمون باألندلس ي سنة )٤٠٦هـ /
١٠١٥م( وحاول أن يستو ى عل ا مجاهد العامري ،ولكنه فشل ي
استعادة الجزيرة ،وذلك بسبب قوة الحلف املسي ي الذي سيطر
ع ى سردنيا ) (٣)(Sardegnaي سنة ) ٤٠٦هـ١٠١٥ /م(.
وهكذا؛ دام الحكم ٕالاسالمي لجزيرة سردينيا أك ﺮ من قرن ن،
وانتشر ٕالاسالم خاللها ي الجزيرة ،و ي اية الحكم ٕالاسالمي
لسردنيا حكمها أمراء مسلمون من أبنا ا ،ولكن التحالف املسي ي
الذي تكون من دولة ب ا ) (Pisaوجنوﻩ ) (Genovaسيطر ي ال اية
ع ى الجزيرة وعندئذ تغ ﺮ وضع املسلم ن ،فمنذ الاستيالء
ع ى سردينيا ظهر التحدي للمسلم ن بالجزيرة ،فك ﺮت الهجرات
ٕالاسالمية م ا وشنت حرب ٕالابادة ع ى املسلم ن بسردينيا ،وكان
السبب الرئيس ي إخالء الجزيرة من املسلم ن.
أما املنطقة الثالثة ،فكانت شبه جزيرة إيطاليا وال وصلها
ٕالاسالم ،فقد توجه ٔالاغالبة إ ى هذﻩ املنطقة بعد فتحهم
جزيرة صقلية ،فهاجم املسلمون مدينة برنديزى سنة )٢٢١هـ /
٨٣٦م( ثم استولوا ع ى نابو ي ي السنة التالية لها ،واستولوا ع ى
كابوﻩ ي سنة )٢٢٧هـ ٨٤١/م( ،وفتح املسلمون تارانتوا ،ودخلت
جيوش محمد ٔالاول ٔالاغل مدينة روما سنة )٢٣٢هـ ٨٤٦ /م(
)(٤
ووعدهم البابا يوحنا الثامن بدفع الجزية.

ﻣﻘﺎﻻت
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وقد تأثر مهندسو قصر الدوق )) (The doge's palaceصورة
رقم  (٦بالعمارة ٕالاسالمية ،وهذا القصر بدأ تشييدﻩ ي أوائل القرن
التاسع وأعيد بناؤﻩ مرات عديدة وأساليبه املعمارية تذكرنا بأساليب
)(١٤
ً
العمارة الاسالمية،
وخصوصا ي عمل شرافات ع ى شكل أسنان
)(١٥
املنشار.

صورة رقم )(٣
قبة سبوليتو

صورة رقم )(٦
قصر الدوق

كمـا أثــرت مـآذن القــاهرة إبــان القـرن الرابــع عشـر والخــامس عشــر
ي تصميم أبراج النواقيس ي إيطاليا ي آخر عصر ال ضة ،و ي ال ـ
نق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس الكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺮ كريس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوفر رن
) (١٦)(Christopher Wrenم ــا ص ــممه م ــن ٔالابـ ـراج ــي كاتدرائيـ ــة
)(١٧
سانت بول ).(St Paul's Cathedral

_ ‹éÎ]çßÖ]t]†e
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صورة رقم )(٥
كاتدرائية براتو دي م ﺮاكو ي

صورة رقم )(٧
San Giovanni del Toro
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صورة رقم )(٤
قبة ليكي Duomo di Lecce

ً
كم ــا تب ــدو ــي جن ــوب إيطالي ــا الت ــأث ﺮات العربي ــة ،فض ــال ع ــن أن
أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراج الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواقيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إيطالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
) (١٨)(Renaissance Archttectureكان ــت مقتبس ــة م ــن أس ــلوب
املــآذن املغربيــة ،و ــي مدينــة رفيليــو ) (Ravelloيبــدو أن ٔالاحــواض ــي
كنيســة القــديس جوفــاني ذات ال ــﺮج )(San Giovanni del Toro
)صــورة رقــم  (٧تــأثرت بالتصــميم الفــاطمي ) (Fatimmid Styleأو
ٔالايوبي ).(Ayubbid Style
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ﻣﻘﺎﻻت

و ي كازا ي مونف ﺮاتو ) ،(Duomo di Casale Monferratoشمال
إيطاليا نجد أن الكاتدرائية ي تلك املدينة )صورة رقم  (٨مبنية
بأروقة تحتوى ع ى أقواس مقتبسة ً
أيضا من قواعد وأصول فن
املعمار ٕالاسالمي ،ويتضح ذلك بمقارن ا بالقبة املقامة فوق الباب
ُ ُ
الرئيس لجامع ق ْرط َبة الكب ﺮ ،وكان هذا الجزء من الجامع قد ب ي
)(١٩
عهد الخليفة الحكم الثاني ي النصف الثاني من القرن العاشر.

صورة رقم )(٩
كنيسة سانتا ماريا دي انجلونا

صورة رقم )(٨
كاتدرائية مونف ﺮاتو
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لقد أثبتت العمارة العربية وٕالاسالمية حضورها املدهش
والرا ي ،ب ن فنون العمارة لألمم ٔالاخرى ،وينبع هذا ٕالادهاش من
خصوصية إسالمية مفعمة بالتفرد والجمال ،حيث القباب واملنائر،
واملقوسات والنقش ع ى السطوح الحجرية وغ ﺮها ،باإلضافة إ ى
الفسيفساء ) ،(Mosaicوأنواع الزخرفة الجميلة )،(Ornament
ً
غالبا ما تكتﺴ ا
وغ ﺮ ذلك من مؤشرات الجمال الرائعة ال
ً
عموما.
العمارة ٕالاسالمية
ويتضح مما سبق الدور الرائع للحضارة ٕالاسالمية ي إيجاد
تواصل وحوار ب ن الثقافات والحضارات عن طريق تأث ﺮ الفنون
ٕالاسالمية ي الفنون ٔالاوربية ،وأن الحضارة ٔالاوربية الحديثة
استندت إ ى أسس الحضارة العربية ٕالاسالمية ،وكان هناك تالق ب ن
الشرق والغرب ال تنكرﻩ الع ن املجردة ،ووثائق التاريخ والجغرافيا.
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وانتشرت الزخارف العربية ي مدن ايطاليا مثل كنيسة
القديس ميخائيل ) (Saint Michaelي بافيا ) (Paviaوكنيسة
القديس فرنسيس ي أسيﺴ ) (Assisiوكنيسة القديس دومنيكو
)(٢٠
) (Domenicoي بولونيا ).(Bologna
ُ
وهناك كنيسة سانتا ماريا دي انجلونا )صورة رقم  (٩شيدت
الكنيسة ع ى معبد مؤرخ بالقرن )١١-١٠م(ُ ،ويظهر ثالث مراحل ي
البناء تؤرخ ب ن النصف ٔالاول من القرن الثاني عشر و الرابع عشر
امليالدي ،أما اللوحات الجدارية فتؤرخ بصفة عامة بأواخر القرن
الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر امليالدي.

كما أعجب ٕالايطاليون بظاهرة معمارية جميلة شاعت ي
القاهرة ع ى عهد املماليك ،ومن الطراز اململوكي ،و ي تبادل طبقات
أفقية من أحجار قاتمة اللون مع أخرى زاهية استخدموها ي
الواجهات املخططة ي املباني الرخامية ال شيدت ي ب ا
وفلورنسا (٢١)،وجنوﻩ ) (٢٢)(Genovaومسينا ) (٢٣)(Messinaو ي
غ ﺮها من البالد ٕالايطالية ،ومثل هذﻩ ٔالابنية املتعددة ٔالالوان
موجودة ي إقليم ٔالاوفرن ) ،(Auvergneومقاطعة فيليه )(Velay
بحوض اللوار ٔالاع ى ي غربي فرنسا ،و ي كنيسة القديس بطرس
)(٢٤
بنورثمب ن.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١١٦

ٔانور زناتي ،الفن اإلسالمي...

 V 
Ł ŽÚ]ç
]ş

من مستشفى جرينتيش ،وواجهة قصر هامتون كورت ،و ي التامبل ،وكلها
ي لندن.
) (١٧بريجز ،مارتن" ،فن العمارة" ضمن مقاالت كتاب "تراث ٕالاسالم" ،مرجع
سابق ،ص.١٥٢
) (١٨عمارة عصر ال ضة  : Renaissance Archttectureي العمارة
ي الف ﺮة ما ب ن أوائل القرن الخامس عشر وأوائل القرن السابع عشر ي
مناطق مختلفة من أوروبا .توضح تلك العمارة الانتعاش الوا ي وتطوير
بعض العناصر القديمة من الفكر اليوناني والروماني والثقافة املادية.
ً
أسلوبيا ،تتبع عمارة ال ضة العمارة القوطية وتخلفها العمارة الباروكية.
تطورت بداية ي فلورنسا ع ﺮ فيليبو برونليسكي باعتبارها أحد ابتكاراته،
وسرعان ما تطورت العمارة وامتدت إ ى مدن إيطالية أخرى .انتقلت
ٔالاساليب املعمارية إ ى فرنسا وأملانيا وانجل ﺮا وروسيا وأجزاء أخرى من
أوروبا ي تواريخ مختلفة وبدرجات متفاوتة من التأث ﺮ .راجع :البصري،
سعد ع ي" ،الفن ي عصر ال ضة" ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع.٢٠١١ ،
) (١٩انعيم ،أثر فن العمارة ٕالاسالمية ،مرجع سابق.
) (٢٠شاف ي ،فريد" ،العمارة العربية ي مصر ٕالاسالمية" ،مرجع سابق،
ص.٢٦٥
) (٢١فلورنسا :مدينة ي الجزء الشما ي من وسط إيطاليا ،عاصمة مقاطعة
فلورنسا وإقليم توسكانا .راجع :املوسوعة الثقافية ،مرجع سابق ،ص
.٧٢٥
) (٢٢جنوا  :Genovaحاضرة بحرية ،ومدينة ذات تاريخ مجيد ،وتقاليد عريقة
ُ
وقوية متعلقة بالثقافة البحرية ليس بمنطقة البحر املتوسط ،تـعد إحدى
ٔالاقطاب الاقتصادية ٕالايطالية الرئيسية ،وميناءها ي الفرع التجاري ،هو
ٔالاك ﺮ بالبالد ،ومن ب ن أك ﺮها بالبحر ٔالابيض املتوسط .راجع :املوسوعة
الثقافية ،مرجع سابق ،ص.٣٦٢
) (٢٣مسينا  :Messinaمدينة إيطالية ي جزيرة صقلية ،ع ى شاطئ املضيق
املعروف باسمها مضيق مسينة ،و ي ثالث أك ﺮها مدن صقلية ،وعاصمة
مقاطعة مسينة ،و ي ثالث أك ﺮها مد ا ،تعرف بـ باب صقلية ،وقد ضر ا
ً
زلزال ن مدمرين ٔالاول سنة ١٧٨٣م ،والثاني سنة ١٩٠٨م ،فضال عن
تعرضها لقصف الحلفاء سنة ١٩٤٣م ،و ي كل مرة يعاد بناءها .ميناءها
أحد أك ﺮ املوانئ ي البحر املتوسط .راجع :املوسوعة الثقافية ،مرجع
سابق ،ص .٩١٩
) (٢٤راجع :انعيم" ،أثر فن العمارة ٕالاسالمية" ،مرجع سابق.
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) (١دولة ٔالاغالبة ) ٢٩٦-١٨٤هـ ٩٠٩-٨٠٠/م(  :Aghalibide epochهم
ساللة ٔالاغالبة ال حكمت ي أفريقية .كانت عاصم ا الق ﺮوان .أسسها
إبراهيم ٔالاول بن ٔالاغلب عامل هارون الرشيد ،راجع :زناتي ،أنور محمود.
"قاموس املصطلحات التاريخية" .مكتبة ٔالانجلو املصرية٢٠٠٧ ،م ،ص .٢٣
) (٢الفاطميون ) ١١٧١-٩٠٩م(  :The Fatimidsساللة تنسب إ ى ع ي بن
أبي طالب وزوجته فاطمة .أنشأوا دولة توا ى عل ا  ١٤خليفة .أسسها عبيد
ﷲ املهدي ي تونس وبلغت أوج اتساعها ي عهد املعز الذي أخضع شمال
أفريقية وأرسل قائدﻩ جوهر الصق ي الحتالل مصر  ٩٦٩م ،فب القاهرة ال
أصبحت عاصمة الدولة .راجع :زناتي ،أنور محمود" .قاموس املصطلحات
التاريخية" ،مرجع سابق ،ص.١٥٠
) (٣سردنيا  :Sardegnaي ثاني أك ﺮ جزيرة ي البحر ٔالابيض املتوسط )بعد
صقلية وقبل ق ﺮص( .راجع :املوسوعة الثقافية /إشراف سعيد ،حس ن،
مؤسسة دار الشعب ،١٩٧٢ ،ص .٥٤١
) (٤راجع :لوبون ،جوستاف" .حضارة العرب" ،ترجمة :عادل زعي ﺮ ،الهيئة
املصرية للكتاب )مكتبة ٔالاسرة( ٢٠٠٠م ،ص.٣٠٢
) (٥شيدت فيما ب ن عامي ).(١٠٨٥ – ١٠٤٢
) (٦وقلدها أهل شمال أوروبا تمثل ذلك ع ى سبيل املثال ي برج بلدية ستوكهولم
املب عام ١٩٢٢م ،راجع :ثوي  ،ع ي ،معجم عمارة الشعوب الاسالمية،
دار حوران للطباعة والنشر ،٢٠٠٦ ،ص .٤٣٨
) (٧شاف ي ،فريد" .العمارة العربية ي مصر ٕالاسالمية" .الهيئة املصرية العامة
للكتاب٢٠٠٢ ،م ،ص.١٣٦
) (٨هونكة ،سيجريد" .شمس العرب تسطع ع ى الغرب" ،ب ﺮوت،١٩٦٩ ،
ص.٤٨١
) (٩أحمد ،عزيز" ،تاريخ صقلية ٕالاسالمية" ،ترجمة :الطي  ،أم ن توفيق .الدار
العربية للكتاب ،ص .١١٣
) (١٠تم بنا ا سنة .١٣٩٧
ً
)ٔ (١١الام ﺮ علم الدين سنجر الجاو ى :كان مملوكا ألحد أمراء الظاهر بي ﺮس،
وانتقل بعد موت صاحبه إ ى خدمة بيت قالوون إ ى أن وصل إ ى مرتبة
ٔالامراء ي أيام الناصر محمد بن قالوون .يقع هذا املسجد بشارع مراسينا
وهو مب ع ى ربوة صخرية يرتفع مدخله عن منسوب الطريق بحوا ي ثالثة
أمتار .راجع :عبد الرازق ،أحمد" ،العمارة ٕالاسالمية ي مصر منذ الفتح
العربي ح اية العصر اململوكي" .ترجمة :سهيلة مصطفي محمود  ،دار
الفكر العربي٢٠٠٩ ،م.
).(١٦٨٢ – ١٦٦١) (١٢
) (١٣راجع :انعيم ،غازي" ،أثر فن العمارة ٕالاسالمية ع ى فنون العمارة
الغربية" ،مجلة الو ي ٕالاسالمي ،عدد  ٥٣٢لسنة  ٢٠١٠م.
) (١٤بريجز ،مارتن" .فن العمارة" ضمن مقاالت كتاب "تراث ٕالاسالم" ،ج،٢
ترجمة :حسن ،زكي محمد ،لجنة الجامعي ن لنشر العلم١٩٨٣ ،م ،ص.١٤٦
)هامش رقم [١] :للمعرب(.
) (١٥عاشور ،سعيد" ،حضارة ٕالاسالم" ،معهد الدراسات ٕالاسالمية١٩٨٧ ،م،
ص.٢٩٥
) (١٦كريستوفر رن  :(١٧٢٣ – ١٦٣٢) Christopher Wrenمعماري
ً
معاُ .عرف ً
إنجل ي  ،اتسمت أعماله بالفخامة ؤالاناقة ً
أيضا ي وقته عاملا
ً
ً
جديدا ملدينة لندن ،بعد حريق  ،١٦٦٦لكنه لم
ي الرياضة .وضع تخطيطا
ينفذ .ب نحو  ٥٠كنيسة ي لندن ب ن ) ،(١٧١١ -١٦٧٠أعظمها كاتدرائية
القديس بولس .من أعماله غ ﺮ املباني الدينية مستشفى شلسيا ،وأجزاء
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أستاذة مساعدة تاريخ املغرب ٕالاسالمي الوسيط
جامعة أبي بكر بلقايد
تلمسان– الجمهورية الجزائرية

َم ْرَي َم هاشم  ،إسهام علماء بجاية ي الحركة العلمية ي املغرب
ٕالاسالمي خالل القرن ن ) ٨ – ٧هـ١٥ – ١٤ /م( -.دورية كان
التاريخية -.العدد الواحد والعشرون؛ سبتم ﺮ  .٢٠١٣ص.١٢٢ -١١٨
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إن املتصفح لتاريخ مدينة بجاية ي العصر الوسيط يجدها أ ا
ً
ً
وحضاريا ،حيث نبغ ا علماء وفقهاء
ثقافيا
كانت من أز ى املدن
أجالء ،فأصبحت املدينة ملتقى لرجال العلم ي املغرب واملشرق
ٕالاسالمي ن .لكن قبل الحديث عن مدى إسهام علماء ي الحركة
العلمية ارتأيت أن أش ﺮ إ ى ملحة تاريخية عن نشأة املدينة .فمدينة
بجاية تقع ي الشمال الشر ي من الجزائر ب ن خطي طول ) ْ ٢وْ(٤٥
ً
ً ُ
شرقا ،وعرض) ْ ٣٦وْ (٤٥شماال ،شيدت املدينة ع ى منحدر جبل
قوراية الذي يرتفع عن سطح البحر بـ٦٠٠م ،مما يسمح لها ي
)(١
التحكم ي السهل القريب م ا ،حيث يصب ر الصومام.
كانت بجاية ي العهد الرماني تسم صالداي ) ،(saldaeو ي عهد
الحمادي ن حملت اسم الناصرية نسبة إ ى مؤسها الناصر بن علناس
سنة ) ٤٦٠هـ١٠٦٧/م( (٢)،إال أنه غلب عليه اسم الناصرية نسبة إ ى
ً
قصورا م ا :قصر اللؤلؤة
قبيلة كانت تقطن ا إذ أنه ابت ا
ولقد تف ن ي زخرفته ح أنه استطاع أن يبا ي بقصرﻩ أجمل
قصور الدنيا ،ولقد أبدع الشاعر ابن حمديس الصق ي) (٣ي وصفه
وهذا يدل ع ى حسنه الباهر:
واعمر بقصر امللك ناديك الذي
أض ى بيته معمورا
قصر لو أنك قد كحلت بنورﻩ
أعمى لعاد إ ى املقام بص ﺮا
واشتق من مع الجنان نسيمه
)(٤
فيكاد يحدث بالعظام نشورا
لكن ي سنة٥٤٧هـ استو ى عل ا الخليفة املوحدي عبد املؤمن
بن ع ي ،واستمرت بجاية ع ى ازدهارها الحضاري وهذا نتيجة
لتشجيعه للعلم والعلماء ،إذ أنه رفع الحظر عن طائفة الكتب ال
كانت ممنوعة زمن املرابط ن مثل :كتاب ٕالاحياء للغزا ي ،كما عمل
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كانت بجاية ً
دائما بلد علم وعلماء ،وهذا حسب أبو عبد ﷲ
الشريف التلمساني عندما دخل املدينة ،حيث ذكر بأنه وجد العلم
ينبع من صدور رجالها كاملاء ينبع من حيطا ا .ورغم الاضطرابات
السياسية ال حلت ببجاية فإ ا لم تجعل أهلها يرغبون عن
العلوم واملعارف ،بل زادت تمسكهم بالعلم والعلماء وجعل م
يلتفون حول الصلحاء ؤالاولياء والعلماء .وقد اهتم العلماء ي ذلك
العصر ي القرن ن السابع والثامن الهجري ن/الرابع عشر والخامس
عشر امليالدي ن بمختلف العلوم م ا :النقلية والعقلية ،مما صارت
بجاية من أهم الحواضر العلمية باملغرب ٕالاسالمي يقصدها عدد
كب ﺮ من العلماء والشعراء ؤالاولياء .كل هذا ساهم ي نبوغ وبروز
عدد كث ﺮ من العلماء الذين كان لهم دور كب ﺮ ي تنشيط الحركة
الفكرية والعلمية ي مدينة بجايةَ .
فم ْن هم هؤالء العلماء؟ وما ي
أبرز إسهاما م ي الحركة العلمية والفكرية ببجاية؟
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مريم هاشمي،إسهام علماء بجاية...

ع ى تشجيع حركة التأليف ي مختلف العلوم وسمح لهم بقراءة
مثل هذﻩ املؤلفات ع ى كراﺳ املساجد ،وأصبح يطلق عل ا لؤلؤة
املغرب ،وبعد انتقال بجاية إ ى الدولة الحفصية احتفظت املدينة
ع ى رونق ا ومكان ا العلمية ،إذ أ ا أصبحت تنافس حاضرة تونس
عاصمة الدولة الحفصية (٥)،وعليه فبجاية كانت حاضرة لعدة
ممالك متعاقبة.
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ّ
ّ
محمد بن أحمد امللقب بابن أندارس البجائي )ت.
أبو القاسم
ّ
٦٧٤هـ١٢٧٦/م( :هاجر إ ى بجاية واستقر ا ي حدود )٦٦٠-٦٥٠هـ/
ّ
الطب ،ومن تالميذﻩ أحمد الغ ﺮي
 (١٢٦٣-١٢٥٣واش ر بمهنة
ّ
صاحب كتاب عنوان ّ
ّ
للطب ً
ّ
طبيبا
الدراية الذي قال عنه" :وتبسط
ً
العربية ،وله شركة ي أصول ّ
ّ
باحثا ّ
الدين"...
جي ًدا وله معرفة بعلم
ّ
ّ
ٔالادوية تو ي ي تونس سنة
نظم فيه بعض
له رجز
)(١٢
)٦٧٤هـ١٢٧٦/م(.
الروح ّ
أبو ّ
الزواوي )ت٧٤٣ .هـ١٣٤٢/م( :وهو عيﺴ بن مسعود بن
ّ
ّ
ّ
منصور بن ي ي املنكالتي الزواوي يك أبا ّ
الروح ،ولد بزواوة سنة
)٦٦٤هـ١٢٦٦/م( ّ
ثم رحل إ ى قابسّ ،
تفقه ببجاية وٕالاسكندريةّ ،
ثم
ّ
انتقل إ ى القاهرة ّ
فدرس باألزهر ،و ي نيابة القضاء بدمشق
ّ
املالكية وكانت له مشاركة ي ّ
ّ
عدة
والقاهرة ،كما تو ى تدريس فقه
ّ
علوم كث ﺮة م ا ما ي ي علم الحديث" :إكمال ٕالاكمال" الذي شرح
ّ
فيه صحيح مسلم ي اث عشر مجل ًدا وجمع فيه أقوال املازري
عياض ّ
)(١٣
ّ
والنووي.
والقا
ّ
محمد بن ي ي الباه ي البجائي أبو عبد ﷲ )ت٧٤٣ .هـ١٣٢١/م(:
ّ
فقيه مشهور تو ى قضاء بجاية ،دخل مدينة فاس ولقي ا أبو
الصغ ﺮ صاحب ّ
ّ
الحسن ّ
املدونة له قصيدة سماها
التقييد ع ى
"نظم فرائد الجواهر ي معجزات ّ
سيد ٔالاوائل ؤالاواخر" مطلعها:
َ
َ ْ َ )(١٤
ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َﱠ ْ َ َ َ ْ َُ َ ُ ُ
وري وغيب ِ
نبذت فغابت واختفت فتجلت فشاهد ا حا ِ ي حض ِ
ّ
عمران املشذا ي )ت٧٤٥ .هـ١٣٤٥/م( :هو عمران بن موﺳ
ّ
املشذا ي البجائي يك ّ بأبي موﺳ  ،ولد سنة )٦٧٠هـ١٢٧٢/م( ،نشأ
ي بجاية ودرس ع ى يد ناصر ّ
الدين املشذا ي وصاهرﻩ ي ابنته،
وأخذ عن غ ﺮﻩ من علماء بجاية ،حيث نبغ ي الحديث ،الفقه،
ٔالاصل نّ ،
النحو ،املنطق ،الجدل ،والفرائضّ (١٥).
فر من حصار
بجاية إ ى الجزائرّ ،
ثم انتقل إ ى تلمسان إذ استقبله أبو تاشف ن
ُ
الزياني أحسن استقبال ،وأسند إليه ّ
ّ
التدريس ي مدرسته
ّ
ّ
ّ
اشفينيةّ ،
ودرس ا مختلف العلوم ،حيث أخذ عنه ثلة من
الت
ّ
الله ّ
السالوي ،سعيد العقباني ،أبو عبد
العلماء أبرزهم :أبو عبد
ّ
ّ
ّ
الشريف ّ
ّ
)(١٦
ً
واملقري ...لم يكن عمران معتنيا بالتأليف ،وإنما
الله
متفر ًغا ّ
كان ّ
للتدريس والفتوى ،وله يرجع الفضل ي إدخال مختصر
ابن الحاجب ي ٔالاصول والفروع إ ى تلمسان ،حيث نقله عن
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ونتيجة لهذﻩ العوامل أضحت بجاية مركز إشعاع علم يقصدﻩ
عدد كب ﺮ من مختلف بالد املغرب ،حيث تخرج من مدارسها جيل
من العلماء والذين كان لهم دور كب ﺮ ي تنشيط الحركة الثقافية
والفكرية ي املدينة ومن أبرز علماء بجاية نذكر م م:
أبو الحسن ّ
الزواوي )ت٦٢٨ .هـ١٢٣١/م( :هو ي ي بن عبد املعطي
بن عبد ّ
الزواوي يك ّ زين ّ
النور ّ
الدين ،ولد سنة )٥٦٤هـ١١٦٩/م(

تصدى ّ
ي بجاية ،رحل إ ى املشرق وهناك ّ
للتدريس ي الجامع ّ
ٔالايوبي
إلقراء ّ
النحو ؤالادب ي الجامع العتيق ومن تصانيفهّ :
ّ
ٔالالفية
الدرة
العربية ،وقد طبعت ّ
ّ
ألفية ابن معطي ي مصر وشرحها
ي علم
ّ
الكث ﺮون ،كتاب الفصول الخمسة ي النحو ،شرح كتاب الجمل
)(١١
ّ
للزجا ي ،شرح أبيات سيبويه ،نظم كتاب ي العروض.
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عناية ملوك وأمراء ب حفص للعلم والعلماء :ازدادت أهمية
بجاية بعد انتقالها إ ى الحكم الحف  ،حيث ع سالط ن بجاية
وأمرا ا عناية كب ﺮة ا ،إذ أ م وسعوا عمرا ا وانتشر العلم ا
ح أصبحت تنافس حاضرة تونس .وقد كان ألمراء ب حفص
الذين حكموا بجاية رعاية مستمرة للعلم وعلما ا ففي عهد
السلطان ٔالام ﺮ أبي زكريا ي ي الثاني )٦٧٨-٦٧٥هـ١٢٧٩-١٢٧٧/م(
عرض ع ى الشيخ أبو زكريا بن محجوبة القر السطيفي )ت.
٦٧٧هـ١٢٧٨/م()ً (٦
مرتبا من أعشار الديوان املقيد ألن ٕالاطالق أوسع
من التقييد وهو ي ديوان الحق فال اجعله ي ديوان الخلق" (٧).و ي
)٧٦١-٧٥١هـ١٣٦٠-١٣٥٠/م(
عهد ٔالام ﺮ أبو عبد ﷲ الحف
استقدم عبد الرحمن بن خلدون )ت٨٠٨ .هـ١٤٠٦/م( وعينه حاجباً
ُ
له ع ى طلب منه ،كما أسندت إليه مهمة التدريس والخطابة بجامع
)(٨
ٔالاعظم.
الهجرة ٔالاندلسية :بدأت الهجرة الك ﺮى إ ى املغرب ٕالاسالمي
ً
خاصة بعد سقوط مدن ٔالاندلس ي أيدي النصارى م ا بلنسية
سنة )٦٣٦هـ١٢٣٨/م( ،ومرسية ،وجيان ،واشبيلية سنة٦٤٦هـ ،وقد
استقر معظمهم ببجاية ً
نظرا ملكان ا العلمية والحضارية .وإضافة إ ى
تشجيع أمراء بجاية للمهاجرين ٔالاندلسي ن ،فقد كان ٔالام ﺮ الحف
أبو زكريا ي ي ٔالاول )٦٤٧-٦٢٥هـ١٢٤٩-١١٢٨/م( يرى أن التجاء
العلماء ٔالاندلسي ن إ ى حاضرته غنما هو تشريف واغناء ل ﺮو ا
العلمية وسمع ا ٔالادبية .ومن ب ن املهاجرين ٔالاندلسي ن نذكر م م:
أبو عبد ﷲ محمد بن ٓالابار ٔالاندلﺴ )ت٦٥٨ .هـ١٢٦٠/م( الذين
التحق ً
كاتبا ي بالط أبو عبد ﷲ الحف  ،وملا تو ي لقي نفس
الرعاية من ولدﻩ املستنصر لكن خصومه دسوا ي حقه فاشتد
غضبه عليه وأمر بجلدﻩ وقتله (٩).أبو العباس محمد بن خالد املالقي
)ت٦٦٠ .هـ١٢٦٢/م( من العارف ن بالطب قدم إ ى بجاية وجلس
)(١٠
لإلفتاء ا وأخذ عنه بعض علما ا.
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ّ
أستاذﻩ أبي ع ي ناصر ّ
املشذا ي ّالذي أتى به إ ى بجاية ّ
وقررﻩ
الدين
ّ
ّ
ّ
)(١٧
ع ى طالبه تو ي رحمه الله ي تلمسان سنة )٧٤٥هـ١٣٤٥/م(.
أحمد بن إدريس البجائي :يك ّ أبو ّ
العباس ،فقيه مالكي كان من
كبار العلماء ببجاية ي وقته ،وقد أطلق عليه فارس ّ
الس ّجاد وهذا
لك ﺮة صالته .أخذ عنه العلم جماعة من العلماء أبرزهم أحمد بن
ّ
زاغوّ ،
املشذا ي ،وعبد ّ
الرحمن الوغليﺴ  .وقد
محمد بن بلقاسم
ذكر ابن فرحون ّأنه تو ي بعد ّ
الست ن وسبعمائة )٧٦٠هـ١٣٥٩/م(.
ومن أبرز تآليفه" :شرح ع ى ابن الحاجب" ،كما كان له تعليق ع ى
)(١٨
البيوع من مختصر ابن الحاجب.

إبراهيم بن فائد ّ
الزواوي )ت٨٥٧.هـ١٤٥٣/م( :وهو إبراهيم بن
فائد بن موﺳ بن هالل ّ
الزواوي ،ولد ي بجاية سنة

ّ
محمد بن ّ
املشذا ي )ت٨٦٥ .هـ١٤٦١/م( :هو ّ
محمد بن
أبو الفضل
ّ
ّ
أبي القاسم املشذا ي يك بأبي الفضل ،ولد ي بجاية )سنة٨٢١
أو٨٢٢هـ١٤١٩-١٤١٨/م( (٢٤)،و ا أخذ عن علما ا م م والدﻩ وأبو
ّ
الله بن أبي رفاع وموﺳ بن إبراهيم الحسناويّ ،...
ثم رحل إ ى
عبد
ّ
تلمسان سنة )٨٤٠هـ١٤٣٨/م( ودرس ا ع ى يد ثلة من العلماء
م م "ابن مرزوق الحفيد" ّ
التفس ﺮ ،والحديث ،والفقه ،ؤالادب،
ّ
والطب ،والهندسةّ ،
ثم أبو القاسم
واملنطق ،والجدل ،والفلسفة،
ّ
بن سعيد العقباني أخذ عنه الفقه وأصول الدين ،كما درس عن
ّ
أبي الفضل بن ٕالامام ّ
التفس ﺮ والحديث والطب والهندسةّ .أما أبو
ّ
العباس بن أحمد بن زاغو فأخذ عنه أصول الفقه واملعاني والبيان
ّ
ودرس عليه مختصر ابن الحاجب ،كما تتلمذ ع ى أبو عبد الله بن
ّ
النجار القياس ،وأخذ عن أبي يعقوب بن إسماعيل الحساب
ّ
والفرائض ،وأبو الحسن ع ي بن قاسم الحساب والطبيب ابن
ّ
ّ
استمرت دراسته ي تلمسان أربع سنوات
فشوش الط ّب (٢٥).وقد
بعدها عاد إ ى بجاية حيث انتصب ّ
للتدريس اّ ،
ثم ارتحل إ ى
تونس فأقام ا ّ
ّ
مدة بعدها انتقل إ ى املشرق
فحج سنة
توجه إ ى مصر ّ س ي جامع ٔالازهر ّ
)٨٤٩هـ١٤٤٥/م( ،بعدها ّ
عدة
ودر
ّ
الطلبة ،وكانت طريقته ي ّ
التدريس كما ّ
صورها
فنون ف ر به
ّ
السخاوي كما ي ي" :و ي أن يقرأ القارئ ب ن يديه ورقة أو أك ﺮّ ،
ثم
ّ
تتضمنه ي تصوير املسائل ويستو ي كالم أهل املذهب إن
يسرد ما
ّ
ّ
كان ً
فقها .وكالم الشارح ن إن كان غ ﺮ ذلك ،ثم يتبع ذلك بأبحاث
ّ
تتعلق بتلك املسائلّ ،
كل ذلك ي أسلوب غريب ونمط عجيب بعبارة
ّ
جزلة وطالقة كأ ّ ا ّ
السيل ."...ومن أبرز مؤلفاته" :شرح ع ى جمل
)(٢٦
الخون ي".
تو ي أبو الفضل سنة٨٦٥هـ١٤٦١/م ،ومن أبرز تالميذﻩ أحمد أبو
عصيدة البجائي ،حيث كتب هذا ٔالاخ ﺮ رسالة إ ى أستاذﻩ مع ّ ًﺮا له
عن شوقه وكت ا ي "رسالة الغريب إ ى الحبيب" ،وم ا هذﻩ ٔالابيات:
َ
َ
َ
ُ ََ َ
بد الف ِق ِﺮ ِإ ى
ه ِذي م َراسل ِة الع ِ
ﱠَ
ًَ َ َ ْ َ ْ
ف
ف ٔالان ِام وفخ ِر الوق ِت والسل ِ
ك ْه ِ
َ
ْ
ُ
َ
ََْ
َ
أتته تنشر َما ق ْد َحاز ِم ْن ِش َي ٍم
َ
ّ
َ ْ ََ َ
عز َو ِم ْن ش َـر ٍف
و ِمن جال ِ َل و ِمن ٍ
ْ َْ ُ
ََ ْ
َوأن تذك َر أ ﱠي ًاما ِب ِه َسلـفت
َ
َ َ َ
ﱠ
ُ َ
)(٢٧
ِلل ِه ما كان أ ْحال َها ِمل ْعتـ ِـر ٍف
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عبد ّ
الرحمن الوغليﺴ )ت٧٨٦.هـ١٣٨١/م( :وهو عبد ّ
الرحمن بن
ّ
أحمد الوغليﺴ نسبة إ ى وغليس الواقعة جنوب بجاية ،ويك أبو
ومفس ًراّ .
ّ
ًّ
تلقى تعليمه ي بجاية ع ى يد
أصوليا
زيد ،فقيه وعالم كان
ّ
علماء أجالء م م :أحمد بن إدريس البجائي ،وأحمد بن عيﺴ بن
ّ
ّ
ً
خطيبا ي الجامع الكب ﺮ ي بجاية ،وكان يلتف
سالمة ،الذي اشتغل
ّ
ّ
الطلبة والعلماء من ّ
كل حدب وصوب .كما ألف هذا ٔالاخ ﺮ
حوله
ّ
)(٢٢
ّ
الوغليسية" ،و ي عبارة عن
العديد من الكتب م ا" :املقدمة
فقهية ّ
ّ
ّ
ّ
تعد بمثابة وثيقة تاريخية هامة ملعرفة أوضاع
أحكام
ّ
ّ
العصر ،وهو موجود ي املكتبة الوطنية بالحامة تحت رقم ).(٥٩٠

)٧٩٦هـ١٣٩٣/م( ،حفظ القرآن الكريم ّ
تفقه ع ى العالم ع ي بن
ُ
عثمان املنقالتيّ ،
ثم ّرحل إ ى تونس ودرس ع ى ٔالا ّبي والقلشاني
َ
تصدى لإلقراء ّ
ّ
ﱠ
والتدريس وكان من ضمن من
والزع والغرياني.
درس عل م ابن مرزوق الخطيبّ ،ألف ّ
عدة كتب م ا :كتاب ي
تفس ﺮ القرآن الكريم ،كما كان له شرح ع ى مختصر خليل ي ثمان
مجلدات سماﻩ "تسهيل السبيل ملقتطف أزهار روض خليل" وشرحا
)(٢٣
آخر ي مجلدين سماﻩ "فيض النيل".

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

منصور ّ
الزواوي )ت .بعد٧٧٠هـ١٣٦٩/م( :هو منصور بن ع ي بن
ّ
الله ّ
الزواوي يك ّ بأبي ع ي ،ولد ي بجاية سنة
عبد
)٧١٠هـ١٣١١/م( و ا نشأ وأخذ العلم عن والدﻩ ومنصور املشذا ي
وابن املسفرّ ،
ثم انتقل إ ى تلمسان ودرس ا ع ى يد عبد املهيمن
ّ
الشريف ّ
السب  ،وأبي ّ
العباس
الحضرمي وأبي إسحاق بن أبي ي ي
بن يربوعّ (١٩).
ثم رحل إ ى ٔالاندلس سنة )٧٥٣هـ١٣٥٢/م( .وذكر ابن
ُ
ً
ّ
ً
ّ
وفضل الاستقرار ي
حسنا ا
الخطيب أنه استقبل استقباال
دروسا ي الفقه ّ
ً
غرناطة ّ
والتفس ﺮ.
مدر ًسا ي مدرس ا ،وقد ألقى ا
كما باشر ما ٕالافتاء ّ
لكنه وجد مطابقة كادت أن ّ
تؤدي إ ى مهلكه
ّ
فاضطر إ ى مغادرة ٔالاندلس سنة )٧٥٦هـ١٣٦٥/م( (٢٠)،ونزل ي
ّ
يدرس ا سنوات طويلة مختلف العلوم الن ّ
واستقر ّ
ّ
قلية
تلمسان
ّ
ّ
والعقلية ،إذ كان له إطالع ي ٔالاصول واملنطق والكالم ،ومن أبرز
ّ
ّ
محمد بن أبي قاسم بن
تالميذﻩ نذكر م م :إبراهيم الشاط ،
ّ
املشذا ي ،ي ي بن خلدون ،لسان ّ
محمد بن عبد ّ
ّ
الدين بن
الصمد
ّ
واملقري .ولقد أث ع ى معارفه العالم الجليل قاسم
الخطيب،
ً
ّ
القسنطي قائال" :فقيه بجاية وخطي ا ومفت ا وصالحها ومحققها
ّ
ّ
ً
ً
مقداما ع ى أهل عصرﻩ ي الفقه
نظارا
محققا
وكان عالمته
)(٢١
وغ ﺮﻩ".
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ّ
املشذا ي )ت٨٦٦ .هـ١٤٦٠/م( :وهو ّ
محمد بن أبي
أبو القاسم
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
القاسم بن محمد بن عبد الصمد املشذا ي بفتح امليم وشد الذال
ّ
يعد من ّ
ّ
حفاظ املذهب املالكي ،أخذ عن أبي القاسم املشذا ي
ّ
صاحب عبد ّ
الرحمن الوغليﺴ  ،الذي قال عنه تلميذﻩ املجاري:
ّ ّ
ّ
ّ
"وممن قرأت عليه ببجاية الشيخ الكب ﺮ النظار أبو القاسم
ّ
املشذا ي ،"....كما كان يضرب به املثل حيث يقال" :أتريد أن تكون
ّ
مثل أبي عبد املشذا ي" ،ومن آثارﻩ" :تكملة حاشية الوانو ي ع ى
)(٢٨
ال ﺮاذ ي".
سليمان بن يوسف بن إبراهيم الحسناوي البجائي
ّ
)ت٨٧٧.هـ١٤٨٢/م(ُ :يك ّ بأبي ّ
املالكية ،برز ي
الربيع ،من فقهاء
ُ
علم ٔالاصول والحساب واملنطق والفرائض ،أكرﻩ ع ى قضاء
الجماعة ي بجاية ،فأقام به أك ﺮ من سنت نّ ،
ثم أعرض عنه والزم
ّ
ّ
التدريس .أخذ العلم عن ّ
ومحمد
عمه أبو الحسن ع ي بن إبراهيم،
ّ
ّ
ّ
بن بلقاسم املشذا ي وقد نعته الشيخ زروق" :بالشيخ الفقيه ٕالامام
ّ
الصدر العالم" وقال ّإنه" :من صدور ٕالاسالم ي وقته ً
علما وديانة".
)(٢٩
له تصانيف ي الحساب والفرائض واملنطق.

}^ ₣íÛÿ Ži
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ّ
ّ
ّ
الوطنية
حماد ملوك القلعة وبجاية ،الشركة
) (١إسماعيل العربي ،دولة ب
ّ
للنشر ّ
والتوزيع ،الجزائر ،١٩٨٠ص .١٨٣
ّ
ّ
) (٢الناصر بن علناس بن ّ
حماد )ت٤٨١ .هـ :(١٠٨٨/خامس ملوك الدولة
ُ
الحما ّدية ،دامت ف ﺮة حكمه نحو  ٢٧سنة .ينظر :ابن عذارى ،البيان
املغرب ي أخبار ٔالاندلس واملغرب ،تحقيق ج س كوالن ،ليفي
ّ
بروفنسال،ج ،١ط ،٣دار الثقافة ،ب ﺮوت ،١٩٨٣ ،ص ،٣٠١عادل نو ض،
معجم أعالم الجزائر من صدر ٕالاسالم ح ّ العصر الحاضر ،ط،٢
ّ
ّ
ّ
الث ّ
مؤسسة نو ض
قافية ل ّلتأليف وال ﺮجمة والنشر ،ب ﺮوت ،١٩٨٠
ص.٢٢٨
ّ
ّ
ّ
) (٣هو أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر ابن حمديس ٔالازدي الصق ي ،ولد ي
سرقوسة سنة )٤٤٦هـ١٠٥٤/م( ،غادر بالدﻩ والتحق ببالط ابن عباد سنة
ّ
)٤٧١هـ١٠٧٨/م( ومدحه ي الكث ﺮ من شعرﻩ ،وملا نكب ابن عباد و نفي إ ى
أغمات لم يستطع ابن حمديس البقاء ي ٔالاندلس ولحق باملعتمد ي منفاﻩ
ً
ي املغرب والزمه ح ّ أدركته ّ
ثم ّ
منيتهّ ،
توجه إ ى املغرب منتقال ب ن بونة
وبجاية .وأقام ابن حمديس ي بالط املنصور ّ
الحمادي إ ى أن تو ي ي بجاية
ّ
سنة )٥٢٧هـ١١٣٣/م(ُ .ينظر :إسماعيل بن العربي" ،عبد الجبار بن
ّ
مجلة ٔالاصالة ،العددّ ،١٩
ّ
السنة
حماد"،
حمديس الصق ي شاعر ب
ّ
الرابعة ،الجزائر ،١٩٧٤ص.٣٢٦ - ٣١٧
ّ
) (٤رشيد مصطفاوي" ،بجاية ي عهد الحمادي ن" ،مجلة ٔالاصالة ،العدد
ّ
ٔالاولّ ،
السنة ٔالاو ى ،الجزائر ،١٩٧٤ص.٨٦
ّ
ّ
ّ
) (٥ناصر الدين سعيدوني" ،التجربة ٔالاندلسية ي الجزائر :مدرسة بجاية
ّ
الث ّ
قافية ي املغرب ٔالاوسط ٧-٦هـ١٣-١٢/م"ّ ،
السجل
ومكان ا ي الحياة
ّ
العلم لندوة ٔالاندلس ،القسم الثالث ،ط ،١مكتبة امللك عبد العزيز
ّ
العامةّ ،
الرياض ،١٩٩٦ص.٨٣
ّ
ّ
ّ
) (٦ي ي بن زكريا بن محجوبة القر يك بأبي زكريا وهو الفقيه الو ي الصالح
تعبدين ّ
كان من امل ّ
الزهاد ،رحل إ ى املشرق وأخذ العلم عن علما ا له تأليف
ّ
ّ
ّ
ي شرح أسماء الله الحس كما له تقاييد ي التصوف ،تو ي ي بجاية ي ذي
القعدة )٦٧٧هـ١٢٧٨/م(ُ .ينظر :الغ ﺮي  ،عنوان ّ
الدراية فيمن عرف من
ّ
العلماء ي املائة ّ
ّ
السابعة ببجاية ،تحقيق بونار رابح ،الطبعة الثانية،
ّ ّ
ّ
للنشر ّ
الشركة الوطنية
والتوزيع ،الجزائر ،١٩٨١ص.١٢٠-١١٩
) (٧الغ ﺮي  ،املصدر ّ
السابق ،ص.١٢٠
ً
ّ
الرحمن بن خلدون ،التعريف بابن خلدون ورحلته ً
) (٨عبد ّ
غربا وشرقا ،تعليق
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
محمد بن تاويت الطن ي ،الطباعة الشعبية للجيش ،الجزائر ،٢٠٠٧ص٩٧
 .٩٨ّ
ّ
ٔالاندلسية وأثرها ي إحياء العلوم ي
) (٩عبد الله عنان" ،مدرسة بجاية
ّ
ّ
مجلة ٔالاصالة ،العددّ ،١٣
السنة الثالثة ،الجزائر،١٩٧٤
املغرب ٔالاوسط"،
ص.١٩٥ -١٩٤
) (١٠املرجع نفسه ،ص.١٩٤
ّ
) (١١ي ي بوعزيز ،أعالم الفكر والثقافة ي الجزائر املحروسة ،ج ،١ط ،١دار
الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،٢٠٠٤ص٢٤٨ – ٢٤٧؛ عبد القادر بوعرفة
ّ
والت ّ
صوف ي الجزائر ما قبل امليالد إ ى القرن
الهال ي ،أعالم الفكر
ّ
ّ
ّ
السادس عشر ميالدي ،ج ،١دار الغرب للنشر والتوزيع ،الجزائر،٢٠٠٤
ص.٤٥
ّ
) (١٢الغ ﺮي  ،املصدر السابق ،ص١٠١؛ ي ي بوعزيز" ،مركز بجاية الحضاري
ّ
ودورﻩ ي إثراء الحضارة الع ّ
ٕالاسالمية و ي ضة إيطاليا وجنوب
ربية
ّ
ّ
ّ
ٕالاسالمية ،يصدرها املعهد الوط للتعليم
غرب أوربا" ،مجلة الحضارة
ّ
العا ي للحضارة
ٕالاسالمية ،وهران ،١٩٩٣ص.١٤
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من خالل ما سبق نستنتج؛ أن بجاية قد ّ
أسست ع ى أنقاض
ومانية صالداي ،وع ى يد ّ
الر ّ
ّ
املدينة ّ
الحمادي
الناصر بن علناس
وسميت بـ ّ
"الن ّ
ّ
اصرية" ،لكن سرعان ما تال
)سنة٤٦٠هـ١٠٦٧/م(،
ّ
هذا الاسم واتخذت املدينة اسمها الحا ي نسبة إ ى قبيلة كانت
تقطن ا ،و ي عهد املنصور بن ّ
ّ
استقل ببجاية عاصمة
الناصر
ادية ،وضاهت بذلك عواصم ومدن املغرب وح ّ
ّ
الحم ّ
ّ
للدولة
َعرفت بجاية ّ
ً
اقتصادا ً
املشرق
عدة
وعلماّ .أما ي العهد الحف
ّ
ّ
ّ
أحداث سياسية ،حيث تعرضت املدينة لتوسعات من طرف
ّ
ثم املرين ن .وقد تم ّ
ّ
ّكللت محاوال م بالفشل ّ
الزياني ن وال
ّ
للثقافة والعلم ورعاي م لآلداب والفنون
البجاويون بعناي م
ّ
وتقديرهم ألصحا ا ،حيث أغدق السالط ن ؤالامراء عل م باملنح
والعطايا وأدمجوهم ي مجالسهم العل ّ
مية ،مما ساهم علماء بجاية
ي نشر املذهب املالكي ي املنطقة.
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ابن فرحون املالكيّ ،
الديباج املذهب ي معرفة أعيان علماء املذهب،
ّ
تحقيق محمد ٔالاحمدي أبو ّ
النورج ،٢ط ،٢مكتبة دار ال ﺮاث ،القاهرة
ّ
ّ
محمد الصغ ﺮ بن لعالم" ،أعالم من منطقة
 ،٢٠٠٥ص٥٨ – ٥٧؛
ّ
مجلة ّ
ّ
الدراسات ٕالاسالمية ،العدد ،١٠الجزائر ،٢٠٠٦ص.١٢٣
زواوة"،
ّ
ّ
الوطنية نو ض
،مؤسسة
ابن القنفذ ،الوفيات ،تحقيق عادل نو ض
ّ
ّ
قافية ّ
الث ّ
للتأليف وال ﺮجمة ،ب ﺮوت ،١٩٨٢ص٣٤٩؛ ال ّتنبك  ،نيل الاب اج
بتطريز ّ
الديباج ،هامش ع ى ديباج ابن فرحون ،الطبعة ٔالاو ى ،مطبعة
ّ
الفحام ن ،القاهرة ١٣٥١هـ ،.ص٢٤٠؛ إبراهيم بلحسن ،العالقات
ّ
ّ
الثقافية ب ن املغرب ن ٔالاوسط ؤالادنى من القرن  ٧إ ى ٩هـ١٥-١٣ /م،
ّ
ّ
الش ّ
عبية ،جامعة تلمسان  ،٢٠٠٥ص.١٥
رسالة ماجست ﺮ ،قسم الثقافة
ّ
التنبك  ،نيل الاب اج ،ص.٢١٥
عبد الحميد حاجيات ،أبو ّ
حمو موﺳ  ،ص٤٥؛ لخضر عبد ي ،الحياة
ّ
الث ّ
قافية ،املرجع ّ
السابق ،ص.١٦٥
الرحمن بن خلدونّ ،
عبد ّ
املقدمة ،ص.٤٦٠
ّ
ّ
ابن فرحون ،املصدر السابق ،ج ،١ص٢٣٣ – ٢٣٢؛ التنبك  ،نيل
الاب اج ،ص.٧١
ا ّلتنبك  ،كفاية املحتاج ملعرفة َم ْن ليس ي ّ
الديباج ،ج ،٢ط ،١مكتبة
ّ
الثقافة ّ
الد ّ
ينية ،القاهرة  ،٢٠٠٤ص.٢٥٧
ّ
ابن الخطيبٕ ،الاحاطة ي أخبار غرناطة ،تحقيق عنان عبد الله ،ج،٣
ط ،١مكتبة الخان ي ،القاهرة  ،١٩٤٧ص.٢٢٥
مختار حساني ،موسوعة تاريخ وثقافة املدن الجزائرّية ،ج ،٤دار الحكمة،
الجزائر ،٢٠٠٧ص.٢١٩
ّ
التنبك  ،كفاية املحتاج ،ج ،١ص١٩٠-١٨٩؛ ّ
محمد الحفناوي ،تعريف
الخلف برجال ّ
ّ
ّ
ّ
الوطنية للفنون
املطبعية،
مؤسسة
السلف ،ج،١
ّ
ّ
الجزائر ،١٩٩١ص٢٧٩ - ٢٧٧؛ الطاهر بونابي" ،أبو زيد عبد الرحمن
الوغليﺴ ت٧٨٦.هـ ،"١٣٨٤/حولية املؤرخ ،العدد ،٠٥الجزائر،٢٠٠٥
ص.١١٦ - ١٠١
التنبك  ،كفاية املحتاج ،ج ،١ص١٠١؛ ي ي ،أعالم الفكر ،ج،١
محمد الحفناوي ،املرجع ّ
ّ
السابق ،ج ،١ص٢٤٨-٢٤٧؛ عادل
ص٢٩٦؛
ّ
نو ض ،املرجع السابق ،ص.١٦٠
ّ
التنبك  ،كفاية املحتاج ،ج ،١ص.١٨٣ - ١٨٢
ّ
ّ
ّ
محمد بن عبد الكريم ا ّ
شمس الدين ّ
لسخاوي ،الضوء الالمع ألهل القرن
ّ
التاسع ،ج ،٥منشورات دار مكتبة الحياة ،ب ﺮوت )د.ت( ،ص.١٨١ - ١٨٠
السخاوي ،املصدر ّ
ّ
السابق ،ج ،٥ص١٨٣؛ مختار حساني ،موسوعة
املدن ،ص.٢٢١
أحمد أبو عصيدة البجائي ،رسالة الغريب إ ى الحبيب ،تعريف وتعليق
ّ
سعد الله أبو القاسم ،ط ،١دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،١٩٩٣ص.٤٢
املجاري ،برنامج املجاري ،تحقيق أبو ٔالاجفان ّ
محمد ،ط ،١دار الغرب
ٕالاسالمي ،ب ﺮوت  ،١٩٨٢ص ،١٣٨ - ١٣٧التنبك  ،نيل الاب اج،ص .٣١٩
ّ
التنبك  ،نيل الاب اج ،ص١٢١؛ عادل نو ض ،املرجع ّ
السابق ،ص.٣٥

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

)(٢٧

ﻣﻘﺎﻻت

ISSN: 2090 – 0449

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١٢٢

عبد الغني حروز ،تراجم ٔابرز علماء...

ﻣﻘﺎﻻت

<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<

< <<ð^Û×Â<‡†e_<Ü{q]†i

< <^{{·<e<í{{Ã×Î<í{{ßè‚Ú
<<

<<
  
أستاذ تاريخ املغرب واملشرق ٕالاسالمي الوسيط
كلية العلوم ٕالانسانية والاجتماعية
جامعة محمد بوضياف– الجمهورية الجزائرية
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سجلت املصادر التاريخية تراجم مجموعة من العلماء ،تبحروا
ي مختلف العلوم م م َم ْن ولد ي القلعة) (١وتلقى علومه ا،
وم م َم ْن قصدها من أجل التحصيل العلم وانتﻬ به املطاف إ ى
الاستقرار ،وم م َم ْن نشأ ا ودرس ف ا ورحل إ ى مناطق أخرى،
نشرا للعلم أو لتلقي املزيد من العلم ،أو ً
إما ً
هربا من بطش الغزاة
الهاللي ن مثل ما حدث لغ ﺮها من مراكز الحضارية ي الشرق،
فقرب أمراء ب حماد هؤالء العلماء وقلدوهم مناصب رفيعة تتالءم
)(٢
ومكان م العلمية.

 
_ ^·eíÃ×Îð^Û×Â‡†e
 VêÃ×ÏÖ]Ýç’ÃÚàeê×Â

ُيعرف بأبي ذر ولد ي قلعة ب حماد سنة )٤٨٩هـ١٠٩٦ /م(
نشأ وتعلم ا ،ثم رحل إ ى بالد املشرق واستوطن العراق وتفقه ع ى
ً
يد الفرنج الخري  (٣)،ثم انتقل إ ى خراسان (٤)،وكان ً
إماما فاضال من
ً
ً
وبحرا ي الحساب ،تو ي ي
كبار فقهاء الشافعية عاملا باملذهب،
سفراين) (٥شهر شعبان سنة )٥٥١هـ١١٥٦ /م( ،أو )٥٥٥هـ
١١٦٠/م( .وذكر له املستشرق الشه ﺮ روزنفلد )،(Rosenfeld
وماتيفيا فسكايا كتاب بعنوان "حاشية ع ى درة التاج" ،وهو عبارة
عن مخطوط موجود ي طهران ،وذلك الجزء الخاص بالعلماء
الذين تجهل ف ﺮات حيا م من كتابه الهام علماء الرياضيات والفلك
ي القرون الوسطى وأعمالهم من القرن الثامن إ ى القرن السابع
)(٦
عشر امليالدي ن.
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ُيعزي الازدهار الثقا ي والحضاري الذي عرفته الدولة الحمادية
)٣٩٧ه١٠٠٧/م( إ ى الجهود ٔالاو ى ال قام ا علماء مدينة قلعة
ب حماد ي املغرب ٔالاوسط نذكر م م :ع ي بن معصوم القل ي،
وإبراهيم بن حماد أبو إسحاق القل ي ،وأحمد بن محمد بن أحمد
املسي ي ،وع ي بن أبي بكر القل ي ...وغ ﺮهم .وتسلط صفحات املقال
الضوء ع ى تراجم هؤالء العلماء الذين أسهموا أيما إسهام ي
ال ضة الفكرية ال عرف ا مدينة القلعة خالل القرن الخامس
الهجري /الحادي عشر ميالدي وما بعدﻩ ،إ ى جانب علماء آخرين
وفدوا عل ا من بيئات مختلفة ،باإلضافة إ ى مجهودات العلماء
القلعي ن ،حيث شجع موقع املدينة الجغرا ي وظروفها ع ى تالقح
ٔالافكار وثرا ا .كما نش ﺮ إ ى أن مدينة القلعة ظلت خز ًانا للعلماء
والفقهاء ،رغم تراجع دورها السياﺳ فيما بعد ،ولقد تحكم هؤالء
العلماء الذين أشرنا إل م ي علوم عصرهم ،وساهموا ي ب ا ب ن
أجيال من الطلبة واملتعلم ن ،أثروا باج ادا م من خالل مؤلفا م.
ولم يكن هؤالء العلماء بمعزل عن مجتمعهم ،بل ساهموا ي تطويرﻩ
وخدمته ،ومن خالل الوظائف ال شغلوها ،واملهام ال أوكلت لهم.
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 VêÃ×ÏÖ]Ñ^v‰cçe_^·àeÜéâ]†ec
وهو فقيه مالكي من أهل القلعة ب حماد ،وقد ورد ذكرﻩ ي
كتاب التكملة البن ٔالابار عاش ي القرن السادس هجري الثاني عشر
امليالدي.

_·‚ Vê×éŠ¹]‚·_àe‚Û¦àe

نشأ ي املسيلة (٧)،حيث تلقى تعليمه ٔالاو ي ،ثم سافر إ ى تونس
ودرس ا عن ابن عرفة ،وأبي عيﺴ الغ ﺮي  .كانت له اهتمامات
)(٨
كث ﺮة بالعلوم النقلية كالفقه والتفس ﺮ.

 VêÃ×ÏÖ]†Óeêe_àeê×Â
هو محمد بن محمد بن أبي بكر املنصور القل ي أبو عبد ﷲ ،ال
يعرف تاريخ ميالدﻩ ،لكنه تو ي سنة )٦٦٠هـ١٢٦٢/م( ،أو سنة
ً
١٢٦٦م ،وهو فقيه مالكي عالم بالفرائض ،والحساب ً
علما وعمال
سبق فيه ٔالاوائل ،نشأ ي مدينة قلعة ب حماد واشتغل ي بجاية،
حيث أقام إ ى أن تو ي ،له طريقة ي الفرائض ملخصة ي كتاب
" اية القرب" ،ولعله ُينسب إليه ألن البعض يقول أنه لم ي ﺮك آثار
مكتوبة .وقد ذكر الغ ﺮي أنه كان له علم بالحساب سبق فيه
ٔالاوائل لو لقيه الحصار ابن وهيب وغ ﺮهما ما أمك م إال ٔالاخذ عنه
والاستماع منه ،ولم يكن ي بجاية ي وقته أحد يريد قراءة هذا
العلم إال قرأﻩ عليه ،وكان يقصد من البالد لقراءة هذا العلم عليه،
حيث كان له مجلس يقرأ عليه فيه ال ذيب ،وكان أحد العدول
)(٩
املرضي ن ،وكان من موثقي الوقت.

 Vê×Âçe_ê×éŠ¹]‚Û¦àeê×ÂàeàŠu

فشدد ع ى املنكرة وأوهمها ح اع ﺮفت ،وأعادت الح ي إل ا .وكان
من س ﺮته إذا انفصل عن مجلس الحكم يدخل لجدﻩ أبي ع ي،
ويعرض عليه ما يليق عرضه من املسائل ،فدخل عليه ً
فرحا،
وعرض عليه هذﻩ املسألة فاشتد نك ﺮ الفقيه رحمه ﷲ وجعل
يعتب نفسه وقال له :إنما قال الن )" (البينة ع ى املد ي
)(١١
واليم ن ع ى َم ْن أنكر".

¦ VêÃ×ÏÖ]‚Û

هو محمد بن الحس ن بن ع ي بن أبي ع ي القل ي ،ال ُيعرف
تاريخ والدته لكنه تو ي سنة )٦١١هـ١٢١٤/م( ،له مؤلف بعنوان
"إيضاح الغوامض ي علم الفرائض" ،كما ذكرﻩ الخزر ي بأنه أبو
عبد ﷲ محمد بن ع ي بن الحس ن بن ع ي بن أبي القل ي وأنه
ً
ً
فق ً ا عاملا كب ًﺮا عامال له مصنفات كث ﺮة مشهورة أنتفع ا الناس
م ا:
 قواعد املهذب :ذكرﻩ ٔالاسنوي له ي الاح ﺮزات املهذب ومشهور
مستعذب.

 إيضاح الغوامض ي علم الفرائض :وهو مجلدات جيدات جمع
ً
فيه ب ن مذهب الشاف ي وغ ﺮﻩ ،وأورد فيه طرفا من الج ﺮ
واملقابلة والوصايا.

 اح ﺮاز املذهب.

 لطائف ٔالانوار ي فضل الصحابة ٔالابرار.

 ك الحافظ ي غرائب ٔالالفاظ :يع ألفاظ املهذب.
 ذيب الرياسة ي ترتيب السياسة.
 أحكام القضاة.

)(١٢
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ابن النحوي ،توزري ٔالاصل ،عكف ع ى طلب العلم ي صغرﻩ ي
افريقية ح نبغ فيه .قال ابن ٓالابار عنه" :إنه أخذ صحيح البخاري
عن اللخم  ،ويحكى أنه ملا لقيه طالب علم سأله :ما جاء بك؟ فقال
له :جئت ألنسخ تأليف "التبصرة" فقال له :إنما تريد أن تحمل ي
كفك إ ى املغرب ،أو ً
كالما هذا معناﻩ" ،وقد أشار بذلك إ ى أن عمله
كله ي هذا الكتاب ،وأخذ ً
أيضا عندﻩ أعالم ذلك العصر كاملازري
صاحب الصيت البعيد ،وأبي زكريا الشقراطﺴ  ،وعبد الجليل
ً
الرب ي ،وكان أبو الفضل بن النحوي عارفا بأصول الدين والفقه
وأحد أعالم القرآن العامل ن بحالله وحرامه ،ويميل إ ى النظر
والاج اد ،وقد ترك تأليف حسنة .أخذ عنه جماعة من علماء ذلك
العصر ،أشهرهم :أبو عمران موﺳ ابن حماد الص ا ي الذي كان
ً
معجبا به كث ًﺮا ح قال عنه" :إنه ي بالدنا بم لة الغزا ي ي العلم
والعمل".
وقد امتاز ابن النحوي عن كث ﺮ من معاصريه باألسفار الكث ﺮة
ال قام ا ي أنحاء املغرب ،وعاصر الدولة الحمادية بالقلعة
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يعود أصله إ ى مدينة املسيلة ،رحل إ ى مدينة بجاية وتو ي ا
ً
ً
ً
ومتكلما ،تو ى
مالكيا ،حافظا
سنة )٥٨٠ه١١٨٥/م( ،كان فق ً ا
القضاء ي بجاية إ ى أن دخلها بنو غانية سنة ٥٨١ه واحتلوها
وأكرهوﻩ ع ى مبايع م ،فرفض واع ل القضاء ،واهتم بالتدريس ي
مساجدها .ترك مؤلفات كث ﺮة ذكرها الغ ﺮي وعلق عل ا م ا:
"التذكرة ي أصول الدين"" ،الن ﺮاس ي الرد ع ى منكر القياس"،
و"التفك ﺮ فيما تشتمل عليه السور وٓالايات من املبادئ والغايات"،
وهو كتاب اتبع فيه منهج أبي حامد الغزا ي ي كتابه ٕالاحياء ي طريق
ُ
عرض القضايا وتحليلها ح لقب بأبي حامد الصغ ﺮ ،وقد قال فيه
الغ ﺮي " :وكالمه فيه أحسن من كالم أبي حامد وأسلم ،ودل كالمه
فيه ع ى إحاطته بعلم املعقول واملنقول ،وعلم الظاهر والباطن،
َوم ْن تأمل كالمه أدرك ذلك بالعلم اليق ن ،ولم يفتقر فيه إ ى تبي ن،
وهو كث ﺮ الوجود ب ن أيدي الناس ،وك ﺮة وجود الكتاب دليل ع ى
)(١٠
اعتناء الناس به وإيثارهم له".
وكان أبو ع ي حسن من أهل النسك والدين ،حيث كان يأتي إ ى
الجامع ٔالاعظم ي الثلث ٔالاخ ﺮ من الليل للتهجد .ويذكر الغ ﺮي " :أن
أن
الفقيه أبا ع ي املسي ي ،عرض له ي واليته مرض اقت
يستنيب َم ْن ينوب عنه ي ٔالاحكام الشرعية ،فاستناب حفيدﻩ ،وكان
له نبل فتحاكمت عندﻩ ً
يوما امرأتان ادعت إحداهما ع ى ٔالاخرى
إ ا اعار ا ً
حليا ،وإ ا لم تعدﻩ إل ا ،وأجاب ا ٔالاخرى باإلنكار،

ﻣﻘﺎﻻت
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َ َْ ْ ُ َ ْ َُ ْ ٌ ََ
دب
أصبح
ت ِفيمن لهم ِدين بال أ ٍ
َ ْ َُ َ
ّ
َ
َ
َ
ٌ
الد ِين
ومن له أدب ع ٍار من ِ
ْ َ َ ّ
َ َْ ْ ُ
الش ْكل ُم ْن َفرداً
أصبحت ِف م غ ِريب ِ ِ
ِ
َ
ﱠ َ
ان ِ ي ِد َيو ِان َس ْح ُنون
ك َب ْي ِت حس
ويع ببيت حسان قوله:
وهان ع ى سراة ب لؤ ّ ٍي
ُ )(١٧
ٌ
حريق ُ
بالب َو َير ِة مستط ﺮ
ومن أدعيته ٕالانشادية ال كان يقرأها ليدفع ا ً
كربا أو ِش ّدة قوله:
ُ
ُ
وقمت أشكو إ ى موالي ما
لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا
ِأج ُد
وقلت يا سيدي يا منتﻬ أم ي
ّ
الضر اعتمد
يا َمن عليه بكشف
أشكو إليك ً
أمورا أنت تعلمها
َ
ما ي ع ى َحملها ص ٌﺮ وال َجلد
ُ
ً
ّ
مشتكيا
للضر
وقد مددت يدي
ِ
إليك يا خ َﺮ َمن ُم ّدة إليه َيد
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فقيه مالكي من أهل قلعة ب حماد ،أخد عن مشيخة بالدﻩ ثم
انتقل إ ى بجاية واستوط ا إ ى أن تو ي نحو )٦٦٥ه١٢٧٠/م(.

] Vë†Ê^Ã¹
هو أحمد بن محمد بن عبد ﷲ املعافري ،أبو العباس ،نشأ ي
قلعة ب حماد ودرس ف ا عن أبيه ي اية القرن السادس
الهجري ،وع ى يد ٔالاستاذين أبو الحسن ع ي بن محمد بن عثمان
التميم  ،وأبو الحسن ع ي بن الشكر بن عمر القل ي ،وأخذ ً
أيضا
عن الخطيب املقري النحوي أبي عبد ﷲ محمد بن عبد العزيز بن
محمد املعروف بابن عفراء ،والفقيه الفاضل الزاهد أبي عبد ﷲ
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أجاد ابن النحوي قرض الشعر ،كما أجاد علوم الدين والفقه
ّ
والكالم وغ ﺮها ،وقد برع ي نوع منه وقلدﻩ فيه َم ْن أتى بعدﻩ وهو
ﱡ
التوسالت والاب االت .وأشهر القصائد ال وصلتنا عنه
شعر
ُ
قصيدة جيمية دعيت باملنفرجة ،من انفراج ٔالازمة ،وقد نالت من
معاصريه َ
ومم ْن أتى بعدهم عناية كب ﺮة ،كما نالته قصيدة شيخه
الشقراطﺴ ال ُدعيت بالشقراطسية .وعاش ابن النحوي ً
درسا
ً
عامال ً
ّ
قويا
متعب ًدا بقلعة ب حماد أك ﺮ من ثالث عشر سنة ،كانت
ِ
ع ى ازدهار الدراسات الفقهية والكالمية ع ى عهد املوحدين ،وتو ي
كما يقول أبو العباس النقاوﺳ ي القلعة سنة ٥١٣هـ وق ﺮﻩ ا
مشهور (١٨).وينتم أبو الفضل املعروف بابن النحوي إ ى الفكر
الجديد الذي سينفتح ،ويرجع ذلك إ ى صوفيته ملبدأ الغزا ي،
وسوف يثأر له ي املستقبل ،فضريحه يقام ع ى القلعة ال خربت
)(١٩
عن آخرها.

ISSN: 2090 – 0449

وبجاية (١٣)،والزيرية باملهدية (١٤)،واملرابطية ي مراكش ،ودخل
سلجماسة وأقرأ ا ٔالاصل ن :أصول الدين وأصول الفقه ،فتضايق
منه أحد رؤساء البلد ،وهو ابن بسام ،فقال :هذا يريد أن يدخل
ً
علوما ال نعرفها ،يع بذلك أبحاث العقائد ع ى طريقة
علينا
ﱠ
الغزا ي ،فأمر بإخراجه من املسجد ،فقال له أبو الفضل :أمت العلم
ً
سحرا ،فقتله
أماتك ﷲ هنا ،فجلس ي اليوم الثاني لعقد نكاح
جماعة من ص اجة .ثم أنتقل إ ى فاس وانتصب ا لإلقراء
والتعليم فضايقه قاض ا ابن دبوس ،فدعا عليه ،فأصابته أكلة ي
رأسه فوصلت إ ى حلقه فمات م ا ،و ي صبيحة يوم وفاته خرج أبو
الفضل من فاس وجاء ولد ابن دبوس لتوديعه ،فقال له الشيخ:
"أرجع لتحضر جنازة والدك" ،فرجع فوجدﻩ ً
ميتا ،وكان خروج
)(١٥
الشيخ من فاس حوا ي سنة ٤٩٤هـ.
ً
متأثرا كث ًﺮا بالغزا ي ي أبحاثه ي العقائد
كان أبو الفضل
ﱡ
والتصوف وغ ﺮهما ،ولذلك كان ينتصر له ويبث كتبه أينما حل ،وملا
أف فقهاء ٔالاندلس كابن حمدين َوم ْن شايعه من علماء املغرب
بإحراق ٔالاحياء للغزا ي وأحرق ي صحن مراكش وغ ﺮها (١٦).ووصل
كتاب أم ﺮ املسلم ن ع ي بن يوسف بن تاشف ن )٥٣٧ - ٥٠٠هـ(
وفيه تحليف الناس بمغلظ ٕالايمان ،أن ليس عندهم كتاب ٔالاحياء
انتصر الشيخ للغزا ي وأحيائه ،وكتب إ ى السلطان برأيه ،وأف
بعدم لزوم تلك ٕالايمان ،ونسخ ٔالاحياء ثالث ن ً
جزءا ،يقوم كل يوم
َ َ َ ُ
ي رمضان بنسخ جزء م ا وهو يقول)َ :و َد ْد ُت أ ﱠن ِ ل ْم أ ْنظ ْر ِ ي ُع ْم ِري
ِس َو ُاﻩ( ،وهكذا كان موقفه من ٔالاحياء ً
نصرا كب ًﺮا له وملبادئ الغزا ي
عامة.
عاد أبو الفضل بعد أسفارﻩ ي املغرب إ ى قلعة ب حماد ،وأخذ
وقصر ّ
نفسه ف ا بالتقشف ولبس الصوفّ ،
جبنه ح كانت ال تزيد
ومر ً
عن ركبتيهّ .
يوما بالفقيه أبي عبد ﷲ بن عصمة املف فلم
ّ
يسلم عليه النشغال خاطرﻩ ،فعظم عليه ذلك ،فلما رجع ناداﻩ
ً
محقرا" :يا يوسف ،فجاءﻩ ثم قال له :يا توزري ،سفرت وجهك،
ّ
ورققت ساقيك وسرت ّ
تمر وال تسلم"؛ فأعتذر له فلم يقبل عذرﻩ
وأغلظ له ،فقال له أبو الفضل" :غفر ﷲ لك يا فقيه ،يا أبا
ً
مغضبا عنه .وملا استقر به املقام ي قلعة ب
محمد" ،ثم انصرف
ً
حماد ،أخذ ي التدريس وٕالاقراء ،وأفاد أهلها كث ﺮا ،وتخرج ع ى
يديه جماعة من أعالم القرن السادس ي هذﻩ الف ﺮة ال استقر ا
أبو عمران موﺳ الص ا ي السابق
ي القلعة ،فم م القا
الذكر ،وم م أبو عبد ﷲ محمد الرمامي الفقيه رئيس ٕالافتاء
بفاس ،وم م الفق ان أبو بكر بن مخلوف بن خلف ﷲ ،ومحمد
ابن مخلوف بن خلف ﷲ وغ ﺮهم.
لقد ضرب أبو الفضل املثل ي تقواﻩ وزهدﻩ ،فكان شديد
الخوف من ﷲ ،دائم الاستحضار لجالله ،كث ﺮ الورع ،ال يقبل من
أحد ً
شيئا إنما يأكل ما يأتيه من توزر ،وقد كان لتشددﻩ ي تعبدﻩ
وزهدﻩ يقول:

ﻣﻘﺎﻻت
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محمد بن املعطي املعروف بابن الرماح وغ ﺮهم .اهتم بالفقه وعلم
القراءات ،وعلوم اللغة ،ثم انتقل إ ى بجاية واستوط ا ،فأخذ العلم
ف ا عن أبي زكرياء الزواوي ،حيث و ي الخطابة بجامع القصبة،
وأقرأ ا واش ر بحسن التالوة ح إذا كانت ليلة السابع والعشرون
من رمضان امتأل املسجد باملصل ن لسماعه ،ومكث ا إ ى أن وافته
املنية ا ،له مختصر كتاب التسي ﺮ ي القراءات السبع ألبي عمرو
)(٢٠
وعثمان ابن سعيد الداني.

] VêÞ]æÏÖ]Ðé…àe

ُ
هو الحسن بن رشيق أبو ع ي الشه ﺮ بالق ﺮواني ،لقب ذا
الاسم لطول مكوثه ي الق ﺮوان ،ولد ي املسيلة سنة
)٣٨٥ه٩٩٥/م( ،اهتم باألدب والتاريخ فدرسها عن علماء بلدﻩ ثم
رحل ع ى الق ﺮوان ،حيث الزم كبار علما ا وأخذ ع م العلم ،مدح
أم ﺮها املعز فقربه إليه وجعله ً
كاتبا فذاع صيته ي الق ﺮوان إ ى أن
غزا الهالليون افريقية ،فلجأ إ ى صقلية وأقام ا إ ى أن تو ي سنة
)٤٦٣ه١٠٧١/م( .وقد خلف مجموعة من الكتب م ا:

ﻣﻘﺎﻻت

}^ ₣íÛÿ Ži
وخالصة القول؛ أن قلعة ب حماد تمكنت من أن تتبوأ مكانة
ً
كب ﺮة ،حيث أصبحت تضا ي ا عواصم الفكر والثقافة مشرقا
ومغربا ،بحيث صارت ً
ً
علميا ً
مركزا ً
هاما آنذاك ،بفضل جهود هؤالء
العلماء الذين اعتلوا منابر املساجد والكتاتيب والزوايا واملكتبات،
هذﻩ املراكز ودور العلم غذت العقول ،وأنتجت العلوم ،وأثمرت
ً
عددا ال بأس به من العلماء القلعي ن .وقد صاحب تمركز العلماء ي
القلعة إنتاج علم وف ﺮ من خالل ما خلفه وأنتجه علماؤها ،أو
العلماء الذين وفدوا إل ا واستقروا ا ،من علوم نقلية وعقلية
سابقوا ونافسوا ا غ ﺮهم من علماء املغرب واملشرق .وقد اش ر
ُ َ
وعرف ي القلعة جمع كب ﺮ من العلماء ،ؤالادباء ،والشعراء،
والرياضي ن ،كان لهم الفضل ي ر ي الحضارة الحمادية ي القلعة
ً
أوال ،ثم ي بجاية ً
ثانيا بعد انتقال العاصمة إل ا.

 العمدة ي صناعة الشعر ونقدﻩ.

 أنموذج الزمان ي شعراء الق ﺮوان.

 قراضة الذهب ي نقد أشعار العرب.
 م ان العمل ي تاريخ الدول.

 تاريخ الق ﺮوان.
وكلها كتب جمع ف ا ب ن التاريخ وٓالاداب.
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هو محمد بن عبد ﷲ بن زكريا أبو عبد ﷲ القل ي الشه ﺮ
باألصم ،شاعر من أهل قلعة ب حماد ،ورد ذكرﻩ ي بعض املصادر
التاريخية ،وأثنت ع ى شعرﻩ ،سافر إ ى بالد املشرق وانتﻬ به
املطاف ي مدين ٕالاسكندرية والقاهرة ،ومكث ما مدة زمنية غ ﺮ
أنه لم ينل املكانة ال ينشدها لدرجة بلغت به عجزﻩ عن تحصيل
قوت يومه ،فقفل ر ً
اجعا و ي طريقه مر بقوم يدعون ب ٔالاشقر من
بالد طرابلس الغرب فامتدحهم بقصيدة جميلة فأحسنوا إليه
)(٢١
وأجزلوا له العطاء ،ثم سكتت املصادر عن ذكرﻩ بعد ذلك.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١٢٦

عبد الغني حروز ،تراجم ٔابرز علماء...

 V 
Ł ŽÚ]ç
]ş

خلفاء العبيدي ن .رابح بونار :املغرب العربي تاريخه وثقافته ،ط ،٢الشركة
الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر١٩٨١ ،م ،ص .١٣٠
) (١٥رابح بونار :املرجع السابق ،ص.١٨٦
) (١٦نفسه ،ص.١٨٦
) (١٧رابح بونار :املرجع السابق ،ص.١٨٧ ،١٨٦
) (١٨نفسه ،ص .١٨٨ ،١٨٧
) (١٩جورج مارسيه :بالد املغرب وعالقا ا باملشرق ٕالاسالمي ي العصور
الوسطى ،ترجمة محمود عبد الصمد هيكل ،منشأة املعارفٕ ،الاسكندرية،
 ،١٩٩١ص .٢٢٠
) (٢٠الحواضر واملراكز الثقافية ي الجزائر ي العصر الوسيط ،ص.٩٧
) (٢١املرجع نفسه ،ص.٩٧
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)ُ (١بنيت قلعة ب حماد أو قلعة أبي الطويل ي سنة )٣٩٨هـ١٠٠٧/م( ع ى
منحدر وعر ،ع ى الحدود الشمالية لسهول الحضنة ع ى مسافة ) ٣٦كلم(
من املسيلةً .
حاليا تقع قلعة ب حماد شمال شرق مدينة املسيلة ،انظر:
أحمد أبو عبد الرزاقٔ :الادب ي عصر دولة ب حماد ،الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع ،الجزائر١٩٧٩ ،م ،ص.٦٦
) (٢الحواضر واملراكز الثقافية ي الجزائر ي العصر الوسيط ،سلسلة املشاريع
الوطنية للبحث ،منشورات املركز الوط للدراسات والبحث ي الحركة
الوطنية وثورة أول نوفم ﺮ ١٩٥٤م ،الجزائر٢٠٠٧ ،م ،ص .٩٦ - ٩٥
) (٣ذكرﻩ الحنب ي هكذا ،لكن ٔالاصح بن عبد ﷲ أبو الروح ،أنظرٔ :الاسنوي:
طبقات الشافعية ،ج ،١كمال يوسف الحوت مركز الخدمات ؤالابحاث
الثقافية ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت لبنان١٩٨٧ ،م ،ص .٤٣٤
ً
) (٤خراسان :منطقة واسعة تشمل ع ى كور عظام وأعمال جسام ،يحدها شرقا
سجستان وبلد الهند ،انظر :ابن حوقل أبي القاسم النصي  :كتاب صورة
ٔالارض ،ليدن ،هولندا ١٩٣٩م ،ص .٢٥٨ – ٢٢٦
) (٥سفراين :ي مدينة كب ﺮة ف ا أسواق ومياﻩ جارية ي أخر عمل نيسابور من
ً
خراسان ،وبي ما خمس مراحل وقيل إثنان وثالثون فرسخا أي حوا ي
)١٣٠كلم( ،و ي مشهورة بك ﺮة العلماء املنسوب ن إل ا ،راجع :عبد املنعم
الحم ﺮي :الروض املعطار ي خ ﺮ ٔالاقطار ،تحقيق إحسان عباس ،ط،٢
مكتبة لبنان ،ب ﺮوت١٩٨٤ ،م ،ص.٢٩١
) (٦محمد قويسم :علماء الرياضيات ي مدينة قلعة ب حماد ،امللتقى الدو ي،
مدينة قلعة ب حماد  ١٠٠٠سنة من التأسيس ،أيام  ١١ ،١٠ ،٩أبريل،
قسم التاريخ  -جامعة محمد بوضياف ،املسيلة ،الجزائر٢٠٠٧ ،م ،ص.٣
) (٧و ي من مدن املغرب ٔالاوسط ،يرجع تأسيسها إ ى أوائل القرن العاشر
امليالدي ،وبالضبط )٣١٥هـ٩٢٧/م( ،انظر :الحواضر واملراكز الثقافية ي
الجزائر ي العصر الوسيط ،ص .٧٥ – ٧٤
) (٨نفسه ،ص.٩٦
) (٩محمد قويسم :علماء الرياضيات ي مدينة قلعة ب حماد ،ص .٤ - ٣
) (١٠الحواضر واملراكز الثقافية ي الجزائر ي العصر الوسيط ،ص.٩٦
َ
) (١١أبو العباس أحمد الغ ﺮي  :عنوان الدراية ي َم ْن ُعرف من العلماء ي املائة
السابعة لبجاية ،تحقيق رابح بونار ،ط ،١الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
الجزائر١٩٨١م ،ص .٧٠ ،٦٦
) (١٢محمد قويسم :علماء الرياضيات ي مدينة قلعة ب حماد ،ص .٥ - ٤
) (١٣بجاية :تقع ع ى ساحل البحر املتوسط ،و ي من أهم مدن املغرب ٔالاوسط،
يقول ٕالادريﺴ " :مدينة بجاية ي وقتنا هذا ي مدينة الغرب ٔالاوسط وع ن
بالد ب حماد" ،وكانت عاصمة لدولة ب حماد الص اجية ،واش رت
بنشاطها الاقتصادي ،فيذكر ٕالادريﺴ أن أهلها مياس ﺮ تجار و ا الصناعات
والصناع ما ليس بكث ﺮ من البالد ،كما أن لها بوادي ومزارع تتوفر ف ا
املحاصيل الزراعية والفاكهة؛ أنظر :أبو عبد ﷲ الشريف ٕالادريﺴ  :املغرب
وأرض السودان ومصر ؤالاندلس ،مطبعة بريل ،ليدن ،١٨٦٦ ،ص ٩٦؛
كمال السيد أبو مصطفى :جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية
والدينية والعلمية ي املغرب ٕالاسالمي من خالل نوازل وفتاوي املعيار
املعرب للونشريﺴ  ،مركز ٕالاسكندرية للكتاب ،مصر ،١٩٩٩ ،ص.٢٥
) (١٤املهدية٣٠٨/٣٠٣) :هـ( مدينة جليلة بناها عبيد ﷲ بشبه جزيرة جمة ب ن
سوسة وصفاقس ،وملا أتم بنا ا أطلق عل ا اسم املهدية ،ونقل إل ا
ً
حكومته سنة ٣٠٨هـ ،واتخذها عاصمة لدولته ،وقد وصفها ٔالاديب
التيجاني ي رحلته بالقرن السابع الهجري فقال" :املهدية مدينة جليل
قدرها ،شه ﺮ ي قواعد ٕالاسالم ذكرها ،و ي من بناء عبيد ﷲ املهدي أول
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باحث ومحاضر ي الدراسات العربية ٕالاسالمية
خب ﺮ ال ﺮاث الثقا ي
القاهرة – جمهورية مصر العربية

يسري عبد الغ عبد ﷲ ،الكافي ي :مؤرخ أهمله التأريخ -.دوريـة كـان
التاريخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة -.الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الواح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد والعش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون؛ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتم ﺮ .٢٠١٣
ص .١٣٣ – ١٢٨
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مع أوائل القرن الثالث الهجري )التاسع امليالدي( وعندما
ً
ازدادت التاريخية نتيجة استقرار دواوين الدولة العباسية ،وبخاصة
دواوينٕ :الانشاء والجند والخراج وال ﺮيد ،أمكن للمشتغل ن بعلم
التأريخ الانتفاع بما ي هذﻩ الدواوين من معلومات قيمة ،لذلك
يالحظ القارئ والدارس أن كتابات تواريخ القرن الثالث الهجري
احتوت ع ى :عهود رسمية ،ومراسالت سياسية ،وإحصاءات
للمواليد والوفيات ،ومعلومات وافية عن كبار رجال الدولة من:
الوزراء ،والقادة ،وعمال الواليات ،نضيف إ ى ذلك ما شاهدﻩ ذلك
العصر من حراك علم كب ﺮ تمثل ي نشاط حركة ال ﺮجمة عن
اللغات :الفارسية ،والسريانية ،واليونانية ،والالتينية ،وغ ﺮها من
اللغات.
كما أن سهولة الانتقال ي أرجاء الدولة ٕالاسالمية دفعت الكث ﺮ
من أهل العلم وطالبه ،واملؤرخ ن ،ؤالادباء ،إ ى الرحلة ي طلب
العلوم واملعارف ،وكذلك طلب الرواية ،ورؤية عجائب البالد
ومشاهدة آثارها ،لهذا كانت مصادر التاريخ عند العرب ي القرن
الثالث الهجري أربعة ي:
أ ـ كتب الس ﺮة ؤالاخبار.
ب ـ السجالت الرسمية للدولة.
ج ـ املؤلفات املنقولة عن اللغات ٔالاجنبية.
د ـ املشاهدة واملشافهة.
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قبل أن تلقي هذﻩ املقالة بعض ٔالاضواء الكاشفة ع ى شخصية
العالمة املوسو ي الكافي ي ،ذلك الرجل الذي أهمله التاريخ ،تحاول
املقالة أن تحلل ٔالاسباب ال أدت إ ى زيادة الزخم التاري ي أو فلنقل
الكتابة التاريخية ي القرن الثالث الهجري حيث أصبح علم التأريخ
ً
ً
علما مستقال له أصوله واتجاهاته .الكافي ي الذي ولد  ٧٨٨هـ وتو ى
 ٨٧٩هـ )تق ً
ريبا( مؤرخ لم يأخذ حظه من الدرس والتمحيص
والتحليل لدى من تصدى ويتصدى لعلم التأريخ ،فالرجل كان له
دورﻩ البارز والواضح ي صياغة املنهج التأري ي ،رغم كل ما قد
يوجه إليه من نقد .عرف الباحث بالرجل ،ومكان مولدﻩ ،واستعان
بعدد من املؤرخ ن ليعرفونا به ،مثل :الزرك ي والسيوطي
والسخاوي ،ثم تحدثنا ملق ن الضوء التحلي ي قدر ٕالامكان ع ى
كتابه املهم )املختصر ي علم التأريخ( الذي قام روزنشال ب ﺮجمته
والتعليق عليه .وعقد الباحث مقارنة ب ن منهج الكافي ي ،ومنهج
غ ﺮﻩ من املؤرخ ن الذين عاصروﻩ أو الذين جاءوا من بعدﻩ أو قبله،
ً
مؤكدا ع ى أن أفكار الكافي ي مازالت
وبالذات العالمة ابن خلدون،
قابلة للتداول ،وقد كان لها أك ﺮ ٔالاثر ع ى كتابات العديد من
املؤرخ ن ومناهجهم ونخص م م بالذكر السخاوي مؤرخ القرن
التاسع الهجري.
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وعندما ك ﺮت املادة التاريخية  -كما أسلفنا -اتجه الكث ﺮ من
َ
العلماء وثقات الفقهاء لدراسة التاريخ والتأليف فيه ،ومن ث ﱠم أخذ
التأريخ مظهرﻩ الرائع ع ى أنه من أجل علوم الحضارة العربية
ٕالاسالمية ،بل وأعظمها ً
شأنا ً
وفقا ملا أجمع عليه أهل الرأي والفكر
والنظر ،وارتفع شأن املؤرخ ن ب ن علماء الثقافة العربية وإلسالمية
ي كافة أنحاء املعمورة (١).ومنذ القرن الثالث الهجري عندما أصبح
ً
علم التأريخ ً
علما مستقال له أصوله وقواعدﻩ ،وجدنا اتجاهات
معينة لكتب التأريخ (٢)،وبدأنا نطالع مؤلفات ألعالم تعد من مصادر
وأمهات كتب التاريخ:

 كتاب :فتوح مصر واملغرب /لعبد الرحمن بن الحكم) ،ت .سنة
 ٢٥٧هـ٨٧١ /م(.
 كتاب :القضاة /للكندي )أبو عمر() ،ت .سنة  ٣٥٠هـ ٩٦١ /م(.

 كتاب :تاريخ بغداد وأعالمها /للخطيب البغدادي) ،ت .سنة
 ٤٦٣هـ١٠٧١ /م(.

 كتاب :تاريخ دمشق /البن عساكر ،املتو ى سنة  ٥٧١هـ.
 كتاب :البيان املغرب ي أخبار املغرب /البن عذارى) ،ت .ي
القرن السابع الهجري  /القرن الثالث عشر امليالدي(.
 كتاب :تجارب ٔالامم /البن مسكويه) ،ت ٤٢١ .هـ١٠٣٠ /م(.

 كتاب :الكامل ي التاريخ /البن ٔالاث ﺮ) ،ت ٦٢٠ .هـ١٠٢٣٣ /م(.

 كتاب :املختصر ي أخبار البشر )يقع ي  ٤أجزاء( /ألبي الفداء،
)ت ٧٣٢ .هـ١٢٣١ /م(.
 كتاب :مروج الذهب ومعادن الجوهر /للمسعودي) ،ت .سنة
 ٣٤٦هـ٩٥٦ /م(.

 كتاب :جامع التواريخ /لرشيد الدين فضل ﷲ الهمذاني) ،ت.
سنة  ٧١٨هـ١٣١٨/م(.
 كتاب :املقدمة  /البن خلدون) ،ت .سنة  ٨٠٨هـ١٤٠٦ /م(.

 كتاب :أنباء الغمر ي أبناء العمر /البن حجر العسقالني) ،ت.
سنة  ٨٥٣هـ١٤٤٩ /م(.
 كتاب :عقد الجمان ي تاريخ أهل الزمان /ألحمد العي ) ،ت.
سنة  ٨٥٥هـ١٤٥١ /م(.

 كتاب :نزهة النفوس ؤالابدان ي تواريخ الزمان /البن الص ﺮ ي،
)ت .سنة  ٩٠٠هـ ٢٤٤٩ /م(.

 كتاب :الت ﺮ املسبوك ي ذيل السلوك ،وكتابٕ :الاعالن بالتوبيخ
ملن ذم التاريخ /للسخاوي) ،ت .سنة  ٩٠٢هـ١٤٩٧ /م(.

] êréÊ^ÓÖ

ُيعلل الزرك ي سبب تسميته بـ "الكافي ي" لك ﺮة اشتغاله
بالكافية ي علم النحو ،أي أن الرجل وهب جل حياته لشرح ودرس
وتدريس الكافية ي النحو .اسمه بالكامل :مح الدين محمد بن
سليمان الكافي ي ،أصله من منطقة تسم )كوك جاكي( ي
ٔالاناضول ال ﺮكية ،ولد الرجل ع ى حد روايته ي سنة  ٧٨٨هـ ،وتو ي
سنة  ٨٧٩هـ  ،أي أنه تو ى وعمرﻩ يناهز الـ ً ٩١
عاما ،وقد يكون ي
روايته عن تاريخ مولدﻩ بعض املبالغة .يعود الزرك ي ل ﺮجع تاريخ
مولدﻩ إ ى سنة  ٧٨٨هـ ،ووفاته إ ى سنة ٨٧٩هـ (٤)،أي أنه يردد نفس
كالم الكافي ي ،بينما يقول لنا جالل الدين السيوطي ي كتابه
)حسن املحاضرة( أن الكافي ي ولد قبل سنة  ٨٠٠هـ وتو ي سنة
 ٨٧٩هـ ،بينما يقول صاحب )الفوائد ال ية( :أن وفاة الكافي ي
كانت سنة  ٨٧٣هـ.
أما السخاوي ،فهو يردد ي كتابه )الضوء الالمع( ،ما يظهر لنا
ً
من طريقة حديثه أن الرجل كان يعمل ً
شعبيا ع ى حد تعب ﺮ
معلما
)فرانز روز نشال( ،وهذا ما يؤكدﻩ لنا كل من ذكر الكافي ي ضمن
تراجم رجال القرن التاسع الهجري )الخامس عشر امليالدي( .وهناك
قصيدة كت ا الشهاب املنصوري ي رثاء الكافي ي ،واملعروفة لنا
باسم )الجيمية( ليتأكد لنا دور الرجل كمعلم شع  ،باإلضافة إ ى
ً
كونه ً
مؤلفا وباحثا.
الجدير بالذكر؛ أن للكافي ي عدة مؤلفات يتواجد معظمها
كمخطوطات ي دار الكتب املصرية ،غ ﺮ أن معظمها قص ﺮ )رسائل(
أو ناقص ،ولم ينشر م ا ح ٓالان ء يذكر ،إال أن أشهرها ع ى
ٕالاطالق كتاب) :املختصر ي علم التأريخ( ،وهنا ال ننﺴ الجهد
املشكور الذي قام به العالمة /فرانز روز نشال ،ي كتابه املهم
املعنون بـ )علم التاريخ عند املسلم ن( ،والذي ترجم فيه كتاب
الكافي ي أو فلنقل الجزء ٔالاك ﺮ منه ،ترجمه إ ى اللغة ٕالانجل ية،
رغم أن )فرانز( أملاني الجنسية ،وتجدر ٕالاشارة هنا إ ى أن كتاب
)فرانز( قام ب ﺮجمته إ ى اللغة العربية الدكتور /صالح أحمد الع ي
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 كتاب :النجوم الزاهرة ي ملوك مصر والقاهرة ،وكتاب :حوادث
الدهور ي مدى ٔالايام والشهور /ألبي املحاسن بن تغري بردي،
)ت .سنة  ٨٧٤هـ١٤٦٩ /م(.

وغ ﺮ ذلك من أمهات الكتب التاريخية ال غدت ً
غذاء ال مناص
منه ألهل التأريخ والفكر ؤالادب ،وهذﻩ القائمة ال ذكرناها من
ٔالاعمال ؤالاعالم ،وال قد تصل بنا إ ى القرن الخامس عشر
الهجري ،تخلو ـ بكل أسف من مؤرخ ع ى درجة كب ﺮة من ٔالاهمية،
مؤرخ أهمله التأريخ !! ،إنه الكافي ي!!
وال نكون ع ى درجة من املبالغة إذا زعمنا أن الكافي ي مؤرخ لم
يأخذ حظه من الدرس والتحليل لدى َم ْن يتصدى للتأريخ ،ويكتب
ي التاريخ ،فالرجل له دور كب ﺮ وبارز ،رغم ما قد نلمحه من سلب
أو إيجاب ي منهج التأريخ الخاص به ،فإنه يستحق البحث والدرس
)(٣
والتمحيص.
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 كتاب :املواعظ والاعتبار بذكر الخطط وٓالاثار ،وكتاب :عقد
جواهر ٔالاسفاط من أخبار مدينة الفسطاط ،وكتاب :اتعاظ
الحنفا بأخبار ٔالائمة الفاطمي ن الخلفاء ،وكتاب :السلوك ملعرفة
دولة امللوك /للمقريزي) ،ت .سنة  ٨٤٥هـ١٤٤٢ /م(.

 كتاب :بدائع الزهور ي وقائع الدهور /ألحمد بن إياس) ،عاش
ومات ي القرن التاسع الهجري /القرن الخامس عشر امليالدي(.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١٢٩

يسري عبد الغني ،الكافيجي...

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

"مؤسس علم التاريخ" ،ففي املختصر اكتفى الكافي ي بالحديث عن
الخصائص العامة لعلم التاريخ ،وتوضيح أغراضه وأهدافه
وفوائدﻩ ،ثم إظهار عالقته بالعلوم الشرعية ٔالاخرى .ثم عرف علم
التاريخ بأنه "علم يبحث فيه عن الزمان وأحواله ،وما يتعلق به من
حيث تعي ن ذلك وتوقيته" .ولبلوغ هذﻩ الغاية اش ﺮط أن تكون
أهلية الراوي واملؤلف قائمة ع ى "العقل والضبط وٕالاسالم
والعدالة" .ومن هذﻩ الزاوية يمكننا القول؛ بأن الكافي ي قد رجع
بمنهج البحث التاري ي الذي اختطه ابن خلدون خطوة إ ى الوراء،
ألنه حصر آليات تقويم املصادر التاريخية ي منهج الجرح والتعديل
الذي ّ
يعول ع ى الجوانب الخلقية املرتبطة باإلسناد الخ ﺮي دون
الوقوف بدرجة معقولة عند الدالالت التاريخية ال تسهم ي
صياغة الحدث التاري ي وشكلياته.
وع ى ضوء هذﻩ املعاي ﺮ الخلقية ي توثيق الوقائع التاريخية،
حصر الكافي ي حركة املؤرخ من ناحية ثبوت الخ ﺮ التاري ي ي
ً
مقاما وهو وجه "الحضور
خمسة وجوﻩ :فالوجه ٔالاول أعالها
ً
والعيان" الذي يكون املؤرخ فيه شاهدا ع ى الوقائع التاريخية .و ي
أدبيات الفيلسوف ٔالاملاني هيجل يطلق ع ى هذا الوجه مصطلح
"التاريخ ٔالاص ي" ،بحجة أن املؤرخ يروي فيه ٔالاحداث بلسان حال
العصر الذي تشكلت فيه وعقلية املؤرخ الذي عاصرها.
والوجه الثاني هو "اعتبار العلم واليق ن" املرتبط بدرجة التثبت
ً
معاصرا
من صدق الخ ﺮ التاري ي بالنسبة للمؤرخ الذي لم يكن
للحدث التاري ي ع ى وجه "الحضور والعيان" .ويقوم الوجه الثالث
ع ى مفهوم "غلبة الظن" وذلك ي حالة تعذر الحصول ع ى الخ ﺮ
املتواتر أو املشهور ثم الاعتماد ع ى الخ ﺮ الوارد ع ى رواية ٓالاحاد.
ً
أيضا أن الكافي ي يقر مبدأ "ترجيح أحد الروايات
ونلحظ
املتعارضة" كوجه رابع ،ألنه يعتقد أن هذا املبدأ يفتح باب البحث
للوصول إ ى أك ﺮ الروايات ثقة .والوجه الخامس ؤالاخ ﺮ هو الوجه
الذي يطلق عليه الكافي ي "اعتبار وجه غ ﺮ الوجوﻩ ٔالاربعة
السابقة" ،و ي هذا املقام نجدﻩ يفضل السكوت عن ٕالافصاح
ً
بالخ ﺮ املشكوك فيه متعلال بقول الرسول )" (دع ما يريبك إ ى ما
)(٨
ال يريبك".
فهذﻩ القواعد الخمس -ال أشرنا إل ا -كما يرى صاحب
املختصر يجب أن يعمل ا ي ضبط الحوادث التاريخية املرتبطة
ً
عرضا
بفعل ٕالانسان ،وتقاس عل ا الحوادث التابعة لها والناتجة
بفعل الحيوان ،والنبات ،واملعدن ،و"سائر أنواع الكائنات من
أرضيات وسماويات وما عداهما" .وهذﻩ الوجوﻩ الخمسة تمثل
القواعد ٔالاساسية ال تستند إل ا "أصول علم التاريخ" عند
الكافي ي باعتبارها املنهج الذي يتم عن طريقه التمي ب ن ٔالاخبار
والوقوف ع ى مدى صح ا.
ً
وإذا نظرنا إجماال إ ى منهج البحث التاري ي عند الكافي ي
ً
ً
وجدناﻩ اقصر قامة من املنهج الذي أخطته ابن خلدون
متجاوزا به
أدبيات علم الحديث .وتجاهل صاحب املختصر إلسهامات ابن
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)عرا ي الجنسية( ،وراجعه ٔالاستاذ /محمد توفيق حس ن )عرا ي
)(٥
الجنسية( ،وصدر سنة ١٩٦٣م.
ُ
ونعرف من مخطوطة كتاب )املختصر للكافي ي( أنه كتب حوا ي
سنة  ٨٦٧هـ ،وبالرغم من حداثة تاريخه ً
نسبيا ،فإنه ُيعد من أقدم
الرسائل ٕالاسالمية املعروفة لدى الباحث ن عن التاريخ كعلم
وكنظرية ،ي تاريخنا العربي وٕالاسالمي .وقد يقول قائل إننا من
املمكن أن نجد عن هذا املوضوع بعض الرسائل أو الكتيبات أقدم
ً
تاريخا من مختصر الكافي ي ،ونحن نح ﺮم وجهة نظر القائل ي
ذلك ،ولك ا  -أي هذﻩ الرسائل والكتيبات -لم تخرج للنور ح
ً
أساسا ي وجود رسائل أو مؤلفات تعالج
وقتنا هذا ،وإن كنا نشك
التأريخ كعلم أو كنظرية.
وع ى الفور يع ﺮض مع ﺮض ع ى كالمنا ،ويسأل ي دهشة
واستنكار :وأين ابن خلدون وجهدﻩ املعروف ي مقدمته الخالدة ؟!
الحق يقال :أن ابن خلدون ي مقدمته اعت ﺮ ي عرف العلماء وأهل
الدرس التاري ي ً
كاتبا لكتاب مستقل ،بمع  :أن مقدمة ابن خلدون
ً
تعد ً
كتابا مستقال ي حياة ابن خلدون ،والذي أطلق ع ى موضوع
ً
الكتاب ٔالاول م ا ً
علما مستقال ،ومع هذا فقد أريد باملقدمة
الخلدونية أن تكون مقدمة لتأريخ عظيم ،وكانت تبحث ي التاريخ
كتاريخ وكفلسفة ،وال تبحث ي كتابة التاريخ إال بصورة غ ﺮ مباشرة،
نقول ذلك ونحن نجل ونبجل ونح ﺮم كل جهود العالمة عبد
الرحمن بن خلدون.
ّ
مما ال شك فيه؛ أن ابن خلدون كان صاحب فكر عقالني نفاذ
ومعرفة موسوعية متفردة ي عهد برز فيه الانحطاط الفكري ي
العالم ٕالاسالمي ،وقل فيه املبدعون ،وك ﺮ الاج ﺮار والتقليد ي
أدبيات املعاصرين .لذا فإن آراء معظم معاصريه وبعض الذين
تتلمذوا ع ى يد م كانت ناقدة ورافضة آلرائه وأفكارﻩ التجديدية،
ويكمن مبعث هذا الرفض وٕالاعراض ي أن إفهام بعض هؤالء قد
عجزت عن إدراك عظمة املقدمة ،فانتقضوها وانتقضوا صاح ا
)(٦
معها ،ولم يستفيدوا م ا فائدة تذكر.
ويرجع بعض الباحث ن هذا ٕالاعراض الفكري إ ى طبيعة
إسهامات ابن خلدون ال وصفت بال عة العقالنية والعلمية
املتطرفة ال تكاد تخلو من التعاب ﺮ واملصطلحات العربية
ٕالاسالمية ،وال تضع العلم ي ٕالاطار القرآني املعروف ي ذلك العصر.
ونذكر من جملة هؤالء الحافظ ابن حجر العسقالني الذي يعت ﺮ
مقدمة ابن خلدون بمثابة ترف فكري ،ال تمتاز بغ ﺮ البالغة
والتالعب بالكالم ع ى الطريقة الجاحظية ،وأن محاس ا قليلة ،غ ﺮ
ً
)(٧
أن البالغة تزين بزخرفها ح يري
حسنا ما ليس بحسن.
ويبدو أن هذا الرأي كان يمثل رأي السواد ٔالاعظم من مؤر ي
ً
ذلك العصر ،فمثال نجد أن م ي الدين محمد بن سليمان الكافي ي
)٨٧٩ - ٧٨٨هـ( رفيقنا ي هذﻩ السطور وصاحب "املختصر ي علم
التاريخ" لم يشر إشارة واضحة إ ى أدبيات ابن خلدون ،ال بموج ا
أطلق مؤرخو القرن التاسع عشر امليالدي ع ى ابن خلدون لقب

ﻣﻘﺎﻻت
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ي هذا املضمار هو طريقة البحث الفقﻬ ي الدراسات ٕالاسالمية،
تلك الطريقة ال إذا نميناها وطورناها ي عصرنا الراهن لبعدنا كل
البعد عما نحن فيه من تخلف وجهل وخرافة وخزعبالت.
نقول :لقد أجاب الكافي ي ي مختصرﻩ عن بعض املسائل
املتعلقة بعلم التأريخ من حيث؛ خصائصه ،وأغراضه ،وأهدافه،
ً
وفوائدﻩ ،غ ﺮ أنه كرس مجاال أوسع للمعضالت الناجمة عن غموض
كلمة )تأريخ( العربية ،وعن مركز علم التأريخ ي العلوم والدراسات
ً
ً
العربية وٕالاسالمية .ولم يكن الكافي ي مؤرخا مح ﺮفا بمع الكلمة
ال نعرفها ي أيامنا هذﻩ ،وال يبدو أنه كان ً
مهتما بمسألة الاح ﺮافية
اهتماما ً
ً
بحتا ذا العلم ،ولكن ذلك ال يقلل
هذﻩ ،فهو ال ينشد
الباتة من محاولته التنظ ﺮية ي هذا امليدان.
والواقع أن للكافي ي كتاب آخر ،ذكرﻩ بعض رجال الاستشراق،
وهذا الكتاب يبدو أنه قد اهتم فيه باملشاكل التاريخية البحتة،
ونع به كتاب )النصر القاهر والفتح الظاهر( ،ولم أتمكن ـ بكل
أسف ـ وبعد بحث مرهق من العثور ع ى مخطوطة هذا الكتاب ي
خزائن دار الكتب املصرية ،أو ي مكتبة ٔالازهر الشريف ،أو مكتبة
معهد املخطوطات العربية .لقد كان صاحبنا يعت ﺮ ي زمانه ريحانة
معرفة ،ثقة ي العلوم العقلية ،وإن كان ذلك ال ينفي امتالكه ً
عمقا
ً
معرفيا ي العلوم الدينية ،وع ى رأسها علوم القرآن الكريم،
ؤالاحاديث النبوية املطهرة ،والفقه ..وغ ﺮها ،ولعل معارفه العقلية
كانت شغله الشاغل الذي حرص ع ى إظهارﻩ ،والاع ﺮاف به ،وإفادة
الناس ا.
والبد من الاع ﺮاف العلم الصريح ي هذا املجال أن أفكار
الكافي ي عن علم التاريخ كما نستشفها من مختصرﻩ ،كان لها ٔالاثر
ٔالاك ﺮ ع ى كتابات السخاوي )املؤرخ املشاكس( ،صاحب )الت ﺮ
املسبوك ي ذيل السلوك( ،و)ٕالاعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ( ،فلوال
كتاب )املختصر ي علم التأريخ( للكافي ي ،ملا كان باإلمكان ظهور
كتاب )ٕالاعالن بالتوبيخ( للسخاوي ،فإن املسائل التاريخية ،وطريقة
عرضها ي كال الكتاب ن متفقة ً
تماما ،وال يوجد م ﺮر ألي محاولة
اف ﺮاضية تد ي وجود مصدر مش ﺮك لهما ،غ ﺮ أنه قد يكون من
الخطأ ذم السخاوي لعدم تقديرﻩ املناسب لكتاب الكافي ي وجهدﻩ
العلم املتم  ،فالسخاوي )حزب معارضة دائم( لكل ء وألي
ء ،لسابقيه وملعاصريه ،ويمكن القول بحيدة وعقالنية ي هذا
الصدد :أن السخاوي كان يحاول أن يملك زمام نفسه ،يحاول أن
ً
يعطي حلوال جديدة للمسائل ال أثارها غ ﺮﻩ ،سواء أكان الكافي ي
أم سواﻩ.
ً
كان السخاوي
واضحا ي عرض مسائله كلها ،بينما كان عرض
الكافي ي شديد ٕالايجاز ،ونظرة عابرة ع ى عناوين مؤلفات الرجل ن
تؤكد لنا ما ذكرناﻩ ،وال ننكر أن السخاوي -رغم ثرثرته الكث ﺮة -قد
ً
مأل فراغا كب ًﺮا لنوا ي علم التاريخ ي العلوم ٕالاسالمية ،وعليه فإن
هذا الرجل يستحق منا دراسة مطولة لو كان ي العمر بقية ،رغم
أن قد كتبت عنه دراست ن من قبل ي كتابي :معجم املؤرخ ن
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خلدون يدفعنا إ ى القول بأن الكافي ي كان من جملة املعارض ن
)(٩
ألفكارﻩ التجديدية.
أما كتاب شمس الدين السخاوي "ٕالاعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل
التاريخ" فقد جاء بتفصيالت وافية ملفردات مختصر الكافي ي،
ً
ً
موضوعيا للتطور الذي أحرزته الكتابات التاريخية
عرضا
وقدم
ومناهج البحث التاري ي ي ال ﺮاث ٕالاسالمي .ومن خالل استعراضه
ألنماط الكتابات التاريخية استطاع السخاوي أن يب ن طبيعة
العالقة الجدلية املتبادلة ب ن نمو املعرفة التاريخية وتطور مناهج
البحث التاري ي ،ويقدم ي نفس الوقت مرافعة أدبية رائعة ضد
الذين أ ادوا ّ
النيل من علم التاريخ وتحق ﺮ املؤرخ ن .و ي هذﻩ
ر
املرافعة استطاع أن يؤكد ما ذكرﻩ ابن خلدون والكافي ي بأن علم
التاريخ "فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعي ن
والتوقيت ،وأن موضوعه "ٕالانسان والزمان ،ومسائله وأحوالهما
املفصلة للجزئيات تحت دائرة ٔالاحوال العارضة املوجودة لإلنسان
و ي الزمان" ،وأن يوثق إلسهامات بعض املؤرخ ن من أمثال الط ﺮي
واملسعودي والب ﺮوني ،ويشيد بدورهم الرائد ي تراكم املعرفة
التاريخية وتطوير أنماط الكتابة وتثقيف منهج البحث التاري ي
ّ
الذي تجلت معامله ي أدبيات ابن خلدون ومن ساروا ع ى نهجه.
لقد حاول الكافي ي ي العصر الذي عاشه )عصر املوسوعات
واملؤلفات الضخمة( أن يكتب مختصرﻩ كي يظهر ي املقام ٔالاول
اهتمامه ملعالجة نظرية للتأريخ دون غ ﺮها من ٔالامور ،وعليه يمكن
القول وألول وهلة :إن رجلنا لم يحالفه التوفيق إ ى حد كب ﺮ
فالنصف الثاني من الصفحات العشرين من املخطوطة واملحفوظة
بقسم املخطوطات ي دار الكتب املصرية م يء بالقصص ،ال
تحتاج إ ى فحص وتمحيص ،وهذﻩ القصص دف م ا الكافي ي
كمؤرخ أن يوضح لنا ً
أمورا نظرية بحتة ،وهو ي هذا مثله مثل
معظم مؤر ي هذﻩ الحقبة ،و ي الواقع أن معظم هذﻩ الروايات
القصصية مجرد أمور خيالية أو عادية ،مجرد حكايات بعضها
متداول لدينا وبعضها مبالغ فيه بشكل ال يتفق مع العقل واملنطق،
أو ح مع ما قرأناﻩ ي الكتب السماوية املطهرة مثل حديثه عن
ٔالانبياء والرسل واملالئكة )عل م سالم ﷲ(.
حكايات الكافي ي تنتﻬ إ ى آخر كتابه حيث يعطينا بعض
املعلومات التاريخية ،وإذا كان النصف الثاني من املختصر ً
مليئا
بمادة مس لكة أو ال قيمة لها من وجهة نظر التمحيص العلم  ،فإن
القسم ٔالاول من الكتاب يعوض لنا ً
تماما نقائص القسم الثاني.
كتاب )املختصر ي علم التأريخ( أو )مختصر علم التأريخ( ،هو
أشهر كتب الكافي ي الجديرة باالعتبار وذلك ألصالة طريقته ،وجودة
كتابته ،وهو يتبع النظام املألوف ي التعريف العلم يرجع به إ ى
الفلسفة ٔالارسطو طاليسية ،ولعله يذكرنا ع ى الفور بكتب املقريزي
)املواعظ والاعتبار بذكر الخطط وٓالاثار( ،واملعروف لنا باسم
)خطط املقريزي( ،ال يبدأ صفحا ا هو ٓالاخر بثمان مسائل أرسطو
طاليسية ،ولعلنا نكون ع ى صواب إذا قلنا أن مصدر ٕالالهام املباشر
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املسلم ن ح القرن الثاني عشر الهجري ١٩٩١م ،و مؤرخون
مصريون من عصر املوسوعات ٢٠٠٠م.
ويبدو أن شيخنا الكافي ي ،كان ﺳ ء الحظ ،فإبداعه العلم
لم توازﻩ موهبة أو ملكة أدبية مواتية ي فن التعب ﺮ ٔالادبي ،فكل ما
يقوله من مالحظات تبدو وكأ ا رؤوس أقالم )ع ى حد تعب ﺮ ٔالاخوة
ي العراق الشقيق( ،محاضرات القيت ع ى مجموعة من طالب
الفقه ،مع مالحظة أن الاصطالحات الفنية ال كانت شائعة ي
عصر الكافي ي املوسو ي ،ي اصطالحات فقهية بحتة.
وإذا حاولنا استشفاف املع املضبوط لنص )املختصر ي علم
ً
غامضا بالنسبة لنا ،وهذا يرجع  -ي
التاريخ( ،يبقى ي بعض ٔالاحيان
رؤيتنا الخاصة -إ ى أن الرجل عالم ،وال ضرر وال ضرار أن تخون
العالم قدرات التعب ﺮ الواضح عن نفسه ،غ ﺮ أن أفكارﻩ تبدو ي
ٔالاخرى غامضة !! ،ولعل علة ذلك أن هذﻩ ٔالافكار لم تأخذ حظها
من النضج والاستواء ي ذهن عالم موسو ي مثل الكافي ي.
أعود بك إ ى مخطوطة )املختصر ي علم التأريخ( ،و ي مرجعنا
ي الحديث عن علم التأريخ ي فكر الكافي ي ،حيث أجدها قد
كتبت بعد ثمانية أيام فقط ال غ ﺮ من تاريخ ان اء مؤلفها من كتاب ا
ي سنة  ٨٦٧هـ ،ويبدو أن أجدادنا )رحمة ﷲ عل م أجمع ن( كانوا
ال يعانون من أزمة نشر ،أو من غالء دائم ي خامات الطباعة ،كما
)(١٠
هو الحال ي أيامنا الصعبة هذﻩ.
ونقلب ي مخطوطة الكافي ي لنع ﺮ ع ى اسم ناسخ املختصر،
إنه تلميذﻩ البار ع ي بن داود الجوهري املؤرخ ،الذي ولد سنة ٨١٩
هـ ،وتو ي سنة  ٩٠٠هـ ،وحدثنا عنه ابن إياس ي الجزء الثاني من
كتابه املشهور )بدائع الزهور ي وقائع الدهور( ،كما حدثنا عنه
العالمة كارل بروكلمان ي تاريخه ،إال أنه –وكاملعتاد– نجد
السخاوي يجعل من هذا الرجل شخصية رديئة ً
جدا ،دون أدنى
مناسبة !! ؟؟
ي مكتبة معهد املخطوطات العربية ي القاهرة ،نجد صورة
فوتوغرافية لكتاب )املختصر( للكافي ي ،و ي طبق ٔالاصل لصورت ن
متواجدت ن ي مكتبة )آيا صوفيا( ال ﺮكية ،هذﻩ املخطوطة نسخت
ي يوم الخميس املوافق  ٢٣من شهر شعبان لسنة..؟ ،لم أتمكن من
قراءة السنة أو بقية الكتابة ،ولعلها تكون نفس السنة ال تم ف ا
تأليف املختصر ،غ ﺮ أن يوم الثالث والعشرين من شهر شعبان
سنة  ٨٦٧هـ يوافق  ١٣من شهر مايو سنة ١٤٦٣م يصادف يوم
جمعة !! ؟؟
كما نالحظ؛ أن النسخة املخطوطة ال كت ا الجوهري كت ا
الستعماله الخاص ،وهذا يتضح من خطها الرديء ً
جدا ،والذي
يصعب قراءته .أما النسختان املتواجدتان ي تركيا فكات ما تلميذ
آخر للكافي ي ،يد ى "يح بن محمد الدمسيﺴ " ،والذي ولد سنة
ً
ً
 ٨٢٣هـ ،وكان هو ٓالاخر مثل ع ي بن داود الجوهري مؤرخا وتلميذا
ً
ودودا للكافي ي ،وال ء املث ﺮ للدهشة أن الدمسيﺴ ظل ع ى
عالقة وطيدة وقوية بالسخاوي ،بعكس الجوهري ،وعندما كتب

السخاوي كتابه )الضوء الالمع( وبالتحديد الجزء ٔالاول ،كان
ً
حيا يرزق ،فحظى بقسط وافر من مديح السخاوي،
الدمسيﺴ
وع ى غ ﺮ العادة السخاوية املعروفة!! ويتضح من نسخة الدمسيﺴ
أ ا نسخت أو كتبت للنشر )للبيع( ،ولذلك كتبت بخط واضح ،خط
جيد ومقروء ،والكتابة الرديئة ي نسخة الجواهري ال تع جودة
النص ،فالنص مفكك ومكتظ باألخطاء ٕالامالئية واللغوية
ؤالاسلوبية ،عكس نسخة الدمسيﺴ .
والجدير بالذكر هنا؛ أن نؤكد ع ى أن حديثنا عن الكافي ي هذا
ال يغ عن دراسة عميقة لهذا الرجل ،دراسة علمية تظهر دورﻩ
املوسو ي ،وإضافاته املفيدة ي العلوم العقلية والنقلية.
السيوطي يتكلم عن محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود
الرومي الحنفي ،ومح الدين ،أبو عبد ﷲ الكافي ي ،ويمتدح
ذاكرا أنه الزمه ملدة ً ١٤
أستاذيته ي كتابه )حسن املحاضرة(ً ،
عاما،
ً
واصفا إياﻩ باملحقق ،وعالمة الدنيا ،أو عالمة
وتلقى العلم ي حلقته
الوقت ،وأستاذ الدنيا ي املعقوالت ،وأنه تو ى سنة  ٨٧٩هـ.
لقد تلقى الكافي ي علومه ع ى يد ال ﺮهان حيدرة ،والشمس بن
الع ﺮي ،وغ ﺮهم من جهابذة العلم ي تلك الف ﺮة ال عاشها وتقدم
ي فنون املعقول ،ح صار إمام الدنيا ،وصاحب التصانيف
العديدة .وجميع أعمال الكافي ي )ما عدا القليل ً
جدا( مازالت
مخطوطة ،لم ترى النور ح ٓالان ،وها نحن نقدمها ألهل الدرس
والتحقيق ،لعلها تجد َم ْن يتناولها ،ويعرف ا ٔالاجيال املتعطشة
ملعرفة تراث ٔالاجداد الجاد املفيد .وإليك بعض عناوين مؤلفات
الكافي ي:
) (١مختصر ي علم التأريخ.
) (٢أنوار السعادة ي شرح كلم الشهادة.
) (٣منازل ٔالارواح.
) (٤معراج الطبقات.
) (٥قرار الوجد ي شرح الحمد.
) (٦نزهة املغرب ) ي علم النحو(.
) (٧التيس ﺮ ي قواعد التفس ﺮ.
) (٨حل ٔالاشكال ) ي علم الهندسة(.
)ٕ (٩الاحكام ي معرفة ٕالايمان ؤالاحكام.
)ٕ (١٠الاملاع بإفادة )لو( الامتناع.
) (١١جواب ي تفس ﺮ } :والنجم إذا هوى .{..
) (١٢مختصر ي علم ٕالارشاد.
) (١٣شرح كتاب ابن هشام ي النحو .
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كانت وفاة الكافي ي ليلة الجمعة ،املوافق الرابع من جمادى
ٔالاو ى ،سنة  ٨٧٩هـ ،أي بعد عام ن فقط من سقوط ٔالاندلس ،وقد
رثاﻩ الشاعر املشهور ع ى أيامه "الشهاب املنصور" ،بأبيات مطلعها:
بكت ع ى الشيخ مح الدين كافي ي
عيوننا بدموع من دم املهج
كان أسارير هذا الدهر من درر
تز ي فبدل ذاك الدر بالسح.
رحم ﷲ الكافي ي وجزاﻩ خ ًﺮا عما قدم للعلم واملعرفة

 V 
Ł ŽÚ]ç
]ş
) (١سيد الناصري وحس ن ربيع ،دراسات ي علم التاريخ ومناهجه ،كلية
ٓالاداب ،جامعة القاهرة ،١٩٧٧ ،ص ) .١٣٤ – ١٢٥باختصار من عندنا(
) (٢ع ي أدهم ،تأريخ التاريخ ،سلسلة كتابك ،دار املعارف ،القاهرة ،١٩٨٩ ،ص
.١٥ – ١٢
) (٣يسري عبد الغ عبد ﷲ ،مؤرخون مصريون من عصر املوسوعات ،الهيئة
املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،٢٠٠٠ ،ص  ٦١وما بعدها.
) (٤الزرك ي ،موسوعة ٔالاعالم ،مادة :الكافي ي ،حرف الكاف ،طبعة ب ﺮوتية،
.١٩٩٠
) (٥فرانز روز نشال ،علم التاريخ عند املسلم ن ،ترجمة :صالح الع ي ،مراجعة:
محمد توفيق ،مؤسسة فرانكل ن للطباعة والنشر ،بغداد ،١٩٦٣ ،الجزء
الخاص بكتاب الكافي ي :املختصر ي علم التاريخ.
) (٦سالم أحمد محل ،املنظور الحضاري ي التدوين التاري ي عند العرب،
سلسلة كتاب ٔالامة ،العدد  ،٦٠قطر ،الفصل الثاني ،نشأة التدوين التاري ي
واملنظور الحضاري.
) (٧أحمد إبراهيم أبو شوك ،علم التاريخ :إشكاالت املنهجية ومشروعية
ٔالاسلمة ،مجلة إسالمية املعرفة ،املعهد العالم للفكر ٕالاسالمي ،واشنطن،
العدد رقم  ،٢٤ص  ٤ـ .٧
ً
) (٨يسري عبد الغ عبد ﷲ ،الكافي ي مؤرخا ،مقالة نشرت ي مجلة من ﺮ
ٕالاسالم ،املجلس ٔالاع ى للشئون ٕالاسالمية ،القاهرة ،عدد رجب ١٤٠٥ ،هـ،
ص .٦٥ – ٦١
) (٩ناظم مهنا ،التاريخ والرواية التاريخية ،صحيفة تشرين السورية ،عددها
الصادر ي  ١٨مارس . ٢٠١٢
) (١٠وبالطبع أنا ال أتحدث عن النشر عن طريق ٕالان ﺮنت الذي يسمح لكل َمنْ
هب ودب ع ى وجه البسيطة أن يقول أي ء وكل ء ،دون أي ضابط أو
رابط ،أو مراعاة ألصول وقواعد النشر العلم املح ﺮم ،اللهم إال بعض
الاستثناءات النادرة ً
جدا مثل مجلتنا الجادة املتم ة ال تكرمت بنشر هذﻩ
السطور )دورية كان التاريخية(.
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أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ
مفتش آثار إسالمية
املجلس ٔالاع ى لآلثار
ٕالاسكندرية – جمهورية مصر العربية

Andrew C. Hess
The Ottoman Conquest of Egypt (1517) and the
Beginning of the Sixteenth-Century World War,
International Journal of Middle East Studies, Vol. 4,
No. 1 (Jan., 1973), pp. 55 - 76.

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ:

أندرو هس ،الفتح العثماني ملصر ١٥١٧م وبداية الحرب العاملية
للقرن السادس عشر /ترجمة وتعليق :أحمد سالم سالم ع ي-.
دورية كان التاريخية -.العدد الواحد والعشرون؛ سبتم ﺮ .٢٠١٣
ص .١٤٧ – ١٣٤
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إن التغ ﺮات الك ﺮى ي العالقات ب ن القوى العظم خالل القرن
الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر تدلل مرة أخرى ع ى
أهمية تلك ٔالارض ال شهدت كل العصور ،أال و ى مصر (١).إن
الدارس ن لالكتشافات البحرية الغربية أدركوا أهمية موقع مصر ي
الخطط ٕالام ﺮيالية لل ﺮتغال أثناء توسعها ي املحيط الهندي بعد
سنة ١٤٨٨م .ولكن عندما حاولت ال ﺮتغال السيطرة ع ى تجارة
البحر ٔالاحمر والخليج الفارﺳ  ،أحضرت التاريخ املصري بقوة داخل
محيط الاهتمام العلم ٔالاوروبي ،ولم يكن الفتح امل امن
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)Andrew C. Hess, The Ottoman Conquest of Egypt (1517
and the Beginning of the Sixteenth-Century World War,
International Journal of Middle East Studies, Vol. 4, No.
1 (Jan., 1973), pp. 55-76.

) (٢الكتاب الغربيون الذين أدركوا أهمية الفتح العثماني ملصر:
Fernand Braudel, La Mediterranee et le monde
mediterraneena l'e'poqued e Philippe II, 2nd ed. (2 vols.,
Paris, 1966), vol. ii, pp. 16-18; and Vitorino de
Magalhaes Godinho, 'A viragem mundial de 1517-1524
eo o imperio portugues', in Ensaios Sobre Historia de
Portugal (2 vols., Lisbon, 1968), vol. II, pp. 141-53. The
arguments contained herein owe much to the scholarly
exchange that took place at the University of
Washington conference on 'Islam in the Later Middle
Ages', 19 - 21 June I970.
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) (١ترجع أهمية هذا املقال إ ى تناوله الفتح العثماني للشام ومصر ،وأهميته ع ـى
الصعيد العالم من منظور شامل ال يقف عند الحدود الشرق أوسطيه ،ولم
يقــف كاتبــه عنــد املالبســات ال ـ أحاطــت بــالفتح ،كمــا فعــل الكث ــﺮون ،وإنمــا
تنــاول الكث ــﺮ مــن ٔالاحــداث العامليــة ال ـ ربمــا قــادت إ ــى هــذا الفــتح ،أو ترتب ـت
عليه ي وقت الحق .أما عن كاتب هذا املقـال فهـو أنـدرو هـس Andrew C.
ً
 ،Hessأستاذ الدبلوماسية ،والذي عمل مدرسا بالجامعة ٔالامريكية بالقاهرة
بعــد حصــوله ع ــى الــدكتوراﻩ ــي التــاريخ ودراســات الشــرق ٔالاوســط مــن جامعــة
ً
ً
هارف ـ ــارد  Harvardع ـ ــام ١٩٦٦م ،ث ـ ــم عم ـ ــل أس ـ ــتاذا مس ـ ــاعدا ـ ــي الت ـ ــاريخ
بجامع ــة تيمب ــل  Templeبـ ـ ن ع ــامي ١٩٧٨ – ١٩٦٧م ،ث ــم ش ــغل مناص ــب
تنفيذيــة بشــركة الب ــﺮول العربيــة ٔالامريكيــة ــي الظه ـران بالســعودية ب ـ ن عــامي
ً
ً
١٩٨٤ – ١٩٧٨م ،ومنـ ـ ــذ عـ ـ ــام ١٩٨٤م عمـ ـ ــل أسـ ـ ــتاذا للدبلوماسـ ـ ــية ومـ ـ ــديرا
ل ﺮن ــامج غ ــرب آس ــيا والحض ــارة ٕالاس ــالمية ــي كلي ــة فليتش ــر
Fletcher
 . Schoolانظر نص املقال:

لإلم ﺮاطورية اململوكية من قبل العثماني ن سنة ١٥١٧م ،ليؤثر ع ى
كتابة تاريخ العالم الغربي .لم يدفع الاستيالء ع ى سوريا ومصر وبالد
العرب العثماني ن فقط إ ى موقع القيادة داخل املجتمع ٕالاسالمي
الكب ﺮ ،ولكنه ً
أيضا أعطى املوارد الكافية لنظام استانبول لتحقيق
مشروع قو ا ي الشمال ح الوصول إ ى أبواب فيينا و ي الغرب
ح مضيق جبل طارق .ولنا أن نتساءل هل ملسافة هذا الفتح أن
ً
تلعب ً
دورا أك ﺮ نشاطا ي تاريخ أوروبا أك ﺮ من أي وقت م ؟ من
الواضح أن الجواب ع ى هذا السؤال ينطوي ع ى عقد املقارنة ب ن
تاريخ ٕالام ﺮيالية ٔالاوروبية والشرق ٔالاوسط خالل عصر ال ضة .إال
أن اتخاذ الخطوات الالزمة لكسر التقسيمات التاريخية املصطنعة
يمنع عقد هذﻩ املقارنة ،فليس هناك من شك ي أن انتصار سليم
ً
الشرس ع ى ٕالام ﺮاطورية اململوكية كان حدثا كب ًﺮا ي تاريخ كل من
)(٢
أوروبا والشرق ٔالاوسط.
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إن الطريقة ال اق ﺮب ا الباحثون ٔالاوروبيون من التاريخ
َ
العثماني قد أثرت بشكل كب ﺮ ع ى الصورة املوروثة ال تظهر ي
الدراسات املتعلقة بآسيا وأوروبا ،خالل التوسع امل امن لكل من
الدول ٔالاوروبية والدولة العثمانية ي عصر ال ضة .وبالنسبة للكث ﺮ
من املؤلف ن الغربي ن ،كان مطلع القرن السادس عشر هو الف ﺮة ال
َ
نقلت ف ا رحالت املحيطات مركز النشاط السياﺳ ي العالم من
السهوب ٔالاوراسية إ ى شواطئ املحيط ٔالاطلﺴ ً (٣).
بناء ع ى هذا
التوجه ،س ى الكتاب الغربيون إ ى توضيح تفرد وأهمية املالحة
ٔالايب ﺮية عن طريق املقارنة ب ن ٕالانجازات واسعة النطاق للرحالت
ٔالاوروبية والخمول الواضح للمجتمع ٓالاسيوي .وبالتا ي ،ملاذا أصبح
فشل املجتمعات ٓالاسيوية ي الرد ع ى التغي ﺮ الحادث ي العالقات
ً
موضوعا
املتبادلة ب ن العالم الغربي والشرق بعد سنة ١٥٠٠م،
ً
قياسيا أدى إ ى دراسات خاصة حول كيفية عدم تطوير املجتمعات
ً
ٓالاسيوية ملؤسسات مماثلة لتلك ال ي الغرب بدال من منح
ُ
املجتمعات الشرقية ترابطها (٤).و ي نفس الوقت ،أنتجت مؤلفات
هائلة للكتاب الغربي ن عن تأث ﺮ استكشاف املحيطات ع ى جميع
أنحاء العالم .رغم ذلك ،انخفض بشكل طبي ي وزن هذا الجهد
للتجربة متعددة الثقافات ع ى الجانب ٔالاوروبي ،وبالتا ي صرف
الانتباﻩ ً
)(٥
بعيدا عن التاريخ الداخ ي ألوراسيا.
عـن غ ـﺮ قصـد ،عــزز عمـل املستشـرق ن بتــاريخ الشـرق ٔالاوسـط ــي
الف ﺮة املبكرة مـن التـاريخ الحـديث ،الطريقـة ال ـ تصـور ـا املؤرخـون
الت ــاريخ العثم ــاني .فق ــد كان ــت ف ــﺮة الت ــاريخ العثم ــاني ــي ٔالاق ــل تق ـ ً
ـدما
مــن ب ـ ن عصــور التــاريخ ٕالاســالمي .ونتيجــة لــذلك فــإن الحجــج ال ـ ال
ترتك ــز ع ــى قاع ــدة واس ــعة م ــن املص ــادر ال ﺮكي ــة فيم ــا يتعل ــق بالط ــابع
املتخل ـ ــف للت ـ ــاريخ العثم ـ ــاني خ ـ ــالل عص ـ ــر ال ض ـ ــة تث ـ ــﺮ القلي ـ ــل م ـ ــن
الاســتجابة (٦).و ــي ٓالاونــة ٔالاخ ــﺮة فقــط ،بــدأ العثمــانيون ــي إنتــاج قــدر
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كب ـ ــﺮ مـ ــن دراسـ ــات التـ ــاريخ الحـ ــديث ،إال أن ذلـ ــك حـ ــدث ع ـ ــى نطـ ــاق
واسـ ــع ـ ــي القـ ــرن التاسـ ــع عشـ ــر .وعـ ــالوة ع ـ ــى ذلـ ــك ،إذا قمنـ ــا بعقـ ــد
املقارنــة ب ـ ن عمــل الكتــاب الغــربي ن الــذين قــاد م مخــاوفهم للتعليــق
ع ـ ــى ت ـ ــاريخ الش ـ ــرق ٔالاوس ـ ــط خ ـ ــالل عص ـ ــر ال ض ـ ــة ،وبـ ـ ـ ن دراس ـ ــات
املستشـ ــرق ن لـ ــنفس تلـ ــك الف ـ ــﺮة ،نجـ ــد أنـ ــه نـ ـ ً
ـادرا مـ ــا يتعامـ ــل هـ ــذان
ً
الفريقــان مــن البــاحث ن مــع مشــاكل أو مســائل مماثلــة ،هــذا فضــال عــن
أ مــا ال يتحــدثان إ ــى نفــس الجمــاه ﺮ .ونتيجــة كــل هــذا هــو أن صــورة
آسيا غ ﺮ الفعالة ي القرن السادس عشر ،وبالتـا ي الدولـة العثمانيـة،
هيمنت ع ى جزء كب ﺮ من املؤلفات التاريخية ي العالم.
عن ــدما نعق ــد املقارن ــة ب ـ ن الت ــاريخ العثم ــاني ــي الق ــرن ن الخ ــامس
عش ــر والس ــادس عش ــر وبـ ـ ن الع ــرض الح ــا ي لت ــاريخ الش ــرق ٔالاوس ــط
عش ــية ال ــرحالت ٔالاوروبي ــة للمحيط ــات ،ال نج ــد فق ــط دول ــة آس ــيوية
نشــطة ج ـ ًـدا ــي الواق ــع ،ولك ــن نج ــد ً
أيضــا صــعود الغ ــرب امل ـ امن م ــع
ص ــعود دول ــة إس ــالمية أث ــرت ع ــى أوروب ــا وت ــأثرت ــي ٔالاخ ــرى بالثقاف ــة
الغربيـ ــة إ ـ ــى حـ ــد كب ـ ــﺮ .ولبيـ ــان الصـ ــدام ب ـ ـ ن وجهـ ــة النظـ ــر ٔالاوروبيـ ــة
للت ـ ــاريخ الس ـ ــل آلس ـ ــيا ،وبـ ـ ـ ن حقيق ـ ــة الت ـ ــأث ﺮ ٕالاس ـ ــالمي ال ﺮك ـ ــي ع ـ ــى
ً
الغ ــرب ،يج ــب ط ــرح س ــؤالا ح ــول درج ــة وتوزي ــع الق ــوة ٕالام ﺮيالي ــة ب ـ ن
الــدول املحيطــة بــالبحر املتوســط خــالل عصــر استكشــاف املحيطــات.
منـ ــذ ذلـ ــك الح ـ ـ ن ،ـ ــي مطلـ ــع القـ ــرن السـ ــادس عشـ ــر ،يكـ ــون التـ ــاريخ
العثمـاني الغ ــﺮ مـدروس نسـ ًـبيا ً
حكمــا ع ـى قــوة هـذﻩ ٕالام ﺮاطوريــة فيمــا
ً
يتعلــق بالــدول ٕالاســالمية ؤالاوروبيــة ع ــى الســواء ،والــذي يقطــع شــوطا
ً
ط ــويال نحـ ــو رسـ ــم ص ــورة أك ـ ــﺮ صـ ــحة لت ــاريخ القـ ــرن السـ ــادس عشـ ــر.
بمجـ ـ ـ ــرد تطبيـ ـ ـ ــق املعلومـ ـ ـ ــات الجديـ ـ ـ ــدة بنـ ـ ـ ـ ًـاء هـ ـ ـ ــذا التوجـ ـ ـ ــه لعصـ ـ ـ ــر
الاكتش ــافات ،ال يظه ــر لن ــا انتق ــال الس ــيطرة ع ــى الع ــالم إ ــى ش ــواطئ
املحيط ٔالاطلﺴ  ،ولكن عن طريق الدول املطلة ع ى البحر املتوسط،
وال ـ ـ تكشـ ــف عـ ــن حـ ــركت ن إم ﺮيـ ــاليت ن عظيمت ـ ـ ن ،واحـ ــدة أوروبيـ ــة
ؤالاخــرى تركــو إســالمية ،يــتم التأكيــد مــرة أخــرى ع ــى أهميــة دور مصــر
ي تاريخ العالم.
يش ـ ﺮ ع ــدد الحــروب ال ـ وقعــت داخــل حــدودها أو بــالقرب م ــا،
ً
إ ــى أن مصــر كانــت ً
دومــا هــدفا للســيطرة ٕالام ﺮياليــة مــن قبــل آخــرين،
بسبب موقعها الجيوس ﺮاتي ى ) (geostrategicوقدر ا ع ى ٕالانتاج
ً
ــي ف ــﺮة م ــا قب ــل العص ــر الح ــديث ،ه ــذا فض ــال ع ــن ف ــائض الحب ــوب
الكب ــﺮ مــن الحقــول الغنيــة ذات القيمــة الكب ــﺮة ع ــى طــول النيــل .مـن
ناحي ــة أخ ــرى س ــهلت املوان ــع الطبيعي ــة والق ــدرة ع ــى تعبئ ــة الجي ــوش
الكب ـ ـ ــﺮة ال ـ ـ ــدفاع ع ـ ـ ــن مص ـ ـ ــر ،وس ـ ـ ــمحت م ـ ـ ــن وق ـ ـ ــت آلخ ـ ـ ــر بتك ـ ـ ــوين
إم ﺮاطوريــة مص ــرية ،كمــا ح ــدث ــي الق ــرن الثالــث عش ــر عنــدما أنش ــأ
العبيــد مــن ٔالات ـراك الدولــة اململوكيــة .ولكــن ــي القــرن الخــامس عشــر
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حــدثت تغي ـﺮات كب ــﺮة ــي تركيبــة س ـلطة الدولــة خــارج منطقــة الهــالل
الخصــيب بــالتوازي مــع انخفــاض القــوة الاقتصــادية وتماســك سياســة
الطبقة الحاكمة اململوكية ،لتمهيد الطريق لهجوم جديد ع ى مصر.
مــدت رحــالت ميــنج ) (٧)(Mingالبحريــة إ ــى بحــر العــرب ــي بدايــة
الق ـ ـ ــرن الخ ـ ـ ــامس عش ـ ـ ــر ،الت ـ ـ ــأث ﺮ الص ـ ـ ــي إ ـ ـ ــى ح ـ ـ ــدود ٕالام ﺮاطوري ـ ـ ــة
ُ
اململوكية .وقد عرض الك ﱠتـاب تفسـ ﺮات متنوعـة لسـبب هـذﻩ الـرحالت
م ـ ـ ــا :تعطيـ ـ ــل طـ ـ ــرق القوافـ ـ ــل ٔالاوروبيـ ـ ــة ٓالاسـ ـ ــيوية بواسـ ـ ــطة تيمـ ـ ــور
والحمـ ــالت الصـ ــينية ،ووصـ ــول املصـ ــالح التجاريـ ــة ملكـ ــان السـ ــلطة ـ ــي
الــبالط الصــي أثنــاء الف ــﺮة املبكــرة لحكــم ميــنج ،ومحاولــة املســئول ن
لدى مينج وضع الحدود البعيدة داخل إطار النظـام الصـي العـالم ،
والجمع ب ن ما سبق وغ ﺮ ذلك من الدوافع املجهولةً .أيـا كـان السـبب،
ً
أرس ــل الص ــينيون أس ــاطيال كب ــﺮة إ ــى البح ــار غرب ــي الهن ــد بـ ـ ن ع ــامي
ً
وأيضـا ألســباب غ ـﺮ معروفــة ،لـم يــؤد ظهـور الســفن
١٤٠٥م و١٤٣٩م.
الصـينية تحـت قيـادة ٔالادم ـﺮال تشـنج هـو ) (Cheng Hoأمـام املراكـز
التجاري ــة الغني ــة ــي الخل ــيج الفارﺳـ ـ وال ــيمن ،إ ــى اجت ــذاب املمالي ــك
للدخول ي حرب بحرية مـع الصـيني ن .و ـي وقـت الحـق ،عنـدما تراجـع
محــيط النظــام السينوســن ﺮى العــالم ) Sinocentric World
 (٨)(Orderلس ـ ــاللة مي ـ ــنج س ـ ــنة ١٤٣٣م ،واص ـ ــل املس ـ ــلمون تط ـ ــوير
تج ــار م املربح ــة م ــع الهن ــد وال ـ اعتم ــدت عل ــا الدول ــة اململوكي ــة ــي
العائدات الضريبية أك ﺮ فأك ﺮ .وألن الانسحاب الصـي لـم يحفـز ع ـى
منافسة جديدة ب ن الدول الك ﺮى ٔالاخرى ي مناطق املحـيط الهنـدي،
كــان هنــاك حــافز كــا ي لــدى املماليــك للتوســع ــي املنــاطق الجنوبيــة غ ــﺮ
املناســبة لثقافــة الفروســية ملجــتمعهم العســكري .ونتيجــة لــذلك ظلــت
الح ــدود الجنوبي ــة للمح ــيط الهن ــدي هادئ ــة م ــن الناحي ــة السياس ــية،
منــذ منتصــف القــرن الخــامس عشــر ح ـ مطلــع القــرن الســادس عشــر
)(٩
عندما وصل ال ﺮتغاليون مسلح ن فجأة إ ى تلك الحدود الجنوبية.

وعن وجهة النظر الصينية للعالقات الدولية انظر:

The Chinese World Order, ed. John King Fairbank
(Cambridge, Massachusetts, I968), passim.

Vladimir F. Minorsky, 'La Perse au XVe siecle', in Iranica
(Tehran, I964), pp. 317-26

عن الجيش والتاريخ ٕالاداري ألسرة ٓالاق قيونلو والعثماني ن قارن:

V. Minorsky, Persia in A.D. I478-1490, in Royal Asiatic
Society Monographs, vol. xxvi (London, 1957), pp. 20-4,
36-4I, 63, 88, i i6, with Mehmed Nesri, Kitab-z CihanNuma (2 vols., Ankara, 1949 57), vol. II, p. 819; Ibn
Kemal, Tevarih-i-Al-i Osman. VII Defter, photo.
reproduction in vol. I, transcription and criticism in vol.
II by Serafettin Turan (hereafter all references to vol. ii,
cited as Ibn Kemal) (Ankara, 1954-7), vol. II, pp. 316I9, 338-9; R. M. Savory, 'The Struggle for Supremacy in
Persia after the Death of Timur', Der Islam, vol. XL
(I964), pp. 35-65; and Paul Wittek, 'De la defaite
d'Ankara a la prise de Constantinople', Revue des etudes
islamiques, vol. I2 (1938), pp. I-34.

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

L'tgypte sous le regne de Barsbay 825-841/1422-1438
(Damas, I96I), pp. 197-237.

) (١٠تلخيص ٔالاحداث ال وقعت ي فارس ي القرن الخامس عشر ي:
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) (٧ــي أس ـرة مي ــنج ال ـ حكم ــت الص ـ ن فيم ــا ب ـ ن ع ــامي ١٦٤٤ – ١٣٦٨م تح ــت
اســم )إم ﺮاطوريــة ميــنج العظم ـ ( وال ـ كانــت آخــر ٔالاســر الحاكمــة مــن قوميــة
الهان الصـينية ،وكانـت قـد حلـت محـل سـاللة يـوان املغوليـة الحاكمـة ،وصـلت
إ ــى ذروة قو ــا أواخــر القــرن الرابــع عشــر وأوائــل القــرن الخــامس عشــر ،حيــث
امتــدت ٕالام ﺮاطوريــة إ ــى كوريــا الشــمالية ومنغوليــا وأقــاليم تركســتان ووصــلت
أساطيلها إ ى املحيط الهندي وبحر العرب ً
غربا) .امل ﺮجم(
) (٨هـو مصــلح يشـ ﺮ إ ــى قوميـة الهــان الصــينية ال ـ تمثـل حــوا ي  %٩٢مــن الشــعب
الص ــي  ،وتنتش ــر كأغلبي ــة ــي بل ــدان أخ ــرى ــي الش ــرق ٔالاق ـ ـ مث ــل ت ــايوان
َ
وســنغافورة ،و ــي مرحلــة مــا قبــل العصــور الحديثــة كانــت قوميــة الهــان تعت ــﺮ
الصـ ـ ن ــي الحض ــارة الوحي ــدة ــي الع ــالم ،وم ــا ع ــداها م ــن الش ــعوب وال ــدول
ٔالاخرى هم من ال ﺮابرة ولكن بدرجات مختلفة) .امل ﺮجم(
) (٩تــم تغطيــة السياســة اململوكيــة ــي البحــر ٔالاحمــر أثنــاء رحــالت ميــنج ــي املح ـيط
الهندي بواسطة:

إن حقبة الحرب الطويلة ع ى الحـدود الشـمالية الشـرقية للدولـة
اململوكيــة كانــت قــد عملــت لعــدة قــرون ع ــى الوصــول باإلم ﺮاطوريــات
القويــة ــي آســيا الوســطى إ ــى الاق ـﺮاب مــن اي ــا ــي منتصــف القــرن
الخــامس عشــر .فبعــد وفــاة تيمــور ســنة ١٤٠٥م ،بــدأت ٕالام ﺮاطوريــة
ال ـ أنشــأها ــي الانقســام إ ــى وحــدات سياســية متأقلمــة إ ـى حــد كب ــﺮ
مـ ــع سياسـ ــة السـ ــهوب .وبحلـ ــول منتصـ ــف القـ ــرن الخـ ــامس عشـ ــر تـ ــم
تأسـ ــيس مجموعـ ــة مـ ــن السـ ــلطنات الصـ ــغ ﺮة اسـ ـ ً
ـتنادا ع ـ ــى العناصـ ــر
ال ﺮكمانيــة ،وال ـ انفصــلت عــن وســط آس ــيا وقلــب ٔالارا ـ ٕالايرانيــة
ال ـ كانــت موحــدة فيمــا ســبق .ــي ح ـ ن َم َنــع عــدم اســتقرار السياســة
البدوي ــة ،تش ــكيل إم ﺮاطوري ــة س ــهوب رئيس ــية جدي ــدة ،وق ــد أص ــابت
التكنولوجي ـ ــا الحربي ـ ــة ـ ــي ٔالاخ ـ ــرى القواع ـ ــد العس ـ ــكرية لل ـ ــدول ال ـ ـ
حافظــت ع ــى الطــابع ال ﺮكــو -مغــو ى .فقبــل خمسـ ن ً
عامــا مــن الحملــة
الكارثيــة للحــاكم التيمــورى أبــي ســعيد بــن تيمــور ســنة ١٤٦٨م ،حشــد
العثم ــانيون املع ــدات الحربي ــة الحديث ــة قبال ــة أس ــوار القس ــطنطينية.
لق ــد بش ــرت ك ــل م ــن امل ــدافع ؤالاس ــلحة الناري ــة ؤالاس ــاطيل ً
جنب ــا إ ــى
جنـ ــب مـ ــع كـ ــل التقنيـ ــات الحضـ ــارية القائمـ ــة لقيـ ــادة ودعـ ــم وحـ ــدات
عسكرية معقدة ،ب اية ف ﺮة طويلـة مـن اسـتخدام ٔالاسـهم ـي الرمايـة،
ونقـ ــل القي ـ ــادة العس ـ ــكرية ـ ــي الش ـ ــرق م ـ ــن وسـ ــط آس ـ ــيا إ ـ ــى املنطق ـ ــة
ٔالاوراس ـ ــية لش ـ ــرق البح ـ ــر املتوس ـ ــط .ل ـ ــم يق ـ ــم فق ـ ــط اس ـ ــتخدام ه ـ ــذﻩ
ٔالاس ــلحة الناري ــة ع ــى نط ــاق واس ــع بتحوي ــل الت ــوازن التكنول ــو ي ض ــد
رمـ ـ ــاة السـ ـ ــهام ،إال أن ٔالادوات الحديثـ ـ ــة الخاصـ ـ ــة بـ ـ ــالحروب خلقـ ـ ــت
متطلب ــات مالي ــة جدي ــدة للسياس ــة ٕالام ﺮيالي ــة .و ــي الق ــرون القادم ــة،
سيكون التنظيم املمنهج واستخراج الضرائب من كافة املصـادر ،ع ـى
قــدر عنصــر قــوة ٕالام ﺮاطوريــة ،كمــا يمكــن أن تفعــل ٔالاســلحة الناريــة.
هنا ً
أيضا لم تكن السياسة الحاكمة لـدول السـهوب بآسـيا الوسـطى -
ال ـ تق ــوم ع ــى اقتص ــاد الر ــي  -لتتنــافس م ــع الب ﺮوقراطيــة الناش ــئة
لإلم ﺮاطوريـ ــة الواقعـ ــة ـ ــي الشـ ــمال الغربـ ــي ،ـ ــي عصـ ــر أصـ ــبحت فيـ ــه
ً
الس ـ ــيطرة ع ـ ــى من ـ ــاطق زراعي ـ ــة كب ـ ــﺮة فض ـ ــال ع ـ ــن التج ـ ــارة البحري ـ ــة
)(١٠
عوامل حاسمة.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١٣٦

ﺗﺮﺟﻤﺎت

) (١١عن مشاكل الحدود ي الجزء املبكر من القرن الخامس عشر ،انظر:

Ahmad Darrag, L'Egypte, pp. 5-7, 162, 381, 391- 9.

Abi Bakr-i Tihrani, Kitdb-i Diyarbakriyye, ed. Necati
Lugal and Faruk Sumer (2 vols., Ankara, I962-4) vol. H,
pp.553 – 4.

وعن هزيمة العثماني ن لآلق قيونلو سنة ١٤٧٣م:

Ibn Kemal, pp. 353 – 8.
(12) A. S. Ehrenkreutz, 'Contributions to the Knowledge
of the Fiscal Administration of Egypt in the Middle
Ages', BSOAS, vol. XVI/3 (I954), PP. 502-I4.

C. R. Boxer, The Portuguese seaborne Empire 1415-1825
(New York, I969), pp.1-38

وعن الجانب الاقتصادي للنشاط ال ﺮتغا ي ي أفريقيا انظر:

Vitorino Magalhaes-Godinho, L'Economie de l'empire
portugais aux XVe et XVIe siecles (Paris, I969), pp. 33-4,
et passim
(17) Ibid. pp. I7-3I, 290-310, 550-5, 783.
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أم ــا ع ــن الص ـراع ب ـ ن العثم ــاني ن واملمالي ــك ع ــى النف ــوذ ــي ب ــالط ٓالاق قيونل ــو بع ــد
سنة ١٤٥٣م انظر:

) (١٣ش ــعب هن ــدو  -أوروب ــى ك ــان يع ــيش ــي غ ــرب ش ــبه الجزي ــرة ٔالايب ﺮي ــة قب ــل أن
تصــبح مقاطعــة رومانيــة ،ويعت ــﺮ ٔالاســاس العر ــي لشــعب ال ﺮتغــال ،واملقصــود
هنا ال ﺮتغاليون) .امل ﺮجم(
) (١٤ـ ــي جزي ـ ــرة ذات موق ـ ــع اس ـ ـ ﺮاتي ي بغ ـ ــرب أفريقي ـ ــا قبال ـ ــة س ـ ــاحل موريتاني ـ ــا
الحا ي ،مساح ا حوا ي ١٢كم مربع) .امل ﺮجم(
) (١٥ي ٔالاسرة ال حكمت ال ﺮتغال فيما ب ن عامي ١٥٨٠ – ١٣٨٣م) .امل ﺮجم(
) (١٦عن التوسعات ال ﺮتغالية ي القرن الخامس عشر انظر:

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

ــي حـ ن أن حــدود الــدولت ن ال ﺮكمــانيت ن لشــر ي ٔالاناضــول وغربــي
ف ــارس ،ق ــرﻩ قيونل ــو وآق قيونل ــو ،ل ــم تش ــكل خط ـ ًـرا كب ـ ًـﺮا ح ـ ـ ذل ــك
الوقت ع ـى الدولـة اململوكيـة (١١)،كانـت قـوى مـا وراء التوسـع ٔالاوروبـي
ً
ق ـد جلب ــت بالفع ــل ش ــكال جدي ـ ًـدا م ــن الصـ ـراع بـ ـ ن الدول ــة اململوكي ــة
والع ـ ــالم املس ـ ــي ي .فمن ـ ــذ العص ـ ــور القديم ـ ــة ك ـ ــان حك ـ ــام وادي الني ـ ــل
بص ـ ــفة عام ـ ــة يعت ـ ــﺮون إم ﺮيالي ـ ــة ال ـ ــدول املركزي ـ ــة ـ ــدف إ ـ ــى غ ـ ــزو
واحـتالل ٔالارا ـ املصـرية ،إال أن املجتمعــات ٔالاوروبيـة الناهضـة ال ـ
ظه ــرت ــي ش ــرق البحــر املتوس ــط أواخــر العصــور الوس ــطى لــم تتط ــور
ع ى النهج ٕالام ﺮيـا ي الكب ـﺮ ،بـل توسـعت بوصـفها وحـدات تنافسـية ـي
إط ــار الثقاف ــة العام ــة للع ــالم املس ــي ي الش ــر ي .وخ ــالل عص ــر ال ض ــة
ك ــان نظ ــام تجزئ ــة الع ــالم الغرب ــي ق ــد من ــع م ــن جه ــة الش ــكل املوح ــد
للنواي ــا ٕالام ﺮيالي ــة املس ــيحية فيم ــا يخ ــص الفتوح ــات العظمـ ـ  ،وم ــن
جهة أخرى شجع التطور الدقيق لألنشطة التجارية.
ً
اس ـ ــتغلت امل ـ ــدن ٕالايطالي ـ ــة تراج ـ ــع ال ـ ــدور الب نط ـ ــي فض ـ ــال ع ـ ــن
الفو ال شهدها العـالم ٕالاسـالمي خـالل ف ـﺮة الحـروب الصـليبية،
ل ــدفع الح ــدود ٔالاوروبي ــة الغربي ــة إ ــى ب ــالد الش ــام .لك ــن أثبت ــت ح ــدود
هــذﻩ الــدول بحلــول ايــة الحــروب الصــليبية أ ــم ال يوجهــون طاقــا م
ي املقام ٔالاول نحو تعزيز أي من أيدلوجيات النظام ٕالام ﺮيا ي ،أو نحـو
إدمــاج أرا ـ واســعة جديــدة .فبســبب صــغر حجــم أراضـ ا واملصــالح
التجاريــة لطبق ــا الحاكمــة والنطــاق الجغرا ــي ألنشــط ا الاقتصــادية،
قام ــت ٔالانظم ــة التنافس ــية ٕالايطالي ــة الحاكم ــة ،بإنش ــاء إم ﺮاطوري ــات
اس ــتعمارية مح ــدودة ع ــى ط ــول ش ــواطئ البح ــرين املتوس ــط ؤالاس ــود.
فلم يكن ارتكاز قو م ع ى أراض ذات جيوش كب ﺮة وإنما ع ـى املرونـة
السياس ـ ــية والتكنولوجي ـ ــا البحري ـ ــة الفائق ـ ــة والنج ـ ــاح التج ـ ــاري ،لق ـ ــد
أرﺳ ـ ٔالام ـراء املش ــتغلون بالتج ــارة مراك ــز تجاري ــة محص ــنة ع ــى نق ــاط
اس ـ ـ ﺮاتيجية ع ـ ــى طـ ــول طـ ــرق املواصـ ــالت الرئيسـ ــية ـ ــي بـ ــالد الشـ ــام،
وذلـك السـتغالل التجـارة الرائجـة ع ـى نحـو م ايـد بـ ن أوروبـا والشــرق.
ع ـ ــى سـ ــبيل املثـ ــال ،عنـ ــدما اسـ ــتعادت أوروبـ ــا القـ ــوة الاقتصـ ــادية ـ ــي
القــرن الخــامس عشــر ،قامــت البندقيــة – أك ــﺮ مــوزع أوروبــي للتوابــل
الش ـ ــرقية – بتق ـ ــديم ش ـ ــكل جدي ـ ــد للعالق ـ ــات بـ ـ ـ ن الع ـ ــالم املس ـ ــي ي
والدولــة اململوكيــة ،لــيس عــن طريــق الاســتيالء ع ــى دلتــا النيــل ،وإنمــا
)(١٢
عن طريق الاستيالء ع ى عملية سك النقود املصرية.

وع ـ ــى ال ـ ــرغم م ـ ــن أن البندقي ـ ــة ق ـ ــد ب ـ ــدت ـ ــي منتص ـ ــف الق ـ ــرن
ً
غالبا ما كانت عنيفة ب ن الـدول
الخامس عشر فائزة ي املنافسة ال
الغربي ــة للهيمن ــة ع ــى تج ــارة ب ــالد الش ــام ،ظه ــر تح ــدي آخ ــر م ــن قب ــل
منـ ــافس مسـ ــي ي آخـ ــر ـ ــي منطقـ ــة غ ـ ــﺮ متوقعـ ــة ً
تمامـ ــا .فقبـ ــل القـ ــرن
الخ ـ ـ ـ ـ ـ ــامس عش ـ ـ ـ ـ ـ ــر بف ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة طويل ـ ـ ـ ـ ـ ــة تس ـ ـ ـ ـ ـ ــببت عملي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺮداد
) (Reconquestلشـبه الجزيــرة ٔالايب ﺮيــة ،ــي امل ــئ بالشــعب ال ﺮتغــا ي
الص ـ ــغ ﺮ ع ـ ــى مقرب ـ ــة م ـ ــن مض ـ ــيق جب ـ ــل ط ـ ــارق ،حي ـ ــث ق ـ ــاموا بعب ـ ــور
الانقس ـ ــام الجغرا ـ ــي ب ـ ـ ن أوروب ـ ــا وش ـ ــمال أفريقي ـ ــا س ـ ــنة ١٤١٥م ،ث ـ ــم
اس ــتو ى ال ﺮتغ ــاليون ع ــى مين ــاء س ــبتة ٕالاسـ ـ ﺮاتي ي الش ــمال أفريق ــي،
وب ــدأوا ــي توس ــعا م املحيطي ــة ــي الق ــرن ن الخ ــامس عش ــر والس ــادس
عش ـ ـ ـ ــر .ومث ـ ـ ـ ــل الكث ـ ـ ـ ــﺮ م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول ٕالايطالي ـ ـ ـ ــة َو َجـ ـ ـ ــد اللوس ـ ـ ـ ــتانيون
) (١٣)(Lusitaniansحجمه ـ ـ ـ ـ ـ ــم وم ـ ـ ـ ـ ـ ــوقعهم الاقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ،والبني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الاجتماعي ـ ــة والسياس ـ ــية ال ـ ـ ـ تفض ـ ــل ش ـ ــكل مح ـ ــدود م ـ ــن النش ـ ــاط
ٕالام ﺮاط ــوري ع ــى ط ــول س ــواحل الش ــمال ٔالافريق ــي .وبمج ــرد أن ق ــرر
ً
ملــوك ال ﺮتغــال البحــث عــن املصــالح التجاريــة بــدال مــن غــزو املغــرب،
أصـ ــبح املركـ ــب الش ـ ـرا ي هـ ــو السـ ــالح الـ ــرئيس لإلم ﺮياليـ ــة ال ﺮتغاليـ ــة،
ً
لنقــل الــذهب ومنتجــات أفريقيــا الســوداء عــن طريــق البحــر شــماال إ ــى
لشـ ـ ـ ـ ــبونة .و ـ ـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ـ ــنة ١٤٤٣م ،قبـ ـ ـ ـ ــل عشـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ــنوات مـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــتح
ً
تجاريـ ــا
القس ــطنطينية ،أنش ــأ ال ﺮتغ ــاليون مـ ــن س ــكان الح ــدود مرك ـ ًـزا
محص ـ ـ ًـنا ع ـ ــى جزي ـ ــرة أرج ـ ـ ن ) (١٤)(Arguinال ـ ـ أداروا م ـ ــن خالله ـ ــا
أنش ـ ــط م بغ ـ ــرب أفريقي ـ ــا .وق ـ ــد ج ـ ــذبت تج ـ ــارة ش ـ ــمال غ ـ ــرب أفريقي ـ ــا
التج ــارة بعي ـ ًـدا ع ــن ط ــرق القواف ــل ال ـ ج ــرت ع ــﺮ الش ــرق إ ــى مص ــر،
حي ــث جمع ــت أس ــرة أف ــيس الحاكم ــة ) (١٥)(Avis dynastyم ــوارد
ً )(١٦
كافية من هذﻩ املحطة للتشجيع ع ى اكتشاف أك ﺮ طموحا.
كان من ب ن أبرز أهداف َم ْن قاموا بتوجيـه الاستكشـاف ال ﺮتغـا ي
ً
ـ ــي أفريقي ـ ــا ه ـ ــدف ن ،أوال أن تح ـ ــل ال ﺮتغ ـ ــال مح ـ ــل البندقي ـ ــة بص ـ ــف ا
امل ـ ــوزع ال ـ ــرئيس للمنتج ـ ــات ٓالاس ـ ــيويةً ،
ثاني ـ ــا أن تنض ـ ــم إ ـ ــى مس ـ ــي ي
الش ـ ــرق ـ ــي الهج ـ ــوم ع ـ ــى الع ـ ــالم ٕالاس ـ ــالمي م ـ ــن الخل ـ ــف (١٧).له ـ ــذين
الس ـ ــبب ن تبن ـ ــت ال ﺮتغ ـ ــال مباش ـ ــرة ش ـ ــكل م ـ ــن أش ـ ــكال الاعت ـ ــداء ع ـ ــى
ٕالام ﺮاطوري ـ ـ ـ ــة اململوكي ـ ـ ـ ــة .ويظه ـ ـ ـ ــر تق ـ ـ ـ ــدير ال ﺮتغ ـ ـ ـ ــالي ن ملوق ـ ـ ـ ــع مص ـ ـ ـ ــر
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ٕالاس ـ ـ ﺮاتي ي ـ ــي خططهـ ــم ٕالام ﺮياليـ ــة عـ ــن طريـ ــق خـ ــط س ـ ـ ﺮ العميل ـ ـ ن
اللــذين أرســلهما امللــك دوم جــوا الثــاني ) (Dom Joao IIإ ــى الشــرق
ســنة ١٤٨٧م ،حيــث تظــاهر كــل مــن ب ــﺮو دا كــولفيال ) Pero da
 (Colvilhaوألفونســو دا بايفــا ) -(Afonso da Paivaوكالهمــا
يتح ـ ــدثان العربي ـ ــة – أ م ـ ــا يت ـ ــاجران ـ ــي العس ـ ــل ،فغ ـ ــادرا رودس إ ـ ــى
ٕالاس ــكندرية ،وس ــافرا م ــن الق ــاهرة إ ــى الجن ــوب ،ث ــم وص ــال إ ــى ع ــدن،
حي ــث اف ﺮق ــا ل ــيعمالن ك ــل ع ــى ح ــدة ع ــى دراس ــة العملي ــات التجاري ــة
والظروف السياسية ي الهند وشرق أفريقيا .ليس من الواضح مـا إذا
كانـ ـ ــت تقاريرهمـ ـ ــا عـ ـ ــن النشـ ـ ــاط التجـ ـ ــاري وطرقـ ـ ــه الدوليـ ـ ــة ،أو عـ ـ ــن
العالق ـ ــات السياس ـ ــية لدول ـ ــة الحبش ـ ــة املس ـ ــيحية وال ـ ــدول ٕالاس ـ ــالمية
ٔالاخ ــرى م ــع املمالي ــك ق ــد أث ــرت ع ــى السياس ــة ال ﺮتغالي ــة (١٨).إال أن ــه
عندما دار ال ﺮتغاليون حول رأس الرجاء الصالح ،كانوا ع ى علم جيد
بالش ــبكات التجاري ــة والتن ــافس فيم ــا ب ـ ن ال ــدول ــي الش ــرق .وبس ــرعة
ح ـ ــاول ق ـ ــاد م من ـ ــع التج ـ ــارة البحري ـ ــة ب ـ ـ ن الهن ـ ــد ومص ـ ــر ،وتش ـ ــكيل
تحــالف يضــم الدولــة الصــفوية والحبشــة ضــد النظــام املصــري .هكــذا
أك ــدت ٕالاجـ ـراءات الخارجي ــة لل ــدول ٔالاجنبي ــة م ــرة أخ ــرى ع ــى مكان ــة
موقع مصر ي تاريخ العالم.
إن تقــدم الحــدود املس ـيحية بشــكل عــام ــي أيب ﺮيــا لــبعض الوقــت
عمــل ع ــى تحف ـ الطموحــات املتوســطية لــدول إســبانيا .فقبــل عمليــة
الاسـ ـ ﺮداد س ــنة ١٤٩٢م ،أرس ــلت أراج ــون) (Aragoneseالقراص ــنة
الكت ـ ــالوني ن) (Catalanإ ـ ــى س ـ ــواحل س ـ ــوريا ومص ـ ــر .وخ ـ ــالل نف ـ ــس
)(١٩
الف ــﺮة قــرر ٔالايب ﺮيــون إنشــاء تحــالف مــع دولــة الحبشــة املســيحية.
ولــم يضــف إ ــى زخــم هــذا التقــدم ٕالاســباني إال ٕالاتحــاد الالحــق بـ ن كــل
م ــن قش ــتالة وأراج ــون (٢٠)،إ ــى جان ــب الهزيم ــة ال ائي ــة للمس ــلم ن ــي
أيب ﺮي ــا خ ــالل س ــنة ١٤٩٢م .وق ــد أدى عب ــور مض ــيق جب ــل ط ــارق ــي
مطل ــع الق ــرن الس ــادس عش ــر إ ــى دف ــع خط ــوط الج ــة ٕالاس ــبانية ع ــى
طــول الســواحل ٕالاســالمية للشــمال ٔالافريقــي نحــو مصــر ،حيــث بلغــت
طـ ـرابلس ــي ش ــهر يولي ــو س ــنة ١٥١٠م .لك ــن الح ــرب م ــع فرنس ــا س ــنة
١٥١١م ،وم ــوت فردينان ــد ) (Ferdinandس ــنة ١٥١٦م ،وص ــعوبات
تــو ى حــاكم الهابســبورج ) (Hapsburgشــارل الخــامس ) Charles
ً
 ،(Vحـ ﱠـول انتبــاﻩ اســبانيا ناحيــة الشــمال ،وأوقــف مؤقتــا الحملــة ضــد
ٕالاس ــالم أثن ــاء الف ــتح العثم ــاني ملص ــر .ــي الوق ــت نفس ــه ح ـ ﱠـول الغ ــزو
ٔالاوروبي ألمريكا أنظار ساك الحدود ٕالاسبانية عن الحدود ٕالاسـالمية
ــي الش ــمال ٔالافريق ــي ،عن ــدما ب ــدأ الغـ ـزاة ــي اح ــتالل املكس ــيك س ــنة

١٥١٩م .وع ى الرغم من أن هذﻩ ٔالاحداث قد تضعف تحرك القـوات
ً
شــرقا فيمــا وراء الحــدود املســيحية ــي البحــر املتوســط ،إال أن ش ــارل
الخــامس أراد أن يجمــع ضــمن إرثــه كتلــة بشــرية ومــوارد ماديــة كب ــﺮة،
أ اد تنظيمهـا ً
وفقـا للتقاليــد العامليـة لإلم ﺮاطوريــة الرومانيـة املســيحية
ر
ـ ـ ــي املا ـ ـ ـ  .ع ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا النح ـ ـ ــو س ـ ـ ــرعان م ـ ـ ــا أص ـ ـ ــبحت إم ﺮاطوري ـ ـ ــة
هابس ـ ــبورج أق ـ ــوى خص ـ ــوم الع ـ ــالم ٕالاس ـ ــالمي .ولك ـ ــن قب ـ ــل أن يجم ـ ــع
ٕالام ﺮاطـ ــور املسـ ــي ي قواتـ ــه ٕالام ﺮياليـ ــة ع ـ ــى ج ـ ــات كـ ــل مـ ــن صـ ــقلية
وليبيا ،قام الجيش العثماني بفتح مصـر سـنة ١٥١٧م ،واضـطر شـارل
الخــامس ــي التعامــل مــع توســع ٕالام ﺮاطوريــة ٕالاســالمية ال ﺮكيــة ،ال ـ
انتشــر رجــال حــدودها البحريــة تحــت قيــادة ٕالاخــوة برباروســا ــي غــرب
)(٢١
البحر املتوسط.
وجــاء ســقوط الدولــة اململوكيــة كنتيجــة لتغ ـﺮات كب ــﺮة ــي القــوة
ٕالام ﺮياليــة داخــل وحــول منطقــة الشــرق ٔالاوســط ،وال ـ أيــدت حملــة
واعي ـ ــة م ـ ــن جان ـ ــب الس ـ ــالط ن العثم ـ ــاني ن لحك ـ ــم املجتم ـ ــع ٕالاس ـ ــالمي
السـ  .وع ــى الــرغم مــن أن طبيعــة هــذا التحــول ــي العالقــات الدوليــة
معق ـ ــد للغاي ـ ــة ،إال أن تـ ـ ــاريخ التحرك ـ ــات الحدوديـ ـ ــة للعثم ـ ــاني ن منـ ـ ــذ
ســقوط القس ــطنطينية ١٤٥٣م إ ــى الهزيمــة ال ائي ــة للج ــيش اململ ــوكي
ُ
ـ ــي ١٥١٧م ،تق ـ ــدم وس ـ ــيلة لرس ـ ــم تي ـ ــار ٔالاح ـ ــداث ال ـ ـ أدت إ ـ ــى ف ـ ــتح
ً
مصـ ــر ،فضـ ــال عـ ــن العالقـ ــات الجديـ ــدة ب ـ ـ ن ٕالام ﺮاطوريـ ــة ٕالاسـ ــالمية
ال ﺮكيــة والــدول ٔالاوروبيــة بعــد الهيمنــة العثمانيــة ع ــى كــل مــن ســوريا
ومصر.
إن توسـ ــع أت ـ ـراك الشـ ــمال إ ـ ــى الجنـ ــوب مـ ــن اسـ ــتانبول ،يتضـ ــمن
ً
تــاريخ العالقــات ب ـ ن الــدول ٕالاســالمية داخــل وحــول ٔالاناضــول ،فضــال
عن تطوير البحرية العثمانية .وهما املوضوعان ٔالاقـل معرفـة عـن نمـو
القــوة البحريــة ال ﺮكــو إســالمية .منــذ بدايــة فتوحــات ٔالاناضــول ــي ف ــﺮة
مـ ــا قبـ ــل العثمـ ــاني ن ،أظهـ ــر ٔالات ـ ـراك اسـ ــتعدادهم للقتـ ــال ـ ــي البحـ ــر،
والاستفادة من املهارات البحرية لسكان ٔالاناضول ال ـ سـبق تنظيمهـا
م ــن قب ــل ٕالام ﺮاطوري ــة الب نطي ــة ،فق ــد ق ــام املجاه ــدون م ــن مح ــاربي
الحــدود بغــارات بحريــة ع ــى ٔالارا ـ املســيحية مــن الشــواطئ الغربيــة
لألناض ــول ــي اي ــة الق ــرن الح ــادي عش ــر .وعن ــدما ه ــيمن العثم ــانيون
ع ــى املن ــاطق الس ــاحلية لألناضــول ــي الق ــرن ن الراب ــع عش ــر والخ ــامس
عش ــر ،أدمج ــوا بالفعـ ــل مجتمع ــات متطـ ــورة م ــن القراصـ ــنة ــي إطـ ــار
ً
دول ـ ـ م ال ﺮكـ ــو إسـ ــالمية املمتـ ــدة ،هـ ــذا فضـ ــال عـ ــن تجـ ــرب م البحري ـ ــة
بشــرق البحــر املتوســط ال ـ أصــبحت ٔالاســاس الــذي شــيد العثمــانيون
)(٢٢
من خالله قو م البحرية.
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ل ــيس هن ــاك أدنــى ش ــك ــي أن ف ــتح اس ــتانبول يمثــل نقط ــة تح ــول
رئيس ــية ــي الت ــاريخ العس ــكري للش ــرق ٔالاوس ــط ،فبينم ــا أثب ــت حص ــار
اسـ ــتانبول امـ ــتالك العثمـ ــاني ن مؤسسـ ــات عسـ ــكرية جديـ ــدة وأعـ ــداد
كب ــﺮة مــن ٔالاســلحة الناريــة ،أشــار فــتح وتوطيــد الحكــم باملدينــة ً
أيضــا
إ ى أن السالط ن العثماني ن سوف يطلقون جيوشهم من تلك املدينـة
ٕالام ﺮياليــة ال ـ كــان لهــا تــاريخ مــن التوســع ــي منطقــة البحــر املتوســط.
وبـالرغم مـن أن وصـف تأسـيس العاصـمة العثمانيـة ـي اسـتانبول كـان
هــو الظــاهر ــي معظــم الروايــات ،إال أ ــا كانــت تصــف ــي نفــس الوقــت
ٔالاسـ ـ ــطول العثم ـ ـ ــاني الجدي ـ ـ ــد والكب ـ ـ ــﺮ (٢٣).فف ـ ـ ــي س ـ ـ ــنة ١٤٥٣م ق ـ ـ ــرر
العثم ــانيون -م ــن ب ـ ن جمل ــة أم ــور أخ ــرى -أن تك ــون له ــم ق ــوة بحري ــة.
وه ــذا الق ـرار ع ــى وج ــه الخص ــوص س ــيكون ل ــه الكث ــﺮ مم ــا يقول ــه ع ــن
املك ــان ال ــذي يمك ــن أن يش ــن من ــه العثم ــانيون الح ــرب .فف ــي املا ـ ـ
منح ــت الخي ــل إمكاني ــة التنق ــل للجي ــوش ال ﺮكومغولي ــة م ــن الس ــهوب
ٔالاوراســية ،أمــا هنــا فنجــد أســرة أورب ــان) (٢٤)(urbanإضــافة للجن ــود
املشــاة ومدفعيــة الحصــار الثقيلــة وغ ــﺮ ذلــك ،إضــافة إ ــى ســفن البحــر
املتوس ــط ال ـ س ــتكون وس ــيلة رئيس ــية يمك ــن للعثم ــاني ن م ــن خالله ــا
إنجــاح عمليــا م ع ـﺮ املســافات الطويلــة (٢٥).لــذلك فــإن إنشــاء الجــيش
العثم ـ ــاني يتض ـ ــمن عناص ـ ــر هام ـ ــة س ـ ــتعمل ع ـ ــى اس ـ ــتخدام الض ـ ــغط
املضاد للسهوب ي اتجاﻩ العمل ٕالام ﺮيا ي.
ي املسافة القص ﺮة الفاصلة ب ن البحر املتوسط والبحـر ٔالاسـود،
حي ــث تتق ــارب الط ــرق التجاري ــة بـ ـ ن أوروب ــا وآس ــيا ،ق ــادت اس ــتانبول
مرك ـ ـ ًـزا جغر ً
افي ـ ــا غاي ـ ــة ـ ــي ٔالاهمي ـ ــة م ـ ــن أج ـ ــل تط ـ ــوير الق ـ ــوة البحري ـ ــة
كعنصر من عناصر قوة الدولة .وبالتـا ي جلـب الفـاتح بعـد وقـت قصـ ﺮ
ّ
البحــارة إ ــى اس ــتانبول مــن املن ــاطق الس ــاحلية ال ـ كان ــت تع ــد مص ــدر
املواه ــب البحري ــة لإلم ﺮاطوري ــة الب نطي ــة .وباملث ــل ت ــم ت ــوط ن التج ــار
الـ ــذين اعتـ ــادوا ع ـ ــى البحـ ــر ـ ــي املدينـ ــة ال ـ ـ أعيـ ــد بناؤهـ ــا ،وتـ ــم مـ ــنح
إعف ــاءات م ــن الضـ ـرائب م ــن أج ــل تش ــجيع التج ــارة .وع ــى الف ــور أم ــر
الس ـ ـ ــلطان ببن ـ ـ ــاء ال ﺮس ـ ـ ــانات وس ـ ـ ــفن الح ـ ـ ــرب بع ـ ـ ــد أن جم ـ ـ ــع م ـ ـ ــوارد
إم ﺮاطوريت ــه إض ــافة إ ــى التج ــارب البحري ــة لرج ــال الح ــدود والص ــناع

املسـ ــلم ن (٢٦).وبالتـ ــا ي أصـ ــبحت عمليـ ــة إنشـ ــاء بحريـ ــة قويـ ــة ومكلفـ ــة
بمثابة مؤسسة داخلية كب ﺮة تجذب العثماني ن نحو البحر.
أيـ ــن أراد محمـ ــد الفـ ــاتح تطبيـ ــق تلـ ــك القـ ــوة البحريـ ــة ؟ بالتأكيـ ــد
كان ـ ـ ــت الجغرافي ـ ـ ــا واملك ـ ـ ــان املحتم ـ ـ ــل ،وك ـ ـ ــذلك الف ـ ـ ــرص الاقتص ـ ـ ــادية
والسياسية ،كل ذلـك كـان يشـ ﺮ إ ـى ٔالاسـطول ـي البحـر املتوسـط .ع ـى
الــرغم مــن أن الســبب الــرئيس للتوجــه نحــو الغــرب ــي القــرن الخــامس
عشـ ــر هـ ــو أن تـ ــاريخ البحريـ ــة ال ـ ـ مورسـ ــت ع ـ ــى العثمـ ــاني ن امتـ ــدت
جـ ــذورﻩ إ ـ ــى القـ ــوى البحريـ ــة املتفوقـ ــة للجمهوريـ ــات ٕالايطاليـ ــة ،وال ـ ـ
كانــت البندقيــة ــي ٔالاقــوى مــن بي ــا .لــم يقــم البنادقــة فقــط بتوســيع
نطـ ــاق النفـ ــوذ املسـ ــي ي ح ـ ـ وصـ ــل إ ـ ــى الشـ ــواطئ ٕالاسـ ــالمية بشـ ــرق
املتوســط ،وإنمــا قــاموا ً
أيضــا بالتــأث ﺮ الخــار ي ع ــى اقتصــاد الشــام عــن
طريــق مراكــزهم التجاريــة الشــرقية .وع ــى عكــس مؤسســة البندقيــة ــي
الش ــرق ،وج ــه محم ــد الف ــاتح التوس ــع العثم ــاني ع ــى ط ــول الخط ــوط
الداخليــة نحــو البحــر ،وذلــك مــن أجــل توجيــه عائــدات الض ـرائب مــن
بــالد الشــام إ ــى اســتانبول ،وبالتــا ي عمــل تضــارب املصــالح الاقتصــادية
بـ ن العثمــاني ن والبنادقــة ع ــى إيجــاد أســباب أخــرى للحــرب بـ ن هــات ن
)(٢٧
الدولت ن املختلفت ن تمام الاختالف.
ـ ـ ـ ــي ال اع ـ ـ ـ ــات البحري ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ تل ـ ـ ـ ــت )١٤٧٩ -١٤٦٣م( ،تق ـ ـ ـ ــدم
العثم ــانيون بثب ــات ض ــد البنادق ــة ح ـ ـ قب ــل اي ــة عه ــد الف ــاتح س ــنة
ً
١٤٨١م ،فقـد حولـوا البحـر ٔالاسـود إ ــى بح ـﺮة عثمانيـة ،وشـنوا هجومــا
ً
ً
بحري ــا مزدوج ــا ع ــى الب ــؤر الاس ــتيطانية املس ــيحية الهام ــة ــي النظ ــام
التج ـ ــاري للمنطق ـ ــة الش ـ ــامية .وق ـ ــد ق ـ ــام مس ـ ــيح باش ـ ــا س ـ ــنة ١٤٨٠م
بتعق ــب طري ــق التج ــارة والح ــج م ــن ٔالاناض ــول إ ــى مص ــر ،وق ــام بش ــن
هجــوم برمــائي ع ــى جزيــرة رودس ) ،(Rhodesوبعــد ذلــك بعــام حــط
ً
ك ــديك أحم ــد باش ــا بق ــوة اس ــتطالعية ــي جن ــوب ش ــرق إيطالي ــا آخ ــذا
مدين ـ ــة أوترانت ـ ــو ) .(Otrantoولك ـ ــن كي ـ ــف ظ ـ ــل ه ـ ــذين الاش ـ ــتباك ن
الل ــذين يم ــثالن املص ــالح الاس ــتعمارية غامض ـ ن إ ــى ح ــد م ــا ،ذل ــك ألن
ك ــال الحملت ـ ن فش ــلتا بع ــد ت ــو ى بايزي ــد الث ــاني الس ــلطة س ــنة ١٤٨١م.
ً
ووفقـ ــا لحك ـ ــم امل ـ ــؤرخ اب ـ ــن كم ـ ــال الـ ــذي ق ـ ــام بحف ـ ــظ خط ـ ــط الف ـ ــاتح
ٕالام ﺮيالي ــة عش ــية وفات ــه ،جع ــل محم ــد الف ــاتح الح ــدود اململوكي ــة ــي
)(٢٨
سوريا هدفه الرئيس.
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ISSN: 2090 – 0449

) (٢٩عن س ﺮة جم انظر:
Halil Inalcik, 'Djem ', The Encyclopaedia of Islam, New
Edition (hereafter EI2) (2 vols. to date, Leiden, I960-),
vol. II, pp. 529 - 31.
) (٣٠عن الحرب العثمانية اململوكية انظر:
Selahattin Tansel, Sultan II Bayezit'in Siyasi Hayati
(Istanbul, 1966), pp. 93-116,
(31) J. H. Mordtmann and Mukrimin H. Yinanc,
'Dulkadirlilar', in Islam Ansiklopedisi (10 vols. to
date, Istanbul, 1950- ), vol. III, pp. 654-62.

(32) Tansel, Bayezit, p. 178.
(33) Minorsky, Persia, pp. 61-8; Hasan-i Rummlu,
Ahsanut-Tawdrikh (A Chronicle of the Early
Safawis), trans. C. N. Seddon (Baroda, I934), pp.
18, 26-7, 57-71; R. M. Savory, 'The Consolidation
of Safawid Power in Persia', Der Islam, no. 41
(October, I965), pp. 71- 94; and Hanna
Sohrweide, 'Der Siege der Safaviden in Persien
und seine Ruckwirkungen auf die Schiiten
Anatoliens im 16. Jahrhundert', Der Islam, no. 41
(October, I965), pp. 131-7, for the Kizilbas
centers in Anatolia. The Ottoman response is
treated in Tansel, Bayezit, pp. 245-64; Selahattin
Tansel, Yavuz Sultan Selim (Ankara, 1969), pp.
31-100; M. S. Tekindag, 'Yeni Kaynak ve
vesikalarin isiginda Yavuz Sultan Selim'in Iran
;Seferi', Tarih Dergisi, vol. xvii (I968), pp. 49-78
and at the propaganda level Elke Eberhard,
Osmanische Polemik gegen die Safawiden im 16.
Jahrhundert nach arabischen Handschriften
(Freiburg im Breisgau, 1970), pp. 159, et passim.
) (٣٤ل ـ ــيس الغ ـ ــرض هن ـ ــا مناقش ـ ــة أن العثم ـ ــاني ن ك ـ ــانوا ـ ــي مرحل ـ ــة دفاعي ـ ــة م ـ ـن
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ك ــان بايزي ــد الثـ ــاني -خليف ــة محم ــد الفـ ــاتح -بالتأكي ــد واح ـ ًـدا مـ ــن
الســالط ن العثمــاني ن ٔالاوائــل غ ــﺮ املفهــوم ن ،فع ــى الــرغم مــن أنــه قــد
اش ر بعدم ولعه بالحرب لعـدم توسـعته لحـدود ٕالام ﺮاطوريـة ،إال أنـه
لـم يكسـر ذلـك الـنمط القـوى للقيــادة العسـكرية ال ـ م ـ ت قـرون مــن
ً
النمو العثماني .فبدال مـن الانتصـارات العظيمـة ع ـى ٔالارض ،قـام هـذا
السلطان باإلشراف ع ى تطور ال مثيل له ي القـوة البحريـة مـن حيـث
الحج ــم والكلف ــة ،وه ــو مش ــروع ك ــان ل ــه عواق ــب وخيم ــة ع ــى ك ــل م ــن
أوروبا وٕالام ﺮاطورية اململوكية.
كــان ٔالاهــم ع ــى املــدى الطويــل ،هــو دفــاع بايزيــد ومســاعديه عــن
الدولة أمـام التحـديات ٔالاساسـية ال ـ تتعلـق ببنيـة ٕالام ﺮاطوريـة .فقـد
)(٢٩
ح ـ ــدث بـ ـ ـ ن س ـ ــنة ١٤٨١م ووفات ـ ــه س ـ ــنة ١٤٩٥م ،أن اق ـ ـ ـﺮح ج ـ ــم
ش ــقيق الس ــلطان تقس ــيم ٕالام ﺮاطوري ــة ،حي ــث اس ــتندت ثورت ــه ع ــى
جماع ــات ت ــأثرت ت ـ ً
ـأثرا كب ـ ًـﺮا بالنظ ــام القب ــي ،وق ــام بطل ــب املس ــاعدة
سـ ـ ً
ـواء م ـ ــن ٕالام ﺮاطوري ـ ــة اململوكي ـ ــة س ـ ــنة ١٤٨١م ،أو رج ـ ــال الح ـ ــدود
املسـ ـ ــيحي ن بجزيـ ـ ــرة رودس سـ ـ ــنة ١٤٨٢مً .
وردا ع ـ ـ ــى هـ ـ ــذﻩ املخـ ـ ــاطر
املتع ـ ــددة وال ـ ـ ـ تفاقم ـ ــت بس ـ ــجن ج ـ ــم بالع ـ ــالم املس ـ ــي ي بع ـ ــد س ـ ــنة
١٤٨٢م ،واصـ ـ ــل السـ ـ ــلطان سياسـ ـ ــته الخارجيـ ـ ــة السـ ـ ــلمية وسياسـ ـ ــة
التوطيد بالداخل .قادت املفاوضات السرية مع الخاطف ن املسيحي ن
لج ــم فيم ــا بـ ـ ن هروب ــه إ ــى رودس س ــنة ١٤٨٢م وبـ ـ ن وفات ــه ١٤٩٥م
بتحييــد ال ديــد الغربــي ،ــي حـ ن أدى نجــاح حملــة البحــر ٔالاســود ســنة
١٤٨٤م إ ـ ـ ــى تقوي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــيطرة العثماني ـ ـ ــة ع ـ ـ ــى الح ـ ـ ــدود الش ـ ـ ــمالية.
ً
وداخليــا ،اســتغل الســلطان ف ــﺮة مــن عــدم النشــاط الخــار ي النس ـ ،
إلع ــادة تنظ ــيم الهيك ــل امل ــا ي لإلم ﺮاطوري ــة ،ولتطبي ــق زي ــادة ٕالاي ـرادات
الناتجة عن عدم الحرب.
ع ـ ــى الط ـ ــرف الجن ـ ــوبي م ـ ــن النط ـ ــاق العثم ـ ــاني ،تقابل ـ ــت جي ـ ــوش
بايزيـ ــد واملماليـ ــك ـ ــي سلسـ ــلة مـ ــن الحـ ــروب غ ـ ــﺮ الحاسـ ــمة ب ـ ـ ن سـ ــنة
١٤٨١م وســنة١٤٩١م ،حافظــت ع ــى شــكل الحــدود الجنوبيــة وأنــذرت
بصـ ـراع م ــن أج ــل الس ــيادة ع ــى الع ــالم السـ ـ  (٣٠).م ــن ه ــذﻩ املع ــارك
ً
هنــاك حــدث ن داخلي ـ ن يســتحقان الاهتمــام لتعلقهمــا باملســتقبل ،أوال
يمكــن قيــاس مــدى حســم الاشــتباكات الحدوديــة عــن طريــق بقــاء دولــة
ً
تركمانيــة عازلــة ع ــى الحــدود ــي )ذو القــدر( (٣١).ثانيــا رفــض البندقيــة
ال ـ ـ كان ــت تس ــيطر ع ــى جزي ــرة ق ــﺮص ،طل ــب العثم ــاني ن اس ــتخدام

مينــاء فاماجوســتا ) (Famagustaبــالجزيرة مــن أجــل تزوي ــد قــوا م
)(٣٢
عن طريق البحر ،حيث قامت بإرسال أسطول خاص إ ى ق ﺮص.
إذا كانت هذﻩ ٔالاوضاع قد أثبتت مدى سرعة القـوة العثمانيـة ـي
الســيطرة جنــوبي ٔالاناضــول ،فــإن عــدم الراحــة الــذي كــان متجـ ً
ـذرا ــي
ثقاف ــة ال ﺮكم ــان والف ــرس ،ق ــد أن ــذر بص ــعود جدي ــد خط ــر يم ــس نظ ــام
الحـ ــدود لجبـ ــال طـ ــوروس .فأثنـ ــاء الف ـ ــﺮة الفاصـ ــلة ال ـ ـ تلـ ــت سـ ــقوط
إم ﺮاطوريـ ــة تيمـ ــور ،ظه ـ ـرت ٔالاسـ ــرة الصـ ــفوية كزعيمـ ــة لدولـ ــة فـ ــارس
القويـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـ مـ ـ ــن شـ ـ ــأ ا أن تتغلـ ـ ــب ع ـ ـ ــى عـ ـ ــدم اسـ ـ ــتقرار ٔالانظمـ ـ ــة
َ
العشائرية الحاكمة ،ومن ث ﱠم تحكم أجزاء مـن بـالد فـارس ؤالاناضـول.
إن التأكيد ع ى مكـان م الدينيـة بنسـ م للشـيخ صـفى الـدين ،وعـداوة
ال ﺮكمـ ـ ــان للقـ ـ ــوة املركزيـ ـ ــة للدولـ ـ ــة العثماني ـ ـ ـة ،واملعتقـ ـ ــدات الدينيـ ـ ــة
املهرطق ــة لألتـ ـراك ،والتم ــايز الثق ــا ي للف ــرس ،ق ــد اجتمع ــوا ــي مطل ــع
الق ـ ـ ــرن الس ـ ـ ــادس عش ـ ـ ــر م ـ ـ ــع أول ح ـ ـ ــاكم للدول ـ ـ ــة الص ـ ـ ــفوية الش ـ ـ ــاﻩ
إسماعيل ،وشـكلوا قـوة كب ـﺮة مـن الفرسـان مـن أفـراد قبائـل ال ﺮكمـان
)قزلبــاش( .لــم يقــم الشــاﻩ فقــط بإنشــاء جــيش كب ــﺮ مــن القبائــل ،لكنــه
قــام ً
أيضــا بتأســيس حركــة دينيــة اكتملــت عــن طريــق الــدعايا والعمــالء
الســري ن ،بــالتوازي مــع مؤسســته العســكرية وامتــداد نفــوذﻩ إ ــى عمــق
ٔالاناضــول وســوريا (٣٣).وقــد تناســب ظهــور الصــفوي ن مــع التقســيمات
الكالس ــيكية لحرك ــة الح ــدود ٕالاس ــالمية ال ـ ـ ــدف إ ــى تك ــوين دول ــة
كب ــﺮة ،وك ــان ع ــى العثم ــاني ن ال ــرد أو املخ ــاطرة بالس ــماح لق ــوة ه ــذﻩ
املحاولــة الثالثــة بتنظــيم ال ﺮكمــان وتحويــل ســكان الحــدود ٔالاناضــولية
)(٣٤
ضد ٕالام ﺮاطورية العثمانية.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١٤٠

ﺗﺮﺟﻤﺎت

) (٣٨ولبيــان كيــف أن انتصــارات بايزيــد البحريــة ســمحت لســليم بمعاقبــة الفــرس
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قبي ــل اي ــة عه ــد بايزي ــد ،تف ــاقم ن ـزاع الح ــدود فج ــأة ــي الجن ــوب
والغ ـ ــرب .فف ـ ــي اي ـ ــة س ـ ــنة ١٥٠٧م أغ ـ ــارت الجي ـ ــوش الص ـ ــفوية ع ـ ــى
جنـ ــوب ٔالاناضـ ــول مـ ــرو ًرا بدولـ ــة جبـ ــال طـ ــوروس العازلـ ــة ،ذي القـ ــدر.
وخ ـ ــالل س ـ ــنة ١٥٠٩م وكج ـ ــزء م ـ ــن ص ـ ـراع ٔالاس ـ ــرة الحاكم ـ ــة لخالف ـ ــة
بايزيــد الثــاني ،هــرب ٔالام ــﺮ العثمــاني قرقــود إ ــى مصــر حيــث الســلطان
اململ ــوكي قونص ــوﻩ الغ ــوري ،ال ــذي اس ــتقبله بمنتﻬ ـ الحف ــاوة (٣٥).و ــى
سـ ـ ــنة ١٥١١م انـ ـ ــدلعت ثـ ـ ــورة أشـ ـ ــعلها عمـ ـ ــالء الصـ ـ ــفوية فيمـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ن
ال ﺮكمان ،انتشرت بسرعة وسـط ٔالاناضـول ح ـ اسـتطاع العثمـانيون
قتــل قائ ــدها ،ش ــاﻩ كولــو .إ ــى جانــب ه ــذﻩ ٔالاحــداث ان ــدلعت ــي الع ــام
نفســه معركــة ع ــى الســلطة ب ـ ن الســلطان وابنــه ســليم ازدادت خــالل
الس ــنوات ٔالاخ ــﺮة م ــن عه ــد بايزي ــد .و ــي س ــنة ١٥١٢م ق ــررت الق ــوى
السياســية اســتئناف حمــالت كب ــﺮة هزمــت بايزيــد ورفعــت إ ــى الســلطة
ً
)(٣٦
ً
محاربا آخر هو السلطان سليم.
سلطانا
ً
ع ـى الــرغم مــن أن العــدوان الصــفوي ســيث ﺮ ً
هجومــا مضـ ًـادا
قريبــا
مــن الشــمال ،إال أن الســالط ن العثمــاني ن اتخــذوا خطــوات ــي منــاطق
أخــرى منفصــلة عــن مشــاكل الحــدود ٔالاناضــولية الفارســية ،ال ـ م ـن
ش ــأ ا أن تش ــجع ً
أيض ــا ع ــى الامت ــداد ً
جنوب ــا م ــن نف ــوذهم .لق ــد تم ــت
دراسـ ـ ــة التوسـ ـ ــع العثمـ ـ ــاني طـ ـ ــوال سـ ـ ــنوات احتجـ ـ ــاز جـ ـ ــم مـ ـ ــن قبـ ـ ــل
ٔالاوروبي ـ ن ،فق ــد اس ــتخدم بايزي ــد الثــاني م ــوارد دولتــه لبن ــاء أك ــﺮ ق ــوة
بحري ــة ــي البح ــر املتوس ــط .وك ــان الس ــلطان ع ــى عل ــم ب ــأن أس ــطوله
ً
بعيــدا كــل البع ــد عــن أس ــطول البندقيــة مــن حيــث مس ــتوى الع ــامل ن
ع ى متنه ،وذهب ـي حـل هـذﻩ املشـكلة إ ـى اللجـوء إ ـى قـادة البحـر مـن
ذوى الخ ــﺮة .هك ــذا ق ــام بتعي ـ ن القراص ــنة املس ــلم ن املخض ــرم ن م ــن
أمث ـ ــال كم ـ ــال ري ـ ــس بروات ـ ــب ـ ــي املناص ـ ــب البحري ـ ــة ،هك ـ ــذا اسـ ـ ـ ﺮ ى
العثمــانيون مــرة أخــرى املواهــب البحريــة بشــواطئ وجــزر شــر ي البحــر
املتوســط لزيــادة القــوة البحريــة ملؤسس ـ م العســكرية .وخــالل الوقــت
ال ــذي دخ ــل في ــه رج ــال ج ــدد إ ــى ٔالاس ــطول ،ب ــدأ س ــفراء البندقي ــة ــي
م ــلء مراس ــال م بتق ــارير ع ــن الجه ــد غ ــﺮ الع ــادي للعثم ــاني ن ــي بن ــاء
س ـ ـ ــفن جدي ـ ـ ــدة .وتش ـ ـ ـ ﺮ ق ـ ـ ــوائم الس ـ ـ ــفن املتاح ـ ـ ــة للحم ـ ـ ــالت الحربي ـ ـ ــة
العثماني ـ ــة س ـ ــنة ١٤٩٨م إ ـ ــى أك ـ ــﺮ م ـ ــن م ـ ــائ س ـ ــفينة .وأخ ـ ـ ًـﺮا ق ـ ــام
الحرفي ـ ــون التـ ـ ــابعون للبحري ـ ــة العثمانيـ ـ ــة بتجرب ـ ــة تصـ ـ ــاميم جديـ ـ ــدة
ً
مكلفة ،حيث قاموا بإنتاج بعض السفن ال كانت هائلـة وفقـا ملعـاي ﺮ
)(٣٧
البحر املتوسط.

و ـ ـ ــى مـ ـ ــايو ١٤٩٩م انتصـ ـ ــر أسـ ـ ــطول عثمـ ـ ــاني مكـ ـ ــون مـ ـ ــن مـ ـ ــائ
وخمسـ ن ســفينة وذلــك للمــرة ٔالاول ع ــى البحريــة البندقيــة ــي معركــة
مفتوح ــة .وبع ــد أرب ــع س ــنوات الحق ــة انتص ــر العثم ــانيون ــي منافس ــة
أســاطيلهم البحريــة للبنادقــة ،الــذين وافقــوا ع ــى الشــروط العثمانيــة
ال ـ ـ تعط ــى الغلب ــة ٕالاسـ ـ ﺮاتيجية لألتـ ـراك ــي ش ــرق البح ــر املتوس ــط،
)(٣٨
وذلك من أجل الحفاظ ع ى مزاياهم التجارية ي بالد الشام.
نـ ً
ـادرا مــا كــان يحظــى مثــل هــذا التغي ــﺮ الهــام ــي أوضــاع البحريــة ــي
البح ـ ـ ــر املتوس ـ ـ ــط بالقلي ـ ـ ــل م ـ ـ ــن املالحظ ـ ـ ــة .فف ـ ـ ــي س ـ ـ ــنة ١٥٠٢م غ ﱠ ـ ـ ــﺮ
العثمـ ــانيون ً
قرونـ ــا مـ ــن تـ ــاريخ البحريـ ــة ـ ــي البحـ ــر املتوسـ ــط .لـ ــم يعـ ــد
ٕالايطـ ــاليون يحكم ـ ــون البح ـ ــر م ـ ــن الـ ــداخلً ،
ووفق ـ ــا للم ـ ــؤرخ ال ﺮتغ ـ ــا ي
جودي ــو ) ،(Godinhoال يمكــن ألي دولــة مســيحية منافســة البحريــة
العثمانيــة بعــد ســنة ١٥٠٠م (٣٩).إن تحــول م ـ ان القــوى البحريــة مــن
الجانــب املســي ي إ ــى الجانــب املســلم قــد تــرك ٓالان دول أوروبــا الغربيــة
ال ـ ـ تح ــد البح ــر املتوس ــط ،م ــع املهم ــة الص ــعبة املتمثل ــة ــي تش ــكيل
الــدور املســي ي ب ـ ن الحكوم ـات ال ـ ف ــﺮت روحهــا الصــليبية بانقض ــاء
العصـ ـ ــور الوسـ ـ ــطى ،عنـ ـ ــدما أصـ ـ ــبح الـ ـ ــدفاع أمـ ـ ــام هجـ ـ ــوم البحري ـ ـ ــة
العثمانية ً
الزما.
تزامن الانتصار البحري للعثماني ن وصول ال ﺮتغـالي ن إ ـى املحـيط
الهندي ـي مطلـع القـرن السـادس عشـر ،حيـث انكمشـت ٕالام ﺮاطوريـة
اململوكيــة ب ـ ن القــوت ن البحــريت ن ٔالاقــوىً .
وردا ع ــى الهجــوم ال ﺮتغــا ي
ً
ع ــى الش ــبكة التجاري ــة بـ ـ ن الهن ــد ومص ــر ،فض ــال ع ــن ظه ــور الس ــفن
املســيحية ــي البحــر ٔالاحمــر بــالقرب مــن مــدن ٕالاســالم املقدســة ،أرســل
ً
املمالي ـ ــك ع ـ ــى الف ـ ــور أس ـ ــطوال تح ـ ــت قي ـ ــادة حسـ ـ ـ ن الك ـ ــردي لط ـ ــرد
ال ﺮتغ ــالي ن م ــن املح ــيط الهن ــدي (٤٠).وبع ــد الانتص ــار ٔالا ّو ــى ــي ش ــاول
) (Chaulع ـ ــى الس ـ ــاحل الغرب ـ ــي للهن ـ ــد س ـ ــنة ١٥٠٨م ،خس ـ ــر الل ـ ــواء
اململـ ــوكي أس ـ ــطوله ـ ــي اش ـ ــتباك م ـ ــع ال ﺮتغ ـ ــالي ن ـ ــي دي ـ ــو ) (Diuس ـ ــنة
١٥٠٩م (٤١).ول ــنقص البح ــارة امل ــدرب ن وامل ــواد الالزم ــة لس ــالح البحري ــة
الجديــد ،ســارعت مصــر بطلــب املســاعدات البحريــة مــن خــارج منطقــة
اله ــالل الخص ــيب .وعن ــدما اق ــﺮب س ــفراء املمالي ــك م ــن ال ــدوق بطل ــب
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املساعدة البحريـة ،قـام الـدوق بتحويلهـا رس ً
ـميا إ ـى مناشـدة إسـالمية،
بــدعوى ضــرورة الحفــاظ ع ــى عالقــات طيبــة مــع البابــا .ولكــن ــي نفــس
الوقــت نصــح البنادقــة املماليــك بتقــديم التمــاس للعثمــاني ن مــن أجــل
الحصــول ع ــى املســاعدة البحريــة الالزمــة (٤٢).تشــهد الســنوات ٔالاخ ــﺮة
ً
مفاجئ ـ ــا ـ ــي العالق ـ ــات العثماني ـ ــة
م ـ ــن حك ـ ــم بايزي ـ ــد الث ـ ــاني تحس ـ ـ ًـنا
اململوكية ،ليس فقط ألن كال ٕالام ﺮاطوريت ن اعت ﺮا صعود الصفوي ن
ً
ديدا لحـدودهما املشـ ﺮكة بجبـال
الذين اعتنقوا العقيدة املهرطقة-ط ــوروس ،ولك ــن ً
أيض ــا ألن النظ ــام املص ــري ب ــدأ ٓالان ــي تلق ــى كمي ــات
كب ـ ــﺮة م ـ ــن ٕالام ـ ــدادات واملع ـ ــدات العس ـ ــكرية البحري ـ ــة م ـ ــن ٔالارا ـ ـ ـ
العثمانية .و ي مصر نقلت قوافل الجمال بسرعة ٔالامـر البحـري ومـواد
البن ــاء مــن م ــوانئ البحــر املتوس ــط إ ــى الس ــويس ،حيــث أمــر الس ــلطان
اململـ ـ ــوكي بإعـ ـ ــداد أسـ ـ ــطول جديـ ـ ــد .ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك فـ ـ ــإن الاعتمـ ـ ــاد ع ـ ـ ــى
العثمــاني ن ذه ــب إ ــى م ــا ه ــو أبع ــد م ــن ل ــوازم البن ــاء ،فق ــد ق ــام بايزي ــد
الثاني ً
أيضا بإمدادهم بقادة بحري ن وألفى رجل لألسـلحة الناريـة .و ـي
س ـ ــنة ١٥١٥م أم ـ ــر س ـ ــلمان ري ـ ــس بقي ـ ــادة ٔالاس ـ ــطول اململ ـ ــوكي ب ـ ــالبحر
ٔالاحمــر (٤٣).فقــد حــان الوقــت للنظــام املصــري الاعتمــاد ع ــى الخــارج ــي
منطقة أخرى.
اع ــﺮف املمالي ــك ب ــأن الع ــدوان ٕالام ﺮي ــا ي ي ــي ع ــادة التغ ـ ـﺮات ــي
الق ـ ــوة العس ـ ــكرية .وق ـ ــد ت ـ ــرك اب ـ ــن إي ـ ــاس ش ـ ــهادة ص ـ ــريحة ملخ ـ ــاوف
املماليك بشأن هـذﻩ املسـألة .وخـالل ١٥١٥م ،عـام انتصـار العثمـاني ن
ع ـى الصـفوي ن ـي جالـديران ،أمـر السـلطان اململـوكي قانصـوﻩ الغــوري
بإقامة تحصينات ساحلية جديدة ضد أي هجوم بحري من الشمال،
ً
وذلــك عنــدما ســمع شــائعات بــأن العثمــاني ن قــد شــيدوا أســطوال مــن
)(٤٤
أربعمائة سفينة.
ع ــى الــرغم مــن أن الحمــالت ع ــى ٔالارض قــادت إ ــى فــتح مصــركما
هــو معــروف ،يجــدر النظــر إ ــى إج ـراءات ســليم وجيشــه ل ــﺮى كيــف أن
الق ـ ـ ـرارت ٕالام ﺮياليـ ـ ــة ؤالاعمـ ـ ــال العسـ ـ ــكرية ع ـ ـ ـى ٔالارض والنشـ ـ ــاطات
البحرية العثمانية قد كثفت الضغط ع ى ٕالام ﺮاطوريـة اململوكيـة .لـم
تكــن أك ــﺮ ٔالاخطــار ال ـ هــددت الدولــة العثمانيــة بعــد تــو ى ســليم ســنة
)(٤٥
١٥١٢م آتية من ٔالارا ٔالاوروبية ،وإنما من الصفوي ن ي فـارس.
وبغ ــرض ت ــأم ن الس ــيطرة ع ــى الس ــلطنة ،اعتم ــد س ــليم العم ــل ض ــد
الص ــفوي ن ،حي ــث ق ــام بغ ــارة اس ــتفزازية مث ــل الش ــاﻩ إس ــماعيل ال ــذي
أغـار ع ــى ٔالاناضــول ســنة ١٥٠٧م .وأصــدر ســليم ٔالاوامــر بإعــداد قــوائم
م ــن املتع ــاطف ن م ــع الص ــفوية داخ ــل ٔالارا ـ ـ العثماني ــة .هك ــذا ك ــان
القض ــاء ع ــى أنص ــار القزلب ــاش – بع ــض الق ــوائم تخ ــﺮ ع ــن  ٤٠أل ــف
ضــحية – ضــربة مباشــرة لهيبــة الشــاﻩ إســماعيل ب ـ ن ال ﺮكمــان ،ومــن
ثم قادت إ ى منافسـة عسـكرية ال مفـر م ـا بـ ن الـدولت ن .وأخ ًـﺮا ،فـإن
العثم ــاني ن ً
أيض ــا ق ــد فرض ــوا م ــن خ ــالل اس ــتخدام جيش ــهم وق ــوا م

البحري ـ ــة ،حص ـ ـ ًـارا اقتص ـ ـ ً
ـاديا ع ـ ــى املنتج ـ ــات ال ـ ـ ـ تم ـ ــر ع ـ ــﺮ الط ـ ــرق
)(٤٦
التجارية ي بالد فارس.
عنــدما التقــى الجيشــان العثمــاني والصــفوى ــي أذربيجــان بــالقرب
مــن ســهل جالــديران ،كــان الانتصــار العثمــاني الــذي أعقــب ذلــك يرجــع
إ ـ ــى ح ـ ــد كب ـ ــﺮ للتف ـ ــوق التكنول ـ ــو ي ـ ــي ٔالاس ـ ــلحة الناري ـ ــة للتش ـ ــكيالت
العسـ ــكرية العثمانيـ ــة .ومـ ــع ذلـ ــك لـ ــم يسـ ــفر فـ ــتح فـ ــارس عـ ــن انتصـ ــار
العثمــاني ن .وبــرغم التنظــيم العســكري واملعــدات ال ـ منحــت التقــدم
للعثمـ ــاني ن ـ ــي جالـ ــديران ،إال أن متطلبـ ــات التمـ ــوين للجنـ ــود املشـ ــاة
ومع ــدا م الثقيل ــة ال ـ ـ أس ــفرت ع ــن ص ــعوبة التنق ــل ــي عم ــق ب ــالد
ف ــارس ،كان ــت ــي ص ــالح رم ــاة الص ــفوي ن .ولق ــد ظه ــرت مح ــاوالت م ــن
جانـ ــب الصـ ــفوي ن فيمـ ــا بعـ ــد ف ـ ــﺮة الحـ ــروب العثمانيـ ــة الصـ ــفوية ـ ــي
الق ـ ـ ــرن الس ـ ـ ــادس عش ـ ـ ــر م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل اس ـ ـ ــتخدام تكتيك ـ ـ ــات الس ـ ـ ــهوب
الكالسـ ـ ــيكية ،لإلمسـ ـ ــاك بخصـ ـ ــومهم وتوسـ ـ ــيع نطـ ـ ــاق تواجـ ـ ــدهم ـ ـ ــي
املنـ ــاطق ال ـ ـ وجـ ــدها ٕالانكشـ ــارية خاليـ ــة ،حينمـ ــا حـ ــاول العثمـ ــانيون
زي ـ ــادة نط ـ ــاق عملي ـ ــا م ـ ــي ب ـ ــالد ف ـ ــارس م ـ ــن خ ـ ــالل اس ـ ــتخدام س ـ ــالح
)(٤٧
البحرية.
بغــض النظــر عــن م ـ ان التســلح العســكري والتنظــيم ،فــإن حملــة
ً
سليم إ ى فارس كانت تعد أيضا نتيجة سياسية ملواصلة عـزل النظـام
اململ ــوكي ،ع ــن طري ــق إبع ــاد الص ــفوي ن ع ــن إمكاني ــة اختب ــار الانح ـراف
جنوب الحدود العثمانية .وع ى الرغم من توثيق املـؤرخ ن العثمـاني ن
ً
لحمل ـ ــة أخ ـ ــرى تع ـ ــد طبيعي ـ ــة ض ـ ــد الص ـ ــفوي ن امله ـ ــرطق ن ب ـ ــدال م ـ ــن
ً
املمالي ــك الس ــنة ،أش ــارت سياس ــة الح ــدود إ ــى اتج ــاﻩ مختل ــف تمام ــا.
بعــد معركــة جالــديران ســنة ١٥١٤م أرســل الســلطان ،املــؤرخ إدريــس
البدليﺴـ ـ -ال ــذي ربم ــا ك ــان م ــن أص ــل ك ــردى -إ ــى املن ــاطق املفتتح ــة
ً
حــديثا ــي شــرق الــبالد ،حيــث تــم تعيينــه ــي مهمــة تنظــيم ٔالاكـراد ضــد
الص ــفوي ن (٤٨).وق ــد س ــبق ه ــذا املنعط ــف لرج ــال القبائ ــل الحدودي ــة
أمـ ــام الخـ ــارج ،الهجـ ــوم العثمـ ــاني ع ـ ــى دولـ ــة ذي القـ ــدر العازلـ ــة سـ ــنة
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١٥١٥م ،وقد حدث ذلك ً
تقريبا ي الوقت الذي سجل فيه ابـن إيـاس
املخــاوف اململوكيــة مــن القــوة البحريــة العثمانيــة .و ــى يونيــو ١٥١٥م،
أكمــل العثمــانيون مسـ ﺮ م ضــد الــدويالت القبليــة ال ـ تفصــل ســوريا
ومصـ ــر عـ ــن الدولـ ــة العثمانيـ ــة .هكـ ــذا تغ ـ ــﺮت ٔالاوضـ ــاع الحدوديـ ــة ـ ــي
منطقــة جبــال طــوروس ضــد النظــام املصــري ،حيــث قــام العثمــانيون
زيمــة وقتــل حــاكم ذي القــدر ،عــالء الدولــةّ ،
ونصــبوا مرشــحهم ع ــى
)(٤٩
ً
حاكما ع ى البستان سنة ١٥١٥م.
بك،
تمرك ــزت قــوات س ــليم البحريــة ــي ش ــرق البحــر املتوســط لحماي ــة
ً
العمــق فضــال عــن دعــم قواتــه الاســتطالعية ،ومــن ثــم شــرع ــي صــيف
١٥١٦م ي فتح ٕالام ﺮاطورية اململوكية ،ال كانـت ـي مرتبـة أدنـى مـن
حيث التكنولوجيا العسكرية الحديثـة ،والعزلـة السياسـية الخارجيـة،
والانقسـ ــامات الداخليـ ــة ،وعـ ــدم املقـ ــدرة الدفاعيـ ــة مـ ــن حيـ ــث املـ ــواد
ورجال البحرية ،هكـذا خضـعت ٕالام ﺮاطوريـة اململوكيـة للعثمـاني ن ـي
)(٥٠
الشهور ٔالاو ى من سنة ١٥١٧م.
واص ـ ـ ً
ـطداما بخص ـ ــومهم كم ـ ــا تفع ـ ــل املوج ـ ــة ،فض ـ ــل العثم ـ ــانيون
مصــر ع ــى آســيا الوســطى .وع ــى الــرغم مــن نصــيحة ،ع ـ ّـى أك ــﺮ هيتــاى
بفــتح الص ـ ن ،لــم يقــم ســليم بإرســال حملــة ع ــﺮ الســهوب بعــد فتحــه
ملص ــر ،لكن ــه ع ــاد ملهم ــة تط ــوير البحري ــة العثماني ــة قب ــل وفات ــه س ــنة
١٥٢٠م .وبمس ـ ـ ــاعدة الاكتش ـ ـ ــافات املحيطي ـ ـ ــة عم ـ ـ ــل ت ـ ـ ــاريخ أوراس ـ ـ ــيا
الغربي ــة ع ــى تحوي ــل مرك ــز الت ــاريخ ٕالام ﺮي ــا ي بعي ـ ًـدا ع ــن س ــهوب آس ــيا
الوسطى.
ً
م ــع ذل ــك ل ــم يك ــن الف ــتح العثم ــاني ملص ــر ،ناتج ــا فق ــط ع ــن تغ ــﺮ
مس ــتوى التكنولوجي ــا العس ــكرية ،أو م ــن ع ــدم الت ــوازن ــي العالق ــات
ٕالام ﺮيالي ـ ــة ،أو نتيج ـ ــة لألح ـ ــداث العارض ـ ــة .حي ـ ــث أن مص ـ ــادر الت ـ ــاريخ
العثمـ ــاني تحتـ ــوى ع ـ ــى الكث ـ ــﺮ مـ ــن ٔالادلـ ــة ع ـ ــى أسـ ــباب طويلـ ــة ٔالامـ ــد
للحرب مع املماليك .وبصفة عامة فإن م ﺮرات الهجـوم العثمـاني ع ـى
دول ــة أخ ــرى س ــنية ت ــتلخص ــي ظلمه ــا السياﺳـ ـ  .فق ــد قام ــت ٔالاس ــرة
الحاكم ـ ــة املص ـ ــرية ع ـ ــى س ـ ــبيل املث ـ ــال ،ب ـ ــدعم أع ـ ــداء العثم ـ ــاني ن ـ ــي
جنــوب ٔالاناضــول ،وســاعدت ٔالاســر املعارضــة الحاكمــة لــدول الشــمال،
وتحالف ـ ــت م ـ ــع الكف ـ ــار ض ـ ــد املجاه ـ ــدين ـ ــي س ـ ــبيل ﷲ .وق ـ ــد ه ـ ــددت
الت ـ ــوغالت العس ـ ــكرية املتك ـ ــررة للممالي ـ ــك ـ ــي ٔالاناض ـ ــول ع ـ ــى ط ـ ــول
ً
الح ــدود الجنوبي ــة ،فض ــال ع ــن ت ــدخلهم ــي الش ــئون السياس ــية لدول ــة
ذي القدر الحدودية ،سالمة استانبول محور ٕالام ﺮاطورية .عالوة ع ى
ذلــك ،رفــض املماليــك الاع ـﺮاف بارتفــاع مركــز إم ﺮاطوريــة الشــمال ــي
العــالم ال ﺮكــو إســالمي بعــد فــتح اســتانبول .نفــس الشــكل مــن الص ـراع

ظه ــر ً
أيض ــا ــي املنازع ــات املتعلق ــة بإخف ــاق املمالي ــك ــي نئ ــة محم ــد
ً
الفــاتح باالســتيالء ع ــى طراب ـ ون ) (Trabzonســنة ١٤٦١م ،فضــال
عـ ـ ــن مصـ ـ ــاعب ب ـ ـ ـ ن ٕالام ﺮاطـ ـ ــوريت ن تتعلـ ـ ــق بمسـ ـ ــاعدات العثمـ ـ ــاني ن
للحجــاج ،ومشــاكل تشــتمل ع ــى العالقــات الدبلوماســية العثمانيــة مــع
ال ـ ــدول ٕالاس ـ ــالمية ـ ــي الهن ـ ــد ،وأخ ـ ـ ًـﺮا بس ـ ــبب الح ـ ــرب ال ـ ـ تص ـ ــاعدت
ً
ـدريجيا مــن قبــل العثم ــاني ن وموقــف دول ـ م فيمــا يتصــل باملمالي ــك.
تـ
كــل هــذﻩ ٔالامــور ــي النصــوص العثمانيــة تعكــس الص ـراع مــع املماليــك
من أجل التفوق داخل املجتمع السياﺳ املسلم بعد فـتح العثمـاني ن
)(٥١
الستانبول سنة ١٤٥٣م.
م ــع ذل ــك ف ــإن نق ــاط الخ ــالف تل ــك ،تع ــد املف ــاتيح الوحي ـدة لفه ــم
ٔالاهميــة الكب ــﺮة لنمــو العثمــاني ن الهائــل داخــل العــالم ٕالاســالمي عقــب
فوزهم ي جالديران سنة ١٥١٤م.
وع ــى الصــعيد ٕالام ﺮيــا ي ،وضــع العثمــانيون ــي تقــديرهم الحاجــة
إ ى شرعية سياسية جديدة من شـأ ا أن تعطـى لهـم السـلطة الكافيـة
لحكم دولة مسلمة كب ﺮة ومعقدة .وقد أثبتت الحـروب املسـتمرة ضـد
الجماع ـ ـ ــات ال ﺮكماني ـ ـ ــة وغ ﺮه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدول ٕالاس ـ ـ ــالمية ،أن مكان ـ ـ ــة
الفتوحــات الحدودي ــة لــم تع ــد قــادرة ع ــى ضــمان الاســتقرار السياﺳ ـ
للدول ــة العثماني ــة .وبحل ــول القـ ــرن الس ــادس عش ــر ق ــادت ديناميكيـ ــة
التوسعات العثمانية إ ى صـراعات كث ـﺮة مـع ٔالاسـر الحاكمـة ٕالاسـالمية
ٔالاخ ــرى ،مم ــا يجعلن ــا نتس ــاءل ،إ ــى أي م ــن أل ــوان الطي ــف السياﺳـ ـ
ٕالاس ـ ــالمي انتم ـ ـ العثم ـ ــانيون .ولتتناس ـ ــب ق ـ ــو م الجدي ـ ــدة م ـ ــع مب ـ ــدأ
تنظيمـ جديــد ،سـ ى ورثــة عثمــان إ ــى مركــز أك ــﺮ عامليــة داخــل العــالم
ٕالاســالمي ،يفــوق مسـ ﺮ م كمحــارب ن .فكــان تــورطهم ــي حــرب ٔالالقــاب
ومس ــألة م ــا إذا ك ــان س ــليم ق ــد اتخ ــذ لق ــب خليف ــة بع ــد فتح ــه ملص ــر،
ق ـر ًارا اتخــذﻩ العثمــانيون لتــو ى القيــادة السياســية للمجتمــع ٕالاســالمي
بأكملــه .ومنــذ أن قامــت الوحــدة السياســية العثمانيــة باالعتمــاد ع ــى
املش ــاعر التاريخي ــة املتج ــذرة بـ ـ ن املس ــلم ن م ــن أج ــل وح ــدة املجتم ــع
ٕالاس ــالمي ،سـ ـ ى أتـ ـراك الش ــمال إ ـ ـى الاعتم ــاد ع ــى رم ــز تل ــك الوح ــدة

Halil Inalcik, 'Padisah', IA, ix, pp. 49I-5
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H. A. R. Gibb, 'The Heritage of Islam in the Modern World
(I)', International Journal of Middle East Studies, vol. I/I
(January 1970), pp. 3-17.

) (٥٤كم ـ ــا ه ـ ــو الح ـ ــال ـ ــي من ـ ــاطق أخ ـ ــرى كث ـ ــﺮة ،يع ـ ــد الت ـ ــاريخ الاجتم ـ ــا ي للدول ـ ــة
العثمانيـ ـ ــة مجـ ـ ــرد بدايـ ـ ــة ،مـ ـ ــع ذلـ ـ ــك بالنسـ ـ ــبة لألهـ ـ ــداف الداخليـ ـ ــة للدولـ ـ ــة
العثمانية ي مصر انظر :قانون نامه مصر )١٥٢٤م( ي:

) (٥٢عن أهمية ٔالاماكن املقدسة انظر:

Cutb ed-Din, Geschichte der Stadt Mekka und ihres
Tempels, ed. Ferdinand Wustenfeld in Die Chroniken
der Stadt Mekka (4 vols., Leipzig, I858-61), vol. III, p.
278; and Ibn Iyas, Journal, vol. I, pp. 356-7, 371-4, 4012.

دراسة مشكلة لقب الخالفة ي:

Tansel, Selim, pp. 210-I7

عن الوحدة السياسية ي املجتمع ٕالاسالمي انظر:

عن انعكاسات السياسة الدينية لسليم ي جميع أنحاء العالم:

وعن إجراءات سليم ي القدس بشأن غ ﺮ املسلم ن انظر:
Tansel, Selim, pp. 159-60.
وعن مركز مصر ي التاريخ الاجتما ي ألوروبا العثمانية انظر:
Stanford J. Shaw, 'The Ottoman View of the Balkans', in
The Balkans in Transition, ed. C. and B. Jelavich
(Berkeley, California, I963), p. 67.

وقد تم تناول املسألة الهامة املتمثلة ي التنظيم النقابي ي:

Gabriel Baer, 'The Administrative, Economic and Social
Functions of Turkish Guilds', International Journal of
Middle East Studies, vol. I/i (Jan. 1970), pp. 49-50.
) (٥٥تم استخدام ٔالارقام البندقية والوثائق املالية العثمانية من قبل:
Godinho, ' viragem ', pp. I41-4,

وقد دعمت استنتاجات جود و دراست ن للمصادر العثمانية لألرا

املفتتحة:

Stanford J. Shaw, The Financial and Administrative
Organization and Development of Ottoman Egypt
(Princeton, New Jersey, 1962), pp. 283-312; and
Goyunc, Mardin, pp. 125- 40.

ISSN: 2090 – 0449

Halil Inalclk, 'Les peuples de l'Europe du sud-est et leur
ro1e dans l'histoire: l'empire ottoman', in Editions de
l'Academie Bulgare des Sciences, vol. iii (Sofia, I969),
pp. 88-94.
ً
) (٥٣مثاال ملوقف رجال الدين نحو وصول العثماني ن ي:
Henri Laoust, Les Gouverneurs de Damas (Damas, I952),
pp. I37, I43-7, I54-9.

Omer Lutfi Barkan, Osmanli Imparatorlugunda Zirai
Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari (one vol. to date,
Istanbul, 1945- ), vol. I, pp. 360-8.
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العاملية :حماية ٔالاماكن املقدسة ،والدفاع عـن الحـج ،ودعـم مؤسسـة
)(٥٢
الخالفة ًأيا كان شكلها.
ــي مجتم ــع ك ــان العنص ــر ٔالاي ــديولو ي ه ــو املك ــون ٔالاس ــم  ،أص ــبح
ً
ارتقــاء الســلطان العثمــاني ملركــز مــن يحمـ ٕالاســالم السـ تعزيـ ًـزا هــائال
للدول ــة العثمانيـ ـة .وخ ــالل الس ــنوات التالي ــة س ــتعمل الهيئ ــة الديني ــة
الس ــنية ع ـ ــى نشـ ــر اح ـ ـﺮام الدولـ ــة العثماني ــة ـ ــي كـ ــل ركـ ــن مـ ــن أركـ ــان
العـ ــالم ٕالاسـ ــالمي .بينمـ ــا سـ ــتعمل هيئ ـ ــة العلمـ ــاء ع ـ ــى دعـ ــم الس ـ ــلطة
العثمانية ،ألن السلطان يعمل ع ـى حمايـة مؤسسـات املجتمـع ،لـذلك
ً
أيضـ ــا ي ــدينون حرك ــات التم ــرد ض ــد نظـ ــام
ك ــان ق ــادة ٕالاس ــالم السـ ـ
اســتانبول ،منــذ أن أصــبحت الثــورة داخــل ٕالاطــار ٕالاســالمي والطائفيــة
الديني ــة يعم ــالن ً
مع ــا .إن الس ــيطرة ع ــى ٔالارا ـ ـ املأهول ــة باملس ــلم ن
الس ـ ــنة ث ـ ــم الانخ ـ ـراط الن ـ ــاجح ـ ــي الح ـ ــرب املقدس ـ ــة ـ ــي س ـ ــبيل وض ـ ــع
املجتم ـ ــع العثم ـ ــاني ،أص ـ ــبحا داخ ـ ــل ٕالاط ـ ــار أك ـ ــﺮ م ـ ــن أي وق ـ ــت م ـ ـ
وتحــت التــأث ﺮ املســتقر للثقافــة ٕالاســالمية ال ـ تــم إحياؤهــا دون منــازع.
و ــي هــذا املجــال كــان نقــل العلمــاء مــن القــاهرة إ ــى اســتانبول بعــد فــتح
مصر يرمز إ ى الشكل الدي والاجتمـا ي ال ـائي للدولـة العثمانيـة ال ـ
أصـ ـ ــبح أغلبيـ ـ ــة سـ ـ ــكا ا مـ ـ ــن املسـ ـ ــلم ن .وأخ ـ ـ ـ ًـﺮا أدى حكـ ـ ــم ٔالامـ ـ ــاكن
املقدسـ ـ ـة للمس ـ ــيحي ن وال ـ ــود إ ـ ــى زي ـ ــادة الس ـ ــيطرة العثماني ـ ــة ع ـ ــى
املجتمعــات املشــمولة بالحمايــة ،ال ـ قــام الســالط ن بالفعــل بتنظيمهــا
داخــل ٔالاطــر ٕالاداريــة املقتبســة مــن ٕالام ﺮاطوريــات الســابقة ــي الشــرق
)(٥٣
ٔالاوسط.

إذا كــان التوســع ٕالام ﺮيــا ي مــن الســهولة بمكــان عــن طريــق التقــدم
ـ ــي املنـ ــاطق ال ـ ـ يكـ ــون ف ـ ــا التنظـ ــيم الاجتمـ ــا ي لألقـ ــاليم الجديـ ــدة
مش ــا ً ا بش ــكل معق ــول لبني ــة الفتوح ــات ،وحي ــث يمك ــن التغل ــب ع ــى
مش ــاكل الحك ــم ،يك ــون بع ــد ذل ــك فق ــط التوحي ــد العثم ــاني لألرا ـ ـ
ً
العربية مماثال لذلك النمو .بعد قرون من خ ﺮة ٔالاسـر الحاكمـة ال ﺮكـو
إســالمية ــي الحكــم ،خضــع الهــالل الخصــيب ــي ذلــك الوقــت لســيطرة
طبق ـ ــة حاكم ـ ــة ترك ـ ــو إس ـ ــالمية أخ ـ ــرى ،ل ـ ــم يك ـ ــن ه ـ ــدفها ه ـ ــو زعزع ـ ــة
التنظيم الاجتما ي ٕالاسـالمي لألرا ـ العربيـة ،ولكـن مـن أجـل تنظـيم
الشــعوب الخاضــعة تحــت مؤسســات ٕالادارة العثمانيــة ٔالاك ــﺮ فاعليــة.
وبالتــا ي فــإن الاســتيالء ع ــى املجــال اململــوكي لــم يقــدم بني ـة اجتماعيــة
معادي ــة للمجتم ــع ٕالاس ــالمي الحض ــري ،ب ــل إن أث ــر الت ــدخل العثم ــاني
أسـ ــفر عـ ــن درجـ ــة أك ـ ــﺮ مـ ــن الاسـ ــتقرار الطـ ــائفي ،كمـ ــا طبقـ ــت الدولـ ــة
العثمانيــة املمارســات ٕالاداريــة املوروثــة عــن ٔالاســر الحاكمــة ٕالاســالمية
الس ــابقة وع ــن ٕالام ﺮاطوري ــة الب نطي ــة ع ــى منطق ــة الع ــالم ٕالاس ــالمي
ال ـ تراجعــت ــا الخ ــﺮة الاجتماعيــة .وقــد أكــد املؤرخــون العثمــانيون
ع ى هذا التطور الخاص باإلم ﺮاطورية مـن خـالل إطـالق لقـب املشـرع
)القـ ــانوني( ع ـ ــى س ـ ــليمان ،وه ـ ــو الس ـ ــلطان ال ـ ــذي خل ـ ــف س ـ ــليم س ـ ــنة
)(٥٤
١٥٢٠م.
وألن عمليــة دراســة التــاريخ الاقتصــادي العثمــاني تعــد ــي مراحلهــا
ٔالاو ـ ــى ،يك ـ ــون م ـ ــن الص ـ ــعب قي ـ ــاس النت ـ ــائج امل ﺮتب ـ ــة ع ـ ــى الانتصـ ـ ــار
العثمــاني .فمــع إرســاء الحكــم العثمــاني ــي مصــر ،وقعــت آخــر الطــرق
التجارية الرئيسية الواقعة ببالد الشام ي أيدي العثماني ن ،مما أتـاح
لهــم فرصــة إضــافية لفــرض ضــريبة ع ــى التجــارة ال ـ تمــر ع ــﺮ مــوانئ
الهـ ــالل الخصـ ــيب .مـ ــع ذلـ ــك قـ ــدم الفـ ــتح إضـ ــافة ضـ ــخمة لالقتصـ ــاد
الداخ ي لإلم ﺮاطورية بنفس قدر أهمية ٔالاساس الزرا ي الذي تعتمـد
علي ـ ــه .فبمج ـ ــرد اس ـ ــتقرار املس ـ ــئول ن العثم ـ ــاني ن وتس ـ ــجيل ٔالارا ـ ـ ـ
الســورية واملصــرية ،ســجلت ٔالارقــام ال ـ تــم دراس ـ ا زيــادة ــي ٕالانتــاج
الزرا ـ ــي ،وبالتـ ــا ي زيـ ــادة ـ ــي العائـ ــد الضـ ــري  ،الـ ــذي يجـ ــب أن يكـ ــون
ً
شـ ــامال جميـ ــع ٔالارا ـ ـ القديمـ ــة لإلم ﺮاطوريـ ــة اململوكيـ ــة (٥٥).وبـ ــنفس
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الدرجة من ٔالاهمية مـن الناحيـة الاقتصـادية ،كـان بإمكـان العثمـاني ن
أن يـ ــدمجوا بسـ ــهولة املـ ــوارد ٕالاضـ ــافية الزراعيـ ــة والتجاريـ ــة الخاصـ ــة
بـ ــالجنوب ـ ــي الاقتصـ ــاد ٕالام ﺮيـ ــا ي ،مـ ــن خـ ــالل سـ ــيطر م ع ـ ــى شـ ــر ي
البحـر املتوسـط (٥٦).ففـي عصـر ب ﺮوقراطيـة املـدن والجيـوش النظاميـة
وعمليــات الحصــار ،عملــت املســاهمة الاقتصــادية الكب ــﺮة ال ـ ترتبــت
ع ـ ــى هزيم ـ ــة الدول ـ ــة اململوكي ـ ــة ع ـ ــى ت ـ ــدعيم التوس ـ ــعات العس ـ ــكرية
العثمانية خالل ما تبقى من القرن السادس عشر.

وقــد عكســت ً
أيضــا مصــادر غ ــﺮ إســالمية تحســن ــي الشــئون الاقتصــادية بعــد فــتح
مصر:

هناك الكث ﺮ من الوثائق عن أهمية الطريق البحري من استانبول إ ى مصر:

Matrakci Nasuh, 'Dastan-i Sultan Suleyman', TKS R.
I286, fos. 54b-55b; Selaniki Mustafa Efendi, Tdrih-i
Selaniki (Istanbul, I864), p. 100; and Lutfi Gucer,
Osmanli Imparatorlugunda Hububat Meselesi ve
Hububattan alinan Vergiler (Istanbul, I964), pp. 32-6.

Kemal Pachazadeh, Histoire de la Campagne de Mohacz,
trans. M. Pavet de Courteille (Paris, I859), pp. 7-I9, 24-6.
(58) Braudel, La Mediterranee, vol. II, pp. 377-82, 41517.
) (٥٩ع ــى ال ــرغم م ــن ذل ــك أك ــد املؤرخ ــون ٔالاوروبي ــون ع ــى محدودي ــة التوس ــعات

العثمانية:

H. G. Koenigsberger and G. L. Mosse, Europe in the
Sixteenth Century (New York, 1968), pp. 174- 96.
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Bernard Lewis, 'A Jewish Source on Damascus just after
the Ottoman Conquest', BSOAS, vol. x/I (I939-42), pp.
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(56) Shaw, Financial, pp. 272-9, 283, 305-7, 3I3-15,
332-5.

) (٥٧عــن العالقــة ب ـ ن ف ــتح مصــر وتطــوير البحريــة العثمانيــة واس ــتغالل التنــافس
ب ن هابسبورج وفالويس والانتصار ع ى املجري ن سنة ١٥٢٦م انظر:
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ك ــان الالتق ــاء ٕالام ﺮي ــا ي ــي مص ــر ،وال ــذي ب ــدأ ـي الق ــرن الخ ــامس
عشر ،قـد بـدأ يأخـذ مجـراﻩ ـي الربـع ٔالاول مـن القـرن السـادس عشـر،
ً
تارك ــا ٕالام ﺮاطوري ــات الغربي ــة ال الش ــرقية مس ــئولة ع ــن ه ــذﻩ املنطق ــة
ٕالاس ـ ـ ﺮاتيجية .فق ـ ــد س ـ ــيطرت ٕالام ﺮاطوري ـ ــة املركزي ـ ــة ال ﺮك ـ ــو إس ـ ــالمية
وال ـ ـ ـ مقره ـ ــا اس ـ ــتانبول ع ـ ــى اله ـ ــالل الخص ـ ــيب .مزي ـ ـ ًـدا م ـ ــن النم ـ ــو
ٕالام ﺮيــا ي يعتمــد ٓالان ع ــى نوايــا الطبقــة الحاكمــة العثمانيــة وع ــى نــوع
ً
العالق ـ ـ ــات القائم ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ن الدول ـ ـ ــة العثماني ـ ـ ــة املوس ـ ـ ــعة ح ـ ـ ــديثا وب ـ ـ ـ ن
منافس ا القريب ن.
إذا كانــت نتــائج املنافســة املصــرية ــي تمركــز العالقــات السياســية
داخـ ـ ــل املنـ ـ ــاطق الغربيـ ـ ــة للعـ ـ ــالم ٕالاسـ ـ ــالمي وال ـ ـ ـ كانـ ـ ــت ـ ـ ــي صـ ـ ــالح
العثماني ن ،فإن تـاريخ السياسـة الداخليـة ـي أوروبـا تحـرك ـي الاتجـاﻩ
املعـاكس .ففــي الربــع ٔالاول مــن القــرن الســادس عشــر تضــمنت خريطــة
الع ــالم املس ــي ي الغرب ــي مجموع ــة مذهل ــة م ــن ال ــدول التنافس ــية ال ـ
ً
تمتلك أشكاال مختلفة من الحكم .وع ى الرغم من أن التطور الالحـق
للــدول القوميــة ٔالاوروبيــة مــن شــأنه أن ينــتج تنظيمــات سياســية أك ــﺮ
قـ ــوة مـ ــن ٕالام ﺮاطوريـ ــة العثمانيـ ــة ،إال أن الص ـ ـراع داخـ ــل وفيمـ ــا ب ـ ـ ن
ال ــدول ٔالاوروبي ــة املتط ــورة ــي الق ــرن الس ــادس عش ــر أدى إ ــى تض ــاؤل
قدر ا ع ى املنافسة مع العثماني ن .فع ى سبيل املثـال ،حـدث العـداء
ب ـ ـ ن هابسـ ــبورج وفـ ــالويس) (Valoisبمس ـ ــاعدة مباشـ ــرة مـ ــن الج ـ ــة
العثمانيــة ــي البلقــان وشــمال أفريقيــا .و ــي حـ ن حكــم ســليمان املشــرع
كتلــة موحــدة مــن ٔالارا ـ ٕالاســالمية ع ــى طــول الحــدود املســيحية مــن
طـرابلس إ ـى ـر الـدانوب ،أمـر شـارل الخـامس) – (Charles Vالرائـد
ــي مج ــال الح ــرب ض ــد ٕالاس ــالم – ب ــالهجوم ع ــى حــاكم فرنس ــا ،ال ــذي
عن ـ ــدما ُه ـ ــزم م ـ ــن قب ـ ــل الج ـ ــيش الهابس ـ ــبور ى س ـ ــنة ١٥٢٥م ،أنش ـ ــأ

تحـ ــالف مـ ــع العثمـ ــاني ن وشـ ــجع السـ ــلطان ع ـ ــى الهجـ ــوم ع ـ ــى الجـ ــزء
الشــر ي مــن إم ﺮاطوريــة هابس ــبورج (٥٧).وباملثــل وج ــد العثمــانيون أنــه
مــن الســهل كســر التحــالف ٕالاســباني البنــد ى املب ـ ع ــى أســاس خــوف
ً
البندقي ــة م ــن هابس ــبورج ،فض ــال ع ــن املص ــلحة ٕالايطالي ــة ــي تج ــارة
الشـ ـ ـ ــرق (٥٨).وبالضـ ـ ـ ــبط كمـ ـ ـ ــا قام ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــدول ٔالاوروبيـ ـ ـ ــة باس ـ ـ ـ ــتغالل
الانقســامات داخــل ٕالام ﺮاطوريــة العثمانيــة ــي القــرن الخــامس عشــر،
شـ ــهد مطلـ ــع القـ ــرن السـ ــادس عشـ ــر ٔالات ـ ـراك وهـ ــم يقلبـ ــون السياسـ ــة
ً
)(٥٩
الدولية فضال عن املنافع ٕالام ﺮيالية الك ﺮى لصالح أنفسهم.
كــان مــن املمكــن أن تــوفر الخلفيــة املســيحية املش ـ ﺮكة لألوروبي ـ ن
ً
أساســا للوحــدة الغربيــة ــي مواجهــة توســع ٕالام ﺮاطوريــة العثمانيــة .إال
ً
أن تــاريخ القــرن الخــامس عشــر قــد شــهد تراجعــا ملؤسســة واحــدة ــي
ً
البابويـ ــة ،وال ـ ـ كانـ ــت تعـ ــد ٔالاك ـ ــﺮ تمثـ ــيال للتماسـ ــك الـ ــدي ٔالاوروبـ ــي.
عالوة ع ى ذلك ،واجهت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية مستقبل غ ﺮ
مســتقر ،حيــث عمــل املتمــردون ً
دينيــا ــي الشــمال ع ــى تقــويض املركــز
العالم للبابوية مـن داخـل العـالم املسـي ي .بالتـا ي أدى فـتح مصـر إ ـى
وقــوع املجتمــع ٕالاســالمي الكالســيكي بثقلــه تحــت الســيطرة العثمانيــة،
وخ ـ ــالل نف ـ ــس الع ـ ـام ق ـ ــام م ـ ــارتن ل ـ ــوثر بتعلي ـ ــق أطروحات ـ ــه الخمس ـ ــة
والتســع ن ع ــى بــاب كنيســة ويتن ــﺮج ) .(Wittenbergوحـ ن تحركــت
أوروبا نحو حـرب دينيـة داخليـة واسـعة النطـاق تنطـوي ع ـى مجموعـة
كب ــﺮة مــن ٔالاشــكال الثقافيــة الجديــدة ،لــم يشــهد العــالم ٕالاســالمي أي
تطــور مماثــل .لقــد تــم القضــاء ع ــى أي تعب ــﺮ عــن الطائفيــة ــي الدولــة
العثمانيــة خ ــالل القــرن الســادس عش ــر ،وظلــت تقتصــر ع ــى املنــاطق
ال ـ ســادت ــا الثقافــة الفارســية ،أو تراجعــت إ ــى منــاطق بعيــدة عــن
نطاق ٔالارا السنية .لم يكن التشـيع بـ ن املسـلم ن ال ـﺮك ج ً
ـزءا مـن
أي تغي ــﺮ اقتصــادي واســع النطــاق ــي املنــاطق الحضــرية ،إال أنــه وجــد
ً
معتنقيـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ن الطبقـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدنيا فضـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــن القـ ـ ـ ــروي ن والفئـ ـ ـ ــات
الاجتماعي ــة املت ــأثرة بالنظ ــام القب ــي .لق ــد أدى اتف ــاق دي ـ ـ ع ــام بـ ـ ن
النخبـ ــة ٕالاسـ ــالمية ـ ــي املنـ ــاطق الحضـ ــرية وب ـ ـ ن السـ ــالالت العسـ ــكرية
ال ﺮكيـ ــة الحاكمـ ــة إ ـ ــى تك ـ ـرار التوسـ ــع املوح ـ ــد لإلسـ ــالم أمـ ــام الكف ـ ــار،
وتحــول مــا كــان يحــدث شــمال حــدود الحــرب إ ــى حــرب دينيــة ــي جميــع
أنح ــاء الع ــالم تحــت التوجي ــه العثم ــاني ،ــي الوق ــت ال ــذي انقس ــم في ــه
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الحك ــام ٔالاوروبي ــون والفئ ــات الحض ــرية ع ــى أنفس ــهم ح ــول القض ــايا
)(٦٠
الدينية الرئيسية.
بينمــا عمــل العثمــانيون ع ــى ترســيخ الاســتقرار الاجتمــا ي املطلــوب
م ــن قب ــل املجتم ــع املس ــلم ،عمل ــوا ــي الوق ــت ذات ــه ع ــى ض ــمان ت ــدفق
الكفــاءات إ ــى املســتويات العليــا لهيكــل ٕالام ﺮاطوريــة عــن طريــق تعبئــة
رجـ ـ ــال الحـ ـ ــدود ،كمـ ـ ــا حصـ ـ ــل السـ ـ ــالط ن ع ـ ـ ــى والء املجتمعـ ـ ــات غ ـ ـ ــﺮ
)(٦١
املس ــلمة والش ــعوب الواقع ــة ع ــى الح ــدود .وم ــن خ ــالل نظ ــام املل ــة
َ
ق ِبــل أهــل الكتــاب -ولــو ع ــى مضــض -الهيمنــة السياســية لإلم ﺮاطوريــة
ٕالاسالمية ي مقابل الحماية العثمانية .وكما نمت الوحدة الاجتماعيـة
ـي الشــرق ٔالاوســط ــي ظــل قـانون جعــل الســالط ن املســلم ن يتعــاونون
م ــع الق ــادة ال ــديني ن غ ــﺮ املس ــلم ن ،دفع ــت أوروب ــا إ ــى ٔالام ــام حرك ــة
واسعة زعزعـت نطاقا ـا الوسـطى وهـامش نظامهـا الاجتمـا ي .إن تـأث ﺮ
ه ـ ــذﻩ الاختالف ـ ــات ع ـ ــى ت ـ ــاريخ الح ـ ــدود العثماني ـ ــة ٔالاوروبي ـ ــة ـ ــي ذات
محــورين ،أولهمــا ،وجــد الســالط ن العثمــاني ن أنــه مــن الســهل تحويــل
طاقــات إم ﺮاطــوري م إ ــى الخــارج خــالل القــرن الســادس عشــر ،عنــدما
كان ــت ال ــدول ٔالاوروبي ــة ــي نف ــس تل ــك الف ــﺮة ال يمك ــا الاعتم ــاد ع ــى
الح ــروب الص ــليبية لح ــل التناقض ــات العميق ــة املتول ــدة م ــن الحرك ــات
الاجتماعيــة الجدي ــدة .ل ــذا ف ــإن زعم ــاء أوروبــا واجه ــوا صــعوبات كب ــﺮة
للحفاظ ع ى سياسات إم ﺮيالية متناغمة ،ألن السلطات الحاكمة قـد
وجـ ــدت -كمـ ــا هـ ــو الحـ ــال بالنسـ ــبة للهابسـ ــبورج النمسـ ــاوية -أنـ ــه مـ ــن
املســتحيل الحصــول ع ــى فئــات اجتماعيــة متنازعــة تتفــق ــي القضــايا
الرئيس ــية ماع ــدا ــي الظ ــروف غ ــﺮ الطبيعي ــةً .
ثاني ــا ،ك ــان العثم ــانيون
ق ـ ــادرين ع ـ ــى إدم ـ ــاج س ـ ــكان الح ـ ــدود وغ ـ ــﺮ املس ـ ــلم ن الق ـ ــاطن ن ع ـ ــى
الح ـ ـ ـ ــدود ـ ـ ـ ــي البلق ـ ـ ـ ــان ،م ـ ـ ـ ــن ٔالالب ـ ـ ـ ــان والبوجومي ـ ـ ـ ــل )(Bogomils
واملس ــيحي ن ٔالارث ــوذكس ،بينم ــا عمل ــت ال ــدول املس ــيحية ع ــى امت ــداد
البحــر املتوســط ع ــى طــرد ال ــود واملســلم ن واملســيحي ن املبتدعــة .إن
العديــد مــن أولئــك الــذين تــم اســتبعادهم مــن مجتمــع الغــرب ٔالاوروبــي
ســاعدوا العثمــاني ن عنــدما قــاموا فقــط بإظهــار كيــف اســتفادت أســرة

حاكم ـ ــة ترك ـ ــو إس ـ ــالمية م ـ ــن الجان ـ ــب الس ـ ــل للحرك ـ ــات الاجتماعي ـ ــة
)(٦٢
الغربية.
ً
مــرة أخــرى ــي املجــال الاقتصــادي ،ال نعــرف إال القليــل جــدا عــن
العائ ــد النسـ ـ للتوس ــع ٕالام ﺮي ــا ي ل ــدول البح ــر املتوس ــط ــي النص ــف
ٔالاول من القرن السادس عشر .فكال الخصـم ن الرئيسـي ن ـي الحـرب
العامليــة للقــرن الســادس عشــر -هابســبورج والعثمــاني ن -أضــافا ً
أرضــا
واس ـ ــعة إلم ﺮاطوري م ـ ــا ـ ــي الوق ـ ــت ال ـ ــذي ش ـ ــهد في ـ ــه ت ـ ــاريخ الح ـ ــدود
ً
اختالفــا واسـ ًـعا .وعمــا إذا كانــت قــد زادت تلــك ٕالاضــافات بشــكل كب ــﺮ
مــن القــوة املاليــة لكــال ٕالام ﺮاطــوريت ن أم ال ،توقــف ذلــك ع ــى الدرجــة
ال ـ ـ ت ـ ــم ـ ــا دم ـ ــج ٔالارا ـ ـ الجدي ـ ــدة اقتص ـ ـ ً
ـاديا ـ ــي إط ـ ــار ك ـ ــل دول ـ ــة.
فبالنســبة إلســبانيا ،ال ـ اســتمرت مشــاكلها الاقتصــادية خــالل القــرن
السادس عشر ،لعب عائد استغالل العالم الجديـد ً
دورا صـغ ًﺮا ج ًـدا
ي سياسات شارل الخامس ،حيث بلغ ي املتوسط من مائ ألف إ ى
ثالثمائ ــة أل ــف دوك ــة س ـ ً
ـنويا ح ـ ـ س ــنة ١٥٥٠م ،أم ــا ع ــن التح ــويالت
املالي ــة الس ــنوية إ ــى اس ــتانبول م ــن الس ــيطرة العثماني ــة ع ــى ٔالارا ـ
اململوكي ــة س ــنة ١٥٢٥مً ،
وفق ــا للم ــؤرخ البن ــد ى س ــانوتو )،(Sanuto
ب ــدأت بح ــوا ي أربعمائ ــة أل ــف دوك ــة وارتفع ــت بش ــكل كب ــﺮ كم ــا أثب ــت
سـتانفورد شـو ) (Stanford J. Shawـي دراسـته لـإلدارة العثمانيـة
ــي مصــر .وعــالوة ع ــى ذلــك ،كــان غــزو وتنظــيم العــالم الجديــد لــه تــأث ﺮ
الطـ ــرد املركـ ــزي ـ ــي التـ ــاريخ الاقتصـ ــادي للبحـ ــر املتوسـ ــط ،واسـ ــت اف
اس ــبانيا للم ــوارد ٔالايب ﺮي ــة م ــن خ ــالل إنش ــاء ح ــدود أخ ــرى بعي ــدة وغ ــﺮ
محمية .ومن ناحية أخرى لم يتعامل العثمانيون ـي سـوريا ومصـر مـع
مسـ ــافات كب ـ ــﺮة مماثلـ ــة ،أو مـ ــع مشـ ــكل تنظيميـ ــة مثـ ــل ال ـ ـ واجهـ ــت
ٔالاس ــبان ــي الع ــالم الجدي ــد ،ب ــل إ ــم ورث ــوا بني ــة تحتي ــة اقتص ــادية
قائمــة بالفعــل ســرعان مــا قــاموا باســتغاللها (٦٣).وباملثــل بلغــت أهميــة
) (٦٢عن استيعاب املسيحي ن ٔالارثوذكس انظر:

Franz Babinger, Mahomet II, le conquerant et son temps
(1432-1481) (Paris, 1954), pp. 130-1.

) (٦٠كمث ــال ع ــى كيفي ــة محاولـ ـة العثم ــاني ن الاس ــتفادة م ــن الص ــعوبات الديني ــة
ٔالاوروبية انظر:

Andrew C. Hess, 'The Moriscos: An Ottoman Fifth Column
in Sixteenth Century Spain', The American Historical
Review, vol. LXXIV/I (Oct. 1968), pp. I-25; for Eastern
Europe consult S. A. Fischer-Galati, Ottoman
Imperialism and German Protestantism, 1521- I555
(Cambridge, Mass., 1959), pp. 38-56.

C. R. Boxer, 'Portuguese and Spanish Projects for the
Conquest of Southeast Asia 1580-1600', Journal of Asian
History, vol. III /2 (1969), pp. 118 - 36.
) (٦١تم وصف استخدام هذا املصطلح ي التاريخ العثماني عن طريق:
H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the
West: volume I, Islamic Society in the Eighteenth
Century (vol. I in 2 parts to date, 1950-7), vol. 1/2, pp.
207-61.

عن الفتح العثماني وضم البوسنة والهرسك انظر:

Branislav Djurdjev, 'Bosna', EI2, vol. I, pp. I261-75

عن ٔالاسبان املسلمون وتأث ﺮهم ع ى السياسة ي البحر املتوسط انظر:

Hess, 'Moriscos', pp. 1-25

عن نشاط الجﺌ أيب ﺮيا من ال ود املؤثرين انظر:

P. Grunebaum-Ballin, Joseph Naci duc de Naxos (Paris,
)I968
) (٦٣فيما يتصل بالوضع املا ي للمغامرات ٕالام ﺮيالية ٕالاسبانية انظر:
E. J. Hamilton, American Treasure and the Price
Revolution in Spain, 1501-1650 (Cambridge, Mass.,
I934), pp. 32-4, provides the economic data; Elliot,
Imperial Spain, pp. I79-204, 281- 316.

عـ ــن العواقـ ــب الاقتصـ ــادية امل ﺮتبـ ــة ع ـ ــى حـ ــرب السياسـ ــة ٕالاسـ ــبانية ع ـ ــى الحـ ــدود
الشمالية ي البحر املتوسط انظر:

Geoffrey Parker,' Spain, Her Enemies and the
Netherlands, I559-I648 ', Past and Present, no. 49 (Nov.,
1970), pp. 72-95.
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وعــن كيفيــة اتســاع نطــاق الحــرب ع ــى أســس دينيــة بـ ن العثمــاني ن ؤالايب ــﺮي ن ح ـ
جنوب شرق آسيا انظر:

Halil Inalclk, 'Arnawutlulk', EI2,vol. I, pp. 65I-8
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الاقتص ــاد العثم ــاني م ــن خ ــالل العالق ــات ب ـ ن ٕالام ﺮاطوري ــة والوالي ــات
التجاريـ ــة للبندقيـ ــة وال ﺮتغـ ــال .ولـ ــم يقتصـ ــر ٔالامـ ــر ع ـ ــى طـ ــول الرحلـ ــة
وتكلف ــا م ــن لش ــبونة إ ــى الهن ــد ،ولك ــن ً
أيض ــا ل ــم يكـ ـن ــي اس ــتطاعة
ال ﺮتغال نقـل أنـواع أو كميـات كافيـة مـن البضـائع ـي سـف م يمكـن أن
تحـ ــل مح ـ ــل الش ـ ــحنات ٕالاس ـ ــالمية ال ـ ـ ت ـ ــم تبادله ـ ــا ـ ــي الهن ـ ــد مقاب ـ ــل
ً
ـدريجيا أدت تكـ ــاليف املنافسـ ــة العسـ ــكرية مـ ــع
املنتجـ ــات الشـ ــرقية .تـ ـ
ً
العثم ــاني ن فض ــال ع ــن حج ــم املش ــاكل الاقتص ــادية إ ــى ح ــث ال ﺮتغ ــال
ع ــى فــتح مفاوض ــات س ــالم م ــع العثم ــاني ن س ــنة ١٥٦٣م .و ــي الوق ــت
نفسه أبدت البندقية استعدادها للتعامل مـع ٕالام ﺮاطوريـة العثمانيـة
لزيــادة تجــارة التوابــل بــالبحر املتوســط ــي أعقــاب الســيطرة ع ــى مصــر
ــي الربــع ٔالاول مــن القــرن الســادس عشــر (٦٤).وخالصــة القــول؛ أســفر
العائــد الاقتصــادي للتوســع العثمــاني ســنة ١٥١٧م عــن عوائــد ماليــة
مباشــرة عملــت ع ــى تمويــل املزيــد مــن الحمــالت العســكرية .ومــن جهــة
أخــرى نــتج عــن نمــو ٕالام ﺮاطوريــة ٕالاســبانية ــي أوائــل القــرن الســادس
عش ــر عائ ــدات فوري ــة قليل ــة ،وع ــى امل ــدى الطوي ــل ش ــجعت الظ ــروف
الاقتصـ ــادية اسـ ــبانيا ع ـ ــى الانسـ ــحاب مـ ــن الحـ ــرب ضـ ــد ال ـ ــﺮك .و ـ ــى
الوقــت نفســه أج ــﺮت املصــالح الاقتصــادية ع ــى أط ـراف ٕالام ﺮاطوريــة
اململوكية املنحلة كل من البنادقة وال ﺮتغالي ن ع ـى التصـالح مـع دولـة
ال ﺮك الك ﺮى.
بص ــفة عام ــة ،ل ــم يك ــن تضــاعف الدول ــة العثماني ــة س ــنة ١٥١٧م
سببا لبداية الحرب العاملية للقرن السـادس عشـر فقـط ،ولكنـه أي ً
ً
ضـا
تس ــبب ــي ٕالاخ ــالل بت ــوازن الق ــوى ــي املنطق ــة ٔالافروأوروبي ــة لص ــالح
اســتانبول ولــيس املحــيط ٔالاطلﺴـ  .وقــد تبـ ن ذلــك مــن خــالل الحــدود
أك ــﺮ مــن أى تقــارير للســفراء .هكــذا َزينــت واحــدة تلــو ٔالاخــرى مــن تلــك
الحم ــالت العس ــكرية الناجح ــة ،املخطوط ــات العثماني ــة بص ــور حيوي ــة
ح ـ ـ اي ـ ــة الق ـ ــرن الس ـ ــادس عش ـ ــر (٦٥).وبالنس ـ ــبة للمن ـ ــافس ال ـ ــرئيس
للعثم ــاني ن ،النظ ــام املس ــي ي الق ــديم للبح ــر املتوس ــط ،خل ــد إلجريك ــو
) (El Grecoالتحـديات الداخليـة والخارجيـة لتلـك الهويـة ـي بورتريـه
رسمه للكاردينال دون فرناندو نيفيو دى جيفارا ) Don Fernando

 ،(Nifio de Guevaraاملحقــق ٕالاسـباني (٦٦).وإ ــى الشــمال والشــرق
أثارت جميع التوترات ال يعانى م ا املجتمع ٔالاوروبـي صـيحة الحـرب
الش ــه ﺮة م ــن قب ــل رج ــل ال يق ــف فق ــط ع ــى ح ــدود الص ـراع العثم ــاني
النمس ـ ــاوي ،لكن ـ ــه يق ـ ــف ً
أيض ـ ــا ع ـ ــى ح ـ ــدود حقب ـ ــة جدي ـ ــدة لحق ـ ــوق
ٕالانسـ ــان .فبعـ ــد أث ـ ـ عشـ ــر ً
عامـ ــا مـ ــن فـ ــتح مصـ ــر ،ـ ــي عـ ــام الحصـ ــار
العثمــاني لفيينــا ،وضــع مــارتن لــوثر نشــيدﻩ ال ﺮتســتان الشــه ﺮ "حصــن
العزيـز هـو إلهنـا" ) ،(٦٧)(A Mighty Fortress is Our Godوالـذي
اس ــتخدمه كرم ــز دف ــا ي يعك ــس بدق ــة موق ــف التقس ــيم ال ــذي ه ــدد
أوروبا من قبل ٕالام ﺮاطورية العثمانية ال وصلت إ ى ذروة نضجها.

ع ى الجانب العثماني انظر:

(66) Gianfrancesco Morosini, 'Venetian Ambassador's
Report on Spain, I581', in Pursuit of Power, ed.
James C. Davis (New York, 1970), p. 73.
) (٦٧عن انعكاسات الخطر ال ﺮكي ي أوائل القرن السادس عشر انظر:
German hymns see Sydney H. Moore, 'The Turkish
Menace in the Sixteenth Century', The Modern Language
Review, vol. XL (1945), pp. 30-6.

ISSN: 2090 – 0449

Shaw, Financial, pp. 283-5, and Sanuto, vol. XLI, cols.
534-5.
) (٦٤عن كيفية وصول ٔالانشطة الاقتصادية العثمانية إ ى إندونيسيا انظر:
Godinho, L'Economie, pp. 573-4, 630-1, 7I3-834; and V.
J. Parry, 'The Economy of Expanding Europe in the
Sixteenth and Seventeenth Centuries', in The Cambridge
Economic History of Europe (4 vols. to date, London,
I966- ), vol. iv, pp. I55-200. C. R. Boxer, 'A Note on
Portuguese Reactions to the Revival of the Red Sea Spice
Trade and the Rise of Acheh, 1540 - I600', JSEAH, vol. x/3
(Dec. I969), pp. 415-28.
(65) Richard Ettinghausen, Turkish Miniatures (New
York, I965), pp. 5-24.
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وبدأت أعمال الندوة ،حيث قدم ٔالاستاذ الدكتور محمد رفعت
ٕالامام أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر بكلية ٓالاداب ،جامعة دم ور،
ً
بحثا عن "الطباعة ٔالارمنية ي مصر الحديثة :مواكبة الحداثة
ودعامة الهوية" أكد فيه أنه بالرغم من صغر عدد الجالية ٔالارمنية
ً
قياسا إ ي الجاليات ٔالاخرى ،فإ ا قامت بدور
ي مصر الحديثة
ً
ملحوظ ي التاريخ املصري الحديث ي جميع املنا ي بدءا من
الاقتصاد وٕالادارة ،ومرو ًرا بالسياسة وان ًاء بالثقافة والفنون .مش ًﺮا
إ ي أن ٔالارمن كانوا من "أدوات" و"قنوات" التحديث ي مصر؛ إذ
تم وا بالعمل ي بعض املجاالت غ ﺮ املألوفة ي الفضاء املصري مثل
تصليح الساعات والزنكوغراف وصناعة الفراء .ومن هذا القبيل
ً
ً
عموما،
أيضا ،أسهم ٔالارمن املصريون ي املنظومة الطباعية املصرية
وكل ما هو وثيق الصلة بالعملية الطباعية .أك ﺮ من هذا ،أوجد
ٔالارمن املصريون "املطبعة ٔالارمنية" ال قامت بدور مهم ي الحفاظ
ع ى هوي م ولغ م وأبجدي م .و ي هذا الخصوص ،أسس ٔالارمن
أك ﺮ من  ٤٠مطبعة بالقاهرة وٕالاسكندرية ،تفاوتت ي حجمها
وتقنيا ا وشهر ا واستمراري ا .وتعت ﺮ مطبعة "أراراد" أقدم مطابع
ٔالارمن ي القاهرة ) ،(١٨٩٦بينـما كانت مطبـعة "نازاريتيان" أقدم
مطبعة أرمينية ي ٕالاسكندرية ).(١٨٩٩
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ُعقدت الندوة الدولية الرابعة ملركز مخطوطات مكتبة
ٕالاسكندرية تحت عنوان "تاريخ الطباعة والنشر بلغات وبلدان
الشرق ٔالاوسط" بمب مركز املؤتمرات التابع للمكتبة ي
ٕالاسكندرية ،عروس البحر ٔالابيض املتوسط ،ي الف ﺮة من السابع
والعشرين إ ى التاسع والعشرين من شهر سبتم ﺮ /أيلول ،٢٠١١
برعاية ٔالاستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة
ٕالاسكندرية ،ورئاسة ٔالاستاذ الدكتور يوسف زيدان مدير مركز
املخطوطات .شارك ي الندوة باحثون من معظم دول الشرق
ٔالاوسط ،وجاءت الندوة استمر ًارا للندوات الدولية الثالث السابقة
ال ُعقدت ي متحف جوتن ﺮج ي مي سنة  ،٢٠٠٢و ي مكتبة
فرنسا الوطنية ي باريس سنة  ،٢٠٠٥و ي جامعة لي غ ي أملانيا سنة
 ،٢٠٠٨وتضمنت أبحاث جديدة مبتكرة ،تناولت جذور الطباعة،
وتاريخ تطورها بلغات بلدان الشرق ٔالاوسط ي املجاالت املختلفة:
العلمية والفكرية ؤالادبية والفنية .توزعت أعمال املؤتمر ي مدار
ثالثة أيام ع ى ست عشرة جلسات والجلسة الافتتاحية والجلسة
الختامية ال تضمنت توصيات الندوة.
افتتح الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير املكتبة ،وأرم ن
ملكونيان سف ﺮ جمهورية أرمينيا لدى مصر ،والدكتور جيفري روبر
الخب ﺮ ي مجال الببليوجرافيا ٕالاسالمية ومؤسس سلسلة الندوات
الدولية للطباعة والنشر ،أعمال الندوة بال ﺮحيب بالضيوف
والباحث ن املشارك ن ي الندوة الدولية الرابعة ملركز املخطوطات،
كخطوة جديدة ع ى الدرب الذي انتهجته مكتبة ٕالاسكندرية ،درب

استكشاف املا  ،وفهم الحاضر ،واستشراف املستقبل ،ثم افتتح
"املطبوعات ٔالارمينية القديمة" ،و"الخطوط العربية
معر
الرقمية".
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وكان بحث أالء فهيم أحمد بكلية ٓالاداب ،جامعة ٕالاسكندرية،
عن "املردود الثقا ي للطباعة ٔالارمينية ي استانبول )-١٨٣٩
 ،"(١٨٧٨فأوضحت أن ال ضة الثقافية ٔالارمنية ي الدولة العثمانية
ً
ترتبط بازدهار فن الطباعة خاصة ي القرن التاسع عشر .فمنذ
اخ ﺮاع آلة الطباعة ع ى يد ٔالاملاني "جوتن ﺮج" ،أدرك ٔالارمن مدى
ٔالاهمية ال جاء ا هذا الاخ ﺮاع املتواضع .فما لبثوا أن عملوا ع ى
ً
إدخال هذﻩ ٓالالة إ ى الدولة العثمانية خاصة مدينة استانبول
حاضرة الخالفة آنذاك .لقد كان للطباعة ٔالارمنية ي استانبول دور
ً
قوى ع ى ال ضة الفكرية ٔالارمنية خاصة منذ بداية عصر
التنظيمات  ١٨٣٩وح مؤتمر برل ن وبداية املسألة ٔالارمينية ،١٨٧٨
فقد ساعد ٔالارمن ع ى ازدهار دور العثماني ن ي الصحافة وال ﺮجمة
وبعض الفنون ٔالادبية ،وذلك ي استانبول وغ ﺮها من املدن
العثمانية .فمنذ سنة  ١٨٤٥كان لألرمن مطبعتان ي استانبول
وثالث مطابع ي أزم ﺮ ،ثم ما لبث أن تضاعف عدد هذﻩ املطابع مما
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وشارك الدكتور مصطفى الرزاز بكلية ال ﺮبية الفنية ،جامعة
حلون ببحث عن "ٔالارمن املصريون وطباعة الليثوغراف الشع "،
فأوضح أن ٔالارمن حينما نزحوا إ ى مصر ً
هربا من ٔالاتراك كان من
بي م أصحاب مهارة حرفية متمرسون ع ى الطباعة الليثوغرافية
فشاعت ي ٔالاسواق الشعبية مطبوعات رسمها فنانون شعبيون
مصريون ع ى الحجر وطبعوها بمعاونة الطباعي ن ٔالارمن ،وكانت تلك
اللوحات تطبع ع ى ورق رخيص بألوان أساسية قوية م ﺮاكمة بفعل
ً
تحريك القالب الحجري كل مرة ،وبذلك أصبحت ً
ً
شعبيا حديثا
نوعا
للطباعة الليثوغرافية املصورة ال تع ﺮ عن س ﺮ الفروسية ؤالاولياء
وال ُ ﺮاق الشريف مع كتابة وزخارف بيئية مصريةً ،
أيضا طبعوا
لوحات أخرى كتابية خالصة ذات إطارات زخرفيه وأشكال رمزية
كالكف والهالل والنجوم ؤالاشرطة وأحجبة عل ا رموز وجداول
سحرية وأدعية دينية ،وكانت هذﻩ املطابع موجودة ي أحياء حارة
الحلبية باألزهر وشارع محمد ع ي ي باب الخلق.
كذلك قدم ع ي ثابت ص ﺮي ،بكلية ٓالاداب ،جامعة
ٕالاسكندرية ،ورقة بحثية عن "دور الطباعة ي تفعيل القضية
ُ
ً
ٔالارمنية ي الدولة العثمانية" ،فأوضح أن الطباعة تعد عامال
ً
محوريا ي التواصل الثقا ي والحضاري ب ن ٔالامم ،ألنه يقوم ع ى
أساسها نقل الثقافات والحضارات من شعب إ ي آخر ،ومنذ أن قام
ُ
ٔالاملاني "جوتن ﺮج" باخ ﺮاع آلة الطباعة ال تعد ٔالاداة ٔالاو ي لنشر
الثقافة ،أيقن ٔالارمن ضرورة تلك ٓالالة وأ م بواسط ا يمك م نقل
ذخائر من ٕالارث الثقا ي والحضاري ٔالاوربي القديم والحديث إ ي
أم م ،وكذا من خالل تلك ٓالالة يستطيعون محاربة ذوبا م ي
خضم الفسيفساء من شعوب الدولة العثمانية .تمثلت البادرة
الجنينية مليالد الطباعة ٔالارمنية ي املحاولة الناجحة لألرم "هاكوب
ميجابارد" سنة  ،١٥١٢بطبع خمسة كتب أرمينية دفعة واحدة ي
مطبعة "زوان أندريا" ي فينسيا بإيطاليا ،وتتابعت املحاوالت إ ي أن
قام ٔالارمن ي سنة  ١٥٦٧بإنشاء أول مطبعة ي الدولة العثمانية
واستخدموها ي طباعة كت م وآثارهم ،كذلك ي سنة  ١٧٧١جلب
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ُويالحظ أن معظم هذﻩ املطابع قد حملت أسماء أرمينية،
تمحور نشاطها الطبا ي حول طباعة الصحف ٔالارمنية ،وجميع
ُ
املطبوعات باللغات املختلفة السيما باألرمينية .وتعد "الطباعة
الفنية" )فوتوليتو أوفست( من ٔالانشطة الطباعية املهمة ال مارسها
ٔالارمن .و ي هذا املن ي ،تأتي مطبعة "روز ماتوسيان" كأهم وأك ﺮ
وأشهر مؤسسات الطباعة الفنية ليس ع ى املستوي ٔالارم فحسب،
بل وع ى املستوي املصري .وأسهم ٔالارمن بدور ملموس ي مفردات
ٔالاسرة الطباعية السيما صناعة ٔالاحبار والصمغ والزنكوغراف
والتجليد وغ ﺮها .ولهذا حاول الباحث توضيح مدى ٕالاسهام التق
ً
ً
خصوصا،
عموما و"ٔالارمنية"
لألرمن ي املنظومة الطباعية املصرية
ومدى ٕالاسهام الثقا ي والاجتما ي للطباعة ٔالارمنية السيما ي قضية
الهوية ،وما هو املردود السياﺳ للمنتج الطبا ي ٔالارم ؟.

ً
ٔالارمن عدة مطابع وأنشئوا معمال للورق وأخذوا بطبع كت م الحديثة
والقديمة ،ولم يكد القرن التاسع عشر ينتصف إال وكان لألرمن
ً
ونظرا لالرتباط الوثيق ب ن
مطبعتان ي ٔالاستانة ،وذلك سنة .١٨٤٥
الطباعة والصحافة ،قد مثلت ال ضة ٔالارمنية ي هذا املجال دفعة
قوية للصحافة ٔالارمنية ي الدولة العثمانية ي الف ﺮة من )-١٨٦٢
 ،(١٨٧٨حيث ارتفع عدد الصحف ٔالارمنية ح وصل إ ي )(٨٨
مجلة وجريدة يومية وشهرية ي ٔالاستانة وأزم ﺮ وبا ي الواليات
ٔالارمنية.
وأثرى هذا النشاط الكب ﺮ للطباعة ٔالارمنية املجال التعليم
لألرمن ،ففي سنة  ١٨٤٥وجدت ي ٔالاستانة  ١٠مدراس أرمنية ،و ي
ً
سنة  ١٨٥٩ارتفع العدد إ ي  ٤٢مدرسة ضمت ً ٥٥٠٠
أرمنيا،
طالبا
ُوأنشئت ) (١٥مكتبة عامة ً
أيضا .وع ى خط متواز تمخض عن تلك
الحركة الثقافية والتعليمية ال أحدث ا الطباعة ٔالارمنية جيل أرم
ً
ومثقفا ،أخذ يتدرج ي منظومة الدولة العثمانية إدارياً
ً
واعيا
ً
ً
عنصرا مم ً ا داخل الدولة .ومع عوامل
وسياسيا ،ح أصبح ٔالارمن
ً
وخصوصا ي النصف الثاني
الضعف ال هزت الكيان العثماني،
من القرن التاسع عشر ،وظهور الحركات القومية ي البلقان
وحصول بعضها ع ى الحكم الذاتي ،شعر ٔالارمن بأ م ليسوا أقل من
َ
تلك الشعوب ال سعت وراء استقاللها ،ومن ث ﱠم فإن الجيل الذي
أفرزته الحركة الثقافية الواسعة ال تمخضت عن ضة الطباعة
ٔالارمنية ،حمل لواء املطالبة باستقالل ٔالارمن ،وعادت الطباعة
ٔالارمنية لتلعب نفس الدور الذي لعبته ي قيام ال ضة الثقافية،
فظهرت الصحف الثورية من أمثال "الهنشاك" أو الجرس ،ل يئة
الشعب ٔالارم للمطالبة باالستقالل وكذلك لعرض القضية ٔالارمنية
ع ى الدول ٔالاوربية ،و ذا فقد أسهمت الطباعة ٔالارمنية ي تربية
جيل أرم مثقف ،ثم بعد ذلك ي بث الروح الثورية فيه ليطالب
باستقالله.
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وشارك الدكتور توفيق توفيق من جامعة مازندار ،ي
الجمهورية اليمنية ،بمشاركة ع ي بن رباع ،بورقة بحثية عن

أما محمد حسن من مركز الخطوط ي مكتبة ٕالاسكندرية ،فقد
شارك ببحث عن "دراسة لفلسفات النصوص املطبوعة عن أصل
مخطوط ي مصر ي القرن التاسع عشر" ،فأوضح أن الكتاب
ً
واحدا من أهم روافد املعرفة
املطبوع يلعب مع سلفه املخطوط
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أما ٔالاستاذ الدكتور خالد عزب مدير إدارة ٕالاعالم ،بمكتبة
ً
ٕالاسكندرية ،فقد قدم بحثا عن "الطباعة واملجتمع ي مصر:
التغي ﺮات والتحوالت" ،فأكد ع ى أن التغ ﺮات والتحوالت السياسية
والاجتماعية ي مرآة أي مجتمع إنساني طوال التاريخ ،تلك
التغي ﺮات والتحوالت ي ال تعطي مفردات مستقبله والواقع الذي
يعيش فيه ،والشك أن طبيعة املجتمع املصري بالظروف التاريخية
ال مر ا ي تاريخه الحديث واملعاصر تجعل دراسته وفق منهج أو
ً
واحدا من الصور
إطار محدد أمر صعب للغاية ،لكن تحديد
الحضارية ومحاولة قراءة تاريخ مصر من خاللها تعطي وبجالء شديد
سمات العصر وصفاته ،فكان ارتباط ظهور الطباعة بحملة نابليون
بونابرت ع ى مصر سنة  ١٧٩٨والذي حمل معه ثالث مطابع مجهزة
بحروف عربية ويونانية وفرنسية ،وكان الهدف ٔالاساس لهذﻩ املطابع
هو طباعة املنشورات ؤالاوامر ،وكانت تقوم بعملها ي عرض البحر
ح سنة  .١٨٠١وقد أدرك بونابرت منذ اللحظة ال قرر ف ا
احتالل مصر أن الدعاية ي السالح املا الذي يكسب به قلوب
املصري ن ،لكن فشل الحملة الفرنسية وجال ا كان اية املوضوع
برمته ،وبعد جالء الحملة الفرنسية عن مصر ي سنة ،١٨٠١
استطاع محمد ع ي أن يصعد إ ى سدة الحكم ،وبدأ يفكر ي بناء
بلد قوي سواء من الناحية السياسة ،أو العسكرية ،أو الاقتصادية،
فبدأ بإنشاء املؤسسات ع ى النمط ٔالاوروبي الحديث ،ومن ب ن
املشروعات ال احتاج إل ا ي مس ﺮته التنموية ،كانت إنشاء مطبعة
ً
مناسبا الستقرار دولته ،حيث بدأ محمد ع ي يفكر
تنشر كل ما يراﻩ
ي إدخال الطباعة إ ى مصر منذ سنة  ،١٨١٥وأسس ما عرفت بعد
ذلك بـ "املطبعة ٔالام ﺮية" ،ثم مطبعة بوالق ،وبنفس تفك ﺮ نابليون
خطط محمد ع ي لتكون املطبعة واحدة من أدوات تأكيد سيطرته،
فكانت املطبعة ي املرحلت ن شاهدة ع ى التغ ﺮات والتحوالت ي
املجتمع املصري ،وكان لها دور ي صياغة التغي ﺮات والتحوالت ي
مصر.
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ساعد ع ى صدور العديد من الصحف ،واملجالت ،والدوريات
اليومية والشهرية ال كان يصدرها ٔالارمن ي استانبول وأزم ﺮ وغ ﺮها
من الواليات ٔالارمينية .هذا إ ى جانب الدور الذي لعبته الطباعة
ٔالارمينية ي ال ﺮجمة ،فلقد قامت مؤسسة "داديان إخوان" ٔالارمنية
للطباعة ب ﺮجمة العديد من املجلدات والكتب إ ى اللغة ٔالارمينية
وطبعها ي آالف النسخ ،كما ترجمت ال ﺮاجيديات الكالسيكية
ٔالارمنية وتم أدا ا ع ى أول مسرح أسس ي استانبول ،وكان تحت
إدارة "مكرتيش بيشيكتاشليان" ) .(١٨٦٨-١٨٢٨هكذا كان للطباعة
ٔالارمنية تأث ﺮ ومردود قوى ع ى الجانب الثقا ي ٔالارم وازدهار اليقظة
الفكرية ؤالادبية لألرمن ي هذﻩ الف ﺮة.

"الطباعة ودورها ي التواصل الحضاري والثقا ي العربي
الفارﺳ " ،فأوضح أن الطباعة ال تزال فن من فنون التواصل
الحضاري والثقا ي وٕالانساني ب ن القوميات ؤالاقليات ؤالامم
ٔالاخرى ،ولقد سطر التاريخ بدايات حضارات ٔالامم وثقاف ا فيما بي ا
ونسج ي مؤلفاته القصص ،والروايات ،واملعارك ،والحروب ،وس ﺮ
العلماء ،والفقهاء ،ؤالادباء ،وانتقلت عن طريق علما م ومفكر م
ً
ً
موجودا من قبل ،فما تم اكتسابه ب ن
موطنا لم يكن
ووجدت لها
ٔالامم والدول وما أشارت إليه كتب الس ﺮ وٓالاثار واللغة ؤالادب يب ن
أن للطباعة مجال ال يس ان به ي نقل حضارات وثقافات لم تكن
موجودة عند غ ﺮها .وع ى هذا سلط الباحثان الضوء ع ى مكانة
الطباعة ي التاريخ ودورﻩ ي تعزيز التواصل الحضاري والثقا ي ب ن
الدول مع ٕالاشارة إ ى إسهاماته ي توثيق التواصل العربي الفارﺳ .
ً
وقدمت الدكتورة حنان عبد الفتاح مطاوع بحثا عن "أشكال
وتقنيات الطباعة ال ﺮاثية ي ضوء قطعت ن من النسيج اململوكي
املطبوع" ،فأكدت ع ى أن الطباعة تعد وسيلة من الوسائل الفنية
املستخدمة ي زخرفة املنسوجات برسومات ملونة تتم بطريقت ن
هما :الطباعة بالقوالب الخشبية ،والطباعة باملواد العازلة .والطباعة
تعد ً
نوعا من أنواع الصباغة غ ﺮ أن القماش ال يتخذ لون واحد
يغمرﻩ محلول الصبغة بل تتم الطباعة بنقل عجائ ا إ ى سطح
النسيج أو القماش .وفن زخرفة املنسوجات ٕالاسالمية املطبوعة يعد
ً
تطورا ملا كان عليه هذا الفن ي مصر منذ العصر الفرعوني ،وح
العصر القبطي .أما ي العصر ٕالاسالمي فقد قل استعمال الطباعة
ي زخرفة النسيج لظهور طرق جديدة نافست هذﻩ الطريقة ال
عادت للظهور بشكل واضح ي العصر اململوكي لتالءم استخدام
النسيج القط الذي انتشر ي هذا العصر ،وقد وصلتنا قطعت ن
محفوظت ن ي متحف ٓالاثار بكلية ٓالاداب جامعة ٕالاسكندرية لم
يسبق نشرهما ينتميان إ ى العصر اململوكي مصنوعتان من القطن،
ٔالاو ى مطبوعة بزخارف هندسية ونباتية تشبه قطع النسيج القط
املطبوع الذي انتشر ي العصر اململوكي ،والثانية مطبوعة بزخارف
نباتية متعددة ٔالالوان متأثرة إ ى حد كب ﺮ باملنسوجات القطنية
املطبوعة ي الهند ،ال اش رت منذ زمن بعيد بمالبسها القطنية
املزخرفة بالزهور املطبوعة بطريقة القالب ،ومن املرجح أن هاتان
القطعتان من صناعة مدينة ٕالاسكندرية وال ذاع صي ا ي مجال
الصناعات النسجية القطنية منذ العصر ٔالايوبي وطوال العصر
اململوكي ،حيث تحولت إل ا معظم أنوال النسيج من مدن الدلتا
نتيجة للتخريب الذي لحق بمعظم تلك املدن خالل الحمالت
الصليبية.
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وشارك اد تيس ﺮ ندم مطور برامج من الجمهورية العربية
السورية عن "الخطوط الحاسوبية العربية بدايا ا وتطورها"
فغطى ي محاضرته طريقة تصميم الخطوط الحاسوبية العربية،
وعوائق تصميم خط عربي حاسوبي مع الال ام بقواعد الخط
العربي ،والحل ملشكلة تصميم خط عربي حاسوبي يل م بقواعد
الخط العربي ،ومشروع "تصميم" خطوط حاسوبية ،ومشاريع أخرى

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

وشارك الدكتور نادر سراج ٔالاستاذ بجامعة لبنان بب ﺮوت،
ببحث عن "النصوص املطبوعة حينما تحفظ التاريخ الاجتما ي:
ً
نموذجا" ،فأوضح أن "دليل ب ﺮوت وتقويم
دليل ب ﺮوت لعام ١٩١٠
ٕالاقبال لسنة  ١٣٢٧هجرية" ،هو أول دليل مفصل صدر ي ب ﺮوت
عن "مطبعة جريدة ٕالاقبال" ي العام ١٩١٠م ،لم يكن هذا الدليل
ٔالاول من نوعه ،إذ سبق ألم ن خوري أن أصدر كتاب الجامعة أو
"دليل ب ﺮوت" عن املطبعة ٔالادبية سنة  ،١٨٨٩و ي سنة ،١٩٠٨
أصدر كل من أم ن عبد العال ،وعبدﻩ عبد النور "دليل سوريا ومصر
ً
التجاري" الذي تضمن فصال من  ٢٥صفحة عن ب ﺮوت باسم "دليل
ب ﺮوت" .أما تقويم ٕالاقبال فهو ثمرة جهود عبد الباسط أفندي
ٔالانﺴ  ،صاحب جريدة "ٕالاقبال" )أسسها والدﻩ سليم ٔالانﺴ سنة
١٣٠٨هـ( واملكتبة ٔالانسية ،وهو ٔالاول من نوعه الذي يرصد تطور
عمران ب ﺮوت واتساع تجار ا ع ى س ن الارتقاء العام ،ويضم ي
ً
ً
ً
تقويما لسنة  ١٣٢٧هجرية ،ودليال مفصال لألماكن
دفتيه
ؤالاشخاص واملهن والحرف واملناسبات ،وقد واتت املؤلف فكرة
إعدادﻩ ي أوائل عهد الدستور وإعالن القانون ٔالاساﺳ سنة .١٩٠٨
أما مقاصدﻩ فتمثلت ي "تسهيل ربط الوسائل ؤالاشغال وتقريب
املواصالت مع البالد النائية ح يقف كل وط ع ى أحوال بلدﻩ
وأسماء مواطنيه ،بمع أنه رغب ي وضع مختلف املعطيات ال
ً
تعميما للفائدة ،وبغية تيس ﺮ
جمعها وصنفها بتصرف أبناء بلدﻩ
سبل التواصل فيما بي م ،أما املقاصد ٔالاخرى فﻬ ي اعتمادﻩ
ً
"شمسا للغريب يست ء ا ي ظالم الغربة وتكفيه مئونة السؤال،
وباالختصار فﻬ دليل يدل كل إنسان ع ى مرامه ومرادﻩ" ،وسلط
الباحث الضوء ع ى أهمية إصدار هذا الدليل املبتكر ي مطلع القرن
العشرين ي ظل إمكانيات طباعيه محدودة.
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وشارك الدكتور عوض الشرقاوي ي كلية ٓالاداب ،جامعة
طنطا ،ببحث عن "رؤية عوام املصري ن للطباعة إبان الحملة
الفرنسية" ،فأوضح أن الحملة الفرنسية ع ى مصر كانت بمثابة
صدمة حضارية ،اصطدم ف ا املجتمع املصري بتوهج حضاري
ساطع ،وقد كانت الطباعة أهم ما اصطدم به املصريون ،فمن
املعروف أن ظهور فن الطباعة بمعناﻩ الحديث ي مصر قد تم ي
عهد الحملة الفرنسية ع ى مصر ) ،(١٨٠١-١٧٩٨ح ن أدرك بونابرت
منذ اللحظة ال قرر ف ا احتالل مصر أن الدعاية ي السالح
املا الذي يكسب به قلوب املصري ن ،فكان عليه أن يعد العدة
لحملة من الدعاية يوطد أركا ا بمطبعة يحملها معه لتساعدﻩ فيما
يرمي إليه .وكانت املطبعة الرسمية ال أحضر ا الحملة معها إ ى
مصر تنقسم إ ي قسم ن :املطبعة الشرقية ،واملطبعة الفرنسية،
وكانت تتكون من ثالث مطابع باللغة الفرنسية ،واثن ن باللغة
العربية ،وواحدة باللغة اليونانية ،وكان يشرف ع ى هذﻩ املطابع
"مارسيل" ،ثم كانت هناك مطبعة خصوصية صاح ا هو "مارك
أوريل" ،وقد أنتجت مطبعة "مارسيل" ي ٕالاسكندرية قانون
العقوبات العسكرية ،وكتاب حروف الهجاء العربية وال ﺮكية
والفارسية ،وكتاب تمارين للقراءة العربية مستخرجة من القرآن

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

ٕالانسانية الحديثة ،وكان لظهور الطباعة ي مصر أبلغ ٔالاثر ي شكل
وطريقة إخراج الكتاب ،والاستعانة بحروف الصف اليدوي وحروف
جانبا ً
ً
هاما ي التأريخ
الطباعة املختلفة ٔالاشكال والطرق ،لكن
لعملية الطباعة وٕالاخراج الف ف ا لم يدرس بشكل موسع ،وهو
طباعة بعض الكتب بخط اليد ع ى الرغم من توفر الحروف
الطباعية وتعدد أشكالها ي تلك الف ﺮة .ثم طرح سؤال عن طبيعة
وماهية املوضوعات وارتباطها بخط اليد؟ وهل لها درجة قداسة
ً
معينة تجعلها تكتب ذﻩ الطريقة )كالقرآن الكريم مثال( ،وهل
اصطبغت تلك الصفة من القداسة ع ى بعض املؤلفات الدينية
ً
ٔالاخرى )ككتب املتصوفة مثال( ،أم إ ا ارتبطت بواقع ف غ ﺮ
متطور ال يفي بمتطلبات إخراج الكتاب املطبوع )كالكتب الهندسية
ً
مثال( ،أم ي ارتباط وجداني ونوع من أنواع النوستالجيا
) (Nostalgiaملا هو قديم؟ لذلك تتعدد أوجه التفك ﺮ ي املوضوع،
وتتعدد مناهج البحث فيه ب ن منهج إحصائي وف ووصفي ،إ ى
جانب املنهج التاري ي الذي يغلف كل ما سبق من مناهج بحثية،
لذلك يتمحور البحث ع ى املقارابات املنهجية واملتبعة ومحاولة
الربط بي ا إلظهار واحد من أهم صور فن الخط العربي من جانب،
والطباعة املعاصرة من جانب آخر ،وفق العناصر التالية :مفهوم
الكتاب املخطوط واملطبوع ،ومناهج البحث فيه ،املواضيع املعرفية
للكتاب املخطوط واملطبوع ،صور ٕالاخراج الف للكتاب املخطوط
واملطبوع ،إحصاء للكتاب املخطوط واملطبوع ي مصر ي القرن
التاسع عشر ،وإضاءات ع ى صورة من صور الاهتمام بال ﺮاث
الثقا ي ي مصر.

الكريم؛ وذلك ملساعدة أولئك الذين يريدون معرفة هذﻩ اللغة،
ً
ونظرا ألهمية ذلك املوضوع فقد ناقش الباحث مدى تأث ﺮ تلك
الصدمة ع ى املجتمع املصري ،ولكن من زاوية مختلفة؛ ي رؤية
عوام املصري ن لذلك الاخ ﺮاع العجيب ،وكيف نظروا إليه؟ وما مدى
تأث ﺮ ذلك الاخ ﺮاع عل م؟ وهل نجح فيما رمى إليه نابليون؟ وما
الصورة الذهنية ال رسمها عوام مصر عن ذلك الاخ ﺮاع العجيب
ًّ
شعبيا ي مصر إبان
"من وجهة نظرهم"؟ وكيف تم تقييم الطباعة
الحملة الفرنسية؟.
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وشارك الخطاط تاج السر حسن مصمم جرافيك وباحث ي
تقنية الطباعة وتصميم الحرف الطبا ي العربي من جمهورية
السودان ،باملشاركة مع املأمون أحمد م ي الدين عن "آفاق
جديدة لحروف الطباعة العربية :بعث ال ﺮاث الجما ي للخط
العربي ي تصميم الحروف" ،فأوضح أن ٔالابجدية العربية نظام
مفتوحا ً
ً
كتابي راق ذو طبيعة خاصة .ولكونه يمثل ً
ومرنا ،فقد
نظاما
ٍ
ّ
ّ
ُ
تحققت من خالله الجمالية الخطية املم ة ال عرف ا فن الخط
العربي ،كما قد أوفت أساليب هذا الخط وطرائقه العديدة
باالحتياجات التوثيقية للمعارف العربية وٕالاسالمية .وعند دخول
ً
ً
ممكنا ي
الحرف العربي مراحل تجه ﻩ حروفا طباعيه ،لم يكن
بدايات الطباعة وتطورها الالحق إ ى منتصف القرن العشرين ،غ ﺮ
الاختصار من أشكاله املتعددة بدوا ي الاقتصاد والسرعة
وٕالانتاجية ،ونتيجة لهذﻩ الشروط انحصر تصميم الحرف الطبا ي
ي اتجاﻩ واحد هو "الحرف املختصر" .وهذا الاختصار أنتج باملقابل
ً
ً
ً
واضحا ب ن الحرف الطبا ي وب ن أصوله ي الخط،
تناقضا
جماليا
ً
مساهما ي عزوف املبدع ن من الخطاط ن العرب عن العمل ي
تصميم حروف الطباعة .ومن ناحية أخرى ،نجد أن إغفال الضبط
اللغوي ي الطباعة العربية ً -
أيضا بدوا ي الاقتصاد والسرعة
وٕالانتاجية -قد أثر ً
سلبا ي إكساب القارئ العربي القدرات اللغوية،
وأنتج ً
واقعا يمثل ً
خطرا ع ى اللغة العربية ع ى املدى البعيد.
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ً
حاسوبا وتعليم الخط
مستقبلية للكتابة بالخط العربي ٔالاصيل
العربي لألطفال.
كذلك شارك الدكتور أحمد منصور من مركز الخطوط بمكتبة
ٕالاسكندرية ،عن "دور مركز الخطوط ي نشر الخطوط الحاسوبية
ً
نموذجا" ،فأشار إ ى أن مركز
القرآنية :خط مصحف مطبعة بوالق
الخطوط نجح بالتعاون مع مركز تحقيق نصوص املصحف الشريف
ي رقمنه خط مصحف مطبعة بوالق ،ليكون بذلك أول خطوط
املصاحف ال ﺮاثية املرقمنة ،وي يء هذا املشروع املش ﺮك ي إطار
برنامج عمل مركز الخطوط باالهتمام بالعالقة ب ن الخط العربي
والتقنيات الحديثة ،كذلك فإن رقمنة خط مصحف مطبعة بوالق
يأتي ي سياق متصل مع جهود مكتبة ٕالاسكندرية ي الحفاظ ع ى
تراث تاريخ الطباعة ي مصر من خالل إنشاء معرض دائم ملطبعة
بوالق داخل املكتبة ،حيث يستطيع الزائر التعرف ع ى كل تفاصيل
نشأة وتاريخ الطباعة ي مصر .مش ًﺮا إ ى أن الخط الحاسوبي هو
ذلك الخط أو البنط املستخدم ي محررات معالجة النصوص
للطباعة ع ى شاشة الحاسوب ،ويب الخط الرقم ع ى ترم أو
تشف ﺮ دو ي يعرف باليونيكود العالم  ،هذا التشف ﺮ يخصص ً
رقما
ً
فريدا لكل حرف أو رمز له داللة معينة ،بغض النظر عن منصة
التشغيل ،أو ال ﺮنامج ،أو اللغة املستخدمة ،أما الخط القرآني فهو
خط املصحف الشريف ،له خصائصه ال ال يكتب إال ا ،حيث
توجد كلمات ي رسم املصحف الشريف خرجت من هذا ٔالاصل ع ى
نحو مطرد متكرر ،وغ ﺮ مطرد ،كحذف ألف الجموع الساملة،
وقاعدة املهز ،لذا فإن املصحف الشريف كتب ع ى رسم خاص
ألداء دور منوط ذا الرسم .وتعد مطبعة بوالق البداية الحقيقية
لتاريخ الطباعة ي مصر ،إذ أحدثت تغي ًﺮا ً
ً
واجتماعيا ،فعن
فكريا
طريقها بدأت حركة إحياء الكتب القديمة وطبعها ،وكانت الكتب
املطبوعة ف ا ذات طبيعة خاصة ،فهناك أنواع تالئم روح محمد
ع ي باشا ،وفكرته ي إحياء مصر ،و ي ع ى ثالثة أنواع :كتب حربية
خاصة بالجيش ،وكتب مدرسية خاصة بتعليم املدارس ،ثم كتب
الثقافة ٕالاسالمية ككتب الدين وكتب ٓالاداب ،وقد ظل طبع القرآن
ً
محرما بمقت فتاوى العلماء إ ى تاريخ متأخر من عهد محمد ع ي
بناء ع ى حجج واهية كمنافاة مواد الطبع للطهارة ،وكعدم جواز
ضغط آيات ﷲ باآلالت الحديدية ،وكاحتمال وقوع خطأ ي طبع
القرآن.
وقد كانت هذﻩ املعارضة من طبيعة ٔالاشياء ،فقد كان فن
ً
جديدا ي مصر ،ولم يكن هؤالء العلماء قد عرفوا ماهيته
الطباعة
بالضبط ،واستمر الوضع ع ى ذلك ح سنة ١٣٠٨هـ١٨٩٠ /م،
عندما قامت املطبعة ال ية بالقاهرة لصاح ا "محمد أبو زيد" بطبع
املصحف الذي راجعه الشيخ املحقق "رضوان بن محمد" الشه ﺮ
"باملخلالتي" صاحب كتاب "إرشاد الراء والكاتب ن إ ى معرفة رسم
الكتاب املب ن" ،وال م فيه بخصائص الرسم العثماني ،فكتب
مصحف بخط الشيخ محمد ع ي خلف الحسي  ،ع ى قواعد

الرسم العثماني ،وضبط ع ى ما يوافق رواية حفص عن عاصم،
ع ى حسب ما ورد ي كتاب "الطراز ع ى ضبط الخراز" ،للتنﺴ  ،مع
إبدال عالمات ٔالاندلسي ن واملغاربة بعالمات الخليل بن أحمد
وتالميذﻩ من املشارقة ،وظهرت الطبعة ٔالاو ى منه سنة ١٤٣٢هـ/
١٩٢٣م ،فتلقاها العالم ٕالاسالمي بالرضا والقبول ،ويعد مصحف
امللك فؤاد أول مصحف مطبوع ي العالم ٕالاسالمي لرواية حفص
عن عاصم املنتشرة ي بقاع العالم ،وقد سبق ا محاوالت عدة قامت
من قبل املستشرق ن فطبع املصحف الشريف ي إيطاليا وأملانيا،
لكن لك ﺮة ٔالاخطاء الواردة ي تلك املحاوالت لم تستمر ،وقد وضع
الخطاط املصري محمد جعفر بك أصول هذا الخط للمطابع ليتم
سبكه ع ﺮ املسابك الرصاصية واستخدمها ي طبعة املصحف
الشريف ،وكان القائمون ع ى تصحيحه وتدقيقه هم :محمد خلف
الحسي  ،شيخ املقارئ املصرية فيما بعد ،وحف ناصف ،املفتش
ٔالاول للغة العربية بوزارة املعارف العمومية ،ومصطفى عناني،
املدرس بمدرسة املعلم ن الناصرية ،وأحمد ٕالاسكندري ،ونصر
العاد ي ،رئيس املصحح ن باملطبعة ٔالام ﺮية ،تحت إشراف مشيخة
ٔالازهر ،وتمت مراجعته ي  ١٠ربيع ٓالاخر سنة ١٣٣٧هـ ،وتم جمعه
وترتيبه ي املطبعة ٔالام ﺮية وطبع ي مصلحة املساحة سنة ١٣٤٢هـ،
وكانت هذﻩ ي الطبعة ٔالاو ى.
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وشارك يسري حسن فنان خط عربي ومصمم ،ببحث بعنوان
"التصميم وخطوط الطباعة الرقمية" ،فأوضح أن شكل حروف
ً
الطباعة ي أي تصميم قد يحدث فرقا كب ًﺮا ي الرسالة ال يحملها
التصميم إ ى املتلقي ،وقد يكون وقع هذﻩ الحروف من الناحية
ً
النفسية ً
قويا ع ى املشاهد ،فيؤثر ً
إيجابا ع ى ردود الفعل
سلبا أو
لدى املشاهدين ،والعالم العربي اليوم ي أشد الحاجة إ ى تب
وإنتاج تكوينات خطية جديدة تسهم ي رسالة ال ضة ال يجب أن
يحملها منتج ولغات ٓالاخرين.

] íè†r£]íÂ^fŞÖ

_ íÂ^fŞÖ]l^‰^ÓÃÞ]æ^Ãe
وشاركت ٔالاستاذة الدكتورة لطيفة الكندوز الباحثة ي جامعة
امللك محمد الخامس ،ي الرباط ،وعضو الجمعية املغربية للبحث
التاري ي ،وعضو اللجنة املغربية للتاريخ البحري ،ببحث عن "ٔالابعاد
والانعكاسات السياسية والثقافية والاجتماعية للمطبعة
باملغرب" ،فأشارت إ ى أن دور املطبعة ي املغرب لم يقتصر ع ى
الجانب التق الصرف ،املتمثل ي نشر الكتب وتوثيقها والحفاظ
عل ا فقط ،بل كانت لها باإلضافة إ ى ذلك عدة أدوار فعالة
ومختلفة ،وأبعاد وانعكاسات كث ﺮة ،شملت عدة مستويات م ا
السياسية والاجتماعية والثقافية .ولقد ساهمت الطباعة بدور كب ﺮ
ي التنمية الثقافية باملغرب ،حيث تمكنت املطبوعات من تنشيط
الحركة التعليمية وتطويرها ،فغ ﺮت من النهج التعليم التقليدي،
ووسعت من دائرة التعليم ،وطورت برامجه ومناهجه ،وساعدت ع ى
تكوين املدرسة املغربية العصرية ،مما ساهم ي توسيع املدارك
الثقافية وانفتاحها ع ى تيارات فكرية جديدة .كما فتحت الطباعة
آفاق التواصل الثقا ي والحضاري ب ن املغرب والخارج ،فبواسط ا
وصلت أصداء الدعوة ٕالاصالحية من الشرق ،مما كان له انعكاسات
ع ى الكتابات املغربية السيما ي تناولها لقضية إصالحات التعليم
واملجتمع املغربي .وعن طريق الكتب والجرائد ال كانت تستورد من
ً
خصوصا م ا الكتب املصرية واللبنانية ،وكذا بواسطة
الشرق،
أعضاء البعثات ال درست ي جامعات :مصر وسوريا ولبنان
وفرنسا ،اطلع املغاربة ع ى ال ضة العربية ،وع ى الكفاح ضد
املستعمر بالدول ٕالاسالمية ،مما كان له ٔالاثر الكب ﺮ ي نقل املعارف
وتبادل ٔالافكار ٕالاصالحية ب ن املغرب واملشرق.
وشارك الدكتور وهيبة بن حدو ٔالاستاذ بجامعة أبو بكر بلقيد،
تلمسان ،الجزائر ،ببحث موضوعه "نشأة الطباعة ي الجزائر"،
فأوضح أن آلة الطباعة قد ظهرت ي العالم ي منتصف القرن
الخامس عشر ع ى يد ٔالاملاني " انز جوتن ﺮج" سنة ١٤٣٦م ،ثم
انتشرت ي العالم كله ح جاء دور الحروف العربية ي الطباعة،
وكان أول كتاب مطبوع باللغة العربية هو كتاب ٔالادعية السبعة.
وانتشرت الطباعة ي العالم العربي إ ى أن وصلت إ ى الجزائر .وأول
مطبعة عربية جزائرية ساهمت وأدت ً
دورا كب ًﺮا ي طبع ال ﺮاث
العربي ٕالاسالمي ونشرﻩ ي املطبعة الثعالبية .سميت ذا الاسم
نسبة إ ى العالمة عبد الرحمن الثعالبية ،وقد أسسها سنة
١٢١٤ه١٨٩٥/م السيد "رودوﺳ قدور بن مراد ال ﺮكي" وهو تركي
ٔالاصل .وقد ساهمت هذﻩ املطبعة ي نشر ال ﺮاث املشر ي .فطبعت
ع ى سبيل املثال سنة ١٩٠٣م كتاب "م ن خليل ي الفقه" .أما
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وشارك ٔالاستاذ الدكتور عبد العزيز صالح سالم بكلية ٓالاثار،
جامعة القاهرة ،ببحث عن "الخطوط ال ﺮاثية والحروف السرية ي
قبل عصر املطبعة
الفنون ٕالاسالمية ي املغرب ٔالاق
ع ى الرغم من أنه لم
الحجرية" ،فأكد ع ى أن املغرب ٔالاق
يعرف الطباعة إال ي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن
العلوي )١٢٩٠-١٢٧٦هـ١٨٧٣-١٨٥٩ /م( ،إال أن املصادر التاريخية
تؤكد أن املغاربة كانوا ع ى علم بفنون الطباعة قبل هذا العصر،
كما أن الشواهد ٔالاثرية تثبت أن العمارة والفنون ٕالاسالمية املغربية
حفظت لنا العديد من الخطوط ال ﺮاثية والحروف السرية ال
تشهد ع ى تعدد أساليب الخط والكتابة وتطورها وتنوع أساليب
تنفيذها وموادها سواء من ٔالاحجار ،والجص ،والرخام ،أو من
الزليج ،واملعادن ،ؤالاخشاب ،والنسيج ،والورق وغ ﺮها ،حيث بالغ
املغاربة ي ذي ا وتنقيحها مع حرصهم ع ى جودة الخط وإيضاح
الضبطٔ ،الامر الذي ساهم بشكل كب ﺮ ي انتقال القراءة من
الكتابات املخطوطة إ ى دخول املطبعة الحجرية ي املغرب ٔالاق .
ُ
ولذا تكمن أهمية دراسة تطور الخطوط ال ﺮاثية والحروف
السرية ي الفنون ٕالاسالمية ي املغرب ٔالاق قبل عصر املطبعة
الحجرية ،للتأكيد ع ى مرجعية الخطوط والحروف وتطورها،
واستمرارها ،وتتبع مظاهر تطورها ع ى العمائر والفنون ٕالاسالمية ي
املغرب ٔالاق  .ولهذا تتبع الباحث تطور الخطوط ال ﺮاثية
والحروف السرية ع ى العمائر ٕالاسالمية ،وطريقة إعداد موادها
للطباعة عل ا ،وتحليل ما تتضمنه من نقوش ورموز وزخارف
متنوعة ،وتفس ﺮ ما تحمله من ألقاب ،وأسماء للملوك ،وللصناع،
وتقسيمها إ ى طرز فنية وفقا لتسلسلها الزم  ،ووصفها ً
وصفا ً
علميا
ً
دقيقا .كما تناول تطور الخطوط ال ﺮاثية التسجيلية الدينية
املنقوشة ع ى التحف ٔالاثرية ،وتنوع طرق تنفيذها باختالف مواد
صناع ا م ً
تتبعا تطور الخطوط ال ﺮاثية ع ى املنابر الخشبية املغربية
خالل القرون الستة ٔالاو ى للهجرة ،والخطوط ال ﺮاثية املطبوعة ع ى
خزائن الكتب ،حيث دأب الحجاج املغاربة ع ى العودة من سفرهم
محمل ن بالكتب املطبوعة ي مصر ي ش العلوم والفنون ،كما
أوضحت تنوع الخطوط ال ﺮاثية ع ى ال ﺮيات املعدنية ؤالاختام
والطوابع السلطانية والعالمات ٔالام ﺮية ،وتنوع أساليب الخط
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والكتابة ع ى تلك املواد ،وتفس ﺮ ما تتضمنه من كتابات تسجيلية أو
دعائية تسهم بشكل كب ﺮ ي معالجة العديد من الحوادث التاريخية
والقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ي املغرب ٔالاق ع ﺮ
العصور ٕالاسالمية.
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وشارك الدكتور عبد الحميد صب ي ناصف ي كلية ٓالاداب،
جامعة ٕالاسكندرية ،ببحث متم عن "دائرة املعارف العثمانية
ودورها ي التواصل الحضاري والثقا ي" ،فتناول بالدراسة تاريخ
مؤسسة ثقافية عريقة ،ي مطبعة ومكتبة من أهم املكتبات ال ما
زالت قائمة بدورها ي الشرق ٔالاق  ،وتخدم مسلم الهند
ً
مبينا ٔالاسباب
والعالم ،وكافة املهتم ن والناطق ن بلغة الضاد
واملالبسات التاريخية والدينية والثقافية ال دعت مؤسس ا إ ى
إنشا ا ي هذا الجزء من العالم الشر ي ،وكذلك الصعوبات ال
واجهت نشأ ا واستمراري ا مع عرض لدورها ي تواصل املهتم ن
ً
اعتمادا ع ى مطبوعا ا النادرة ومدى
واملثقف ن ي العالم ٕالاسالمي،
استفادة الباحث ن من نتاج تلك املطبعة.
وشارك الدكتور محمد املغربي مساعد رئيس تحرير صحيفة
ٔالاهرام ،ببحث عن "الخط العربي وعالقته بتكنولوجيا إنتاج
الصحف" ،فأكد ع ى أن دخول الخط العربي مجال الصحافة قد
ارتبط بتطور ٕالاخراج الصحفي ،ففي املرحلة ٔالاو ى لإلخراج كانت
الصفحات مقسمة إ ى أربعة أعمدة ،عرض كل عمود حوا ي  ٥سم،
وكانت املوضوعات تجمع ً
يدويا عن طريق تكوين الكلمات ثم الجمل،
وبعد ذلك السطور ،كل هذا كان ً
يدويا ،وكان هناك حجم واحد من
الحروف العربية ،وكان العنوان بنفس عرض وحجم حروف الخ ﺮ،
وكانت ٔالاخبار تصف من العمود ٔالاول بالصفحة ٔالاو ى ح العمود
ٔالاخ ﺮ من الصفحة ٔالاخ ﺮة ،تحت بعضها بدون تبويب وبدون إبراز
خ ﺮ ع ى ٓالاخر بال ﺮتيب داخل العمود .بعد ذلك حدثت متغ ﺮات:
فقد تطورت ماكينات جمع الحروف )أسود وأبيض( وظهرت أحجام
مختلفة وبنط لجميع الحروف مثل بنط  ،٩وبنط  ،١٢وبنط ،١٨
واستخدموا العنوان من الحروف ٔالاك ﺮ ،وتطورت النظرة إ ى دور
ً
الصحافة ي املجتمع للتعب ﺮ عن القضايا خاصة السياسية
والاقتصادية ،وبدأت الصحافة تم بقضايا دون أخرى وظهر
التبويب ،وهو فن تصنيف املوضوعات حسب مضمو ا وأهمي ا،
وبذلك تطور ٕالاخراج الصحفي ليع ﺮ عن السياسيات التحريرية ي
جذب قطاعات من القراء :العمال ،التجار ،السياسي ن ،فتطورت
عناصر ٕالاخراج الصحفي :امل ن ،اللون ،الحجم ،الصور ،العنوان.
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وشارك الدكتور جمال الوكيل بكلية ٓالاداب ،جامعة طنطا عن
"تحريم الطباعة ي الدولة العثمانية ب ن النظرية والتطبيق"،
فأكد أنه بعد أك ﺮ من خمسة وثالثون ً
عاما من تدش ن جوتن ﺮج
الخ ﺮاعه املدهش أث ﺮ ذلك ٔالامر ي بالط السلطان العثماني بايزيد
الثاني ثامن سالط ن ب عثمان وذلك بغرض است ﺮاد ذلك الاخ ﺮاع
"الطباعة" من أوربا ،ورغم أن هذا الاخ ﺮاع كان صاحب رونق و اء
ً
ودورا كب ًﺮا ي تقدم أوربا إال أن فقهاء الدولة العثمانية وقفوا لذلك
الوليد باملرصاد ،واعت ﺮوا أن مسألة وجودﻩ كب ﺮة من الكبائر ال
تغتفر ،وآمنوا أن صراعهم مع ذلك الوليد هو صراع وجود لدرجة
أ م أصدروا فتوى بتكف ﺮ َم ْن يقوم باستخدامها بل وتطور ٔالامر
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وشارك ٔالاستاذ الدكتور جمال محمود حجر أستاذ التاريخ
الحديث واملعاصر  -كلية ٓالاداب جامعة ٕالاسكندرية ،ببحث متم
عن "نقشخانة إستانبول وصناعة الكتاب ،قراءة التاريخ الثقا ي
ع ى ضوء رواية اسمي أحمر" ،فأوضح أن اسم أحمر ،رواية
تاريخية تتناول الصراع الثقا ي داخل نقشخانة استانبول حول
أسلوب إعداد كتاب للسلطان العثماني .نالت الرواية شهرة عاملية
ً
نظرا لقدرة املؤلف ع ى الوصول إ ى الحقائق التاريخية وصياغ ا ي
شكل رواية ،تقع فيما يزيد ع ى ) (٦٠٠صفحة .كاتب الرواية هو
الروائي ال ﺮكي أورهان باموق ،واحد من أشهر كتاب الروايات
التاريخية ي العالم ،ترجمت رواياته إ ى حوا ي  ١٩لغة .وتبحث
الدراسة ي تاريخ لقاء نموذج ن لحضارت ن مختلفت ن ي الجوهر؛
هما الحضارة الشرقية ،والحضارة الغربية ،ع ﺮ إستانبول خالل
املائة عام ٔالاو ى ال أعقبت فتح القسطنطينية 1453م ،من خالل
فنون الرسم والتذهيب والخط ،وجميعها يدخل ي إعداد الكتب
السلطانية .ي هذا الوقت كانت حضارة الشرق ممثلة ي مدرسة
هرات ،وحضارة الغرب ممثلة ي مدرسة البندقية ،وب ن املدرست ن
ً
تقف إستانبول جغر ً
وثقافيا .فكيف استطاعت نقشخانة
افيا
إستانبول أن تتعامل مع معضلة الصراع الثقا ي حول إعداد كتاب
طلب السلطان العثماني إعدادﻩ ،هذا هو جوهر موضوع البحث.
مش ًﺮا إ ى أن يوحنا جوتن ﺮج اخ ﺮع وسيلة الطباعة سنة  ١٤٣٦وأن
محمد الفاتح فتح القسطنطينية سنة  ١٤٥٣أي بعد أقل من ٢٠
ً
عاما ،وأن الطباعة الحديثة دخلت الدولة العثمانية بعد  ١٠٠سنة
من فتح القسطنطينية ،أي ي سنة  .١٥٥١وفيما ب ن هذﻩ التواريخ
تدور الدراسة لتكشف عن مرحلة من أهم مراحل التحول التاري ي
ي املجال الثقا ي من الطباعة التقليدية إ ى الطباعة الحديثة.
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بالنسبة للكتب ال طبعت باملطبعة الثعالبية والخاصة بالجزائري ن
نذكر م ا" :إيقاظ الوسنان ي العمل بالحديث والقرآن" ملحمد بن
ع ي السنوﺳ طبع سنة ١٩١٤م .وجدير بالذكر؛ أن مطابع أخرى
ظهرت بعد املطبعة الثعالبية كمطبعة النجاح سنة ١٩١٩م لصاح ا
"عبد الحفيظ بن الهاشم " وغ ﺮها كث ﺮ.

للحكم باإلعدام ع ى من يستخدم ذلك الاخ ﺮاع ،وكانت حيثيا م ي
ذلك املوقف املتعنت أ م خافوا من تحريف القرآن ورأوا ي
الطباعة أ ا مفسدة سوف تفتح الباب ع ى مصراعيه النتشار
املوبقات والكبائر مثل طباعة الرسوم وتغي ﺮ حروف القرآن الكريم،
ً
فضال عن بعد اجتما ي واقتصادي مفادﻩ أن القضاء ع ى الكتابة
بالخط العربي سوف يحرم فئات كث ﺮة من مصدر رزقها ،حيث كان
حرفة مجزية يرتزق م ا الفقهاء ،والقضاة ،وكبار موظفي الدواوين
ي بالط الخالفة ،ويحصلون من ورا ا ع ى الحظوة واملال والسلطان
وعلو الشأن.
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وشارك عبد الوهاب شاكر ،من مكتبة ٕالاسكندرية ،ببحث عن
"الجاليات ؤالاقليات ودورهم ي حركة الطباعة والنشر ي مصر:
ً
نموذجا" فذكر أن املطبعة دخلت إ ى
الشوام ي القرن التاسع عشر
مصر مع الحملة الفرنسية حينما جلب نابليون بونابرت مطبعة
صغ ﺮة لطبع منشوراته وأوامرﻩ باللغة العربية ،و ي عهد محمد ع ي
باشا أنشئت مطبعة بوالق سنة  ،١٨٢١وعهد بإدار ا لنقوال مسابكي
وهو من الشوام املقيم ن ي مصر آنذاك ،حيث استمر ي إدارة
املطبعة ح وفاته سنة  .١٨٣٠وظلت الطباعة ي مصر مقتصرة
ع ى الطابع الرسم ح سنة  ،١٨٥٩حينما ظهرت أول مطبعة
أهلية أسسها أحد املهاجرين الشوام ويد ى مصطفى الحل  ،أطلق
عل ا اسم املطبعة امليمنية ،وقد عنيت هذﻩ املطبعة بطبع
املوسوعات والكتب ال ﺮاثية ؤالادبية والدينية ذات ٔالاجزاء املتعددة.
ويظهر دور املهاجرين الشوام ي ميدان الطباعة ونشر الكتب ال
أسهمت ي زيادة الو ي واملعرفة بشكل واضح من خالل املطابع ال
أسسوها تعب ًﺮا عن حاجا م إ ى طبع صحفهم ومجال م ،وامتدت
خدما ا فيما بعد لتعمل ع ى نشر الكتب واملؤلفات ع ى غرار
املطبعة امليمنية ،وقد عكس ذلك بتأث ﺮﻩ ٕالايجابي الذي تمثل ي
تنشيط الحركة ٔالادبية والفكرية ،وسرعة عمله إصدار وانتشار
املؤلفات والكتب ،وتعريف القراء ع ى أمهات املؤلفات العربية من
أدبية ،وعلمية ،وتاريخية ،وسياسية ،ودينية وغ ﺮﻩ ،وساهم الشوام
كذلك ي تطوير أساليب الطبع وٕالاخراج المتالكهم الخ ﺮات واملعارف
التقنية ال جلبوها إ ى مصر من بالدهم .وحاول الباحث رصد وتتبع
الدور الذي لعبه املهاجرون الشوام ي خدمة حركة الطباعة والنشر

ISSN: 2090 – 0449

وشارك الدكتور مهدي الزوبي من معهد امللكة رانيا للسياحة
وال ﺮاث ،ي اململكة ٔالاردنية الهاشمية ،ببحث عن "تطور الطباعة ي
بالد الشام" ،تناول فيه التطور التاري ي والتوسع الجغرا ي للطباعة
ي منطقة بالد الشام منذ نشأ ا ي لبنان ي سنة ١٦١٠م مع
تأسيس املطبعة املارونية ،مرو ًرا بمطابع سوريا ال َعرفت الطباعة
َ
مع تأسيس مطبعة حلب سنة ١٧٠٦م ،ومن ث ﱠم مطابع فلسط ن
ؤالاردن ال َعرفت الطباعة منذ سنة  .١٨٣٠كما تطرق إ ى تبيان
دور الطباعة ي ال ضة ٔالادبية ي بالد الشام واملنطقة العربية،
ومساهمة ظهور الطباعة ي خفض تكلفة صناعة الكتب ،وبالتا ي
ً
مقتصرا
سهلت من انتشارﻩ ووصوله إ ى جميع الطبقات بعد أن كان
ع ى طبقة ٔالاغنياء بسبب ارتفاع سعرﻩ .ثم اختتم بدور املتاحف ي
منطقة بالد الشام ي حفظ وتوثيق تاريخ تطور الطباعة ي املنطقة.
وشاركت الدكتورة سوسن الفاخري ،من اململكة ٔالاردنية
الهاشمية ،ببحثه عن "تطور املطابع ي القدس ودورها ي ترسيخ
التواصل الحضاري  ،"١٩٠٠-١٨٣٠فذكرت أن أول مطبعة عربية
صنعت ي براشوفا ي رومانيا سنة ١٧٠٠؛ وشغلت ألول مرة ي
البالد العربية ي مدينة حلب سنة  ،١٧٠٦وكانت مقتصرة ً
تماما ع ى
الكتب الدينية .وكانت فلسط ن مأثرة والدة الطباعة الثانية ي الديار
الشامية؛ وذلك بعد أن كانت قد توقفت ي تلك الديار ً
بدءا من سنة
 ١٧٨٩ع ى أثر وفاة السيد نيقوال زيادة الجبي ي املشهور باسم "أبو
عسكر" ،وإغالق مطبعته املعروفة باسم "مطبعة القديس
جاورجيوس للروم ٔالارثوذكس" الكائنة ي ب ﺮوت بسبب ذلك؛ برغم
أ ا كانت حينذاك املطبعة الوحيدة ي الديار الشامية .ظل الوضع
ً
قائما هكذا ي الديار الشامية ح سنة  ١٨٣٠حيث تأسست أول
مطبعة ي القدس؛ وكانت مطبعة ودية يملكها نسيم باق ،وقد
ُعرفت باسمه .وقد اقتصرت بواك ﺮ أعمالها الطباعية ع ى طباعة
الكتب التاريخية ،ومن ثم بدأت املطابع باالزدياد ،فقد أنشأت
بمبادرات من املسؤول ن ي الكنائس ؤالاديرة املسيحية .وأنشأت
املطابع الع ﺮية باهتمامات من الفعاليات ال ودية ألغراض دينية،
بحيث أسهمت بشكل رئيس ي ترسيخ الطباعة ي فلسط ن ،وبتطوير
الكتاب العربي .ومع أن تلك املبادرات والاهتمامات قد أعطت
ً
املطابع ألوانا طائفية أو هوية دينية ،فإ ا قد شجعت ع ى أن يقوم
بجان ا وبمنافس ا مطابع ذات صفة ملكية شخصية .فتتبع هذﻩ
ً
مؤكدا ع ى الدور
املطابع وتطورها من خالل املصادر التاريخية،
الريادي الذي لعبته مطابع القدس ي التطور والتواصل الحضاري
ي الحقبة الزمنية ) (١٩٠٠ – ١٨٣٠ومناقشة الدوافع ؤالاسباب
لقيام مثل هذﻩ املطابع.
وشارك الدكتور محمد هشام النعسان ٔالاستاذ بمعهد ال ﺮاث
العلم العربي ،جامعة حلب ،الجمهورية العربية السورية عن
"أشكال وتقنيات الطباعة ال ﺮاثية ي حلب الشهباء ي القرن
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين" ،فقال كانت الطباعة وما
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تزال تعاصر ٔالازمان املتعاقبة ويتكئ عل ا بناة الحضارات ليستعينوا
ا ي طباعة تاريخهم ع ى ج ة الريح وب ن أحضان ال ﺮاث .إن
السؤال الذي يتبادر للذهن هو :ما هو السر وراء اتجاﻩ الحل إ ى
الاهتمام بالطباعة ال وصلت إ ى درجة متقدمة من ٕالاتقان
ؤالاهمية؟ لقد عرفت حلب فن الطباعة منذ فجر العصر الحديث،
وكانت أول مدينة سورية تمارس هذا الفن ،وأول مدينة ي الشرق
تعرف الطباعة بالحروف العربية .لقد وصلت الطباعة إل ا عن
طريق رجال الدين ،وهو الطريق الذي سلكته إ ى أقطار الشرق
ً
عموما .وقيل" :السوريون أسبق املشارقة إ ى الطبع باألحرف العربية،
وأسبق املدن إ ى هذا الفضل حلب" .ويذكر املؤرخ عيﺴ إسكندر
املعلوف" :أن للحلبي ن اليد الطو ى ي صناعة الطباعة ،فالثابت منذ
القديم أن لهم ًيدا بيضاء ي فن الطباعة وإنشاء املطابع ،ولهم
خدمات ي مضمار العلم ؤالادب" .فقصة حلب مع أشكال وتقنيات
الطباعة إذن قصة قديمة ،وتعود إ ى أواخر القرن السابع عشر.
فتناول أشكال وتقنيات الطباعة ال ﺮاثية من خالل دراسة تطور
ً
محققا بعض التقانات ؤالانظمة
الطباعة ي مدينة حلب العريقة،
ً
وأنواع الحروف وأوائل املطبوعات ،موضحا أهمية هذﻩ التقنيات
ال ﺮاثية ي مختلف نوا ي الحياة العلمية ؤالادبية ي حلب.
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وشارك الدكتور سلطان بن مبارك الشيباني باحث ي مشروع
املكتبة ٕالالك ﺮونية بوزارة ٔالاوقاف والشؤون الدينية بسلطنة ُعمان،
ْ
ّ
ﱠ
لط َب َ
اعة َ
الع َرِب ﱠية ِ ي الش ْر ِق ِٕالاف ِر ِيق ّي" فأكد ع ى أن
ببحث عن "ا ِ
ْ
ﱡ
َ
الشر ُق ٕالافريقي لم يكن بمن ً
مئة
أى عن تطورات العصر ،قبل ٍ
ِ
ُ
ً
َ
وخ ْم ِس ن سنة من ٓالان ،ح ن تأسست سلطنة زنجبار العربية،
َ ﱠ
وتعاقب ُحك ُامها ع ى مسايرة ركب الحضارة ومنافسة حواضر العالم
ُ
ْ
العربي وٕالاسالمي .وت َع ﱡد »املطبعة السلطانية ي ِزن ِج َبار« من أقدم
املطابع ي الشرق ٕالافريقي؛ إن لم تكن ٔالاو ى ع ى ٕالاطالق .أنشأها
َ
السلطان َب ْرغش بن سعيد بن سلطان )١٣٠٥ -١٢٨٧هـ-١٨٧٠ /
١٨٨٧م( ي زنجبار سنة )١٢٩٧هـ١٨٨٠ /م( ،واستمرت تحت إشراف
الحكومات املتعاقبة ح أتى عل ا الانقالب الشيو ي الاستعماري
سنة )١٣٨٣هـ١٩٦٤ /م( ّ
فدمرها .فقد كانت املطبعة إحدى ثمرات
سياحة السلطان برغش ي ٔالاقطار العربية ؤالاوروبية سنة
)١٢٩٤هـ١٨٧٧/م( ،فقد رأى ما عليه املطابع ي مصر والشام فعزم
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وشارك الدكتور متو ي محمد ع ي عصب من كلية الفنون
الجميلة ،جامعة املنيا ،بموضوع عن "دور الطباعة كوسيط اتصال
حضاري وثقا ي ي ظل العوملة" فتناول دور الطباعة ي التواصل
الحضاري والثقا ي للمجتمع ،وذلك بإلقاء الضوء ع ى ماهية
الطباعة وأنواعها وأسالي ا وطرق تنفيذها ووسائطها املتعددة ،ال
خطت خطوات واسعة من التطور والتقدم ،وال من خاللها بسطت
نفوذها ي كافة نوا ي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ً
مطروحا للمناقشة ...ملاذا ينب ي
والثقافية .إال أن السؤال الذي يظل
ً
للمعني ن بدور الطباعة ،خاصة ي ظل العوملة ،أن يلوذوا بفنو ا
وطرق أدا ا وتقنيا ا ووسائطها املتعددة مفضل ن هذا الشكل من
أشكال الاتصال؟ وما هو ذلك الدور الذي تلعبه الطباعة باعتبارها
إحدى وسائل الاتصال الجماه ﺮي املتطورة بشكل دائم؟ وما ي
الطبيعة ٔالاساسية ذات ٔالاولوية ال يتضم ا الشكل الطبا ي الذي
ساهم بدورﻩ ي التوحد الحضاري والثقا ي للعالم دون املساس
بالهوية القومية لكل مجتمع؟.
وشارك الدكتور صالح مصيل ي من جامعة البحرين عن "دور
ً
جسرا
الطباعة ي التواصل الحضاري والثقا ي :الطباعة بوصفها
ب ن الحداثة وال ﺮاث" ،فأشار إ ى أن للكتاب العربي قصة طويلة
شغلت الناس ،وتاريخ حافل مأل الدنيا منذ نزوله من السماء
وانتشارﻩ ي آفاق ٔالارض؛ لتتعلم منه شعوب كث ﺮة ما لم يكونوا
يعلمون ،وملا اتصلت الحضارة ٕالاسالمية بغ ﺮها من الحضارات ال
أوشكت ع ى ٔالافول استفادت من علومها ،ونقلت كت ا إ ى لغ ا ثم
ً
ً
مبتكرا ..و ي ضوء ذلك يحاول الباحث
جديدا
درس ا وزادت عل ا
أن يب ن كيف كان ظهور الطباعة نقطة تحول ب ن عهدين :عهد
جمود العالم ٕالاسالمي ،ثم عهد يقظته ،فقد كانت حياتنا الثقافية
وسبل تخاطبنا ً
شيئا آخر غ ﺮ الذي عرفناﻩ بعد أن حمل نابليون
مطبعته إ ى مصر ،فقد عجلت بحركة التقدم ونشرت الثقافة ،وال
تع إعادة كتابة ال ﺮاث ٕالاسالمي بصورته الحقيقية وخصائصه
ٔالاساسية ال ال تحتمل الخالف حولها ،عن طريق الفحص
والتدقيق والاستكشاف ،لتعود الحياة إ ى ال ﺮاث ليستقر ي عقول
الناس وصدورهم ،فتتحول الكتب واملراجع إ ى غذاء رو ي وفكري
ويومي يعيشه الناس ،ويتواصلون من خالله ،ي عملية بناء جسور
ب ن املا والحاضر ،وتمتد إ ى املستقبل الذي بدأت مالمحه تضيع
منا ،وقد أسهمت الطباعة ي تعريف العالم بعطاء الثقافة والفكر
العربي ع ى مدى العصور.
وشارك الدكتور مجدي فارح أستاذ مساعد ي الحضارة وتاريخ
ٔالافكار ي املعهد العا ي للتنشيط الشبابي والثقا ي ببﺌﺮ الباي ،جامعة
تونس ،عن "دور الطباعة ي التواصل الحضاري والثقا ي ب ن
تونس وبلدان املشرق العربي ي الف ﺮة الحديثة" ،فأشار إ ى ّ
أن
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من خالل استعراضه إلسهامات املهاجرين الشوام ي هذا املجال ي
مصر خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ً
جسرا للتواصل ب ن الثقافات املختلفة
الطباعة باعتبارها
والحضارات املتمايزة من ٓالاليات ال اعتمد ا املجتمعات ي
التعريف بآدا ا وفلسف ا وتقاليدها وثقاف ا .لذلك ّ
عدت الطباعة
من ّ
أهم الوسائل املستغلة ي خلق التالقح الحضاري ب ن ٔالامم
والشعوب من خالل منطق ٔالاخذ والعطاء والاقتباس وٕالابداع ّ
لكل
ثم ّ
املظاهر الفكرية واملعرفية .ومن ّ
عدت الطباعة رديفة املثاقفة
)ّ ،(Acculturation
ألن كلتاهما بحث وس ي نحو ارتياد آفاق مغايرة
ألشكال الثقافات املختلفة ،وأسئلة الوجود املتعددة ي ّ
ظل التعايش
الحضاري والتنوع الثقا ي .فبحث ي دور الطباعة ي الاتصال الثقا ي
ب ن بلدان الشرق ) ي املشرق واملغرب( من خالل الاشتغال ع ى ما
اصطلحنا ع ى تسميته بالتثاقف الداخ ي والتأثر املتبادل ب ن
مختلف التجارب التحديثية ال عرف ا بلدان الشرق خالل القرن
ً
التاسع عشر .فخالفا للدراسات الاستشراقية ال اعت ﺮت فكر
ال ضة العربية مدين فقط للثورة الفرنسية ومبادئ التنوير ي
إشارة إ ى ما اصطلح ع ى تسميته بـ "الصدمة الحضارية" ،دخلت
الحداثة إ ى البالد التونسية ع ﺮ قنات ن متداخلت ن وم امنت ن :القناة
ً
ٔالاوروبية وخاصة م ا الفرنسية )التجار ،واملدرسون،
والدبلوماسيون ،والرحالة( والقناة الشرقية )تأث ﺮ تجربة محمد ع ي
باشا ،(١٨٤٩ – ١٨٠٥) ،التحديثية ي مصر ونشاط بعض النخب
املشرقية بتونس مثل أحمد فارس الشدياق ،ومنصور كريت ي،
ورشيد الدحداح ،وحمزة فتح ﷲ( ،وقد تدعم هذا النشاط بعد
ّ
تطور الطباعة .وقد مثل الاهتمام بحركة الطباعة والنشر ي تونس
ً
ً
أساسيا من أركان ال ﺮامج التحديثية ال شملت تعص ﺮ التعليم،
ركنا
وإصالح أجهزة الدولة وتعليم اللغات ٔالاجنبية ،وإرسال البعثات
الطالبية للتعلم ي أوروبا .فقد ت ّم تأسيس املطبعة الرسمية سنة
 ،١٨٦٠وأنشئت "الرائد التونﺴ " ،كما سمح دخول الطباعة بنشر
ّ
عدة كتب ومجالت.
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وشاركت ٔالاستاذة الدكتورة سحر عبد العزيز سالم رئيس قسم
التاريخ ي كلية ٓالاداب جامعة ٕالاسكندرية ،بورقة بحثية متم ة
بعنوان "أضواء ع ى صناعة الوراقة ٕالاسالمية ما ب ن بالد
الرافدين ومصر ي القرن السابع الهجري"ـ فأشارت إ ى أن املصري ن
استخدموا منذ أقدم العصور لفائف ال ﺮدي لتدوين ترا م ،ي ح ن
ً
ألواحا طينية ي الكتابة والتدوين .أما
استخدم العراقيون القدامى
اليونان فدونوا ع ى ٔالالواح كتابا م ،ثم استخدم البطاملة ال ﺮديات
ً
خاصة بعد تأثرهم بالحضارة املصرية القديمة .وقد احتوت مكتبة
ٕالاسكندرية آنذاك ع ى ٓالاالف املؤلفة من اللفائف ال ﺮدية ،و ي
العصر الب نطي دونت الكتب ي مصر ع ى الرق إ ى جانب استمرار
استخدام ال ﺮدي ي تدوين ٔالافكار ٕالانسانية .وحفظ الرسول )(
ٓالايات القرآنية الكريمة ي أعقاب نزولها ع ى صورت ن ،وقد تمثلت
الصورة ٔالاو ى ي حفظها ي صدور الصحابة واملسلم ن ٔالاوائل الذين
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وشارك الدكتور الريح حمد النيل الليث ٔالاستاذ ي كلية تنمية
املجتمع ،جامعة النيل ن ،ي الخرطوم ،جمهورية السودان ،عن
"إسهام الكتاب املطبوع ي نشر ثقافة التواصل الحضاري ب ن
ً
نموذجا" ،فأوضح أن الناس ،ولقرون
الشعوب :السودان ومصر
من ماض م القديم ،ظلوا يسجلون ما يجري لهم بطرق وأدوات
ً
أحيانا ،وقست
بدائية مستوحاة من البيئة أفلحوا ي حفظها
الطبيعة عل ا أحاي ن أخرى ،فذهب كث ﺮ من ذلك املا ولم يطلع
عليه أحد ،فاندثرت كث ﺮ من أخبار القوم ودفنت معهم .ودفنت
معهم أية فرص للتواصل والتعارف فيما بي م ،فظلت كل مجموعة
بشرية تعيش ي جزيرة معزولة عن با ي الجزر .فظل العالم ً
تبعا
لذلك مقطع ٔالاوصال ال يجمع بينه جامع .ح إذا ما ظهرت بواك ﺮ
الطباعة قبل ألف عام ونيف أصبح التواصل ب ن من تقطعت م
ً
ممكنا والالتقاء ب ن سكان الجزر املعزولة ً
متاحا بعد أن كان
السبل
ً
من املستحيالت ولم يعد
مستحيال .فلم يعد التعرف إ ى املا
التعرف ع ى تاريخ ٔالامم من خوارق العادات ملا نجح الصي "بي
شنغ" ي تطوير أول حروف متحركة لم يستفد العالم م ا كث ًﺮا
لك ﺮة حروف الهجاء الصينية .ولم يمض كث ﺮ وقت ح شهدت

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

ع ى إدخالها إ ى بالدﻩ فابتاع سنة )١٢٩٧هـ١٨٨٠/م( ،مطبعة مجهزة
بكل اللوازم من مطبعة ٓالاباء اليسوعي ن ي ب ﺮوت ،واستقدم لها
ً
عماال لبناني ن من عمالهم ألجل إدار ا وتشغيلها وتدريب املوظف ن
ع ى استعمالها ،وأشرف بنفسه ع ى مباشرة الطبع ف ا ،وكلف ً
عددا
من العلماء العماني ن املعني ن بال ﺮاث بعملية ٕالاشراف ع ى الطباعة،
ومراجعة الكتب وتصحيحها ،أبرزهم الشيخ يح بن خلفان بن أبي
ن ان الخرو )ت١٣٢٢ .هـ١٩٠٤ /م( والشيخ سيف بن ناصر بن
سليمان الخرو )ت١٣٤١ .هـ١٩٢٣ /م( والشيخ أبو مسلم ناصر
بن سالم ال الني الروا ي )ت١٣٣٩ .هـ١٩٢٠ /م(.
وصدر عن املطبعة السلطانية ي زنجبار عدة كتب ،وكانت
املطبوعات توقف من قبل السالط ن ع ى طلبة العلم ،ويمنع بيعها
وتداولها ي ٔالاسواق ،وتتصدر وثيقة الوقف كل كتاب ،يكت ا أحد
العلماء املشرف ن ع ى الطبع ،وتصحح وتعتمد من قبل السلطان ،ثم
توزع نسخ الكتاب ع ى املكتبات واملساجد ودور العلم والقائم ن
عل ا ،ويشمل نطاق التوزيع دول الشرق ٔالافريقي ،وتقلص دور
ً
ابتداء من عهد السلطان ع ي بن حمود بن محمد )-١٩٠٢
املطبعة
 ،(١٩١١واستخدمت ي إصدار ٔالاوراق الرسمية للدولة كاملراسيم،
والقرارات ،وأوسمة الشرف ،وسجالت القضاء ،والعهود الدولية،
وعقود املعامالت ،واملراسالت الديوانية .وع ى هذا تعد املطبعة
السلطانية ي زنجبار إحدى مكونات ال ضة الثقافية ا ،وتوضح
الوثائق املحفوظة بأرشيف زنجبار شدة الطلب ع ى مطبوعا ا،
وأعق ا تأسيس أك ﺮ من عشر مطابع أهليه ي شرق أفريقيا شجعت
ً
عددا من رواد الثقافة ع ى إصدار صحف ومجالت متنوعة باللغة
العربية والسواحيلية وٕالانجل ية.

الطباعة ثورة حقيقية ي مد جسور التواصل وحبال الاتصال ب ن
الشرق والغرب عندما طور ٔالاملاني "جوتن ﺮج" الطباعة بالحروف
املعدنية املتحركة بمعدل ثالثمائة نسخة ي اليوم.
وع ى إثر هذا أصبح التسابق ٕالانساني نحو استحداث أنماط
وتطورا ً
ً
ً
مشروعا لكل مبتكر ،فتم اخ ﺮاع املطبعة
حقا
أك ﺮ حداثة
البخارية ال تقوم بضغط الورق ع ى الحروف املصفوفة ،فأصبح
ً
ويسرا عما كان عليه،
التواصل الثقا ي ب ن الشعوب أك ﺮ سهولة
فازدادت الرغبة للتعرف ع ى ٓالاخر ،وازدادت بصورة ملحوظة مع
اكتشاف املطبعة الدوارة ال ازدادت معها دورة التواصل ٕالانساني
واتسعت دائر ا ،فأصبحت هناك ً
فرصا واسعة للتعرف ع ى ثقافات
الشعوب ٔالاخرى ،وعادا ا ،وتقاليدها ،وموروثا ا ع ﺮ املادة الورقية
املكتوبة ،فازداد شغف الناس بالقراءة ،وازداد ولعهم بمعرفة
ً
ٔالاخبار ،وتتبع الحوادث ،والاهتمام ا ،خاصة بعد براءة اخ ﺮاع
مطبعة املونوتيب ،والطباعة بالحفر الضوئي ،والتصوير الليثوغرا ي،
وتوج كل ذلك الجهد البشري ي مجال طباعة الكتاب الناقل النو ي
للمعرفة ٕالانسانية بطباعة ٔالاوفست ال ُعدت ً
فتحا ً
مهما فتح
قنوات ونوافذ وشرع أبواب للتواصل الحضاري ب ن مختلف شعوب
العالم ي قاراته املختلفة ،فازدادت قيمة الكتاب وازداد الاهتمام به،
وأصبح اقتنائه والعناية به من الحاجيات ٔالاساسية لب ٕالانسان،
ً
وأنيسا فصار الكتاب بحق خ ﺮ جليس ي
الذي وجد فيه سم ًﺮا
الزمان .فظهرت أنواع من الكتب واملكتبات ي ش ضروب العلم
واملعرفة فنمت عادة القراءة وشاعت وراجت ثقافة ٓالاخر ،وانغرست
ي املجتمع عادة القراءة ،فأصبح الكتاب بحق هو الذي يورث
املعرفة من جيل لجيل ،فلم يعد العالم ذلك الكون الشاسع
الغريب ،حيث قرب الكتاب املسافات وسهل تعدد وتنوع الثقافات،
ً
ً
ميسورا ،واختتم بإبراز
فأصبح التعرف من خالله ع ى ٓالاخر سهال
أهم النتائج ال ترتبت ع ى ظهور الطباعة والكتاب املطبوع ودورﻩ ي
نشر ثقافة التواصل ب ن الشعوب.
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وشارك الدكتور أحمد جالل بسيوني مدرس التاريخ الحديث
واملعاصر ي كلية ٓالاداب جامعة دم ور ،عن "أثر الكلمة املطبوعة
ي اشتعال أوار الحرب الباردة" ،فأشار إ ى أن أهم النتائج ال
ترتبت ع ى ان اء الحرب العاملية الثانية كانت ما ُعرف باسم "الحرب
الباردة  ،"The Cold Warو ي الحرب ال تناوب ف ا املعسكران:
الغربي بزعامة الواليات املتحدة ،والشر ي بزعامة الاتحاد السوفي
الصراع للسيطرة ع ى مقدرات العالم وشعوبه بصورة جديدة جداً
ي التاريخ ،تجنب كال الفريق ن ف ا "الحرب الساخنة"؛ ألنه ي حالة
اندالعها فستكون كفيلة بتدم ﺮ العالم ،ولذا فقد استبدل

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

وشارك محمد فياض من كلية ٓالاداب ،جامعة طنطا عن
"الطباعة ؤالايدلوجيأ :الايدلوجية الدينية أنموذجا" ،فأشار إ ى أن
الطباعة أن لم تكن ع ى مدى تاريخها بريئة من ٔالايدلوجيا ،فع ى
مدى تاريخ ٔالافكار ال مثلت الحقب التاريخية الزما بديمومة
ً
واستمرارية نشر تلك ٔالافكار نسخا أو طباعة ،وتأتى ٔالايدلوجية ي
قمة خصوصي ا حينما ترتدي رداء الدين ،و ى الحقيقة فإن
ٔالايدلوجيا الدينية وجدت ي الطباعة عصاها السحرية ال
ً
استطاعت أن تأسر من خاللها عقوال كث ﺮة فقد ارتبط الاثن ن
بعضهما البعض برباط مقدس ،فمنذ أن دشن جوتن ﺮج اخ ﺮاعه
املعجزة كان الولد ٔالاول من رحم مطبعته هو الكتاب املقدس ،ويبدو
أن ذلك الوليد لم يكن صدفة بل كان تد ً
شينا لظاهرة استمرت ع ى
مدى التاريخ بشكل الفت ،لذا فقد ولج الباحث إ ى هذﻩ القضية ي
محاولة منه لحلها ومناقشة إشكاال ا بصور بانورامية للوقوف ع ى
القضية بشكل عام ،وذلك من خالل محاور عدة قد تكون كفيلة
للوقوف ع ى العالقة ب ن الطباعة ؤالايدلوجيا ،وكيف استطاعت
ٔالايدلوجيا الدينية ذات العقل ال ﺮاد ي توظيف ٔالاوراق ؤالاحبار،
واملاكينات لنشر ثقافا ا وأجندا ا فحول ا من عناصر مادية جامدة
إ ى حصان جامح واجهت به وبكل شراسة أيدلوجيات أخرى منافسة
لها .فتناول الطباعة وتوظيفها ي التنافس ٕالاسالمي املسي ي،
والطباعة وتوظيفها ي التنافس املسي ي املسي ي ،والصهيونية
والطباعة ،والفكر الشي ي والطباعة ،وٕالاخوان املسلم ن والطباعة،
والجماعات السلفية والطباعة ،والجماعات الدينية املتشددة
والطباعة .وع ى الرغم من اختالف أبجديات تلك املحاور ،وأدبيا ا،
ومسرحها الجغرا ي ،ونطاقها الزم  ،إال أ ا تتفق ي كو ا جماعات
أصحاب مشاريع أيدلوجية حاولت ع ى مدى تاريخها نشر تلك
ً
وأيضا مدى تأث ﺮ الطباعة املؤدلجة ع ى إيمان الشعوب
ٔالافكار،
ً
ُ
وفكرها وثقاف ا ،هل كانت معينا لها؟ أم ضببت الصورة أمامها؟ أم
كانت حصان طروادة الذي أقحم عل ا الكث ﺮ والكث ﺮ من ٔالافكار
الدخيلة املنتخبة.
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ًّ
تاريخيا بحفاظ القرآن ،أما الصورة الثانية فكانت من خالل
ُعرفوا
أمر الرسول ) (بتدوين ٓالايات الكريمة ع ى بعض املواد ال كانت
مستخدمة ي الكتابة ي الجزيرة العربية آنذاك كـ "عسب النخيل"،
وعظام الحيوانات ،وقد حفظت هذﻩ املواد ال تحمل آيات القرآن
الكريم ي دار السيدة حفصة ابنة عمر بن الخطاب .وعندما أمر
الخليفة الراشد أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم بشهادة
ً
وطبقا ل ﺮتيب نزول ٓالايات املقدسة ع ى رسول ﷲ )،(
الشهود
فقد أعاد أبو بكر بذلك تدوين آيات القرآن الكريم ال كان الرسول
قد حفظها بالصورت ن السابقت ن ،ب ن لوح ن ي أعقاب استشهاد
عدد كب ﺮ من الحفاظ ي حروب الردة ،ولكن هذﻩ املرة ع ى مادة
واحدة و ي رق الحيوان ،وكانت مرتبة ً
طبقا لتوال نزولها ع ى الن .
ُ
وعرف هذا القرآن باملصحف ،ثم قام الخليفة الراشد الثالث عثمان
بن عفان بإعادة تدوين املصاحف بلهجة قريش ي ف ﺮة خالفته )-٢٤
 ،(٧٥وكانت ً
أيضا املصاحف العثمانية مدونة ع ى الرق.
ً
ازدهارا
وقد ازدهرت حركة التأليف والكتابة ٕالاسالمية والنسخ
كب ًﺮا خالل القرن ن الثالث والرابع الهجري ن )التاسع والعاشر
امليالدي ن( بدفع وإمداد من ظهور صناعة جديدة ساهمت ي إنماء
نشر الفكر ٕالاسالمي و ي صناعة الورق ،ال ظهرت ي بغداد ً
بدءا
من عصر هارون الرشيد ،وترتب ع ى هذﻩ الصناعة ظهور طبقة
جديدة ي املجتمع ٕالاسالمي ي طبقة الوراق ن ،ال أصبحت تمارس
صناعة الوراقة ال عرفها ابن خلدون بأ ا تشتمل ع ى عملية
الانتساخ أو النسخ والتصحيح والتجليد وسائر ٔالامور الكتابية
والدواوين ،وع ى هذا النحو فقد اتسعت كلمة وراقة فأصبحت
تطلق ي بغداد ع ى ْ
َمن يصنع الورق أو يبيعه ،أو يقوم باالستنساخ
وأصبح "الوراق" هو َم ْن يكتب املصاحف وكتب الحديث وغ ﺮها من
الكتب ،أو يبيع الورق .وكانت بغداد ي بدايات القرن الثالث الهجري
من أهم مراكز صناعة الورق من ٔالالياف ،والقطن ،والعنب ،والخرق
البالية ،واش ر الورق العرا ي والسيما البغدادي منه الذي كان من
ً
مخصصا لكتابة املصاحف وال
أجود أنواع الورق وأك ﺮﻩ سعة ،وكان
يستعمل فيما عدا ذلك سوى ي مكاتبة كبار امللوك ،كما عرف
الورق الشامي ولكنه كان دون البغدادي ي الجودة ع ى حد ما ذكرﻩ
القلقشندي ،وكان من ب ن أنواع الورق الشامي ما ُيعرف بالحموي.
وال يع أن الورق قد بدأ ظهورﻩ ي أواخر القرن الثاني للهجرة أن
ً
استخدام ال ﺮديات ي الكتابة خاصة ي مصر ٕالاسالمية قد توقف
آنذاك ،فقد استمر استخدام هذﻩ املادة ي التدوين ي مصر ف ﺮة
طويلة ،غ ﺮ أن رياح التغي ﺮ والتطوير قد بدأت ب فحل الورق
وحلت الحرفة امل ﺮتبة ع ى ظهورﻩ و ي الوراقة محل صناعة ال ﺮدي
ي مصر بمرور ٔالايام .وع ى هذا يتب ن أن مهنة الوراقة ي العصر
ٕالاسالمي كانت تعادل مهنة الطباعة والنشر ي العصر الحديث؛ وع ى
هذا النحو فقد قسمت الباحثة هذا البحث إ ى ثالثة محاور رئيسية
و ي :تطور مهنة الوراقة ،وفن الخط ،وأشهر الخطاط ن والكتاب ي
بالد الرافدين منذ القرن الثالث الهجري ،والوراقة ومدارس الخط ي

مصر منذ القرن السابع الهجري ،وأشهر الكتاب والخطاط ن
والوراق ن ي مصر ي القرن السابع.
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وشارك الدكتور إبراهيم جدلة مدير املعهد العا ي للدراسات
التطبيقية وٕالانسانية ي جامعة تونس ،عن "حياة نابليونّ :أول
كتاب تونﺴ طبع بباريس سنة  ،"١٨٥٦فأشار إ ى أحمد باي )حكم
بشخصية نابليون ،وكان يعتقد ّ
من  ١٨٣٧إ ى  (١٨٥٥كان م ً
ّ
أن
ورا
إصالح ٔالاوضاع ٕالاسالمية ّ
يمر حتما ع ﺮ ٕالاصالح العسكري .وعندما
ّ
ّ
عسكرية ،وطلب من ّأول مدير لها
تو ى الحكم بادر بتأسيس مدرسة
ّ
يؤلف ً
كتابا عن س ﺮة نابليون ،وبحكم عدم وجود مطبعة بالبالد
أن
ّ
ّ
ّ
التونسية ،تم طبع هذا الكتاب ي باريس سنة  .١٨٥٦فتناولت
مداخلة الباحث محتوى هذا الكتاب والظروف ال ّ حامت حول
طباعته ،ودور القنصل الفرنﺴ بتونس آنذاك إلنجاز ذلك.
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وشارك الدكتور سامي صالح عبد املالك ،باحث عمارة وفنون
إسالمية ومستشار بمشروع توثيق تراث وعمارة الشامية ي مكة
َ
املكرمة ،اململكة العربية السعودية ،عن "ال ِطباعة واملطابع ي بالد
َ
الح َرم ن الشريف ن خالل مائة عام )١٤٠٠-١٣٠٠هـ-١٨٨١/
١٩٨٠م( تـاريخها وآثـارها“ فأشار إ ى أنه من املعروف أن عاصمة
الدولة العثمانية "ٓالاستانة" ي أول بلد شر ي يعرف املطابع الحديثة
ي سنة )٩٥٨هـ١٥٥١/م( من عهد السلطان سليمان القانوني ،كما
ظهرت الطباعة ألول مرة ي شبه الجزيرة العربية ي عهدهم ببالد
اليمن ي مدينة صنعاء سنة )١٢٩٧هـ١٨٧٩/م( ،إذ قامت الدولة
العثمانية بإنشاء مطبعة ُعرفت باسم مطبعة صنعاء ،ومطبعة
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وشارك الدكتور مصطفى الرزاز ٔالاستاذ ي كلية ال ﺮبية الفنية
جامعة حلوان ،عن "الطباعة الفنية اليدوية ي مصر :دراسة
تاريخية" ،فأكد ع ى أن كل َم ْن كتبوا عن تاريخ الطباعة الفنية ي
مصر قد أشاروا إ ى أن بداي ا الفعلية جاءت مع الثلث ٔالاول من
القرن العشرين ،باستثناء القوالب الخشبية البارزة ال استخدمها
املصريون منذ العصر الفاطم  ،وال تحتوي ع ى زخارف تكرارية
هندسية ونباتية وحيوانية استخدمت ي طباعة املنسوجات.
ويش ﺮون بكل ثقة إ ى أن فنون الطباعة ع ى الورق قد تأخرت ي
مصر ما يقارب الخمسة قرون ،حيث يؤرخ لبداية الطباعة الفنية ي
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ﺗﻘﺎرﻳﺮ

املعسكران الكب ﺮان تلك "الحرب الساخنة" بـ"الحرب الباردة" ،ال
ً
أخذت ف ا الكلمة املطبوعة ً
دورا بارزا ي الجانب ٕالاعالمي .وكان
املعسكران الكب ﺮان متفق ن ً
ضمنا ع ى ﱠ
أن ال ﺮاشق بالكلمات أفضل
بكث ﺮ من ال ﺮاشق بالصواريخ النووية ،فبعد أن كانت دعايات
الكلمات املطبوعة ً
سببا ي نشوب الحرب الساخنة ي املا ،
أصبحت ي امل ﺮر لهذا ٕالانفاق املهول ع ى التسلح ي كال املعسكرين
بدعوى الخوف من ٓالاخر .ومن هنا فقد حاول كال الطرف ن التف ن
وٕالابداع ي توظيف الخطب ،أو املقاالت ،أو التقارير لخدمة ٔالاهداف
السياسية وٕالاس ﺮاتيجية ،وبالتا ي كان أحد ٔالاشخاص من هذا
ً
الجانب أو ذاك يلقي بخطبة ،أو يكتب مقاال ،سرعان ما تتلقفه
الصحف وتنشرﻩ ،ثم تقوم عل ا الدراسات ؤالابحاث والندوات
واملؤتمرات لتحليله ،ف ﺮد عليه الجانب املقابل باملثل ،فباتت هذﻩ
الكلمات إحدى أهم ٔالاسباب ال اندلعت بسب ا ما بات ُيعرف بـ
"الحرب الباردة".
وشارك الدكتور وليد فليفل ،من كلية ٓالاداب جامعة طنطا،
ببحث عن "مطبوعات حرب أكتوبر ي مصر وإسرائيل" ،فأوضح أنه
إذا كانت حرب أكتوبر  ١٩٧٣قد لقنت العدو ٕالاسرائي ي والعالم
أجمع أن العدوان وسلب ٔالارض ال يدوم ،فإن املطبوعات ال
ً
تناولت الحرب أوال بأول وساعة بساعة ،قد كشفت للعالم عن مدى
املصداقية ال تمتعت ا طباعة الصحف القومية بدون مبالغة وال
تضليل ،ع ى عكس الصحف ٕالاسرائيلية ال بالغت وكذبت ع ى
الرأي العام ٕالاسرائي ي والعالم بشأن ما يدور ع ى الج ات ي كل
من مصر وسوريا ،وال نجانب الصدق إذا قلنا أن إسرائيل قد وقعت
ي نفس الفخ الذي وقعت فيه الصحافة املصرية ي حرب يونيه
١٩٦٧م .ويبدو أن امل زم ً
دائما ما يلجأ إ ى الكذب ع ى شعبه ح ال
ورويدا ً
ً
رويدا يكشف له الحقيقة املرة ،وهذا هو ما
ي ار فجأة،
حدث بالنسبة لكذب الصحف ٕالاسرائيلية ع ى مواطن ا .والحقيقة
أن البحث يتناول املطبوعات املصرية وٕالاسرائيلية ،وكيفية تناول
الفريق ن وقائع حرب أكتوبر ،ودور ٔالاخبار املطبوعة ي نقل حقائق
املعارك ع ى جب القتال ،ممهورة بتحليل العسكري ن وخططهم
وإمكانية نجاحها من عدمه ،ومردود ذلك ع ى نفسية الج ة
الداخلية ي كال البلدين املتحارب ن.

أوروبا فيما ب ن منتصف القرن الثاني عشر متمثلة ي طباعة أوراق
اللعب والصور الدينية .غ ﺮ أن الباحث "ستيتشفيتش" قد أفاد ي
مصنفه عن تاريخ الكتاب بما يخالف ذلك التصور الشائع عن تاريخ
الطباعة ع ى الورق وطباعة الكتب ي مصر ،إذ يقرر أن الكتب
ٔالاو ى املطبوعة بالقوالب الخشبية ال ظهرت ي أوروبا قد ظهرت ي
الوقت الذي توقف فيه إنتاجها ي مصر ،ويتضح من بحوثه أن
مصر عرفت طباعة الكتب بالقوالب الخشبية ي وقت مقارب ً
جدا
لطباعة أول كتاب معروف للصي "وانج شيه" سنة ٩٦٨م ،وهو
كتاب دورة البوذية ) ،(Diamond Sutraففي اكتشاف يرجع إ ى اية
القرن التاسع عشر تم العثور ي آثار مدينة قريبة من الفيوم ي مصر
ع ى خبيئة تضم حوا ي خمس ن ً
كتابا ،وكذلك تم العثور سنة ١٨٩٤
ع ى عدة أوراق مطبوعة عبارة عن أحجبة طبعت بالقوالب
الخشبية ي الف ﺮة من ) ٩٠٠إ ى ١٣٥٠م( ،و ي ضمن مجموعة
ٔالارشيدوق ي املكتبة الوطنية ي فيينا .كما أن متحف الفن ٕالاسالمي
ي القاهرة يقت مجموعة من ٔالاوراق املطبوعة ترجع إ ى ما ب ن
القرن ن العاشر والثاني عشر امليالدي نُ ،ع ﺮ عل ا ي الفسطاط
وال نسا والقص ﺮ ،و ي وثائق دالة ع ى أن املصري ن قد عرفوا
ومارسوا فن الحفر البارز ع ى الخشب قبل أن يستخدمه ٔالاوروبيون
بأربعة قرون ونصف القرن ،حيث بدأت هذﻩ التقنية ي أوروبا فيما
ب ن القرن ن الرابع عشر والخامس عشر.
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وشارك الدكتور أيمن عبد ﷲ حسن من مركز الكويت للفنون
ٕالاسالمية ،بموضوع "الليثوغرافيا وفن الخط العربي" فذكر أن
الطباعة ي العالم ٕالاسالمي قوبلت بالرفض ع ى املستوى الرسم
والشع مما عرقل مس ﺮة التطور بشكل كب ﺮ ،وع ى الرغم من أن
الكث ﺮ من الباحث ن يرجعون ٔالامر إ ى السبب السياﺳ فإن أسباب
أخرى تقف وراء هذا الرفض لم تحصل ع ى القدر الكا ي من
الاهتمام ،ولقد وقفت تلك ٔالاسباب مجتمعة ي وجه املطبعة ٔالاو ى
قرابة أربعة قرون من الزمن قبل أن تبدأ ي العمل بشكل مقبول ي
هذا الجزء من العالم .ي املقابل ،نجد أن الطباعة الحجرية
"الليثوغرافيا" ،ال ظهرت ي اية القرن الثامن عشر قوبلت
بال ﺮحيب ي العالم ٕالاسالمي ولم تستغرق أك ﺮ من أربعة عقود
ٕالاسالمية ،و ي مدة قص ﺮة إذا أخذنا بالحسبان
لتدخل ٔالارا
إيقاع ذلك العصر .يسلط البحث ي القسم ٔالاول الضوء ع ى تاريخ
الطباعة بشكل عام وع ى ٔالاسباب ال أدت إ ى تأخر وصولها إ ى
العالم ٕالاسالمي ،كما يتناول هذا القسم ً
أيضا موضوع الليثوغرافيا
وأهم امل ات ال اتسمت ا فسهلت قبولها مقارنة بما جرى ي شأن
املطابع ٔالاو ى .أما القسم الثاني من البحث فيتناول الدور الذي
لعبته الطباعة الحجرية ي نشر فن الخط العربي ،السيما و ي تتيح
إمكانية طباعة الرسوم والصور وليس الحروف فحسب ،باإلضافة
إ ى عرض لبعض نماذج الخطوط ال أصدر ا املطابع الحجرية ي
العالم ٕالاسالمي عالوة ع ى ٕالامكانيات ال تتيحها الليثوغرافيا
للفنان ن املعاصرين الذين يستلهمون من غ الحرف العربي وتراثه
ً
موضوعا ألعمالهم.
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وشارك ٔالاستاذ الدكتور عاطف منصور محمد رمضان عميد
كلية ٓالاثار ي جامعة الفيوم ،ببحث عن "دراسة ي تطور رسوم
املسكوكات ٕالاسالمية ي املطبوعات ٔالاوروبية منذ القرن السادس
عشر وح العصر الحديث" ،فأشار إ ى أن اهتمام املستشرق ن
بعلم النميات ٕالاسالمية قد بدأ منذ منتصف القرن السادس عشر
ً
تقريبا ،وبدأ هؤالء املستشرقون ي جمع هذﻩ املسكوكات
امليالدي
واقتنا ا ع ى املستوى ٔالاه ي وامللكي والحكومي ،واهتم الباحثون
بنشر هذﻩ املجموعات ودراس ا ،واعتمد منهج البحث ي ذلك الوقت
ع ى نشر هذﻩ املجموعات وتصنيفها ً
وفقا لتسلسل ٔالاسرات الحاكمة
ً
ووفقا للتسلسل التاري ي للحكام ي كل أسرة،
ي التاريخ ٕالاسالمي،
وذلك ي ضوء مكان وتاريخ سك هذﻩ املسكوكات .وكان هؤالء
الباحثون يرغبون ي أن تتضمن مؤلفا م نماذج من هذﻩ املسكوكات
ال قاموا بدراس ا ولم يكن التصوير الفوتوغرا ي قد اخ ﺮع ي تلك
ٔالاثناء ،فلجأ هؤالء الباحثون إ ى عمل رسوم توضيحية لنماذج من
هذﻩ النقود ،بما عل ا من نقوش عربية وزخارف مختلفة ،ورسوم
آدمية أو حيوانية أو غ ﺮها ،و ي بعض ٔالاحيان لم تكن هذﻩ
الرسومات دقيقة ومع ﺮة عن حقيقة قطعة املسكوكات ،وكان ذلك
بسبب عدم ٕالاملام الجيد للباحث باللغة العربية وقواعدها ،أو عدم
الكفاءة الفنية ي نقل النقوش من ع ى هذﻩ املسكوكات ،وكان
استخدام هذﻩ الرسوم التوضيحية ذلك ألول مرة ي القرن السابع
عشر ي سنة ١٦٤٥م .وقد استمر استخدام هذﻩ الرسوم
التوضيحية ي هذﻩ املؤلفات منذ ذلك الح ن ،ومن أهمها مؤلفات
سيموني السمعاني ) ،(١٧٨٨-١٧٨٧وأدلر ) ،(١٧٩٤ ،١٧٨٢وهالن ﺮج
) ،(١٨٠٠وكاستيلوني ) ،(١٨١٩وفراين ) ،(١٨١٦وتورن ﺮج )،(١٨٤٨
وت وزن ) .(١٨٧٣ثم ظهر التصوير الفوتوغرا ي ي القرن التاسع
عشر ،وهو ٔالامر الذي أفاد منه الباحثون ي مجال املسكوكات
فبدأت مؤلفا م تشتمل ع ى صور فوتوغرافية لبعض املسكوكات،

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

ُ
الوالية ،ومطبعة والية اليمن ،و ي مطبعة يدوية .وأنشئت أول
َ
الح َرم ن الشريف ن ي مكة املكرمة سنة
مطبعة ببالد
)١٣٠٠هـ١٨٨٢/م( ع ى يد وا ي الحجاز العثماني الوزير عثمان نوري
ُ
باشا ،و ي تعت ﺮ ثاني مطبعة ي شبه الجزيرة العربية بعد مطبعة
صنعاء ،و ي مطبعة يدوية صغ ﺮة ،ولم تكن ي مستوى مطابع
مصرُ ،
وسميت هذﻩ املطبعة باسم املطبعة امل ﺮية ،ومطبعة الوالية،
ومطبعة والية الحجاز ،وكانت موضع عناية الدولة العثمانية فزود ا
بآلة طباعة متوسطة ،وبعدها بسنوات أحضرت آلة طباعة حجرية،
ُ
ُ
وطبعت ف ا عدة كتب باللغات العربية وال ﺮكية والجاوية ،ثم آلت
املطبعة إ ى حكومة الحجاز الهاشمية ،وعندما ُ
ضمت الحجاز للملك
عبد العزيز آل سعود تم الاهتمام ذﻩ املطبعة ،وأصبح اسمها
ُ
ُ
مطبعة ُأم ُ
القرى ،وقد طبع ي هذﻩ املطبعة العديد من كتب ال ﺮاث
الدينية والتاريخية ،وصحيفة والية الحجاز ،وصحيفة أم القرى
الجريدة الرسمية للدولة.

وكان استخدام التصوير الفوتوغرا ي ألول مرة ي املسكوكات ي بحث
لت وزن سنة .١٨٧٠
وقد تطور استخدم التصوير الفوتوغرا ي ،حيث استخدمت
الصور امللونة ي مؤلفات املسكوكات ،وكان له أهمية كب ﺮة ي
توضيح املعدن الذي ضربت منه النقود مثل الذهب ،والفضة،
وال ﺮونز ،وصارت بعض املؤلفات تشتمل ع ى صورة لكل قطعة
تناولها املؤلف ،وذلك قبل أن ي ﺮاجع الباحثون ي املسكوكات إ ى
استخدام الصورة غ ﺮ امللونة من جديد ً
نظرا أل ا تعطي جودة أع ى
ي إظهار نقوش السكة وزخارفها ،وكان ذلك بصفة خاصة ي منهج
النشر الجديد الذي سارت عليه املؤسسات العاملية مثل متحف
ٔالاشموليان ي أكسفورد ،وجامعة توبنجن ي أملانيا ،وجامعة ينا ي
أملانيا ،والذي ُعرف باسم ) ،(Syllogeحيث يشتمل ع ى تصنيف
النقود ً
وفقا لدار السك ،ثم تسلسل الحكام التاري ي ،ويشتمل ع ى
صور لكل قطع النقود ،مع قراءة بسيطة ومعلومات قليلة ع ا،
ولهذا عرض الباحث للتطور الذي شهدته صور املسكوكات من
خالل املؤلفات ٔالاوربية ،وبيان مناهج البحث والنشر ي هذا امليدان
من خالل التعامل مع صور هذﻩ املسكوكات.
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وشارك ٔالاستاذ الدكتور محمود سعيد عمران أستاذ تاريخ
وحضارة أوروبا ي العصور الوسطى من كلية ٓالاداب ،جامعة
ٕالاسكندرية ،بموضوع عن "طباعة العملة الورقية عند املغول"،
فقد بدأ التوسع املغو ي ي قلب العالم ٕالاسالمي منذ سنة ١٢١٩م،
وأعقبه السيطرة ع ى دولة الكرج وأرمينيا ودولة سالجقة الروم ي
آسيا الصغرى والقوقاز ثم روسيا والتقدم ً
غربا ح السواحل
الغربية لبالد اليونان ،وأعقب ذلك التقدم إ ى بغداد وأرا
الدولة ٔالايوبية ي بالد
الخالفة العباسية ي العراق ،ثم أرا
الشام ،ح إذا ما وصلنا إ ى سنة ١٢٦٠م ،كان املغول يسيطرون
ع ى جانب كب ﺮ من بالد العالم مع اختالف اللغة والتقاليد .ومع هذا
الاتساع وتعدد طرق التجارة إ ى داخل ٕالام ﺮاطورية املغولية تطلب
ٔالامر إصدار عملة ورقية إ ى جانب العملة املعدنية للتعامل ا
ًّ
تجاريا ،لذلك قام املغول بتقليد العملة الصينية وقاموا بصناعة
وطبع عمالت ورقية ،كما وضعوا القوان ن الصارمة إلعداد العملة
وتقطيعها إ ى أحجام مختلفة شبه مربعة ووضع قيمها ؤالاشكال
والرسوم املطلوبة عل ا .ووضعت القوان ن الصارمة كذلك لعقاب
من يزور هذﻩ العملة .وكانت أعطيات الجند تصرف ذﻩ العملة
الورقية ال تعد ع ى نفس قيمة العمالت الذهبية والفضية.
وشاركت ٔالاستاذة الدكتورة ماجدة النويعمي ٔالاستاذ ي كلية
ٓالاداب ،جامعة ٕالاسكندرية ،ببحث عن "الطبعة العربية ٔالاو ى
"إللياذة" هوم ﺮوس ودورها ي التواصل الثقا ي" ،ي سنة ١٩٠٤
أصدرت مطبعة الهالل ي مصر أول طبعة عربية مللحمة "ٕالالياذة"
ً
ونظرا ملا حظيت به هذﻩ امللحمة ي
للشاعر اليوناني هوم ﺮوس،
تاريخ الفكر ٕالانساني من مكانة متم ة ،كان للطبعة ٔالاو ى ملطبعة
الهالل أهمي ا البالغة ي العالم العربي .حملت هذﻩ الطبعة البيانات
التالية :إلياذة هوم ﺮوس :معربة ً
نظما وعل ا شرح تاري ي أدبي ،و ي
مصدرة بمقدمة ي هوم ﺮوس وشعرﻩ ،وآداب اليونان والعرب،
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وشارك الدكتور سعد الدين عبد الحميد محمد مدرس
التصميم بكلية العلوم التطبيقية ي سلطنة عمان ،عن "النكوص
عن جماليات الكتابة العربية ي تصميم الخطوط الطباعية
الرقمية" ،كان الارتقاء بالتجويد الكتابي للنص العربي ً
هما انشغل
به املسلمون منذ فجر ٕالاسالم .وظل الناسخون والخطاطون يطورون
ويضيفون تحت بصر الجماعة ال رفد م بنقدها واستحسا ا،
وأرسيت قيم جمالية ومعاي ﺮ إيضاحية محددة لرسم الحروف
وإخراج املخطوطات ،وتشهد بذلك كث ﺮ من النماذج الراقية ال
ً
خلفوها .إال أنه ،وبعد انتشار تقنية الطباعة ،وبدال من ٕالافادة من
هذا ٕالارث ي التعرف ع ى خصائص ضبط وتجويد الكتابة العربية
والعمل ع ى حسن توظيفها ي التقنية الحديثة ،أو الس ي للتوفيق
بي ما ،توجهت املسا ي إ ى تغي ﺮ أسس الكتابة العربية ذات ٕالارث
ً
الكب ﺮ واملجرب ،وإخضاعها لتقنية أوجدت أصال للتطبيق ع ى كتابة
لغات غ ﺮها ،وتختلف أسالي ا ع ا .فتم التخ ي عن كث ﺮ من قيم
ً
ال ﺮاث الخطي الوظيفية والجمالية .واستسهل بدال ع ا الرجوع إ ى
ً
أفقيا،
أسلوب الكتابة البدائي البسيط لصف الحروف العربية
ً
سائدا ي القرن الهجري ٔالاول ،ع ى ما به من عيوب
والذي كان
ونقائص كان قد تم تجاوزها إبان عصر ضة العلوم ٕالاسالمية
وفنو ا ي القرن الرابع الهجري وما تالﻩ .وكان نتاج ذلك أن أغلب
ً
ً
جماليا
ضعفا
نماذج الخطوط الطباعية العربية اليوم تعاني
ً
ً
ً
متدنيا ،أمام حروف الطباعة لكث ﺮ
مظهرا
ووظيفيا با ِئ ًنا ،كما تمثل
من اللغات .ي ما يعد تر ً
اجعا با ِئ ًنا مقابل الر ي الذي مثله الخط
العربي.
وقد تب ن للباحث ،من خالل دراسة مقارنة لعينات لكتابات
بالخطوط الطباعية ،بأصول لكتابات بالخطوط اليدوية التقليدية،
أن كث ﺮ من التفاصيل والسمات املعيارية ي نظام الكتابة الخطية

ﺗﻘﺎرﻳﺮ

وشارك بدر محمود عرابي من مصر ببحث بعنوان "مشاكل
حوسبة النص القرآني ورؤى الحل" ،يعد هذا البحث بمثابة طرح
للمشكالت ال ظهرت نتيجة كتابة القرآن الكريم إلك ً
ﺮونيا،
ومحاولة للوصول إ ى حلول ناجعة نحافظ ا ع ى سالمة النص
القرآني .وقد عمدت ي البحث إ ى التطرق إ ى أنواع مختلفة من
املشكالت ال صادفت بحكم عم ي ي مجال تقنية املعلومات ،و ي
ً
تحديدا .فمن هذﻩ املشكالت ما يتصل
تجه املصاحف ٕالالك ﺮونية
بطبيعة النص القرآني نفسه ،وال لها خصوصية تجعله مختلفاً
عن النص ٕالامالئي؛ حيث تأتي مم ات النص القرآني متمثلة ي
طريقة كتابته؛ إذ إن "ٔالاصل ي املكتوب أن يوافق املنطوق ً
تماما من
غ ﺮ زيادة وال نقصان وال تبديل وال تغي ﺮ ،ولكن املصاحف العثمانية
ً
مخالفا
أهملت هذﻩ القاعدة فوجدت ا حروف كث ﺮة جاء رسمها
ألداء النطق" .كما أضفى دخول عالمات الضبط ع ى النص القرآني
ً
ً
ً
متفردا ال مثال له ي الكتابات
مزيدا من التم  ،حدا به شكال
اللغوية ٔالاخرى.

العربية ،الالزمة لصحة تصميم أشكال بعض الحروف ،بما يقر ا
من أشكالها املعروفة واملتآلف عل ا ،أو بما يحقق ف ا معاي ﺮ
الوضوح واملقروئية والجمال لم يتم تبن ا .إذ لم يستصحب
املشتغلون بتصميم وتطوير هذﻩ الخطوط الطباعية العربية إال
بعض القيم الظاهرية ي أشكال الكتابة الخطية ي تصاميمهم،
لتتوافق مع التقنيات املستحدثة لكتابة وطباعة النصوص .وأهملوا
جل تلك النظم ال كان يمكن أن توفر للكتابة بالخطوط العربية
الطباعية ً
قدرا أك ﺮ من عنصري الوضوح والجمال .وكان نتاج ذلك
تعدد ٔالاخطاء التصميمية وتفاو ا ،بل وتكرارها وازدياد عددها
وتنوعها ي تصاميم مستحدثة ومستنسخة من هذﻩ الخطوط
الطباعية ،ي ما ي بأن أمر تصميم وتطوير خطوط الطباعة
العربية الرقمية ع ى أهميته وخطرﻩ ،وقف ع ى مدى معرفة كل
مصمم بما يفعل ،وأنه ال توجد قيم ومعاي ﺮ ضابطة ُيستند إل ا
لضمان حسن التصميم ،وحسن أدائه لوظيفته.
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وشارك الدكتور كمال عناني من مصر عن "أشكال وتقنيات
الطباعة ال ﺮاثية ي ضوء قطعت ن من النسيج اململوكي املطبوع لم
يسبق نشرها" تعد الطباعة وسيلة من الوسائل الفنية املستخدمة
ي زخرفة املنسوجات برسومات ملونة تتم بعدة طرق أهمها طريقت ن
هما :الطباعة بالقوالب الخشبية ،والطباعة باملواد العازلة  .والجدير
بالذكر؛ أن الطباعة تعد ً
نوعا من أنواع الصباغة ،غ ﺮ أن القماش ال
يتخذ لون واحد يغمرﻩ محلول الصبغة ،بل تتم الطباعة بنقل
عجائ ا إ ى سطح النسيج أو القماش .وفن زخرفة املنسوجات
ً
تطورا ملا كان علية هذا الفن ي مصر منذ
ٕالاسالمية املطبوعة يعد
العصر الفرعوني وح العصر القبطي .أما ي العصر ٕالاسالمي ،فقد
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ومذيلة بمعجم عام وفهارس بقلم سليمان البستاني ،طبع بمطبعة
الهالل ي مصر سنة  .١٩٠٤تتناول هذﻩ الورقة ثالث نقاط(١) :
كيف مثلت هذﻩ الطبعة خطوة ع ى طريق التواصل الثقا ي ب ن
العرب واليونان (٢) .الاستقبال العربي لصدور هذﻩ الطبعة (٣) .أثر
هذﻩ الطبعة ع ى استقبال "ٕالالياذة" ي مصر بعد مرور مائة عام ع ى
صدورها.
وشارك الدكتور أحمد السعيدي ٔالاستاذ بأكاديمية ال ﺮبية
والتكوين بأكادير باململكة املغربية ببحث عن "أسلوب إخراج
املطبوعات وأحجامها وأشكالها وزخرف ا" ولجت املطبعة الحجرية
املغرب سنة  ١٨٦٤ع ى يد أحد القضاة الذي اقتناها من مصر
ً
ورافقه ّ
محمدا القياني )أو القباني( ،ليقوم
طبيع )مطبع ي( يد ى
ِ
بتشغيلها وفق عقد بي ما .ال يس ى هذا البحث إ ى تكرير البحث ي
تاريخ هذﻩ املطبعة ،ألن دراسات جادة سبقت إليه ،بل هاجسها
دراسة أسلوب إخراج املطبوعات الحجرية الذي ﱠ
ازور )انحرف( عنه
ّ
ويعد ي حكم املهمل ،الشكل  :الحجم :تفاوت حجم
الباحثون،
ُ
بأضر ٍب ثالثة :س ﺮكز ع ى
املطبوعات ،املقياس ،املسطرة ..وس تبل
ٓالاتي - :الخط :النوع واللون ،توظيف الخط املغربي اليدوي ،توظيف
الخطاط ن ي خدمة املطبعة - .التصميم وٕالاخراج وال ﺮقيم- ..
الورق :الورق املستورد )الكاغد الزخرفة :س ﺮكز ع ى دراسة- :
ً
ٔالايقونة :الرومي( من أوربا خاصة ،نوع الورق وشكله ..توظيف
الصورة والرسم )جداول ،أشكال هندسية - (..الزخرفة :ال ﺮنجة،
الديباجة ..تصميم البحث :توطئة - :دوا ي البحث  -الفضاء الن
من عصر املخطوط إ ى عصر املطبوع  -التحليل :أسلوب إخراج
املطبوعات الشكل :س ﺮكز ع ى الحجم :تفاوت حجم املطبوعات،
املقياس ،املسطرة ..الحجرية ٓالاتي - :الخط :النوع واللون ،توظيف
الخط املغربي اليدوي ،توظيف الخطاط ن ي خدمة املطبعة ،نوعية
القلم هل هو الفاﺳ أو غ ﺮﻩ؟  -التصميم وٕالاخراج وال ﺮقيم =
عالمات ال ﺮقيم التقليدية  +التعقيبة )ترقيم الورقات( - .الورق:
الورق املستورد )الكاغد الزخرفة :س ﺮكز ع ى دراسةٔ - :الايقونة:
ً
الرومي( من أوربا خاصة ،نوع الورق وشكله ..توظيف الصورة
والرسم )جداول ،أشكال هندسية - (..الزخرفة :ال ﺮنجة ،الديباجة.

قل استعمال الطباعة ي زخرفة النسيج لظهور طرق جديدة نافست
هذﻩ الطريقة ال عادت للظهور بشكل واضح ي العصر اململوكي
لتالءم استخدام النسيج القط الذي انتشر ي هذا العصر .وقد
وصلنا قطعت ن محفوظت ن ي متحف ٓالاثار ي كلية ٓالاداب جامعة
ٕالاسكندرية لم يسبق نشرهما ينتميان إ ى العصر اململوكي
مصنوعتان من القطن؛ ٔالاو ى مطبوعة بزخارف هندسية ونباتية
تشبه قطع النسيج القط املطبوع الذي أنتشر ي العصر اململوكي،
والثانية مطبوعة بزخارف نباتية متعددة ٔالالوان متأثرة إ ى حد كب ﺮ
باملنسوجات القطنية املطبوعة ي الهند ال اش رت منذ زمن بعيد
بمالبسها القطنية املزخرفة بالزهور املطبوعة بطريقة القالب .ومن
املرجح؛ أن هاتان القطعتان من صناعة مدينة ٕالاسكندرية وال ذاع
صي ا ي مجال الصناعات النسجية القطنية منذ العصر ٔالايوبي
وطوال العصر اململوكي ،حيث تحولت إل ا معظم أنوال النسيج من
مدن الدلتا نتيجة للتخريب الذي لحق بمعظم تلك املدن خالل
الحمالت الصليبية.
وتحدث الدكتور ماجد جاه نٔ ،الاستاذ ي كلية الفنون الجميلة
جامعة ٕالاسكندرية ،عن "منهجية اختيار ٔالالوان ي التصميم" ،ي
محاولة لإلجابة ع ى عدد من ٔالاسئلة ال طرحها ،وس ى ي ورقته
لإلجابة ع ا متمثلة ي :اختيار اللون :هل هو ذوق الفرد ،أم ثقافة
مجتمع ،أم تأث ﺮ البيئة املحيطة؟ فأوضح أن إدراك اللون ثابت عند
كافة ٔالافراد صحي ي ٕالابصار ،فاألحمر ؤالاخضر ؤالازرق ،وأي لون
هو ذاته ب ن كافة شعوب ٔالارض ،مهما اختلفت ثقاف م وبيئ م،
وهذا يجعل من اللون لغة عاملية بعد الرسم .كما أن ٕالانسان خلق
وبداخله حب الجمال لأللوان ،فنجد كافة البشر تس ى ي مسك ا
تناغما ً
ً
لونيا يع ﺮ عن طبيعة كل
وملبسها ،وح ي مأكلها أن تصنع
فرد وذاتيته الخاصة ،والفرد ما هو إال جزء من املجتمع الذي كون
ثقافة خاصة به ،اكتس ا من تأث ﺮ البيئة املحيطة من حوله ،فاللون
هو واحد من أسس الحياة ال سيظل ٕالانسان يبحث ف ا من كافة
النوا ي الف يائية والسيكولوجية والفسيولوجية .لكن ما الذي
يجعل الفنان يتم عن سائر البشر ي قدرته ع ى اختيار ومزج
املجموعات اللونية؟ هل اللون له قواعد وأسس ثابتة ال يمكن
الخروج ع ا ،أم إنه ذوق وحس داخ ي؟ وإذا كان اللون تم قولبته ي
نظريات وأسس فلماذا ال تطبق ويصبح الجميع فنان ن؟ وإذا كان
ً
ذوقا ً
ً
داخليا ،فما وسائل تنميته وصقله داخل الفرد؟.
وحسا
هذا هو الغرض من البحث املطروح ،وهو معرفة منهجية اختيار
ٔالالوان ،لنصل لقدر من ٕالادراك ي فهم طبيعة اللون والتعامل معه
ي كافة املجاالت املرئية عامة ،و ي مجال التصميم خاصة ،فكث ًﺮا ما
نجد تصميمات أتقن صانعها خطوطها الخارجية بدقة متناهية،
ولكن عند مزجه لأللوان مللء فراغات خطوطه ت ار كافة الجماليات
ال أبدعها ،وذلك ألنه يفقد ما ُيعرف بمنهجية اختيار ٔالالوان.
وترجع أهمية اللون ي التصميم لكونه لغة إضافية يخاطب املرسل
ا املتلقي لتوصيل فكرته بكل خطوا ا ،من حيث جذب الانتباﻩ،
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وخلق جو وجداني وانفعا ي مالئم عند املشاهد ،وخاصة أن لأللوان
ً
ارتباطا بمعان ومشاعر سيكولوجية .ؤالالوان ي ال اية ي البناء
الطبي ي للعالم ولكافة ٔالاشكال ال نراها بأعيننا ،وال نكتسب م ا
الخ ﺮة الجمالية ي ما هو قابل للقياس وما هو غ ﺮ قابل له ،وما ب ن
امللموس وغ ﺮ امللموس ،وهذا هو املبدأ الشك ي الذي يجب أن نالحظ
به تطور الكون ذاته.
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وشارك الدكتور محمود مراد محمد عبد اللطيف ٔالاستاذ ي
كلية الفنون الجميلة جامعة املنيا ،عن "تقنيات الحفر والطباعة
ال ﺮاثية" ،فتناول ي الجزء ٔالاول من البحث نبذة عن تاريخ فنون
الحفر والطباعة ذات ٔالاداء اليدوي ،بداية من ظهور ٔالاختام
الحجرية ال كانت تستخدم منذ القرون ٔالاو ى قبل امليالد ،ؤالاختام
الصينية ثم مرو ًرا بتاريخ الطباعة والحفر والبارز منذ القرن الخامس
عشر ،ثم اخ ﺮاع أله الطباعة وح القرن العشرين مع ذكر ألهم
فناني الحفر البارز خالل تلك الف ﺮة .ثم تناول البحث تاريخ الحفر
الجاف سواء الخطي باألزميل ،أو الحفر الجاف باإلبرة ،ثم الحفر
التنقيطي ،مع ذكر ألهم الفنان ن ،وبعض ٔالاعمال التوضيحية ،ثم
يتحدث البحث عن تاريخ الحفر والطباعة بالطريقة السوداء ،ثم
طريقة الطباعة من القالب الحجري الليثوجراف ،ثم طباعة النسخة
الوحيدة املونوتيب ،وذلك منذ نشأة كل طريقة وح اية القرن
العشرين ،مع ذكر أهم الفنان ن ونماذج ٔالاعمال ،وتناول ي الجزء
ً
ً
تفصيليا لكل تقنية ع ى حدة ،من حيث
شرحا
الثاني من البحث
أساليب ٔالاداء ؤالادوات املستخدمة ي عمليات التنفيذ ،ثم كيفية
إصالح ٔالاخطاء ،وسمات الخط املطبوع الناتج من كل أسلوب ،ثم
أثر ٔالاداء اليدوي ي كل أسلوب من أساليب ٔالاداء ع ى الطبعة
الفنية ،وذلك من خالل ٔالاساليب ال تم ذكرها ،مع إدراج صور
لألدوات املستخدمة وطريقة ٔالاداء لكل تقنية.
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املؤلف :مونتسكيو
تعريب :عبد ﷲ العروي
الناشر :املركز الثقا ي العربي.
الدار البيضاء
عدد الصفحات٢٦٧ :

ﻋﺮض
ﻋﺒﺪ اﷲ إدرﻳﺲ اﻟﺪاودي
أستاذ التعليم الثانوي التأهي ي
طنجة – اململكة املغربية
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مقدمة
صدر عن دار النشر "املركز الثقا ي العربي" ي الدار البيضاء
كتاب جديد من ) (٢٦٧صفحة من القطع املتوسط تحت عنوان
"تأمالت ي تاريخ الرومان :أسباب ال وض والانحطاط" ،للمفكر
الفرنﺴ "مونتسكيو" نقله إ ى العربية املفكر املغربي الكب ﺮ عبد ﷲ
العروي ،عن النص ٔالاص ي باللغة الفرنسية ،والصادر سنة .١٧٤٨
ع ى عكس ما قد يتبادر إ ى الذهن أن الكتاب موجه إ ى فئة من
املختص ن ي التاريخ الروماني القديم فحسب ،بل إنه كتاب فكري
بحموالت تاريخية ،يجيب عن أسئلة حديثة ،تشكل مضمون
الانشغال اليومي للفاعل السياﺳ والثقا ي العربي اليوم ،إنه تشريح
عميق وتحليل هادئ للواقع العربي املعاصر ع ﺮ تقنية الكتابة باملثال
والرمز ،يجد فيه القارئ النبيه ثالث أزمنة متداخلة ي :زمن
الرومان ،وزمن مونتسكيو ،وزمن العروي ،كما هو ظاهر و مضمر ي
كل الكتاب ،ب ن م ن ،وهوامش ،و ي ظرفية إخراجه ي هذا الوقت
بالذات.
ويمكن ٕالاشارة إ ى؛ أن لهذا الكتاب عالقة ما باإلصدارين
ٔالاخ ﺮين للعروي" ،السنة وٕالاصالح" ،و "من ديوان السياسة"ٔ ،الاول
حوار داخ ي يروم من خالله العروي ترتيب أفكارﻩ عن مسألة
العقيدة والتدين وهو ي عقدﻩ السابع ،والثاني كان فيه العروي
ً
مباشرا إ ى أبعد الحدود عندما انتقى من ديوان السياسة بعض
ٕالاشكاليات الك ﺮى املؤسسة للحقل السياﺳ العربي وفصل ف ا
ً
ومدققا ومق ً
ً
ﺮحا لحلول كث ﺮة ،ولعل هذا املش ﺮك
شارحا
القول،
يظهر ي كون العروي يشكل بكل صدق ذلك املثقف العضوي
املشتغل بالتاريخ واملهموم بقضايا مجاله املح ي )املغرب( أو ٕالاقليم
)الوطن العربي(.
إننا أمام كتاب انتقاﻩ العروي بكل عناية ليقدمه للقارئ العربي ،وله
ي ذلك حكمة بليغة إن لم نقل عدة حكم دقيقة ،فهو عندما كان

يوجه طلبته من املؤرخ ن إ ى الابتعاد عن كتابة تاريخ املغرب
بالطريقة التقليدية ،كان يعرف ً
جيدا ملا ي منهج املقارنة مع الغ ﺮ
ً
عمليا ،من خالل كتاب
من أهمية علمية ،وهو اليوم ي ﺮهن لهم
وكاتب يعت ﺮ من املنابع ٔالاو ى للفكر السياﺳ والدستوري ي أوربا ي
القرن الثامن عشر.
الكتاب :تقديم امل ﺮجم
املؤلف :ي البداية قدم العروي حياة املؤلف واكتفى بالتوقف عند
النقاط ال تساعد ع ى هم املن ى الفكري وأسلوب مونتسكيو ي
الكتابة ،فأشار إ ى أن مونتسكيو عاش مرحلة انتقالية :اية حكم
لويس الرابع عشر ال اتسمت بال مت والاضطهاد الدي
ً
والانتكاسات السياسية والعسكرية .تلقى مونتسكيو ً
علمانيا،
تعليما
اق ﺮن بفتاة بروتستانتية ي وسط كاثوليكي ...وبذلك شكل مونتسكيو
نموذج عقلية القرن الثامن عشر الواسعة الاطالع ،املتحررة الفكر،
واملتنوعة التجربة ...وشكلت مؤلفاته أقوى دفاع عن الحرية ي وجه
الاستبداد.
ـلتأمالت :أهمية التأمالت عند مونتسكيو ال تتج ى ي دقة املعلومات
ً
بل ي عمق التحليل ،والقدرة ع ى استخالص الع ﺮ ،خاصة وأن هذﻩ
جزءا من مشروع أوسع ،تجسد ً
التأمالت شكلت ً
الحقا ي كتاب
"روح القوان ن".
الـمقارنة :التجارب ال عاشها املؤلف واملؤهالت ال يتوفر عل ا،
وقدرته ع ى جمع املتناقضات ،توفر له قدرة خارقة ع ى املقابلة،
واملوازنة ،ومعاكسة املوروث ال تجلت بشكل ي كتابه ٔالاول
"الرسائل الفارسية".
املراجع :اعتمد املؤلف مراجع متنوعة أتاحت له التوسع ي املقارنة
ب ن النظام ن الغربي )الجمهوري( والشر ي )امللكي(.
مونسكيو وأقرانه :يقارن العروي ب ن مونتسكيو وأقرانه مكتفياً
بنموذ ي ميكيافي ي وابن خلدون ،يركز ٔالاول ع ى كيفية تأسيس
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الدول كي تدوم وتستمر ،ويقارن ب ن النظام ن الجمهوري ؤالام ﺮي،
ً
معتمدا ع ى طرق النظر
بينما يركز الثاني ع ى استخالص الع ﺮ
ً
ً
ومقارنا ب ن البداوة والتحضر ،ممهدا بذلك
والتمحيص
للسوسيولوجيا كعلم مساعد ع ى قراءة التاريخ .وتساءل امل ﺮجم:
ماذا لو أتاحت ٔالاقدار البن خلدون ما أتاحته ملونتيسكيو ع ى
مستوى املراجع؟
الج ﺮية والحرية :يذهب مونتيسكيو إ ى أن أسباب وض روما ي
نفسها ال أدت إ ى الخلل والانحطاط ثم الا يار ،فكل دولة باملع
الواسع تنمو ألسباب موضوعية ،ثم تنحط وت ار لنفس ٔالاسباب ال
لم تعد توافق الظروف ال عملت ي ع ى استثنا ا .فاال يار يرتبط
عند مونتيسكيو بأعمال البشر الخارجة عن إراد م ،فسقوط
الجمهورية الرومانية لو لم يتم ع ى يد يوليوس قيصر لتم ع ى يد
زعيم آخر .ويقارن العروي حتمية مونتسكيو بج ﺮية ميكيافي ي وابن
ً
خلدون ليعت ﺮ أن إصالح الدولة يصبح مستحيال عندما تظهر عل ا
ً
مالمح الانحطاط ،فالقدر مجسد ي الذات وليس طارئا ،وميكيافي ي
بدورﻩ يعت ﺮ أن ٕالاجراء )ٕالاصالح( يؤخر الا يار وال يمنعه ،وابن
خلدون يجعل للدولة عمر ال تتجاوزﻩ.
الفصل ٔالاول:
أولويات روما وحرو ا
كانت روما ،ي بداية أمرها عبارة عن مجموعة من املال ئ،
لربط الحيوانات ،مخازن لحفظ الغالل ومساكن حق ﺮة متباعدة،
سكا ا يمضون وق م ب ن الحقل ،وامليدان ،والتخاطب ،والتشاور،
بدأت عظم ا مع عهد امللوك فقامت قو ا ع ى :الشدة والاستماتة
ي القتال ،واقتباس أساليب ووسائل العدو إذا كانت أنجع من
أسالي م ،واعتبار الاتفاقات مرتبطة بشخص وال تلزمهم مع َم ْن يأتي
بعدﻩ ،و ي شأن عالقة الحاكم باملحكوم فإن :الرئيس عند تأسيس
الدولة يكون هو الذي يشكل املؤسسة و ي ما بعد ،املؤسسة ي ال
تشكل الرئيس ،فالشعب املغلوب يستعيد حريته بمجرد موت َمنْ
تغلب عليه ،ويتحمل ثقل الضرائب ويص ﺮ ع ى مضاعف ا ،إال أنه
عندما ان )اغتصاب الفتاة من طرف ابن الحاكم( فإنه يرتقب ما
هو أسوأ ي املستقبل .فالشعب ٔالابي ،الشجاع ،املقدام ،املطوق
وراء ٔالاسوار ،يصبح ب ن اختبارين ،إما الثورة والتحرر أو الخضوع
والاستسالم ،وحكم التاريخ كحكم املجتمع كالهما خاضع لتقلبات
الدهر ،فالخزي لحاكم اضطهد ً
حزبا أو حاول استئصال خرافة
وأوهام )الدين ـ الكنيسة(.
الفصل الثاني:
الرومان وفن الحرب
بعد وصفه لقوة الجندي الروماني وتدريبه املس ﺮسل وصرامة
قادته ،قارن مونتسكيو بينه وب ن جندي عصرﻩ الذي اعت ﺮﻩ ينتم
لحثالة الشعب ،قد يفر من الخدمة العسكرية ،وال يحارب باطمئنان
ي ح ن أن الرومان يشعرون بأ م ولدوا ليسودوا.
الفصل الثالث:
السر ي توسع روما
عمل الرومان عند تأسيس الدولة ع ى توزيع ٔالارض بالتساوي
لوحدة شعب قوي ومجتمع ي غاية التماسك والانتظام ،فمصلحة
كل محارب أن يدافع عن وطنه بكل ما أوتي من قوة .أما ي مجتمع

مونتسكيو فامللكية ي يد قلة تعيش حياة البذخ والرخاء ،فاملساواة
ي امللكية العقارية ي سبب بروز روما وخروجها من وضعها الحق ﺮ.
الفصل الرابع:
)الغال – ف روس -مفاضلة ب ن روما وقرطاجة -حروب هنيبل(
 -١أمة الغال رغم أ ا كانت تتطلع للمجد وتستخف باملوت ،إال أ ا
كانت تتوفر ع ى سالح رديء غ ﺮ قادر ع ى مواجهة أسلحة الرومان.
 -٢تعلم الرومان من حرو م ضد ف روس ملك ايب ﺮيا حرب
الخنادق وانتقاء املعسكرات وحروب الفيلة.
 -٣كانت قرطاجة سباقة إ ى الرفاهية وامليوعية والانحالل،
فاملناصب تباع وتش ﺮي وال يخدم الفرد العموم إال مقابل مكافأة من
الدولة ،فإهمال الصالح العام يضر بالجمهورية ويقر ا من الانحالل
أك ﺮ مما يضر بدولة الطاغية .وباملقابل كانت حظوظ الناس ي روما
متساوية وحياة التقشف ي الغالبة ،و ي حالة الحرب تتوحد
مصالح الجميع.
 -٤صمدت روما رغم توا ي هزائمها ضد هنيبعل ولم تجنح
لالستسالم ،رغم أ ا ع ى حافة الهاوية ،فعندما تنكسر أمة ال
تضرها الخسائر بقدر ما تضرها أثر الهزيمة املعنوية.
الفصل الخامس:
بعد هزيمة قرطاج
فرض السلم ع ى قرطاج ،من سيد يأمر ،ال من عدو يفاوض،
وأج ﺮت ع ى إعطاء رهائن ،وتسليم مراك ا وفيل ا ،وحرم عل ا أن
تحارب دون موافقة الرومان ،الذين عززوا قوة عدوها مسينيسا.
عندما تقوم حرب ب ن شعب ن عظيم ن يخطئ من يظن أن السالمة
ي لزوم الحياد ،لم يكد الرومان ين ون من قهر قرطاج ح أعلنوا
الحرب ع ى الدنيا بكاملها بغية استعبادها .أما ي سوريا ومصر فإن
أمراءهما كانوا ع ى رأس رعيت ن متم ت ن من أبناء الفاتح ن ومن
بقايا الشعوب املغلوبة ،فمملكة سوريا غلب عل ا البذخ والت ﺮج
وامليوعة ،وامتد من القصر إ ى الشعب والجيش عندما قرر حاكمها
مواجهة الرومان لم يتصرف بما تفرضه الحكمة ،وأخطأ عندما ظن
أن الرومان سي ﺮكونه وشأنه .أما مصر ال كانت تملك كل املؤهالت
لتكون قوة عظم  ،إال ما اتصف به حكامها من قسوة وج ن وبالدة،
وجري وراء أخس الشهوات ،فمقت م الرعية ،واحتقر م ،إ ى أن
أشرف سلطا م ع ى الا يار ي عدة مناسبات ،لوال حماية الرومان
لهم ،فالسلطة ي مصر مهددة باستمرار ال أمان ألمرا ا ي الداخل
وال نفوذ لهم ي الخارج.
الفصل السادس:
السياسة ال اعتمدها الرومان الستعباد سائر الشعوب
ً
ضمانا لوفاء َمنْ
انتصب الرومان قضاة ملحاكمة الشعوب،
ً
قليال ويأملون منه الكث ﺮ ،وإضعاف َم ْن يخشونه كث ﺮاً
يخشونه
ويأملون منه القليل ،يستخدمون الحليف لقتال العدو ،ثم ينقلبون
عليه ويدمرونه ،كلما واجهوا عدة أعداء صالحوا ٔالاضعف الذي
يسعد بإهماله وإرجاء ساعة هالكه .كان الرومان يلحقون بأعدا م
أضر ًارا تفوق كل تصور ،كانوا يختارون ً
دائما م وكيف َوم ْن
ً
ً
يحاربون ،يخاطبون ٓالاخر بلهجة ٓالامر ،لم ي ﺮموا يوما صلحا ليدوم،
ً
يفرضون شروطا تؤدي إ ى دمار الدولة ال تقبلها .إذا هادنوا أم ًﺮا
أخذوا أحد أبناءﻩ أو إخوته رهينة عندهم ،إذا ثار أم ﺮ أو شعب ع ى
سلطانه الشر ي منحوا للثائر لقب حليف الشعب الروماني ومنحوﻩ
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الحصانة ع ى أن الحليف يع ي الحقيقة الخضوع والانقياد لروما.
وإذا وافقوا أن تظل مدينة ما حرة قسموا أهلها إ ى حزب ن أحدهما
متشبث بتقاليد البلد وٓالاخر مقتنع بما تقررﻩ روما ،فتظل املدينة
ً
حرة باالسم ف ﺮسلون مبعوثا يرغم الحزب ن ع ى املصالحة .وكلما طرأ
نزاع ي دولة سارع الرومان إلعالن موقفهم ع ى الفور ونصبوا
أنفسهم أوصياء بصف م حماة ٔالارض كلها ،إ ى حد أن سائر
الشعوب وامللوك أصبحوا رعايا روما .فما خدم روما هو الهيبة ال
زرع ا ي قلوب الناس ،هيبة أفحمت امللوك وجعلت م م أغبياء،
يتحاشون ح التحديق ي عيون الرومان.
الفصل السابع:
صمود مي ﺮيدات ي وجه الرومان
مي ﺮيدات هو أحد ملوك القوقاز تمكن من إرهاق روما باستغالل
خصومها السياسي ن والعسكري ن املطرودين و تقنيا ا الحربية.
الفصل الثامن:
ً
الانقسامات ال مزقت دائما روما
ي الوقت الذي كانت روما تستعبد الشعوب ،كانت تشكو من
حرب داخلية خفية ،فقد استأثرت ٔالارستقراطية )ٔالاشراف( بجميع
املناصب السياسية ،فتأججت نقمة الشعب ،الذي أصبح يحب
حبا غ ﺮ محدود ،و هو ال يملك م ا ً
الحريةً ،
شيئا .فأخذ يختار
الحكام من صفوفه ،ويقاسم ٔالاشراف املناصب ،فتحول الحكم ف ا
ً
تدريجيا من أرستقراطي إ ى جمهوري .أسعد جمهورية ي ال تختار
زعما ا دون اعتبار النسب ،إذ الشعب ال يغار من سلطة يقلدها َمنْ
يشاء ويسح ا منه م شاء ،فغضب الشعب أدى إ ى استمرار
القالقل وأخذ اجم الخاصة ويحاكم املصرين ع ى معاكسته.
فالحكومة الحرة ي الحكومة ال يكتب لها البقاء إذا ضمنت
دستورها آليات تقويم ذاتي.
الفصل التاسع:
عامالن سببا ا يار روما
ملا توسعت روما إ ى ما وراء ٔالارا ٕالايطالية ،ومنحت حقوق
املواطنة الرومانية ،تشكلت ف ا نزعة إ ى الحرية وكراهية الطغيان،
فتفرقت شعو ا إ ى شيع ولم تعد تكون وحدة عضوية )ال يخضعون
لنفس الحاكم ،ال يعيشون داخل نفس ٔالاسوار ،ال يتقربون لنفس
ٓالالهة ،(...قوان ن روما باتت عاجزة عن إدارة شؤون الجمهورية
فالقوان ن ال ساعدت دولة صغ ﺮة ع ى أن تنمو ال تلبث أن تتحول
إ ى قيود عندما تك ﺮ ،ألن تلك القوان ن كانت تس دف عظمة
الشعب ال حسن إدارته.
الفصل العاشر:
عن فساد أخالق الرومان
العقيدة الدينية تحم ٔالاخالق و ي عند الرومان ال تنفصل عن
الحمية الوطنية ،وعندما نمت الدولة نمت معها ثروة ٔالافراد ،ومن
ً
تلقائيا كمواطن صالح ،فظهرت خيانة
ملك ثروة ملوكية ال يتصرف
العهد وشهادة الزور ...ومن فسدت أخالقه وهو غ يزداد فساداً
عندما يصبح فق ًﺮا ،قال املؤرخ الروماني سالوست "تشكل جيل
عاجز عن أن يملك وناقم ع ى َم ْن يملك".

الفصل الحادي عشر:
سوال بومبيوس وقيصر
ً
نصب الشعب رجاال تزايدت مهما م واتسعت فاستأثروا بأهم
القضايا والسلطة .سوال :أطلق العنان للجيش ،فأوهن روح
الانضباط وعود الجنود ع ى ال ب ،وتكرم عل م بعقارات املواطن ن،
وابتدع نفي الخصوم ،وقتل َم ْن تجاوز حدود منفاﻩ ،وبذلك انعدم
الوفاء للجمهورية ،و ي هذﻩ الظروف تنازل سوال عن سلطة
الديكتاتور واكتفى بالعيش تحت سلطة القوان ن ال س ا.
ً
بومبيوس :أل ى قوان ن سوال وس ى أن يكون
ديكتاتورا ع ﺮ ر
الشعب الذي ال ي ﺮدد ي تكليفه بأمور الحرب والسلم ،غ ﺮ أن هوى
الشعب ال يستقر ع ى حال ،ارتكب بومبيوس ثالث أخطاء قاتلة:
اعتمد الرشوة ي الانتخابات .واعتمد ع ى الغوغاء ي التشويش ع ى
الوالة .وتحالف مع قيصر وكاراكوس .قيصر :حاول دفع الرومان إ ى
تتويجه ،فبدأ بجس النبض بأن أوعز ألحد أعوانه بوضع تاج ع ى
رأسه خالل حفل ولم لل الحضور فتظاهر بعدم الر  ،ثم أعاد
الكرة ،وتحملوﻩ كطاغية ،ثم سرعان ما تآمر عليه مناصروﻩ عندما
شاركوا الناس الشعور بالضيم وقتلوﻩ.
الفصل الثاني عشر:
روما بعد اغتيال قيصر
ُ
اغتيل الطاغية ،ولم تعد الحرية إ ى روما ،ألن املتآمرين لم
يخططوا للنتائج فاجتمع مجلس الشيوخ ،ل ادن أتباع قيصر
باملصادقة ع ى قراراته قبل اغتياله ،وليعفو عن املتآمرين .وسرعان
ما انطلق الصراع ب ن الطرف ن وخسر املتآمرون املعركة ،وبادروا
باالنتحار ،و ي وسيلة مستشريه ب ن الرومان لألسباب التالية:
انتشار الفلسفة الرواقية الداعية إ ى الانتحار  -اس ﺮقاق املغلوب
وعرضه ي موكب الغالب خالل حفل النصر  -تح ﺮم جنازة املنتحر
وتنفذ وصيته  -أنفة خاصة بالرومان  -جنوح طبي ي إ ى تشخيص
دور بطو ي ُ -ي ْسر التنفيذ.
الفصل الثالث عشر:
أوغوست
تعمد أصحاب ٔالاطماع ي ظل الحكم الجمهوري ،بث الفو ،
وأنقذوا كل َم ْن تطاول ع ى السلطة العمومية من العقاب ،وأبطلوا
كل قرار يحد من فساد ٔالاخالق وألغوا كل هيئة تضمن ٔالامن
والاستقرار وعمموا الرشوة وشوشوا ع ى الانتخابات ،وبذلك ا ارت
ً
سلطة الشعب كلية ،وكانوا دفون إ ى تنف ﺮ الشعب من صالحياته
وضخموا مساوئ النظام ح يقتنع العموم بضرورة الاحتماء م
وتفويض ٔالامر لهم ،لكن عندما استقل أوغوست بالحكم عمل ع ى
إعادة النظام ليع ﺮف الجميع بمحاسن الاستبداد ً
علما أنه كان
ً
واضعا ً
دائما ب ن عينيه
يخ تمرد العسكر ال مؤامرات املواطن ن،
مأساة قيصر .احتاط كث ًﺮا فلم يقبل لقب ديكتاتور ،وأعلن اح ﺮامه
الدائم للجمهورية ،إال أنه اهتدى إ ى حكم مزيج وملتبس
أرستقراطي ،مدني ،ملكي وعسكري.
الفصل الرابع عشر:
تيبار)يوس(
تمسك تيبار بقانون الحرمة وهو قانون يعاقب بمقتضاﻩ كل َم ْن
مس ،بشكل أو بآخر ،هيبة الشعب الروماني ،فهو يعاقب ع ى
ٔالافعال ؤالاقوال وٕالاشارات وح الهواجس .واستعان تيبار بقضاة
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ع ى أتم الاستعداد إلدانة كل َم ْن ي مهم ٔالام ﺮ ،وسايرﻩ الشيوخ
ورضوا بالدناءة والطاعة العمياء ،وتحولوا إ ى مخ ﺮين عن زمال م.
الفصل الخامس عشر:
القياصرة من كايوس كاليغوال إ ى أنطون ن)وس(
بادر كاليغوال إ ى إلغاء كل قرارات تيبار ،فاألمراء ٔالاشرار يبدؤون
بما انتﻬ إليه ٔالاخيار ،بمرورهم من سلطة القانون إ ى حكم الهوى،
فالطغيان الذي اتسم به سلوك القياصرة يعود إ ى طبع متأصل ي
الرومان ،الشراسة غالبة ع ى أخالقهم إذ خلت الحياة الاجتماعية
من الشفقة.
الفصل السادس عشر:
حالة ٕالام ﺮاطورية من أنطون ن إ ى بروس
انتشرت ي املجتمع الروماني نحلة الرواقي ن ،فظهر ي روما
أفضل قياصر ا حكمة وشجاعة وفضيلة ،وسرعان ما توج وحوش
ي صورة بشر ،فتقاتل ع ى منصب ٕالام ﺮاطور عدة أمراء وعمت
الفو  ،فتوغل ال ﺮابرة ي جميع أقاليم ٕالام ﺮاطورية ،ولوال صد
ً
ً
وجوعا،
سكان روما هجوم ال ﺮابر ،وهالك أسطول القوط غرقا
وتدخل أم ﺮ تدمر العربي ،حليف الرومان ،لطرد الفرس ،ال ارت
ٕالام ﺮاطورية ً
كليا ي تاريخ مبكر.
الفصل السابع عشر:
تغ ﺮ نظام الدولة
عمل ٔالاباطرة ع ى تفادي خيانة العسكر بتناقص ثروات ٔالافراد
ومضاعفة الحرس ٕالام ﺮاطوري ،فظهر فساد من نوع جديد ،عكف
ٔالاباطرة ع ى امللذات وقبعوا عاطل ن تحت رحمة الخدم ؤالاعوان.
سرعان ما وجه قسطنط ن ضربت ن قاضيت ن لإلم ﺮاطورية :نقل
قاعد ا إ ى الشرق ،إجالء الكتائب املرابطة ع ى ضفاف ٔالا ار
الك ﺮى مما سهل اكتساح ال ﺮابرة لإلم ﺮاطورية.
الفصل الثامن عشر:
اعتناق الرومان مبادئ جديدة
هادن أباطرة روما ج ﺮا م باملال عن ج ن أو ضعف ،إال أن
السلم ال يش ﺮى ويباع بثمن ،فاألسلم ألي أم ﺮ أن يخاطر بالحرب،
وسيح ﺮمه عدوﻩ ،مهما قلت فرص النجاح عوض أن يساوم ع ى
السلم .احتكر الرومان صناعة الحرب ومنعوها عن ٓالاخرين ،وكانت
لهم مبادئ بواسط ا قهروا شعوب ٔالارض ،ثم أهملوها فيما بي م
ورسخوها عند غ ﺮهم ،وهذﻩ التحوالت الجديدة ي ال هدت صرح
عظم م.
الفصل التاسع عشر:
عظمة أتيال أسباب توط ن ال ﺮابرة
انحلت ٕالام ﺮاطورية الرومانية مع انتشار الديانة املسيحية
فتبادل النصارى والوثنيون م مسؤولية هذا الانحطاط .اتبع أتيال
نهج قومه القائم ع ى استعباد الشعوب ،وبعد وفاته تمكن كل
شعب مهما صغر قدرﻩ النيل من الرومان ،فاإلم ﺮاطورية ا ارت إثر
سلسلة من الغزوات املتتالية ،فإن حصل أن معركة واحدة حطمت
دولة ،فال شك أن هناك ً
سببا أعمق عجل الك الدولة .القسم
الغربي من الام ﺮاطورية ا ار بفعل :اندفاع ال ﺮابرة بعد اجتيازهم ر
الدانوب ً
غربا عندما واجهتم مقاومة محكمة ي الشرق ،ورفض
رومان الشرق مساعدة إخوا م الغربي ن بأسطولهم البحري.

الفصل العشرون:
يوستنيان فتوحاته وحكومته
تعددت النحل الدينية وظلت حية ب ن القوميات بعد الغزو
عى
الروماني ،إال أن يوستنيان وصل به التعصب إ ى أن ق
ن
جميع النحل بحد السيف ،وحرم اعتناقها بموجب القانو  ،فثار
ضدﻩ أنصارها.
الفصل الواحد والعشرون:
اضطراب حال ام ﺮاطورية الشرق
ً
كان الفرس أحسن حظا من الروم محصن ن من جهة الشمال
ضد هجمات الهون بجبال الطوروس ،ومن جهة الشرق بالبحر،
فعدوهم الحقيقي هو الروم ،فأعطوا أهمية قصوى لصناعة الحرب
ال أهملها الروم ،فتفوقهم العسكري جعلهم يفاوضون الروم
باستعالء.
الفصل الثاني والعشرون:
ضعف ٕالام ﺮاطورية الشرقية
انطلقت الدعوة املحمدية وتمكن أنصارها من اجتياح سوريا
وفلسط ن ومصر وإفريقيا وبالد فارس ،ليس عامل الحماسة هو
ً
أساسا ي
الذي يفسر هذﻩ السرعة ،بل هناك عوامل أخرى تمثلت
أن العرب اعت ﺮوا ً
دائما من أجود رماة ٔالارض ،جند الرومان أك ﺮ
عدد م م ي حر م ضد ال ﺮابرة الجرمان .فرضت الكنيسة اليونانية
الجهل املطبق ع ى أفراد املجتمع ،فتمادى الرهبان ي استغالل
تقوى العامة واحتكروا منابر السلطة ،وبذلك زعزعوا دعائم املجتمع
الذي ادعوا أ م اع لوﻩ.
الفصل الثالث والعشرون:
ملاذا تأخر وكيف تم ا يار ٕالام ﺮاطورية الشرقية
دامت دولة الروم الشرقية عدة قرون بعد ا يار شقيق ا
الغربية ،بسبب انشغال العرب ع ا بتنازعهم ع ى الخالفة ،ودخولهم
حروب طويلة مع الفرس ،واكتشاف الب نطي ن سالح النار ٕالاغريقية
الحارقة ،واحتكار معظم تجارة املعمور بفضل السيطرة التامة ع ى
البحر.
خالصة
تمكن العروي بإخراجه الجديد لكتاب مونتسكيو من اقحامنا ي
صلب النقاش الدائر ً
حاليا ي كل الوطن العربي ،نقاش يرتبط
ً
بالسياسة والدستور والدولة والحكم واملشروعية ،معتمدا ي ذلك
ع ى فراسته كفيلسوف تاريخ وعالم مسكون بقضايا أمته ،وما
ً
كتابا م يء
يؤملها ،فأدرك أن الوقت قد حان ليعرب لها
باالستنتاجات والع ﺮ التاريخية الصالحة لكل العصور ،وال ال
يدركها إال أو ي ٔالابصار ،من حجم مونتسكيو أحد فالسفة أنوار أوربا
خالل القرن الثامن عشر امليالدي .ؤالاكيد أن العروي انتقى كتابه
هذا قبيل اندالع أو ى ثورات الربيع العربي ،ومن هذا املنطلق يمكننا
أن نقول أن "العروي" أراد ذا الكتاب و ي هذا الزمان أن يكتب
عن واقعنا العربي باملماثلة ،فأبدع ،وتمكن من جعلنا نقرأ واقعنا
َ
من خالل تجارب شعوب أخرى ،مل ْن أراد أن يعت ﺮ.
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(1) Goitein. S. D, A Mediterranean Society An

النشـ ــاط الكب ـ ــﺮ ـ ــي تلـ ــك الحقبـ ــة التاريخيـ ــة دون غ ﺮهـ ــا مـ ــن الحقـ ــب
ٔالاخرى.
فصول الدراسة
وتطلب ـ ــت الض ـ ــرورة املوض ـ ــوعية تقس ـ ــيم الدراس ـ ــة إ ـ ــى خمس ـ ــة
فصــول مســبوقة بتمهيــد تطــرق إ ــى التعريــف باملينــاء ،ثــم التعــرف ع ــى
املوانئ ال كانت تتعامل مع بالد ٔالاندلس ،السـيما مـوانئ بـالد املغـرب
العربي ،ومعرف ا كانت ضرورية للبحث ح نطلـع ع ـى الجهـة املقابلـة
مل ــوانئ ب ــالد ٔالان ــدلس وكيفي ــا .فاطلعن ــا ع ــى أه ــم م ــوانئ ب ــالد املغ ــرب
العربي وال قسـمناها إ ـى مـوانئ مطلـة ع ـى املحـيط ٔالاطلﺴـ  ،ومـوانئ
مطلــة ع ــى البحــر ٔالابــيض املتوســط ،وال ـ كــان لوجودهــا بــال شــك أثــر
إيجــابي ع ــى النشــاط الاقتصــادي ــي بــالد ٔالانــدلس ،وحاولنــا إبـراز نــوع
الخدمات ال وجدت ي تلك املوانئ.
أمــا الفص ــل ٔالاول فق ــد تن ــاول الطبيعــة الجغرافيــة لتل ــك ال ــبالد
مــن منــاخ مم ـ بتنوعــه وذلــك جــاء بســبب املوقــع الجغرا ــي الــذي جعــل
بـ ــالد ٔالانـ ــدلس تحـ ــت تـ ــأث ﺮ عـ ــدة مناخـ ــات م ـ ــا منـ ــاخ البحـ ــر ٔالابـ ــيض
املتوسـ ــط والـ ــذي حاولنـ ــا أن نوضـ ــح تـ ــأث ﺮ املنـ ــاخ ع ـ ــى بـ ــالد ٔالانـ ــدلس
بش ــكل ع ــام م ــن حي ــث ت ــأث ﺮﻩ ع ــى الزراع ــة وت ــأث ﺮﻩ ع ــى التج ــارة  ،ث ــم
تناولنا التضاريس ٔالارضية وطبيعة تلك التضاريس وتنوعها من جبـال
كب ــﺮة كان ــت س ــمة لتل ــك ال ــبالد كجب ــال ال ﺮت ــات الواقع ــة ــي الش ــمال،
وجبــال الشــارات وجبــل تــاج العــروس وغ ﺮهــا .كمــا كــان لألوديــة حصــة
مــن تلــك الدراســة بســبب ك ﺮ ــا ــي تلــك الــبالد وال ـ أثــر وجودهــا ع ــى
وجــود ٔالا ــار الكب ــﺮة ــي بــالد ٔالانــدلس فضـ ًـال عــن كو ــا أمـ َ
ـاكن طبيعيــة
لخ ـ ــزن املي ـ ــاﻩ مل ـ ــدة طويل ـ ــة ،وش ـ ــبكة مجاني ـ ــة للنق ـ ــل خ ـ ــدمت التج ـ ــارة
بإيصــالها إ ــى املــوانئ .وتطرقنــا إ ــى الســهول ــي بــالد ٔالانــدلس وأهمي ــا،
فض ـ ًـال ع ــن وض ــع خارط ــة تب ـ ن من ــاطق الس ــهول ،ووض ــحت أن س ــهول
بــالد ٔالانــدلس أك ــﺮ مــا توزعــت قــرب الســواحل وهــذا مــا أدى إ ــى ظهــور
املــوانئ ال ـ اش ـ رت ــا الــبالد .وأمــا ٔالا ــار فكانــت ش ـراي ن الحيــاة ــي
هذﻩ البالد ،ومن ٔالا ار ما يصب ـي املحـيط ٔالاطلﺴـ  ،وم ـا مـا يصـب
ــي البحــر ٔالابــيض املتوســط ،فكــان بعضــها صـ ً
ـالحا لنقــل البضــائع مــن
مكان إ ى آخر.
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مقدمة
ظهرت العديد من الدراسات التاريخية املتخصصة بتاريخ بالد
ٔالاندلس سواء ي الجانب السياﺳ أم الحضاري ،فعالجت تلك
الدراسات التاريخية أغلب تاريخ بالد ٔالاندلس ،ولم يبق للدارس ن إال
ال ر اليس ﺮ والذي ال يمكن الوقوف عليه إال من خالل الغور ي
أعماق تلك الدراسات للخروج بأفكار لم تتوسع ف ا تلك الدراسات،
لتكون انطالقة وإضافة جديدة نحو فهم أعمق للواقع ٔالاندلﺴ
وربما تنطلق من بعض تلك ٔالافكار لدراسات أك ﺮ دقة .فكانت هذﻩ
الدراسة موقوفة ع ى الخدمات والتسهيالت ال قدمت ي املوانئ
ٔالاندلسية وال كان لها الدور الكب ﺮ ي استيعاب الحركة التجارية
آنذاك .فمعروف أن املوانئ تعد من ٔالاماكن ال أدت ً
ً
أساسيا
دورا
ي الحركة التجارية واملعاشية للبلدان السيما تلك املطلة ع ى البحار
واملحيطات بعد أن علمنا ﱠ
أن ) (%٨٠من التجارة ٔالاندلسية كانت مع
بالد حوض البحر )الشامي( ٔالابيض املتوسط آنذاك (١)،وألن الحركة
التجارية كانت تجري ع ﺮ املوانئ؛ فإن ذلك ما كان لينجح ويثمر
بالصورة املشرقة ،لوال توفر مجموعة خدمات وتسهيالت تضافرت
لخدمة هذا الجانب الحيوي من جوانب الاقتصاد.
ولهـ ــذا السـ ــبب كـ ــان اختيارنـ ــا ملوضـ ــوع "الخـ ــدمات والتسـ ــهيالت
التجاريــة ــي املــوانئ ٔالاندلســية ــي عصــري الامــارة والخالفــة" ملعرفــة
ماهي ـ ــة ون ـ ــوع تل ـ ــك الخ ـ ــدمات والتس ـ ــهيالت التجاري ـ ــة .وتحدي ـ ــد م ـ ــدة
الدراس ـ ــة بعص ـ ــري ٕالام ـ ــارة والخالف ـ ــة ل ـ ــه م ـ ــدلوالت زماني ـ ــة ومكاني ـ ــة،
فالعصــر ٔالاول شــهد بــزوغ الدولــة املســتقلة ــي بــالد ٔالانــدلس ،والعصــر
ً
الث ــاني ك ــان مكم ــال ل ــذلك النظ ــام السياﺳ ـ م ــن خ ــالل تش ــكيل نظ ــام
سياﺳـ جديــد )عصــر الخالفــة( عمــل ع ــى ظهــور الاســتقرار السياﺳـ ،
ً
ً
فض ــال ع ــن اس ــتقطاب ك ــل املع ــارف والعل ــوم ،فأص ــبحت ال ــبالد م ــالذا
لكافة فئات املجتمع ومن كـل البلـدان ،فـال غرابـة بعـد ذلـك مـن ظهـور
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أمــا الفصــل الثــاني ،فقــد عــالج الواقــع السياﺳ ـ لــبالد ٔالانــدلس
مــن خــالل تقســيمه إ ــى قســم ن؛ ٔالاول عصــر ٕالامــارة ومــا واجهـ ُـه ٔالامـراء
ٔالامويــون م ــن تح ــديات داخلي ــة وخارجي ــة ،وأردن ــا مــن ذل ــك أن نوض ــح
أن مجمـ ــوع الخـ ــدمات والتسـ ــهيالت التجاريـ ــة ال ـ ـ قـ ــدمت ـ ــي املـ ــوانئ
ٔالاندلسية لـم تكـن بمعـزل عـن اهتمـام الدولـة ورعاي ـا ،بـل إن الدولـة
بكافة عصورها قد عملت كل ما تستطيع من أجـل ذلـك وأولهـا ظهـور
الاستقرار السياﺳ املتمثل باالنتقال السلم للسلطة .والقسـم الثـاني
ه ــو عص ــر الخالف ــة ففي ــه وض ــحنا بش ــكل مختص ــر تل ــك ٔالاح ــداث إ ــى
جــرت ــي بــالد ٔالانــدلس خــالل تلــك املــدة ،وكيــف أن ذلــك العصــر كــان
ً
مكم ــال لعم ــل عص ــر ٕالام ــارة ،كم ــا عم ــل ع ــى ترس ــيخ روح املواطن ــة ــي
الــبالد ،و ــض ــا إ ــى مصــاف الــدول الراقيــة آنــذاك بحيــث أصــبحت
قبل ـ ـ ــة العلم ـ ـ ــاء والتج ـ ـ ــار .وع ـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغم م ـ ـ ــن ظه ـ ـ ــور بع ـ ـ ــض املش ـ ـ ــاكل
السياســية ال ـ أدت ا ــى ســقوط دولــة ب ـ أميــة ،إال أ ــا ظلــت إ ــى أخــر
يــوم تناضــل مــن أجــل املحافظــة ع ــى كــل املكاســب ال ـ تحققــت ،ح ـ
ٕالام ــارات املحلي ــة البس ــيطة ال ـ ظه ــرت ــي بع ــض امل ــوانئ نالح ــظ أ ــا
حافظ ــت ع ــى تق ــديم ك ــل ال ــدعم لبق ــاء املين ــاء ع ــى م ــا ه ــو علي ــه م ــن
خدمات وتسهيالت.
وتضــمن الفصــل الثالــث النشــاط الاقتصــادي ــي بــالد ٔالانــدلس،
وقام ع ى ثالثة أركان ي الزراعة ،والصـناعة ،والتجـارة .ففـي الجانـب
الزرا ي حاولنا الوصول إ ى صورة توضـح أن العـرب املسـلم ن ـي بـالد
ٔالانــدلس كانــت لهــم درايــة كافيــة بكــل جوانــب الزراعــة مــن حراثــة إ ــى
ســقي إ ــى طبيعــة ٔالارض إ ــى تســميد وغ ــﺮ ذلــك .واســتثمروا كــل املــوارد
الزراعيـ ـ ــة وغ ـ ـ ــﺮ الزراعيـ ـ ــة ـ ـ ــي الجانـ ـ ــب الصـ ـ ــنا ي فظهـ ـ ــرت املصـ ـ ــانع
النسـ ــيجية ،وظهـ ــرت الصـ ــناعات الحديديـ ــة ،والغذائيـ ــة ،والخشـ ــبية،
وال كان لها الدور الايجابي ي توف ﺮ الخدمات والتسهيالت التجاريـة،
ً
فضــال عــن الجانــب التجــاري الــذي تم ـ ت بــه بــالد ٔالانــدلس مــن خــالل
مجم ــوع الص ــادرات وال ــواردات إل ــا ،وال ـ ـ ك ــان له ــا ال ــدور الكب ــﺮ ــي
الحاج ـ ــة إ ـ ــى وج ـ ــود مجموع ـ ــة م ـ ــن الخ ـ ــدمات والتس ـ ــهيالت التجاري ـ ــة
إلنجـ ــاح التقـ ــدم الصـ ــنا ي الكب ـ ــﺮ الـ ــذي ظهـ ــر ـ ــي بـ ــالد ٔالانـ ــدلس .كمـ ــا
حاولنــا إظهــار أشــهر الطــرق التجاريــة الداخليــة م ــا والخارجيــة الســيما
تلك املرتبطة باملوانئ.
أمــا الفصــل الرابــع ،فقــد عــرض وبالتفصــيل الخــدمات وطبيعــة
تلك الخدمات وسياسة الدولة ال كانت تقوم ع ى الاحتفاظ بملكيـة
أرا املوانئ إذ قامت الدولة ٔالاندلسـية آنـذاك بوضـع يـدها ع ـى كـل
أرا ـ املــوانئ وعــدم الســماح ألي كــان مــن التملــك ف ــا ،أل ــا أرا ـ
عامة وتملكها من قبل فرد مع ن يؤثر ع ى النشاط التجـاري ف ـا .كمـا
ق ــدمت ب ــالد ٔالان ــدلس مجموع ــة م ــن الخ ــدمات التجاري ــة ٔالاخ ــرى م ــا
ت ــوف ﺮ العم ــالة ال ـ تس ــاعد ــي نق ــل البض ــائع وغ ــﺮ ذل ــك م ــن ٔالاعم ــال
ً
التجاريـ ـ ــة ،فضـ ـ ــال عـ ـ ــن تـ ـ ــوف ﺮ السـ ـ ــفن واملراكـ ـ ــب وإصـ ـ ــالحها ،وتـ ـ ــوف ﺮ
الفنــادق والخان ــات ال ـ تس ــهم ــي اس ــتقرار التج ــار وحفــظ بض ــائعهم،
ً
وتــوف ﺮ امليــاﻩ الالزمــة لهــم مــن خــالل تــوف ﺮ خدمــة الســقاية ،فضــال عــن
ت ــوف ﺮ املخ ــازن لخ ــزن البض ــائع ال ـ تحت ــاج إ ــى خ ــزن مل ــدة طويل ــة ،إ ــى

جانـ ــب تـ ــوف ﺮ القيسـ ــاريات ،والحمامـ ــات ،ووسـ ــائل النقـ ــل ،والاهتمـ ــام
بالطرق واملسالك ،وتوف ﺮ وسائل ال ﺮفيه من مت هـات ومال ـي ،وتــوف ﺮ
بعـ ـ ــض البضـ ـ ــائع النـ ـ ــادرة ال ـ ـ ـ ال يسـ ـ ــتطيع التـ ـ ــاجر الحصـ ـ ــول عل ـ ـ ــا
بسـ ــهولة ،وتـ ــأم ن الطـ ــرق التجاريـ ــة الداخليـ ــة م ـ ــا والخارجيـ ــة ،وبنـ ــاء
القناطر واملنائر ،وحاولنا خالل ذلك مـن رسـم صـورة واضـحة ملجمـوع
الخ ــدمات التجاريــة ــي امل ــوانئ ٔالاندلس ــية مــن خ ــالل مــا حصــلنا علي ــه
من معلومات من املصادر واملراجع التاريخية.
وعـ ـ ــرض الفصـ ـ ــل الخ ـ ـ ــامس التسـ ـ ــهيالت التجاريـ ـ ــة ـ ـ ــي امل ـ ـ ــوانئ
ٔالاندلسية ،وال كان أشهرها حرية التنقل ال ساعدت وبشـكل كب ـﺮ
ً
ع ى تسهيل تنقل التجار القادم ن من خارج بالد ٔالانـدلس ،فضـال عـن
تســهيل نقــل ٔالاخشــاب مــن خــالل ٔالا ــار بالطريقــة املســماة بــالتعويم.
وع ـ ــى ال ـ ــرغم م ـ ــن أن نق ـ ــل ٔالاخش ـ ــاب ك ـ ــان ي ـ ــؤثر س ـ ـ ًـلبا ع ـ ــى ٔالارحي ـ ــة
املنصـوبة ع ــى ٔالا ــار ،إال أن الدولــة كانـت تســمح ــذﻩ الطريقــة ،أل ــا
تسـ ــهل ع ـ ــى التج ـ ــار كث ـ ـ ًـﺮا ،كم ـ ــا سـ ــهلت الحركـ ــة ال ﺮيدي ـ ــة ـ ــي امل ـ ــوانئ
ٔالاندلســية ً
إيمانــا م ــا بأ ــا تــؤثر ً
إيجابــا ــي الحركــة التجاريــة مــن خــالل
إيص ــال ٔالاخب ــار التجاري ــة إ ــى البل ــدان ٔالاخ ــرى ع ــﺮ التج ــار ع ــن الواق ــع
التج ــاري ،وألج ــل احت ــواء م ــا ه ــو موج ــود م ــن حرك ــة تجاري ــة وتس ــهيل
نش ــاطها عم ــدت الدول ــة ٔالاندلس ـية إ ــى إنش ــاء والي ــة الس ــوق املختص ــة
ً
بمراقبــة كــل مــا يج ــري ــي الاســواق مــن نشــاط ــي هــذا املجــال .فضــال
عـ ـ ــن ذلـ ـ ــك فقـ ـ ــد عـ ـ ــرض بالحـ ـ ــديث عـ ـ ــن دار السـ ـ ــكة ال ـ ـ ـ تعـ ـ ــد مـ ـ ــن
ً
التس ــهيالت التجاري ــة ال ـ ـ اهتم ــت ــا الدول ــة ٔالاندلس ــية ،فض ــال ع ــن
تسهيالت مالية والعمل بالصكوك والص ﺮفة والسفتجة والحوالة كمـا
ض ـ ــمنت الدول ـ ــة ٔالاندلس ـ ــية حق ـ ــوق التج ـ ــار كأح ـ ــد وس ـ ــائل التس ـ ــهيل
التجــاري ا ــى جانــب البيــع باآلجــل الــذي عرفــه الســوق ولــم يكــن للدولــة
أي جانــب ســل ع ــى ظهــورﻩ ،الســيما مــع التجــار مــن البلــدان الاخــرى،
كمــا رفعــت الدولــة ــي بعــض الاوقــات بعــض الض ـرائب وســهلت وجــود
بعـض املهــن )كالصـ ﺮفة( ع ـى الــرغم مــن تحــذير كتـب الحســبة م ــا إ ــى
أ ا لم تمنع بشـكل قـاطع أل ـا كانـت تسـهل ع ـى التجـار الحصـول ع ـى
البضائع.
تحليل املصادر واملراجع
تنوعــت وتعــددت املصــادر واملراجــع ال ـ تــم الارتكــاز عل ــا ــي بنــاء
هذﻩ الدراسة ،اذ اشتملت ع ى مجموعة من املصادر الاوليـة واملراجـع
ً
العربيــة واملعربــة ؤالاجنبيــة ،فضــال عــن الدراســات والبحــوث ؤالاطــاريح
العربية ؤالاجنبية والدوريات واملقاالت الالك ﺮونية:
اعتم ـ ــدت الدراس ـ ــة ع ـ ــى مجموع ـ ــة قيم ـ ــة م ـ ــن املص ـ ــادر ،وم ـ ــن
املعروف أن التصدي ملثل هذﻩ الدراسات يحتاج إ ى الكث ﺮ من الجهد
والدقـ ــة القتنـ ــاص النصـ ــوص ال ـ ـ جـ ــاءت مبثوثـ ــة ب ـ ـ ن ثنايـ ــا املصـ ــادر
املختلفـ ـ ــة التاريخيـ ـ ــة والفقهيـ ـ ــة ؤالادبيـ ـ ــة وغ ﺮهـ ـ ــا ،فضـ ـ ـ ًـال عـ ـ ــن كـ ـ ــون
الدراس ــة تتطل ــب ق ـ ً
ـدرا م ــن الاج ــاد وال ــﺮجيح لتوظي ــف املعلوم ــة ــي
تاريخيـ ــا وال ً
ً
مكا ـ ــا مـ ــن السـ ــياق .ألن أغلـ ــب املصـ ــادر ال تتحـ ــدد
مكانـ ــا
بعينه عند الحديث عن بعض مفاصل املوضوع .واشهر تلك املصادر:
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) (٧ابن ٔالاث ﺮ ،عز الدين أبي الحسن ع ي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد
الكريم بن عبد الواحد الشيباني ،الكامل ي التاريخ ،ط ،٢دار املعرفة،
ب ﺮوت.٢٠٠٧ ،
َْ
ُْ
) (٨ابن سعيد ،أبو الحسن ع ي بن موﺳ  ،املغرب ي ح ى املغ ِرب ،ط ،٢تح:
شو ي ضيف ،دار املعارف مصر ،د.ن.
) (٩ﱠ
املقري ،أحمد بن محمد التلمساني ،نفح الطيب من غصن ٔالاندلس
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب ،تح :احسان عباس ،دار
صادر ،ب ﺮوت.١٩٦٨ ،
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) (٢ابن القوطية ،ابو بكر محمد بن عمر القرط  ،تاريخ افتتاح ٔالاندلس ،تح:
أنيس الطباع  ،دار النشر للجامعي ن ،ب ﺮوت.١٩٥٧ ،
) (٣ابن حيان ،أبو مروان حيان بن خلف بن حس ن القرط  ،املقتبس ي تأريخ
رجال ٔالانـدلس )القسم الثالث( ،اعت بنشرﻩ :ملشور م .انطونية ،مطبعة
بولس كت ﺮ الكت  ،باريس.١٩٣٧ ،
) (٤ابن حيان ،املقتبس من أنباء أهـل ٔالاندلس ،تحـقيق :محمود ع ي مكي ،دار
الكتاب العربي ،ب ﺮوت.١٩٧٣ ،
) (٥ابن حيان ،املقتبس )الجزء الخامس( ،اعت بنشرﻩ :ب .شامليتا مع :ف .
كورنيطي و م .صبح وغ ﺮهما ،املعهد الاسباني العربي للثقافة – كلية ٓالاداب
بالرباط ،مدريد.١٩٧٩ ،
) (٦ابن حيان ،املقتبس ي أخبـار بـلد ٔالاندلـس ،تحـقيق :عبد الرحمن الح ي ،دار
الثقافة ،ب ﺮوت.١٩٦٥ ،

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

) (١كتب التاريخ
كت ـ ـ ـ ــاب اب ـ ـ ـ ــن القوطي ـ ـ ـ ــة )ت٣٦٧ه ـ ـ ـ ــ٩٧٧/م( "ت ـ ـ ـ ــاريخ افتت ـ ـ ـ ــاح
ٔالان ــدلس" وف ــر معلوم ــات مفي ــدة ع ــن س ــنوات القح ــط ال ـ ـ أص ــابت
ٔالان ـ ــدلس وتأث ﺮه ـ ــا ع ـ ــى الاوض ـ ــاع الاقتص ـ ــادية بص ـ ــورة عام ـ ــة ،وتع ـ ــد
اش ــاراته ع ــن ظه ــور النورم ــان ومهاجم ــا لس ــواحل ٔالان ــدلس الغربي ــة،
ومــا تبــع ذلــك مــن الاهتمــام بصــناعة الســفن ــي اشــبيلية والتأكيــد ع ــى
حمـ ــاية السـ ــواحل ٔالاندلسـ ــية ووضـ ــع نق ــاط الحراسـ ــة واملراقبـ ــة ،مـ ــن
الاشارات املهمة ال سبق ا ٓالاخرين من املؤرخ ن.
وزودن ــا ت ــاريخ أب ــي م ــروان حي ــان ب ــن خل ــف ب ــن حسـ ـ ن القرط ـ ـ
املع ـ ـ ــروف بـ ـ ـ ـ اب ـ ـ ــن حي ـ ـ ــان )ت٤٦٩.ه ـ ـ ــ١٠٧٦/م( واملع ـ ـ ــروف كتاب ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ
"املقتبس" بأجزائه املحققة ،باملعلومـات القيمـة ال ـ أفـادت الدراسـة
فكـ ــان أولهـ ــا كتـ ــاب "املقتـ ــبس ـ ــي تـ ــأريخ رجـ ــال ٔالانـ ــدلس")) (٣القسـ ــم
الثالــث( ،الــذي اعت ـ بنشــرﻩ :ملشــور.م  .انطونيــة إذ أفــادت الدراســة
ي معرفة سنوات القحط ال ضـربت بـالد ٔالانـدلس خـالل تلـك املـدة.
ثم كتـاب "املقتبس من أنباء أهـل ٔالانـدلس") ،(٤تحــقيق :محمـود ع ـي
مك ــي .وه ــذا الج ــزء أفادن ــا كث ـ ًـﺮا ــي معرف ــة س ــنوات القح ــط ــي ب ــالد
ٔالاندلس سنوات البحث ،كما ب ن لنا ٔالاخطـار الخارجيـة ال ـ تعرضـت
لهــا بــالد ٔالانــدلس آنــذاك ،ودور ٔالامـراء ــي اهتمــامهم بالصــناعات ،و ــي
معرفــة بعــض املهــن كالخيــاط ن والنجــارين ،ومعرفــة أســعار الجــواري،
ووسـ ــائل النقـ ــل آنـ ــذاك ،ودور ٔالام ـ ـراء ـ ــي حفـ ــظ أمـ ــن السـ ــواحل مـ ــن
ٔالاخط ــار الخارجي ــة .ولـ ـ "املقت ــبس" )الج ــزء الخ ــامس() ،(٥ال ــذي اعت ـ
بنشرﻩ :ب .شـامليتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه مـع :ف  .كـورنيطي و م.
صبح وغ ﺮهما ،وهو يتناول معظـم عهـد الخليفـة عبـد الـرحمن الناصـر
ً
أهمي ــة كب ــﺮة ــي الدراس ــات ٔالاندلس ــية ،ففض ــال ع ــن معرف ــة س ــنوات
القح ــط ،فق ــد زودن ــا بمعلوم ــات ع ــن دور الدول ــة ــي ص ــناعة املراك ــب
والس ـ ــفن وأنواعه ـ ــا ،وت ـ ــوف ﺮ الدول ـ ــة للقيس ـ ــاريات ،ودوره ـ ــا ـ ــي ت ـ ــأم ن
الط ــرق الداخلي ــة والس ــواحل ،واهتم ــام الدول ــة بالس ــكة .وك ــان للج ــزء
ٓالاخــر املعــروف ب ـ "املقتــبس ــي أخب ــار ب ــلد ٔالانــدلس") ،(٦تحــقيق :عبــد
الـ ـ ــرحمن ع ـ ـ ــي الح ـ ـ ــي الـ ـ ــذي يتنـ ـ ــاول تـ ـ ــاريخ عهـ ـ ــد الخليفـ ـ ــة الحكـ ـ ــم
املستنص ــر فق ــد أف ــاد الدراس ــة بمجموع ــة م ــن النص ــوص أهمه ــا مهن ــة
الج ـزار ،وكي ــف أن دول ــة ٔالان ــدلس كان ــت حريص ــة ع ــى تق ــديم أفض ــل
)(٢

ً
الخــدمات ملريــد ا ،فضــال عــن معرفــة بعــض ٔالامــور املتعلقــة بصــناعة
الســفن واملراكــب كحاج ــا إ ــى الزفــت الــذي كــان يســتخدم ــي صــناعة
املراكب والسفن.
)(٧
ولـ ــم يك ـ ــن كت ـ ــاب اب ـ ــن ٔالاث ـ ــﺮ )ت٦٣٠ه ـ ــ١٢٣٢/م( املع ـ ــروف بـ ـ ـ
"الكامل ي التـاريخ" بأقـل أهميـة مـن كتـب أهـل املغـرب ؤالانـدلس؛ ملـا
احتـ ــواﻩ مـ ــن معلومـ ــات اعتمـ ــدت الدقـ ــة فهـ ــو ﱠ
وضـ ــح لنـ ــا دور الخليفـ ــة
الناصـ ـ ــر ـ ـ ــي صـ ـ ــناعة الس ـ ـ ــفن واملراكـ ـ ــب ،ودور ٔالام ـ ـ ـراء ـ ـ ــي الاهتم ـ ـ ــام
بالس ــقاية وت ــوف ﺮ مي ــاﻩ الش ــرب ـ ــي امل ــدن ٔالاندلس ــية الس ــيما املـ ــوانئ،
ودور ٔالام ـ ـ ـ ــﺮ عب ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــرحمن الحك ـ ـ ـ ــم )٢٠٦ -١٨٠هـ ـ ـ ـ ــ٨٢٢ - ٧٩٦/م(
باالهتمــام بــالطرق التجاريــة واقامــة املت هــات ودور الدول ـة ٔالاندلســية
ي صد جميع التمردات الداخلية والاخطار الخارجية.
)(٨
أما كتاب أبي الحسن ع ي بن موﺳ بن سعيد
)ت٦٨٥هـ١٢٨٦/م( املعروف بـ "املغرب ي ح ى املغرب" فله أهمية
ً
تصورا عن املوانئ كميناء
كب ﺮة ألنه أفاد الدراسة ،فقد أعطى
لقنت ،كما زودنا بمعلومات جيدة عن الجزر ٔالاندلسية ميورقة
ومنورقة واليابسة ،كما أفاد الدراسة ي معرفة الواقع السياﺳ
لبالد ٔالاندلس خالل تلك املدة ،كما رسم الواقع الاقتصادي للبالد
والسيما الجانب الزرا ي فهو يحدد مناطق زراعة القطن والت ن
وأماكن تواجد العن ﺮ والزعفران ،كما يقدم لنا حالة الصناعات
النسيجية ي بالد ٔالاندلس وأماكن دباغة الجلود وصناعة الزجاج،
ويزودنا بمعلومات قيمة عن تجارة الجواري والخصيان ،وإشارة
واضحة عن وجود الفنادق ي بالد ٔالاندلس ،ودور الدولة ي توف ﺮ
بعض الخدمات التجارية كاملت هات واملال ي.
وكتـ ــاب "نفـ ــح الطيـ ــب مـ ــن غصـ ــن ٔالانـ ــدلس الرطيـ ــب وذكـ ــر
وزيره ــا لس ــان ال ــدين اب ــن الخطي ــب" لـ ـ احم ــد بــن محم ــد التلمس ــاني
ﱠ
ً
املق ــري)) (٩ت١٠٤١هـ ــ١٦٣١/م( ،وه ــو كت ــاب مش ــهور
ودائم ــا م ــا ينق ــل
صراحة عن املؤرخ ن السابق ن لـه مثـل الـرازي ،فمـن خاللـه نسـتطيع
أن نس ــتنبط م ــا احتوت ــه تل ــك الكت ــب ال ـ اعتم ــد عل ــا والس ــيما تل ــك
املفقــودة .فهــو يزودنــا بمعلوم ــات عــن بــالد ٔالانــدلس مــن حيــث املوق ــع
ً
الجغرا ـ ــي والطبيع ـ ــة الجغرافي ـ ــة وتأث ﺮهم ـ ــا ع ـ ــى املن ـ ــاخ ،فض ـ ــال ع ـ ــن
تحديــد أمــاكن وجــود املحاصــيل الزراعيــة والفواكــه ــي بــالد ٔالانــدلس،
واهتمـ ــام ٔالام ـ ـراء والخلفـ ــاء بالصـ ــناعات الحريريـ ــة والنسـ ــيجية ،وأهـ ــم
الص ـ ــادرات وال ـ ــواردات ٔالاندلس ـ ــية ،كم ـ ــا يزودن ـ ــا باألرق ـ ــام ع ـ ــن ع ـ ــدد
ً
الحمامات والفنادق هنالك ،فضال عن تزويـدنا بمعلومـات عـن خدمـة
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La Description de L'Espagne, Ahmad al- Razi, Alandalus, Revesta les estudias Arabes de medrid
Granada, XVIII, 1953 .

) (١٢ابن حوقل ،محمد بن ع ي النصي  ،صورة ٔالارض ،دار صادر ،ب ﺮوت ،د.ن.
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) (١٠ابن خرداذبه ،أبو القاسم عبيد ﷲ بن عبد ﷲ ،املسالك واملمالك ،مطبعة
بريل ،ليدن.١٨٨٩ ،
) (١١الرازي ،أحمد بن محمد بن موﺳ  ،صفة ٔالاندلس ،نشرها بالفرنسية:
ليفي بروفنسال ،مجلة ٔالاندلس ،مدريد١٩٥٣ ،م ،ع ،١٨ج .١تحت عنوان:

) (١٣ابن حزم ،أبو محمد ع ي بن أحمد بن سعيد ،فضائل ٔالاندلس وأهلها ،نشر
وتقديم :صالح الدين املنجد ،دار الكتاب الجديد ،ب ﺮوت.١٩٦٨ ،
) (١٤العذري ،أحمد بن عمر بن انس ،نصوص عن ٔالاندلس من كتاب ترصيع
ٔالاخبار وتنويع ٓالاثار ،والبستان ي غرائب البلدان واملسالك إ ى جميع
املمالك ،تح :عبد العزيز الاهواني ،مطبعة معهد الدراسات الاسالمية،
مدريد.١٩٦٥ ،
) (١٥البكري ،عبد ﷲ بن عبد العزيز بن محمد ،املسالك واملمالك ،تح :جمال
طلبة ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت.٢٠٠٣ ،
) (١٦الشريف ٕالادريﺴ  ،محمد بن محمد بن عبد ﷲ بن إدريس الحمودي
الحسي  ،نزهة املشتاق ي اخ ﺮاق ٓالافاق ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة،
.١٩٩٤
) (١٧ابن غالب ،محمد بن أيوب ،نص أندلﺴ جديد قطعة من كتاب )فرحة
ٔالانفس ي تاريخ ٔالاندلس( ،تح :لطفي عبد البديع ،مجلة معهد املخطوطات
العربية ،مطبعة مصر ،القاهرة ،١٩٥٥ ،مج ،١ج.١
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النق ــل التج ــاري ومق ــدار ٔالاج ــرة ال ـ ـ ت ــدفع ل ــذلك ،وع ــدد الحواني ــت،
ويزودنا بإشارات مهمة عن السكة والص ﺮفة.
) (٢كتب الجغرافية والبلدان:
كت ـ ــاب أب ـ ــو القاس ـ ــم عبي ـ ــد ﷲ ب ـ ــن عب ـ ــد ﷲ املعـ ـ ـروف ب ـ ــابن
خرداذبـ ـ ــه)) (١٠ت .ـ ـ ــي حـ ـ ــدود ٢٨٠ه ـ ـ ــ٨٩٣/م( املشـ ـ ــهور ب ـ ـ ـ "املسـ ـ ــالك
واملمالك" ،الـذي اسـتفدت منـه ـي معرفـة الطـرق التجاريـة ال ـ كانـت
تربط ب ن املدن ٔالاندلسية واملوانئ السيما الطريق الذي كانـت تسـلكه
قواف ــل الراذاني ــة .ث ــم كت ــاب "ص ــفة ٔالان ــدلس" ألحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن
موﺳـ ـ الـ ـرازي)) (١١ت٣٤٤هـ ــ٩٥٥/م( .ويع ــد ه ــذا املص ــدر م ــن املص ــادر
املهمة ي دراسة الواقع الاقتصادي لبالد ٔالانـدلس ،والنسـخة ٔالاصـلية
لهـ ــذا الكتـ ــاب مفقـ ــودة ،لكـ ــن وجـ ــود نسـ ــخة منـ ــه م ﺮجمـ ــة إ ـ ــى اللغـ ــة
ال ﺮتغالي ــة س ــاعد املستش ــرق ليف ــي بروفنس ــال م ــن ترجمت ــه إ ــى اللغ ــة
الفرنســية ونشــرﻩ ــي مجلــة ٔالانــدلس ــي مدريــد؛ ويصــف طبيعــة أرض
ٔالان ـ ــدلس ال ـ ـ ـ سـ ـ ــاعدت ع ـ ــى ازدهـ ـ ــار الزراعـ ـ ــة بفض ـ ــل وفـ ـ ــرة امليـ ـ ــاﻩ
وخصوبة ٔالارض ،كما يتعرض إ ى ذكر أهم مـا ُعرفـت بـه ٔالانـدلس مـن
ٕالانت ــاج الزرا ــي وال ــﺮوة الحيواني ــة ،ووف ــرة ونش ــاط ٔالاس ــماك إ ــى غ ــﺮ
ذل ـ ــك م ـ ــن الجوان ـ ــب الاقتص ـ ــادية ٔالاخ ـ ــرى ،وق ـ ــد وص ـ ــلت الكث ـ ــﺮ م ـ ــن
نص ــوص ه ــذا الكت ــاب ً
أيض ــا ــي كت ــب املت ــأخرين مث ــل كت ــاب ال ــروض
املعط ــار للحم ــﺮي وكت ــاب نف ــح الطي ــب م ــن غص ــن ٔالان ــدلس الرطي ــب
ﱠ
للمقري.
ويع ـ ــد كتـ ـ ــاب ابـ ـ ــن حوق ـ ــل)) (١٢ت٣٦٧ه ـ ـ ــ٩٧٧/م( املوسـ ـ ــوم ب ـ ـ ـ
ْ
"صورة الارض" من املصادر ال أث َرت الدراسة بالكث ﺮ من املعلومـات
ع ـ ــن تج ـ ــارة العبي ـ ــد وطري ـ ــق )الراذاني ـ ــة الع ـ ــالم ( وذك ـ ــر أه ـ ــم امل ـ ــوانئ
ٔالاندلسية واملدن ال أسهمت مساهمة كب ﺮة ـي الحيـاة الاقتصـادية،
وأهـ ــم الصـ ــادرات وال ـ ــواردات ال ـ ـ كان ـ ــت تخـ ــرج م ـ ــا أو تـ ــدخل إل ـ ــا،
وعـ ــرض ب ـ ـ ء مـ ــن التفصـ ــيل الخـ ــدمات ال ـ ـ كانـ ــت تقـ ــدمها املـ ــوانئ
ً
ٔالاندلسية من توف ﺮ الراحـة مـن فنـادق وخانـات ،فضـال عـن الخـدمات
ٔالاخــرى ال ـ تقــدم للتجــار ،ولــم يغفــل ابــن حوقــل ح ـ عــن الض ـرائب
ال ـ ـ كان ــت تج ـ ـ م ــن التج ــار والفوائ ــد ال ـ ـ كان ــت تجن ــا الدول ــة م ــن
ذلــك ،وأمــا الطــرق التجاريــة فقــد كــان لهــا نصــيب مــن كتابــه فقــد أشــار
إ ى أهم الطرق التجارية ال كانت تربط املوانئ ٔالاندلسية بعضـها مـع
البعض ٓالاخر من ناحية ،والطرق التجارية السـالكة مـع مـوانئ املغـرب
وأوروبا من ناحية أخرى.

وك ـ ـ ــان الب ـ ـ ــن ح ـ ـ ــزم)) (١٣ت٤٥٦ه ـ ـ ــ١٠٦٣/م( وكتاب ـ ـ ــه "فض ـ ـ ــائل
ٔالان ــدلس وأهله ــا" ،أهمي ــة كب ــﺮة؛ فق ــد أف ــاد الدراس ــة ــي معرف ــة دور
بــالد ٔالانــدلس ــي الحركــة التجاريــة العامليــة ،ومــن خــالل هــذﻩ املعلومـة
يـ ــتمكن أي باحـ ــث ـ ــي رسـ ــم فكـ ــرة كاملـ ــة عـ ــن واقـ ــع التجـ ــارة ـ ــي بـ ــالد
ٔالاندلس خالل عصري ٕالامارة والخالفة.
)(١٤
وك ــان لكت ــاب أحم ــد ب ــن عم ــر ب ــن ان ــس الع ــذري )ت٤٧٨ه ــ/
١٠٨٥م( املعروف بـ "نصوص عن ٔالاندلس من كتاب ترصيع ٔالاخبـار
وتنويــع ٓالاثــار" ،و"البســتان ــي غرائــب البلــدان واملســالك إ ــى جميــع
املمال ــك" ،أهمي ــة كب ــﺮة ــي تزوي ــد الدراس ــة بمعلوم ــات جي ــدة الس ــيما
حرك ــة املراك ــب والس ــفن م ــن ب ــالد ٔالان ــدلس إ ــى ب ــالد املغ ــرب العرب ــي،
ً
وع ــن مين ــاء املري ــة وت ــاريخ تأسيس ــه ،فض ــال ع ــن معلوم ــات جي ــدة ع ــن
أغلــب مــوانئ ٔالانــدلس ،وعــن التمــردات ؤالاخطــار الخارجيــة املشــهورة
ً
آنــذاك ،فضــال عــن أشــهر املحاصــيل ال ـ تــزرع ــي بــالد ٔالانــدلس كــالرز
والقطـن والزيتــون وقصــب الســكر ،واهتمامهــا بالصــناعات النســيجية،
كما زودنا بأشهر الطرق التجارية.
وافــاد كتــاب "املســالك واملمالــك" ل ـ عبــد ﷲ بــن عبــد العزيــز بــن
محم ــد البك ــري)) (١٥ت٤٨٧ه ــ١٠٩٤/م( الدراس ــة كث ـ ًـﺮا ،فه ــو ح ــدد لن ــا
ً
تعريف ـ ــا ً
خاص ـ ــا باملين ـ ــاء ،كم ـ ــا زودن ـ ــا بمعلوم ـ ــات جي ـ ــدة ع ـ ــن امل ـ ــوانئ
ٔالاندلســية واملغربيــة وعــن بــالد ٔالانــدلس وجغرافي ــا ،وأشــهر صــادرا ا
وواردا ا .و"نزهة املشـتاق ـي اخ ـﺮاق ٓالافـاق" ل ـ محمـد بـن محمـد بـن
عب ـ ـ ـ ــد ﷲ ب ـ ـ ـ ــن إدري ـ ـ ـ ــس الحم ـ ـ ـ ــودي الحس ـ ـ ـ ــي املش ـ ـ ـ ــهور بالش ـ ـ ـ ــريف
الادريﺴ ـ ))(١٦ت٥٦٠ه ــ١١٦٤/م( ،يحت ــوي ه ــذا الكت ــاب ــي ثناي ــاﻩ ع ــى
الكث ـ ــﺮ م ـ ــن املعلومـ ــات الاقتص ـ ــادية املتعلقـ ــة ب ـ ــبالد ٔالانـ ــدلس الس ـ ــيما
ً
املوانئ ٔالاندلسـية املشـهورة ،فضـال عـن احتوائـه ع ـى معلومـات تتعلـق
بالزراعــة والصــناعة والتجــارة ،ك ــذلك تزويــدنا بمعلومــات عــن الواق ــع
السياﺳ وأخرى قيمة عن الحمامات والحوانيت والقناطر.
وكان لكتاب محمد بن أيـوب بـن غالـب)) (١٧ت٥٧١هــ١١٧٥/م(
وه ــو قطعـ ــة مـ ــن كتـ ــاب )فرحـ ــة ٔالانفـ ــس ـ ــي تـ ــاريخ ٔالانـ ــدلس( أهميـ ــة
علمية كب ﺮة ،إذ زودنا بمعلومات عن مناطق زراعة القمـح ،والقطـن،
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ﻋﺮض أﻃﺮوﺣﺔ

 تم ت بالد ٔالاندلس بطبيعة جغرافية ومناخ أتاح لها ً
تنوعا ي
التضاريس واملناخ ساعد ع ى تنوع املوارد الاقتصادية ،فاستثمر
ً
اقتصادا مم ً ا للدولة.
العرب املسلمون ذلك التنوع وبنوا
 إن طبيعة موقع بالد ٔالاندلس وكو ا شبه جزيرة محاطة باملياﻩ
من ثالث جهات ،دفعت القائم ن ع ى أمرها قبل ٕالاسالم وبعدﻩ
ع ى إنشاء الكث ﺮ من املوانئ واملراﺳ البحرية ي نوا ي املشرق
من البالد وغر ا ،وقد تنوعت الخدمات ال قدم ا هذﻩ
املنشآت ب ن العسكرية واملدنية والتجارية.

) (٢٣ابن عبد الرؤوف ،أحمد بن عبد ﷲ ،رسالة أحمد عبد ﷲ بن عبد
ُ
الرؤوف ي آداب الحسبة واملحتسب ،نشرت ضمن كتاب ثالث رسائل
أندلسية ي آداب الحسبة واملحتسب ،تح :إ .ليفي بروفنسال ،املعهد
العلم الفرنﺴ لآلثار الشرقية ،القاهرة.١٩٥٥ ،
) (٢٤السقطي ،محمد بن أبي محمد ٔالاندلﺴ  ،ي آداب الحسبة ،اعتناء :ج .س.
كوالن و إ .ليفي برفنسال ،مكتبة ارنست ل ﺮو ،باريس.١٩٣١ ،
) (٢٥املالقي ،عبد الرحمن بن قاسم الشع ٔ ،الاحكام ،تقديم وتحقيق :الصادق
الحلوي ،دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت.١٩٩٢ ،
) (٢٦الونشريﺴ  ،أحمد بن يح  ،املعيار املعرب والجـامع املغرب عن فتاوي
علماء افريقية ؤالاندلس واملغـرب ،خـرجه جمـاعة من الفقهـاء بإشراف:
محمد ح ي ،دار الغـرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت.١٩٩٠ ،
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) (١٨ابن سعيد ،أبو الحسن ع ي بن موﺳ  ،الجغرافيا ،تح :إسماعيل العربي،
منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ،ب ﺮوت.١٩٧٠ ،
) (١٩الحم ﺮي ،محمد بن عبد املنعم ،الـروض املعطار ي خبـر ٔالاقطار ،ط ،٢تح:
إحسـان عباس ،مكتبة لبنان ،ب ﺮوت.١٩٨٤ ،
) (٢٠الحم ﺮي ،صفة جزيرة ٔالاندلس منتخبة من كتاب الروض املعطار ي خ ﺮ
الاقطار ،ط ،٢ع بنشرها وتصحيحها وتعليق حواش ا :ليفي بروفنسال،
دار الجيل ،ب ﺮوت.١٩٨٨ ،
) (٢١ابن عمر ،أبو زكريا يح  ،أحكام السوق ،تح :محمود ع ي مكي ،مطبعة
معهد الدراسات الاسالمية ي مدريد ،صحيفة معهد الدراسات الاسالمية ي
مدريد ،املجلد الرابع ،ع.١٩٥٦ ،٢-١
) (٢٢ابن عبدون ،محمد بن أحمد التجي  ،رسالة ابن عبدون ي القضاء
والحسبة ،نشرت ضمن كتاب ثالث رسائل أندلسية ي آداب الحسبة
واملحتسب ،تح :إ .ليفي بروفنسال ،املعهد العلم الفرنﺴ لآلثار الشرقية،
القاهرة.١٩٥٥ ،

خاتمة
خلصت الدراسة إ ى مجموعة من النتائج ،ولعل أبرزها ما ي ي:
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والكت ــان ،والزيت ــون ،والص ــنوبر ،والعن ــب ،وقص ــب الس ــكر ،والج ــوز،
واللـ ــوز ،والزعف ـ ـران ،والعن ـ ــﺮ ،وأمـ ــاكن وجـ ــود الصـ ــناعات الحديديـ ــة،
وصــناعة ٔالاطعمــة ،والصــناعات النســيجية ،فضـ ًـال عــن معرفــة الطــرق
التجارية ال تربط املدن ٔالاندلسية باملوانئ.
)(١٨
أما كتاب أبي الحسن ع ي بن موﺳ بن سعيد
)ت٦٨٥هـ١٢٨٦/م( املعروف بـ "الجغرافيا" فيعد من أهم املصادر
ال اعتمدت عل ا الدراسة وأفادت م ا ي معرفة موانئ املغرب
ً
العربي وأهم الخدمات ال قدمت ف ا ،فضال عن معرفة الطبيعة
ً
تصورا
الجغرافية لبالد ٔالاندلس والسيما الجبال ؤالا ار ،وأعطى
عن الواقع الزرا ي مثل :زراعة الحبوب ،والواقع الصنا ي مثل:
صناعة النسيج وصناعة ٔالاخشاب ،كما عرض الكتاب ما قدمته
الدولة من خدمات أخرى مثل املنائر.
إن الباحث ي تاريخ ٔالاندلس ال يمكن له الاستغناء عـن كتـاب
"الـ ـ ــروض املعط ـ ــار ـ ــي خبـ ـ ــر ٔالاقط ـ ــار" (١٩)،و كت ـ ــاب "ص ـ ــفة جزي ـ ــرة
ٔالانـ ــدلس") – (٢٠وه ــو مـ ــا يخـ ــص ب ــالد ٔالانـ ــدلس فص ــله وحققـ ــه ليفـ ــي
بروفنسـ ــال – ل ـ ـ محمـ ــد بـ ــن عب ـ ـد املـ ــنعم الحم ـ ــﺮي )عـ ــاش ـ ــي القـ ــرن
٩ه ـ ـ ــ١٥/م( وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــن املؤلف ـ ـ ــات املهم ـ ـ ــة ـ ـ ــي معرف ـ ـ ــة امل ـ ـ ــدن واملواق ـ ـ ــع
ً
ٔالاندلســية ،فضــال عــن تحديــد املســافات بـ ن املــدن واملواقــع املختلفــة،
وق ــد ق ــدم معلوم ــات مفي ــدة ع ــن م ــوانئ ٔالان ــدلس ،وموقعه ــا وأهمي ــا
الاقتصادية خالل العصور املختلفة ال عاش ا ٔالاندلس.
) (٣كتب الحسبة:
مــن أهــم كتــب الحســبة كتــاب "أحكــام الســوق" ألبــي زكريــا يح ـ
بن عمر))(٢١ت٢٨٩هـ٩٠٢/م( الذي زودنا بمعلومات عـن وا ـي السـوق،
أو مـ ــا ُيعـ ــرف باملحتسـ ــب ودورﻩ ـ ــي مراقبـ ــة السـ ــوق ،ومعرفـ ــة النقـ ــود
املزيف ـ ــة .ويع ـ ــد كت ـ ــاب "ث ـ ــالث رسـ ـ ــائل أندلس ـ ــية ـ ـ ــي آداب الحسـ ـ ــبة
واملحتسب" من أهم الكتب ال ـ أفـادت الدراسـة ،فرسـالة محمـد بـن
احمــد التجي ـ بــن عبــدون)) (٢٢ت :ــي النصــف الاول مــن ق٦ه ــ١٢/م(
زودتنــا بمعلومــات عــن املــوانئ واملراﺳ ـ ودور الدولــة ــي مراقب ــا ومنــع
ً
ام ـ ــتالك ٔالارا ـ ـ ف ـ ــا .فض ـ ــال ع ـ ــن مراقب ـ ــة أه ـ ــل امله ـ ــن والص ـ ــناعات.

ورســالة أحمــد بــن عبــد ﷲ بــن عبــد الــرؤوف))(٢٣ت ــي النصــف الثــاني
م ــن ق٦ه ــ١٢/م( زودت الدراس ــة بمعلوم ــات ع ــن امله ــن ومراقب ــا ملن ــع
الغـ ــش مـ ــا يضـ ــمن تطم ـ ـ ن التجـ ــار بمحاربـ ــة الغشاش ـ ـ ن .أمـ ــا الكتـ ــاب
املعروف " ي آداب الحسبة" ،ومؤلفـه محمـد بـن أبـي محمـد ٔالاندلﺴـ
الســقطي)) (٢٤ت٦٣١ه ــ١٢٣٤/م( فمــن خاللــه عرفنــا بعــض املهــن ال ـ
لهــا عالقــة بمجمــوع الخــدمات التجاريــة ال ـ ظهــرت ــي مــوانئ ٔالانــدلس
والسيما النشارون الذين يقطعون ٔالاشجار.
وك ــان لكتــب النــوازل ؤالاحك ــام أهميــة كب ــﺮة ــي كتابــة وت ــدوين
الدراسـ ـ ــة ،فقـ ـ ــد اعتمـ ـ ــدت ع ـ ـ ــى عبـ ـ ــد الـ ـ ــرحمن بـ ـ ــن قاسـ ـ ــم الشـ ـ ــع
املــالقي)) (٢٥ت٤٩٧ه ــ١١٠٣/م( وكتابــه "ٔالاحكــام" فقــد زودنــا بإشــارات
عن وجود الفنـادق التخصصـية ـي بـالد ٔالانـدلس ،وإشـارات قيمـة عـن
ً
وجــود دواب الكــري ؤالاجــرة ــي بــالد ٔالانــدلس ،فضــال عــن إشــارة وجــود
الاهـ ـراء الكب ــﺮة هنال ــك وال ـ ـ كان ــت بمثاب ــة )مخ ــازن كب ــﺮة للحب ــوب(،
ً
وكانــت مــن أهــم الخــدمات التجاريــة آنــذاك ،فضــال عــن ضــرورة ضــمان
)(٢٦
حق ـ ــوق التج ـ ــار .وك ـ ــذلك كت ـ ــاب الونشريﺴـ ـ ـ ل ـ ـ ـ أحم ـ ــد ب ـ ــن يح ـ ـ ـ
)ت٩١٤هــ١٥٠٨/م( املعــروف ب ـ "املعيــار املعــرب والج ــامع املغــرب عــن
فت ـ ــاوي علم ـ ــاء افريقي ـ ــة ؤالان ـ ــدلس واملغ ـ ــرب" ال ـ ــذي أف ـ ــاد الدراس ـ ــة
بمعلومـ ـ ــات مهم ـ ـ ــة السـ ـ ــيما ـ ـ ــي مجـ ـ ــال التس ـ ـ ــهيالت املاليـ ـ ــة )الحوال ـ ـ ــة
ً
والص ﺮفة( فضال عن الفنادق.
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ﻋﺮض أﻃﺮوﺣﺔ

 وفرت ٔالاندلس خالل عصري ٕالامارة والخالفة الظروف كافة
ال تساعد ع ى نمو النشاط الاقتصادي ،من خالل القضاء
ع ى كل التمردات الداخلية ومواجهة ٔالاخطار الخارجية ،وتأم ن
طرق املواصالت.

 إن وجود نشاط اقتصادي مع وجود معابر )موانئ( محددة
الستثمار ذلك النشاط حتم ذلك ع ى إيجاد مجموعة من
الخدمات والتسهيالت التجارية ي تلك املوانئ.
 ظهور العديد من الخدمات التجارية ي تلك املوانئ الحتواء
ذلك النشاط التجاري الكب ﺮ ،مثل توف ﺮ الفنادق والحمامات
واملخازن وبناء السفن وتصليحها وبناء القناطر وترميم الطرق.
 اهتمت الدولة ٔالاندلسية باملوانئ بشكل كب ﺮ ،بحيث أ ا أناطت
ذلك إ ى موظف ن إداري ن ملتابعة املوانئ يتمثلون بوا ي السوق
وأتباعه.

 حاولت الدولة ٔالاندلسية تقديم الخدمات كافة للتجار
والوافدين ع ى املوانئ من ضم ا املت هات واملال ي.
نوعا ً
 أثبتت الدراسة أن ٔالاندلسي ن استخدموا ً
معينا من مواد
من التخزين لم تكن معروفة لدى غ ﺮهم ،سم ا وثائق الجن ا
بـ ).(ALUM

 قدمت الدولة ٔالاندلسية كافة التسهيالت التجارية لضمان
نشاط الحركة التجارية ي البالد واملوانئ خاصة ،فسكت النقود
وسهلت عمل الصيارفة.
ً
ً
عفويا ب ن الاستقرار السياﺳ واستتباب
 ربطت الدراسة ربطا
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ٔالامن ،وب ن الازدهار الاقتصادي ،وأظهرت بما ال يقبل الشك
بأن قمة الازدهار الاقتصادي كان ي عصور القوة والاستقرار
السياﺳ والعلو ع ى املمالك الاسبانية الشمالية ،وأن املفاصل
ٔالاساسية من الاقتصاد ،والزراعة ،والصناعة ،والتجارة ،وتأم ن
ً
الطرق وحماي ا من اللصوص ،فضال عن حماية التجار
الوافدين من الخارج وتسهيل جهات الانتقال من مكان إ ى آخر
ًبرا أو ً
بحرا ،ما كانت ل دهر وتزهو إال ي مثل هذﻩ البيئة
الاقتصادية املالئمة .وبذلك أصبحت ٔالاندلس من أغ دول
العصور الوسطى ي عصر الخالفة خاصة ،وكانت عمل ا من
دنان ﺮ ودراهم من أمثل العمالت قيمة لدى التجار.
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من الصعب التنظ ﺮ للدعاية ٕالاسالمية من وجهة النظر
ٕالاسالمية ،ولكن يمكن العثور ع ى نماذج عملية للممارسات
الدعائية ي التاريخ ٕالاسالمي الدعاية ٕالاسالمية ،وقد اخ ﺮت الدعاية
ي العهد ٔالاموي كنموذج تطبيقي للدعاية ي التاريخ ٕالاسالمي،
وتختلف وجهة نظر الباحث ن وتتباين عند تحديدهم ملفهوم الدعاية
بناء ع ى تصورا م وآرا م وبيئا م السياسية والاقتصادية
ً
والاجتماعية وطريقة ممارس م للدعاية .وانطالقا من التصور
ٕالاسالمي ،ونظرة ٕالاسالم لإلنسان وعالقته بالكون ،وعالقة كل من
ٕالانسان والكون بالخالق سبحانه وتعا ى .وما ي ﺮتب ع ى تلك النظرة
من رؤية متم ة لكل القضايا وٕالاشكالية هنا أن تعريف الدعاية
ارتبط من حيث النشأة والتطور والاستخدام بأحكام قيمية
وأخالقية غ ﺮ متفق عل ا ،ومعرضة لالستخدام الجيد والرديء ع ى
حد سواء حسب نوايا وأهداف رجل الدعاية ،الذي يظهر ي كث ﺮ
من ٔالاحيان ي صورة َم ْن يد ي أنه رجل إعالم أو رجل دعوة ،وهذا
الطرح ينسجم ً
تماما مع املع اللغوي لكلمة الدعاية واستعمال
املسلم ن لها كما ورد ع ى لسان الن ) (ي رسائل إ ى امللوك
"أدعوك بدعاية ٕالاسالم".

 ₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ

خ ﺮ بحجة عدم علمه به ،ألن ال أحد يملك الصواب املطلق.
ً
 ثالثا :حاولت قدر ٕالامكان استبعاد ٔالاخيار الغريبة وال انفرد
بنقلها مؤرخ أو مؤرخ ن.
 ر ً
ابعا :حرصت ع ى توثيق الروايات التاريخية ال قد تكون مثار
جدل من مصادرها ٔالاصلية وباستعمال أك ﺮ من مصدر ،بل قد
الجأ إ ى املصدر واملصدر املعارض ،وعليه فقد رجعت إ ى
املصادر الشيعية ي بعض القضايا.
ً
ً
خامسا :قد ال أكون
مقتنعا بكل ما نقلت من ٔالاخيار التاريخية،

ألن لست بصدد إقرار حقيقة ما أو نف ا ،وإنما بصدد نقل
الروايات ال تناسب الغرض الذي أتحدث عنه .كما أن لم
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الذي يظهر ي كث ﺮ من ٔالاحيان ي صورة َم ْن يد ي أنه رجل إعالم أو
رجل دعوة ،وهذا الطرح ينسجم ً
تماما مع املع اللغوي لكلمة
الدعاية واستعمال املسلم ن لها كما ورد ع ى لسان الن ) (ي
)(١
رسائل إ ى امللوك "أدعوك بدعاية ٕالاسالم".
ومن املنظور التاري ي درج املؤرخون املسلمون ي مؤلفا م منذ
الخالفة ٔالاموية ع ى استعمال لفظ السياسة للتعب ﺮ ع ى املمارسات
الدعائية ال كانت تس دف ٕالاقناع بمذهب ،أو اتجاﻩ سياﺳ  ،أو
تغي ﺮ قناعات الناس بمذهب ما ونقلهم إ ى املذهب املراد ،بواسطة
التأث ﺮ ي عواطف الجماه ﺮ وعقولهم ،بسبب الصراع الذي نشب
ب ن املسلم ن حول موضوع الخالفة ؤالاحقية ا .وهذا تمي ً ا
للنشاط السياﺳ عن النشاط الدعوي ،ونستنتج ذلك من قول
املسعودي "وبلغ من إحكام معاوية للسياسة وإتقانه لها واجتذاب
قلوب خواصه وعوامه" (٢)،فقد ع ﺮ املسعودي رحمه ﷲ عن
ﷲ عنه( لقلوب ٔالاتباع وإتقانه لفن
اجتذاب معاوية )ر
الاستمالة بلفظ السياسة.
وقد ارتبطت الدعاية السياسية ي التاريخ ٕالاسالمي بظهور
املطامح السياسية منذ الفتنة الك ﺮى ال أعقبت مقتل عثمان
ﷲ عنه( ،ورغم ارتباط الدعاية السياسية ي التاريخ
)ر
ٕالاسالمي باملصالح والرغبات الخاصة ،إال أن املتتبع لتاريخ تلك
الحقبة يلمس أثر ٕالاسالم وا ً
ضحا ي نفوس املسلم ن ،ويبدو ٕالايمان
ً
واضحا كشعور وإحساس يمأل كيان الفرد ويدفعه إ ى التحمس
للفكر ٕالاسالمي والتعلق به وٕالاخالص له والتضحية من أجله .وقبل
الحديث عن الدعاية ي عهد ب أمية ال بد من ٕالاشارة إ ى أن بعض
الروايات التاريخية ال أوردناها ي هذا البحث قد تكون محل
اع ﺮاض من قبل البعض وقد تروق البعض ٓالاخر ،وح ال يسارع
الكل إ ى ا امنا بأي مة أورد املالحظات التالية:
ً
 أوال :نحن نبحث موضوع الدعاية ،و ي مجال الدعاية قد
نتساهل ي إيراد أي رواية تاريخية تؤيد املوقف الذي نحن
بصدد الحديث عنه ،دون تحقيق ،ألن التحقيق ي الروايات
التاريخية ومقارن ا ببعضها البعض من مهام املؤرخ.
ً 
ثانيا :ليس كل ما ال نعرفه غ ﺮ موجود وال يمكن ألي كان نفي أي
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إن الدالالت السلبية ال ارتبطت بالدعاية ع ى أساس أ ا
عملية تقوم ع ى الكذب والتالعب بعواطف الجمهور ،هذﻩ الدالالت
أدت إ ى مزيد من الارتباك ب ن الباحث ن وقد أخفقت بحوث
الاتصال وٕالاعالم من وجهة نظر إسالمية ي الخروج من هذﻩ النظرة
السلبية ال رسمها الغرب للدعاية ،ألننا إذا قبلنا بمفهوم للدعاية
ينص ع ى أ ا الجهود املنظمة واملقصودة دف تشكيل املدركات
والتالعب باملعارف والسلوك لصالح أهداف يس ى إ ي تحقيقها رجل
الدعاية .إذا قبلنا هذا املفهوم فإننا سنجد انه يتضمن محاولة
التأث ﺮ وتغي ﺮ ٓالاراء والاتجاهات والسلوك و ي أمور تدخل ضمن
املفاهيم الغربية للدعاية قد يكون من الصعب التنظ ﺮ للدعاية
ٕالاسالمية من وجهة النظر ٕالاسالمية .ولكن يمكن العثور ع ى نماذج
عملية للممارسات الدعائية ي التاريخ ٕالاسالمي الدعاية ٕالاسالمية.
وقد اخ ﺮت الدعاية ي العهد ٔالاموي كنموذج تطبيقي للدعاية ي
التاريخ ٕالاسالمي.
وتختلف وجهة نظر الباحث ن وتتباين عند تحديدهم ملفهوم
الدعاية بناء ع ى تصورا م وآرا م وبيئا م السياسية،
ً
والاقتصادية ،والاجتماعية ،وطريقة ممارس م للدعاية .وانطالقا
من التصور ٕالاسالمي ،ونظرة ٕالاسالم لإلنسان وعالقته بالكون،
وعالقة كل من ٕالانسان والكون بالخالق سبحانه وتعا ى .وما ي ﺮتب
ع ى تلك النظرة من رؤية متم ة لكل القضايا .وٕالاشكالية هنا أن
تعريف الدعاية ارتبط من حيث النشأة والتطور والاستخدام
بأحكام قيمية وأخالقية غ ﺮ متفق عل ا ،ومعرضة لالستخدام
الجيد والرديء ع ى حد سواء حسب نوايا وأهداف رجل الدعاية،
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أتصيد هذﻩ الروايات التاريخية بعي ا إال بقدر ما يخدم موضوع
البحث.
إن حاجة خلفاء ب أمية وحاجة خصومهم إ ى أن يكون لهم
أتباع واستمالة ٔالانصار من جهة ،والرد ع ى ادعاءات الطرف ٓالاخر
من جهة ثانية ،جعلهم يلجئون إ ى ممارسة فنون الدعاية .وسنتناول
الدعاية ي عصر ب أمية ؤالاسس ال ُبنيت عل ا وأسالي ا
وفلسف ا من خالل املباحث التالية) :أسس الدعاية ي العصر
ٔالاموي  -وسائل الدعاية ي العصر ٔالاموي  -أساليب الدعاية ي
العصر ٔالاموي(.
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تنبثق فلسفة الدعاية ي الغالب من النظرية السياسية
والاتصالية ،فلكل مجتمع نوع من الاتصال يناسب ظروفه ويتما
مع أفكارﻩ ،ومن خالل دراستنا لتاريخ الدولة ٔالاموية يمكن أن نم
ب ن نوع ن من النشاط ٕالاعالمي؛) (٣النوع ٔالاول :ارتبط بمصلحة
القائم ن ع ى النشاط السياﺳ الذين روجوا ألفكارهم ومذاه م
قصد التأث ﺮ ي اتجاهات الناس وآرا م وسلوكيا م لتأخذ الوجه
املراد من ِقبل الداع ن ،وهذا ما يمكن أن نع ﺮ عنه اليوم بالدعاية،
وقد تجسد هذا النشاط ي ال اع السياﺳ خالل العصر ٔالاموي ب ن
ً
تلك الفرق ال ب كل م ا ً
معينا للسياسة ي ٕالاسالم،
فهما
وراحت تروج له وتس ى إ ى تثبيته ي الواقع العم ي .أما النوع
الثاني :ارتبط باملصلحة العامة لألمة ،وبقيم املجتمع ،ومبادئه ،وهو
ما ُسم بالدعوة ،أو يمكن أن نسميه اليوم باإلعالم .وإذا كان النوع
ً
ٔالاول
مقصورا ع ى فئة معينة مخصوصة قائمة بالحكم ،أو بعض
ٔالانصار واملؤيدين للسلطة الحاكمة ،فإن النشاط الدعوي أو
ٕالاعالمي كان مهمة الجميع ألنه مرتبط باإلسالم ي مفهومه العام.
ً
وانطالقا مما سبق نستخلص ٔالاسس ال استندت عل ا
الدعاية ي العصر ٔالاموي ي املطلب ن التالي نٔ) :الاساس النفﺴ -
ٔالاساس الفكري(.

تاريخ الدعاية للعصر ٔالاموي منذ مقتل عثمان )ر ﷲ عنه(
وبداية الفتنة الك ﺮى يؤكد أن املدخل النفﺴ كان من أهم املداخل
ٔالاساسية للدعاية ي تلك الحقبة .فقد أدرك معاوية طبيعة
التحوالت ال طرأت ع ى مكونات املجتمع ٕالاسالمي ،وأن هذﻩ
ً
ً
ً
مختلفا عن حكم
إسالميا جدي ًدا
نظاما
التحوالت صارت تتطلب
الخالفة الراشدة ،وقد ساعدﻩ هذا الفهم ع ى كسب ٔالانصار
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يرى أصحاب نظرية التحليل النفﺴ أن السلوك الصادر عن
ٔالافراد امتداد ملجموعة من العقد النفسية ومشاعر النقص ال
ً
ترتبط بالنشأة ٔالاو ى ،مما يجعل الفرد أك ﺮ تقبال لعملية التالعب
والتأث ﺮ وأك ﺮ قابلية لإليحاء (٤).وإذا أمعنا النظر ي تاريخ الخالفة
ٔالاموية نجد أن ب أمية وخصومهم استغلوا هذا العامل ي
استمالة الجماه ﺮ وتجنيدها لخدمة أهداف مشاريعهم السياسية
ويتب ن ذلك ي النقاط التالية:
ً
أوال :عمد ٔالامويون إ ى استغالل الكوامن النفسية لصرف قطاع من
املسلم ن عن التفك ﺮ ي موضوع الخالفة ،واتبعوا سياسة
ٕالاغراء بإغداق ٔالاموال ،وتوف ﺮ جو الراحة والدعة لشغل
َ
ً
قطاعا كب ًﺮا من املسلم ن وإلهائه ،ومن ث ﱠم إبعادﻩ عن ممارسة
السياسة ،وقد ساعدهم ي ذلك ميل كث ﺮ من أبناء املهاجرين
ؤالانصار إ ى اع ال السياسة.

ً
ثانيا :الاعتماد ع ى الجانب النفﺴ ي إثارة العصبية القبلية ال
عل ا ٕالاسالم ،وقد تف ن ٔالامويون وخصومهم ي
ق
استغالل العصبية القبلية.
ً
ثالثا :وجد عبد ﷲ بن الزب ﺮ )ر ﷲ عنه( ي سخط قطاع من
املسلم ن ع ى ب أمية ،أل م قتلوا الحس ن وآل بيته
واستباح م مكة املكرمة واملدينة ،وخروجهم عن نظام الحكم
ً
ً
سندا
ٕالاسالمي
عاطفيا كب ًﺮا لدعايته ضد ب أمية ،كما
وظف سخط الحجازين بسبب انتقال الحكم من املدينة إ ى
الشام ،واستفاد ً
أيضا من رغبة القرشي ن ي إبقاء الحكم ي
قريش.
ر ً
ابعا :ال يخفى أثر ٔالاساس النفﺴ ي دعاية العباسي ن الجتذاب
الناقم ن ع ى ب أمية والساخط ن عل م لتدعيم موقفهم،
فاذكوا روح السخط والكراهية لدى شعوب خراسان ،بما
ينشرونه من أخبار سيئة ع م ،مستفيدين من الخالف
العقدي ب ن شيعية خراسان والعراق وسنة ٔالاموي ن .كما
استغلوا العصبية ،فقد َعرف أبو مسلم الخراساني قائد ثورة
العباسي ن بما أوتي من مهارة وفطنة سياسية كيف يستثمر
الانقسام الذي ساد بالد خراسان ،فبذر بذور الشقاق ب ن
ً
جنود ب أمية ،مستغال روح اليأس والقنوط السائد وسط
أبناء هذﻩ املناطق بدعوته إ ى املساواة والعدل والرضا من آل
البيت.
ً
خامسا :أدرك رجال الدعاية ي العصر ٔالاموي أهمية العاطفة
ﱠَ
ً
الدينية ي تحريك الجماه ﺮ ،ومن ثم لم ي ﺮكوا مدخال من
مداخل العاطفة الدينية إال سلكوﻩ .فقد وضعوا ٔالاحاديث
النبوية ،وفسروا ٓالايات القرآنية ً
وفقا ألغراضها ،وح
ً
ٔالاتقياء والصالح ن تمت استثار م بطرق موضوعية عزفا
ع ى وتر ح م للخ ﺮ والحق والعدل ودفعهم ً
دفعا التخاذ
مواقف معينة .كما فسرت ٔالاحاديث املختلقة واستثمرت
إلثارة العاطفة الدينية .فقد استغل ابن الزب ﺮ حادثة مقتل
الحس ن إلثارة عاطفة املسلم ن الدينية والتشنيع ع ى يزيد بن
معاوية .وتعد العاطفة الدينية مرتكز أساﺳ لدى كل ٔالاحزاب
ً
ومحورا لكل الصراعات والثورات ال
السياسية آنذاك،
ُ
ً
نسبت خالل ذلك العصر .وسيتب ن الحقا أن ٔالاساليب
والوسائل املستخدمة ي دعاية العصر ٔالاموي تستند إ ى
العاطفة الدينية باألساس.
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بوسائل لم تكن معروفة من قبل؛ كمنح العطايا والهبات ،وتقليد
ً
املناصب وبث الشائعات ،مستغال طبيعة البادية ووضع أسس
استثمارها لصالح دولته .و ي السياسة ال سارت عل ا دولة ب
أمية من حيث اهتمامها بإثارة العصبيات ،وشغل قادة الرأي بمتع
الدنيا ،كان ذلك بحكم فهم معاوية )ر ﷲ عنه( للطبيعة
النفسية ألبناء عصرﻩ الذين رغبوا ي الحياة الدنيا ومباهجها ،وع ى
نفس النهج سار خلفاؤﻩ من حيث الاستفادة من املكونات النفسية
للجماه ﺮ ،وهو نفس ٔالاساس الذي ب عليه العباسيون دعاي م
فقد استغلوا التكوين النفﺴ للموا ي وطبيعة الظروف ال يمرون
ا ي التمك ن لدعو م كما استغلوا ميلهم للعلوي ن ي رفع شعار
الرضا من آل البيت.
ويب ن عمر بن عبد العزيز )ر ﷲ عنه( تغ ﺮ أحوال ٔالامة،
واختالفها عن العهود السابقة ح ن استعجله ابنه ي إصالح أحوال
املسلم ن ،فيقول" :يا ب إني أعالج ً
أمرا ال يع ن عليه إال ﷲ قد ف
عليه الكب ﺮ وك ﺮ عليه الصغ ﺮ وفصح عليه ٔالاعجم وهاجر عليه
ّ
ٔالاعرابي ح حسبوﻩ دينا ال يرون
الحق غ ﺮﻩ" (٥).ومن خالل هذﻩ
املقولة لعمر بن عبد العزيز )ر ﷲ عنه( يتضح مدى التحول
الاجتما ي الذي أشرنا إليه من قبل ،ومدى الانحراف الذي أصاب
ٔالامة واحتاج ُعمر ملعالجته ُ
مزيدا من الوقت والجهد.
ومن النماذج ال ركزت ف ا الدعاية ع ى الجانب العاطفي
النفﺴ ما دار ب ن ،معاوية وعبد ﷲ بن الزب ﺮ )ر ﷲ ع ما(.
قال معاوية البن الزب ﺮ تنازع ع ى هذا ٔالامر كأنك أحق به م  .قال
ابن الزب ﺮ" :لم ال أكون أحق به منك يا معاوية ،وقد اتبع أبي رسول
ﷲ ) (ع ى ٕالايمان ،واتبع الناس أباك ع ى الكفر" .فأجابه
معاوية" :غلطت يا ابن الزب ﺮ ،بعث ﷲ ابن عم ً
نبيا فدعا أباك
ً
ً )(٦
فأجابه فما أنت إال تابع ي ضاال أنت أم مهديا".
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وقد تبلورت مدارس فكرية وأحزاب سياسية ذات أبعاد دينية،
وسياسية ،وثقافية ،وإعالمية ،وصار لكل مدرسة منظرون
سياسيون ،وتأكدت عاطفة الوالء لألتباع بدل الوالء هلل ودينه،
وارتبط ٕالايمان بالفكر السياﺳ  ،وتعمقت جذورﻩ واقتتل الناس
حوله ،كل حزب كان يرى أنه صاحب حق وسواﻩ ع ى الباطل ،وبرز
الجدال كعامل آخر ي الدعاية مما أعطى للصراع سمة عقلية.
ويتضح أن الدعاية ي العصر ٔالاموي ارتكزت ع ى عام ي العاطفة
والعقل ومزجت بي ما مع إفراط أو تفريط ي جانب من الجوانب،
ً
فقد غالت طوائف ي استخدام العاطفة كالشيعة مثال ،وبالغ
املع لة ي استخدام العقل .وسنش ﺮ إ ى ٔالاصول الفكرية ألهم
التيارات السياسية ال عرف ا تلك الف ﺮة:
ً
أوال :الحزب ٔالاموي
استند ب أمية إ ى أن خليفة ً
ً
مظلوما وهو عثمان
أمويا قتل
)ر ﷲ عنه( ،وأهل بيته هم أولياء دمه يمثلهم معاوية وأن
ٔالاموي ن أصلح للحكم وأقوم الناس بأعبائه وتؤيدهم الك ﺮة،
وأصحاب مجد قديم ،وأن نتيجة التحكيم كانت ي صالحهم ،ثم
زعموا أ م وارثوا الن ) (فصاروا بذلك أحق الناس ذا امللك،
)(٧
وأن خلفاء ب أمية خلفاء ﷲ ورسوله لخلقه فطاع م واجبة.
وتتضح معالم نظرية الحزب ٔالاموي السياسية ي قول زياد بن أمية
ي خطبته الب ﺮاء ي البصرة :أ ا الناس" :إنا أصبحنا لكم ساسة،
وعنكم زادة ،نسسكم بسلطان ﷲ الذي أعطانا ،ونذود عنكم بفيء
ﷲ الذي خولنا ،فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ولكم
)(٨
علينا العدل وٕالانصاف ً
قيما ولينا".
ً
ثانيا :حزب الشيعة
بدأت بذور هذا الحزب ح ن سخط الناس عن عثمان وبدا
البعض يبحث عن خليفة جديد ،وكان ع ي بن أبي طالب املرشح
لخالفة عثمان والتف حوله بعض ٔالانصار سموا فيما بعد باسم
الشيعة ،فلما قتل عثمان أسرع إليه أنصارﻩ وبايعوﻩ .وتتلخص
نظرية الشيعة ي أن ع ي بن أبي طالب وأبناؤﻩ من بعدﻩ هم الخلفاء
الحقيقيون وأصحا ا الشرعيون ،وال حق ف ا لغ ﺮ العلوي ن ،وأن
ٔالاموي ن اغتصبوها م م وينب ي أن ترد عل م ،وأن الخالفة ليست
مفوضة لألمة بل تنتقل بالوصية ي ع ي )ر ﷲ عنه( وأبنائه
ً
املعصوم ن من ٔالائمة انتقاال بالنص ،ويذكرون أن الرسول )(
)(٩
أو بالخالفة من بعدﻩ لع ي بن أبي طالب يوم غدير.
ً
ثالثا :حزب الخوارج
الخوارج ي الاصطالح الشر ي يطلق ع ى كل من خرج ع ى
طاعة ٕالامام الحق الذي أوجب الشرع طاعته وحرم الخروج عليه.
وأطلق هذا الاسم ع ى الذين خرجوا ع ى أم ﺮ املؤمن ن ع ى )ر
ﷲ عنه( بسبب التحكيم (١٠).ويب الخوارج نظري م السياسية ع ى
أن الخالفة ينب ي أن ال تكون قاصرة ع ى قريش ،بل ت ﺮك لجميع
املسلم ن أل ا حق ﷲ يتوالها خ ﺮهم ً
ً
ورعا وتقوى
ونفعا وكفاية،
ً
ً
ً
ً
أعجميا فهم دعاة لنظام
قرشيا أم غ ﺮ قر  ،أم
هاشميا
سواء كان
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الدعاية أحد مستويات التعامل النفﺴ ب ن الحاكم واملحكوم،
وملا كان مجتمع عهد ب أمية يعت ﺮ الدين أحد ركائزﻩ ٔالاساسية فإن
ً
الدعاية املوجهة إليه لم تتخل عن تلك الصبغة وخاصة ي مقوما ا
ال ُبنيت عل ا ُوأ ٌ
صلت ع ى أساسها الرؤية الفلسفية للنظام
الاجتما ي السائد .ولهذا اصطبغت ٔالاحزاب السياسية ي العصر
ٔالاموي بالصبغة الدينية ،وكان لكل م ا أصوله الفكرية ال
اعتمدت ي مقوما ا ع ى التصورات الدينية .فأساس ٔالاحزاب
ً
السياسية فرق دينية تصارعت انطالقا من فهمها لنظرية الخالفة.
ً
كما كان مفهوم الدعاية عندها مرادفا للدعوة ،ألن الدعوة نشر
للدين وإقامة لدولة تحم وتدعم الدين ،والدعاية تدعيم لسلطة
قائمة أو س ي للوصول إل ا ً
بناء ع ى تصور مع ن ،ولذلك ارتبطت
الدعاية ي العصر ٔالاموي بسياسة الدين ألن السياسة جزء من
الدين ولم يكن عندهم فصل بي ما ،كما ارتبطت الدعاية بالتعليم
واستندت إ ى مدارس ثقافية وتيارات فكرية تدعم تحركا ا.

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
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استخدمت الدعاية ي العصر ٔالاموي مجموعة من الوسائل
الدعاية ال تتناسب وعصرها
ً
أوال :الخطابة
ُ ْ ُ
الخط َبة :لغة؛ ي بضم الخاء ،و ي ما ُيقال ع ى املن ﺮُ ،يقال:
َ َ
َ َ
ْ
ُ ْ
خط َب ع ى املن ﺮ خط َبة  -بضم الخاء -وخطابة ،وأما ِخط َبة  -بكسر
الخاء -فﻬ طلب نكاح املرأة .و ي مشتقة من املخاطبة ،وقيل :من
الخطب ،وهو ٔالامر العظيم؛ أل م كانوا ال يجعلو ا إال عندﻩ .قال ي
ويخط ُ ا
ذيب اللغة" :والخطبة مصدر الخطيب ،وهو يخطب املرأة
ِ
ّ
وخ ِطي  ...قلت :والذي قال الليث أن الخطبة مصدر
ِخطبة ِ
ُ
الخطيب ال يجوز إال ع ى وجه واحد ،وهو أن الخطبة اسم للكالم
الذي يتكلم به الخطيب ،فيوضع موضع املصدر ،والعرب تقول:
ٌ ْ
)(١٧
فالن ِخط ُب فالنة ،إذا كان يخط ا".
َ َ
َ
وقال ي القاموس ..." :وخط َب الخاطب ع ى ا ِمل ْن َ ﺮ خطابة
ُ
وخطبة بالضم ،وذلك الكالم ُخطبة ً
أيضا ،أو ي الكالم
بالفتح،
ُ
َ
ُ
)(١٨
ﱠ
َ
ٌ
املنثور املسجع ونحوﻩ ،ورجل خ ِطيب حسن الخطبة بالضم".
َ
َ ََ ُ َ ََ
وخطابا ،وهو الكالم ب ن متكلم
وقال ي املصباح" :خاطبه مخاطبة ِ
ُ
الخ َ
طبة -بضم الخاء وكسرها -باختالف
وسامع ،ومنه اشتقاق
َ َ
معني نُ ،
َ
فيقال ي املوعظة :خطب القوم وعل م من باب قتل،
ُ
ُ
ُ
خطبة -بالضم  ،-و ي فعلة بمع مفعولة ...وجمعها خطب ،وهو
َ َ
خطيب القوم إذا كان هو املتكلم ع م ،وخط َب املرأة إ ى القوم إذا
ْ
)(١٩
الخطبة  -بالكسر.
طلب أن ي وج م م ،واختط ا ،والاسم ِ
ً
ُ
ً
ّ
اصطالحا :ﱠ
تضمن وعظا
أما
عرفها بعضهم بأ ا :الكالم املؤلف امل ِ
ً )(٢٠
وإبالغا .ولكن ي هذا التعريف إجمال دون تفصيل .وأوضح منه
تعريف من قال :إ ا قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة،
من شخص معتقد فيه ،والغرض م ا ترغيب الناس فيما ينفعهم
من أمور معاشهم ومعادهم (٢١).ﱠ
وعرف بعض املعاصرين الخطابة:
بأ ا ّ
فن من فنون الكالم ،يقصد به التأث ﺮ ي الجمهور عن طريق
ً )(٢٢
السمع والبصر معا.
والخطابة صفة راسخة ي نفس املتكلم يقدر ا ع ى التصرف
ي نفوس السامع ن وحملهم ع ى ما ُيراد م م ب ﺮغي م وإقناعهم.
فالخطابة مردها التأث ﺮ ي نفس السامع مخاطبة وجدانه وإثارة
ً
إذعانا ويسلم به
إحساسه لألمر الذي ُيراد منه ليذعن للحكم
ً
تسليما (٢٣).وعليه فإن غاية الخطابة الك ﺮى ي تحويل ٔالافكار
الذهنية الجامدة إ ى عواطف يشتغل ا السامع ،ويتصرف بتأث ﺮها
ً
تصرفا فيما ال قبل له به فيما يكون ي حالة اليق ن العادي.
فاألفكار ال تقطن الذهن مهما سمت وشرفت تبقى دون تأث ﺮ ع ى
سلوك ٕالانسان إذا لم تنتقل من فكرة يع ا ي ذهنه بالمباالة إ ى
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تستخدم الدعاية كل الوسائل املتاحة للوصول إ ى الجماه ﺮ
املس دف للتأث ﺮ فيه وتختلف الوسائل الدعائية ً
تبعا لألهداف
املرسومة ،واملضمون الدعائي ،والخطة الدعائية ومهارة وقدرة
القائم ن ع ى شؤون الدعاية ،ولهذا تختلف الدعاية من حيث
الوسائل املستخدمة من عصر إ ى آخر ،إال أ ا كلها دف إ ى
مقارعة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة ،والوصول باملضمون
الدعائي إ ى أبعد مدى يمكن الوصول إليه ً
وفقا لإلمكانات املتاحة.
وبظهور ٔالاحزاب املتصارعة وتبلور اتجاها ا الفكرية ،راح كل م ا
ً
يس ى لجلب ٔالانصار واملؤيدين مستعمال كل الوسائل املمكنة للتأث ﺮ
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جمهوري ال تورث فيه الخالفة ،بل يتم الوصول إل ا بطرق
ديمقراطية بواسطة الانتخاب ،وعدوا ٔالاموي ن مغتصب ن للخالفة
حكمهم ورفضوا التحكيم
ينب ي مجاهد م ومجاهدة َم ْن ارت
ألنه عدول من تحكيم ﷲ إ ى تحكيم الناس (١١).وقد اتسم الخوارج
بالتضحية وبذل أنفسهم ي سبيل تحقيق مبدأهم وفكر م ،وفنيت
)(١٢
عصبي م القبلية والجنسية ي عقيد م املذهبية.
ً
رابعا :حزب الزب ﺮي ن
ُينسب هذا التيار إ ى عبد ﷲ بن الزب ﺮ ،ظهر هذا الحزب بعد
تو ي يزيد الخالفة ،وعقب موت الحس ن )ر ﷲ عنه( اعتصم
عبد ﷲ ي مكة ودعا لنفسه بالخالفة ،وقد خضعت له الحجاز
والعراق وخراسان واليمن واستمر إ ى أن تمكن الحجاج من
محاصرته ي مكة وقتله سنة ٧٣هـ (١٣).ب الزب ﺮيون نظري م
السياسية ع ى أساس أن الخالفة ينب ي أن تكون ي قريش ،وأن
يتوالها أحد أبناء الصحابة ٔالاول ن يختارﻩ املسلمون بالشورى ،وأن
تكون حاضرة الخالفة الحجاز كما كانت ي عهد الخلفاء الراشدين.
لذلك اعتصم بمكة وطرد ٔالاموي ن من املدينة وسم نفسه
)(١٤
العائذ.
ً
خامسا :حزب املوا ي
"املوا ي" كلمة تطلق ع ى كل َم ْن دخل ٕالاسالم من غ ﺮ العرب،
وسم العجم موا ي ألن بالدهم فتحت عنوة بأيدي العرب .وظهر
هذا الحزب نتيجة موقف الدولة ٔالاموية املتعصب للعرب وتقديمهم
ع ى غ ﺮهم ي الوظائف العامة ،مما أدى إ ى نقمة املوا ي ع ى العرب
عامة وع ى ب أمية خاصة (١٥).ونتيجة لبغضهم وتذمرهم من ب
أمية نجدهم يشاركون ي كل الثورات ال قامت ضد ٔالاموي ن،
فظاهر قسما م م العلوي ن وقسم آخر ساند الخوارج ،وساهموا ي
تقويض أركان دولة ب أمية ورفعوا العباسي ن إ ى الحكم ،وبذلك
)(١٦
بدأ الفرس صفحة جديدة ي عالقا م مع العرب.
وخالصة القول؛ أن هذﻩ الاتجاهات السياسية املتناحرة ،من
أجل الوصول إ ى الحكم أو البقاء فيه مارست حمالت دعائية
شعواء لم تنضبط ي حاالت كث ﺮة بضوابط الشرع ٕالاسالمي ،بل
استخدمت التحريف وال ييف والاختالق ،وٕالاشاعات املغرضة
م ﺮرة لنفسها أ ا ي ساحات القتال.

ع ى الجماه ﺮ وتغي ﺮ اتجاها م .ويمكن تقسيم الوسائل الدعائية
ال استخدم ا التيارات املتصارعة ي العهد ٔالاموي إ ى نوع ن
وسائل أولية ووسائل مساعدة .ونتناولها ي املطلب ن التالي ن:
)الوسائل ٔالاولية  -الوسائل الثانوية(.
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وتنج م من عقاب ٔالاعمال السيئة ،قاتلهم ﷲ أفال يؤفكون
فأي هؤالء الفرق يأهل املدينة تتبعون أم بأي مذاه م تقتدون وقد
بلغ أنكم تنتقصون أصحابي قلتم هم شباب أحداث وأعراب
جفاة ويحكم يأهل املدينة ،وهل كان أصحاب رسول ﷲ وآلة
ً
املذكورون ي الخ ﺮ إال ً
شبابا أحداثا .أما وﷲ إني لعالم بتتابعكم
فيما يضركم ي معادكم ولوال اشتغا ي بغ ﺮكم عنكم ما تركت ٔالاخذ
فوق أيديكم شباب ،وﷲ مك لون ي شبا م غضيضة عن الشر
أعي م ،ثقيلة عن الباطل أرجلهم ،أنضاء عبادة وأطالح سهر ،باعوا
غدا بأنفس ال تموت ً
أنفسا تموت ً
ً
أبدا ،قد نظر ﷲ إل م ي جوف
الليل منحنية أصال م ع ى أجزاء القرآن كلما مر أحدهم بآية من
ً
ذكر الجنة بكى شوقا إل ا ،وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة
كأن زف ﺮ جهنم ب ن أذنيه ،قد أكلت ٔالارض رك م وأيد م وأنوفهم
وجباههم ووصلوا كالل الليل بكالل ال ار ،مصفرة ألوا م ناحلة
أجسامهم من طول القيام ،وك ﺮة الصيام ،مستقلون لذلك ي جنب
ﷲ موفون بعهد ﷲ منجزون لوعد ﷲ ،ح إذا رأوا سهام العدو
وقد فوقت ورماحهم وقد أشرعت وسيوفهم وقد انتضيت وبرفت
الكتيبة ورعدت بصواعق املوت استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد ﷲ
ولم يستخفوا بوعيد ﷲ لوعيد الكتيبة ،ولقوا شبا ٔالاسنة وشائك
السهام وظبات السيوف بنحورهم ووجوههم وصدورهم ،فم
الشاب م م ً
قدما ح اختلفت رجالﻩ ع ى عنق فرسه واختضبت
محاسن وجهه بالدماء ،وعفر جبينه بال ﺮى ،وانحطت عليه ط ﺮ
السماء وتمرقته سباع ٔالارض ،فطوبى لهم وحسن مآب فكم من
ع ن ي منقار طائر طاملا بكى ا صاح ا ي جوف الليل من خوف
ﷲ ،وكم من يد قد أبينت عن ساعدها طاملا اعتمد عل ا صاح ا
ً
ر ً
وساجدا ،وكم من وجه رقيق وجب ن عتيق قد فلق بعمد
اكعا
الحديد ،ثم بكى وقال آﻩ آﻩ ع ى فراق ٕالاخوان رحمة ﷲ ع ى تلك
)(٢٧
ٔالابدان وأدخل أرواحهم الجنان".
ومن هنا يمكن القول؛ بأن الخطبة كانت أهم عنصر دعائي ي
العصر ٔالاموي للخليفة أو الوا ي أو الثائر ع ى السواء ،بحيث يمكن
التأريخ للعصر وتفس ﺮﻩ من خالل الكم الهائل من الخطب ال
قيلت فيه وقامت بالدعاية لقائل الخطبة وأتباعه ،ونتج عن طغيان
الهدف الدعائي ع ى الخطبة ،أن تحولت الخطبة الدينية خطبة
الجمعة إ ى خطبة سياسية .وبعد زوال الدولة ٔالاموية لم ينته
تحويل خطب الجمعة إ ى غرض سياﺳ  ،بل أصبح من شعائر
الاع ﺮاف بالحاكم هو الدعاء له ي خطبة الجمعة ،وال زال ذلك
ً
ساريا ح ٓالان ي بعض الدول الاسالمية.
ً
ثانيا :الشعر
يعت ﺮ الشعر من وسائل ٕالاعالم ٔالاو ى ال عرفها العرب ،وكانت
أدا م الوحيدة ي التعب ﺮ عن رأي القبيلة ،وإذاعة أخبارها ومآثرها،
وكان بمثابة الجريدة اليومية ال تتضمن أخر ٔالاخبار والتحليالت
السياسية ،ومهمته الحفاظ ع ى سمعة القبيلة .وكانت معلقات
الشعراء العرب ال تعلق ع ى الكعبة بمثابة ٕالاعالن وٕالاشهار الذين
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شعور يحول الفكرة الجامدة إ ى عمل حاسم .و ذا فالخطابة ي
جوهرها أسلوب يعمد إ ى بث حالة نفسية أو يق ن وجداني حاسم
ال يتمكن املرء أن يتحرر منه بل يندفع بتأث ﺮﻩ وقدم ع ى أعمال
ً
)(٢٤
أحيانا كث ﺮة ما يسميه الناس بطولة.
فائقة تبلغ ي
وت ّ
عد الخطابة أداة الدعاية للدولة ٔالاموية وخصومها ع ى
السواء ،وبازدهار الخطب السياسية الدعائية فقد َعرف العصر
ٔالاموي ما يمكن تسميته باملناظرات الخطابية ،حيث كانت الخطبة
تحل محل السالح ي موضع ال مجال فيه الستعمال هذا ٔالاخ ﺮ،
ً
وحينئذ يتم التحارب بالخطب بديال عن السالح .وقد اش ر الحجاج
بن يوسف الثقفي بالشدة مع الفصاحة ،وخطبه كث ﺮة ،م ا خطبته
ح ن قدم الكوفة فأتاها ً
ملثما ،وصعد املن ﺮ ،وحسر اللثام عن
وجهه وأنشد :أنا ابن جال وطالع الثنايا  ..........م أضع العمامة
تعرفوني صليب العود من سف ى نزار ........كنصل السيف وضاح
ً
ً
الجب ن ،ثم بدأ يقول "إني وﷲ ألري
أبصارا طامحة وأعناقا
ً
ورؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها وإني صاح ا ،وإني
متطاولة،
)(٢٥
ألنظر إ ى الدماء ت ﺮقرق ب ن العمائم والل ى" .ويالحظ أن الحجاج
اعتمد أسلوب ال ﺮهيب ي دعايته ولم يعمد إ ى ٕالاقناع الهادئ
ً
معتمدا ع ى الخيال
كوسيلة ،بل أثار أمامهم الصور املرعبة
والعاطفة.
و ي خطبة لإلمام ع ي )كرم ﷲ وجهه(؛ بعد أن أغار ٔالامويون
ً
مخاطبا اتباعه" :أال وإني قد دعوتكم إ ى قتال هؤالء
ع ى ٔالانبار قال
ً
ً
ليال و ًاراً ،
وسرا وإعالنا وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم
القوم
فو ﷲ ما غزي قوم قط ي عقر دارهم إال ذلوا ،فتواكلتم وتخاذلتم
عجبا ً
ح شنت عليكم الغارات وملكت عليكم ٔالاوطان .فيا ً
عجبا
وﷲ يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤالء القوم ع ى
ً
ً
فقبحا لكم ً
غرضا
وترحا ح ن صرتم
باطلهم ،وتفرقكم عن حقكم
ُ
َْ
ْ
ُ
َ
ْ
ﷲ
ُيرمى ُيغار عليكم وال تغ ﺮون ،وتغزون وال تغزون ،ويع
َ ُ
وترضون ،فإذا أمرتكم بالس ﺮ إل م ي أيام الحر قلتم هذﻩ َحما ﱠرة
ْ
القيظ ،أمهلنا ينسلخ عنا الحر ،وإذا أمرتكم بالس ﺮ إل م ي الشتاء
َ
صبا ﱠ ُة ُ
الق ّ ِر أمهلنا ينسلخ عنا ال ﺮد ،كل هذا فر ًارا من الحر
قلتم هذﻩ َ ر
والقر تفرون فأنتم وﷲ من السيف أفر يا أشباﻩ الرجال ،وال رجال
ٔالاطفال عقول ربات الحجال ،لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم
ندما وأعقبت ً
معرفة ،وﷲ جرت ً
سدما ...قاتلكم ﷲ .لقد مألتم
ً
ُ
ً
قل ْ
أنفاسا،
قي ًحا ،وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب ال ﱠ ام
وأفسدتم ع ى رأيي بالعصيان والخذالن ح لقد قالت قريش  :إن
َ
)(٢٦
ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن ال رأي مل ْن ال يطاع.
ونالحظ أن ٕالامام ع ي )كرم ﷲ وجهه( لم يصرفه ٔالاداء الف
عن العناية بالواقع النفﺴ للمدعوين ،ورغم النقمة عل م إال أنه
توسل إل م بما يث ﺮ عواطفهم املكبوتة ،وحاول است اض هممهم.
ومن أحسن خطب الخوارج ي هذا املقام خطبة أبي حمزة
الشاري ملا قدم املدينة قال" :قليلة عقولهم قد قلدوا أهل بيت من
العرب دي م وزعموا أن موالا م لهم تغن م عن ٔالاعمال الصالحة
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ونظام الوفود والبعثات من أشكال الاجتماعات ال تستعمال
الدعاية السياسية لتحقيق التقارب والتجاوب ب ن رجل الدعاية
والجمهور ،وإذا تحقق التجاوب وضمن رجل الدعاية مستمعيه
يتحول ٔالانصار من مجال الدعاية إ ى مجال الاس واء ،ويزيد من
ذلك مكان الاجتماع ،وكان ي الغالب قصر الخالفة ،حيث يحاط
الوفد بكافة ألوان الكرم والضيافة .كما يلعب الجو املحيط
بالخليفة ون ﺮات صوته ومظهرﻩ وتلويحاته وإشاراته ً
دورا ي نفوس
السامع ن ،مما يجعلهم ال يخرجون من عندﻩ إال وقد غدوا أك ﺮ
ً
ً
واقتناعا بوجهة نظرﻩ.
تأييدا للخليفة
أما البعثات ،فﻬ الصورة املقابلة ألسلوب الوفود وهم أفراد
يرسل م الخليفة أو الداعية إ ى َم ْن يريد تبليغهم رسالته .وقد
اعتمد الن ) - (كما مر معنا -هذا ٔالاسلوب ي رسائله ال أرسل
ا إ ى امللوك ؤالامراء ً
داعيا إياهم إ ى ٕالاسالم ،وكانت هذﻩ الحركة
من أعظم ما عرف التاريخ ،و ي أشبه ما تكون بالزيارات الرسمية
مع الفارق ً
طبعا (٣٣).وقد برع الشيعة ي استخدام أسلوب البعثات
ً
لنشر دعو م ،خاصة ي منطقة خراسان ال ازداد تذمر الناس ف ا
وسخطهم من الدولة ٔالاموية .وقد أعد أئمة الشيعة الدعاة
وأرسلوهم ع ى شكل بعثات إ ى جميع ٔالامصار الاسالمية يحثون
الناس ع ى اعتناق املذهب الشي ي (٣٤).واستطاعوا من خالل هذﻩ
البعثات أن يجلبوا إل م كث ًﺮا من املعتدل ن الذين سارعوا
ً
جنودا ي جيش العباسي ن
باالنضمام إ ى الدعوة العباسية ،وكانوا
الذي أسقط الخالفة ٔالاموية.
ً
رابعا :املناقشات واملناظرات
مكتسبات ٕالانسان الفكرية والثقافية ي ي الغالب ثمرة نقاش
وحوار ،فكل إنسان ينتم إ ى مجموعة يناقش معهم القضايا
ً
ابتداء من الجماعة املحيطة بالفرد من
العامة ،ونشأ الرأي العام
أصدقائه ومعارفه .والدعاية بمحاول ا التأث ﺮ بالرأي العام تتدخل
بمجاالت النقاش واملوضوعات املثارة .وتعمل ع ى التأث ﺮ ع ى
ٓالاخرين ودفعهم إ ى اتخاذ وجهة معينة ،ولهذا تعت ﺮ املناقشات من
ً
شيوعا ي تقدم ٓالاراء والتعب ﺮ ع ا وشيوعها
أقدم الطرق وأك ﺮها
ب ن الناس .ومحادثات الناس ونقاشا م صور وأشكال ،فقد تكون
بالصدفة ،وقد تكون محادثات منظمة .وقد تتناول هذﻩ املحادثات
أعراض الناس وقد يتحول ذلك إ ى حملة همس منظمة إ ى معظم
أفراد املجتمع ،وتعتمد تلك الحمالت ع ى الشائعات ال يشيعها
املغرضون ،ويطرأ عل ا أثناء تداولها وتنقلها كث ﺮ من التحريف
والتضخيم واملبالغة عن قصد أو عن غ ﺮ قصد .ومهما كان موضوع
الحديث فقد يتصل بالناحية الشخصية ويع ﺮ عن الرأي الشخ
)(٣٥
ويستميل ٔالاشخاص ،وقد يؤثر كل إنسان ي محدثيه ويتأثر م.
ً
ونظرا لنمو العقل العربي وازدهارﻩ ي العهد ٔالاموي نتيجة
الصراع الفكري والسياﺳ والعقائدي ب ن ٔالاحزاب السياسية
وحرصها ع ى استمالة ٔالانصار واملؤيدين من جهة ،ومناخ حرية
الرأي السائد من جهة ثانية .ف ﺮزت وغدت الحوارات واملناظرات
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ُعرفا اليوم ،ألن العرب كانوا يعلنون ويشهرون ويمارسون الدعاية
السياسية من خالل تلك املعلقات ال سبقت ظهور ٕالاعالن
وٕالاشهار والدعاية بآالف السن ن .ولهذا نجد القرآن الكريم يأتي بلغة
العرب ويتحداهم ي فصاح م ال كانوا يتفاخرون ا ويرد ع ى
)(٢٨
ادعاءا م ودعايا م بأوضح بالغ وأفصح بيان.
وخالل العهد ٔالاموي ،اق ﺮن الشعر بالسياسة بعد مقتل
الخليفة عثمان )ر ﷲ عنه( وما تال ذلك من ف ن وحروب
وصراعات ع ى السلطة ،كان الشعر من أبرز وسائل الدعاية لدى
كل فريق من الفرق .وكان ب أمية أقدر الاتجاهات السياسية
استمالة للشعراء بحكم وجودهم ي السلطة ،فكان كث ﺮ من
الشعراء يناصرون ٔالاموي ن ً
حبا ي أعطيا م أك ﺮ من وال م لهم .أما
شعراء ب هاشم وشعراء الخوارج ،فقد كانوا أخلص ملذاه م
واتجاها م الفكرية م ه ن عن الطمع واملال والسلطان ،ولذلك
اتسم شعرهم باإلخالص والصدق (٢٩).ورغم قسوة بعض الحكام
ٔالاموي ن وتعق م للثوار والداع ن إ ى الثورة ،فقد جهر كث ﺮ من
الشعراء بما يجيش ي نفوسهم من سخط وتحريض ،ذلك أن اغلب
شعراء املعارضة ثائرون محاربون فهم ال يخشون جريرة املقال ،ألن
الذي يشهر سيفه ليس أهون عليه من أن يشهر لسانه ،وأن جهر
بعض الشعراء َ
مم ْن ليسوا ي منعة من الحكام بعض ما اختلج ي
نفوسهم من تنديد وهجاء يقابلون بحلم الحكام إلطفاء ما م من
)(٣٠
موجدة لعل ذلك يردهم عن البغض والحقد.
وكان معاوية )ر ﷲ عنه( أول من اس ن سياسة العفو عن
املخالف ن وتبعه من جاء بعدﻩ ،فقد كان كث ﺮ الحلم ع ى الشعراء
حيث ال ينتظر حلم ألنه أخذ سياسة است ا من قوله" :أنا ال أضع
سيفي حيث يكفي سوطي ،وال أضع سوطي حيث يكفي لساني،
ولو كانت بي وب ن الناس شعرة ملا تقطعت ،فإن شدوها أرخي ا،
)(٣١
وإن أرخوها شدد ا".
ً
ثالثا :الوفود والبعثات
عمل ٔالامويون ع ى كسب ٔالانصار ؤالاشياع عن طريق نظام
الوفود الذي استحدثه معاوية )ر ﷲ عنه( أسوة بالوفود ال
جاءت إ ى الرسول ) (مبايعة إياﻩ ،وكان معاوية يطلب من عماله
باألمصار إرسال تلك الوفود جماعات وفرادى إ ى عاصمة الخالفة،
ً
بل كان يتوجه هو
أحيانا بنفسه إ ى تلك الجماعات .وقد ك ﺮت
الوفادة ع ى الخلفاء ي ذلك العصر ،إما لرفع شكوى ،أو للمدح ،أو
إلعالن النصر والتأييد ،وقد يدعو الخليفة بعض الوفود إليه ليعقد
ً
حبل مود م أو يعات م ع ى بادرة م م .وعادة ما كان الوافدون من
كبار املتكلم ن املجيدين ،إذا تكلموا ألقوا كالمهم ي لسان مب ن،
وقول حكيم ،وإذا اع ﺮض عل م سددوا وأتوا بأحسن الخطاب ،قال
ابن عبد ربه ي الوفادة" :إ ا مقامات فضل ومشاهدة حفل ،يتخ ﺮ
لها الكالم ،وتستعذب ٔالالفاظ ،وتستجزل املعاني" ...وال بد للوافد
عن قومه أن يكون عميدهم ،وزعيمهم الذي عن قوسه ي عون
)(٣٢
وعن رأيه يص ﺮون.
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ً
صورا شائعة بك ﺮة إ ى درجة أن الفقهاء،
كأشكال لالتصال
ؤالادباء ،والشعراء ،والدعاة ،والساسة كانوا يتناظرون ي ٔالاسواق
والطرقات ،واج د كل خصم ي البحث عن أدلة تدعم وجهة نظرﻩ،
ً
ً
واسعا
والتنقيب عن أدلة خصمه لدحضها ،مما أعطى مجاال
ً
ومناخا ً
مالئما ل ﺮعرع الدعاية.
وقد برع الخوارج ي هذا الفن بشكل خاص .فجادلوا ٕالامام ع ي
كرم ﷲ وجهه وابن عباس )ر ﷲ ع م( .وروى أن عبد امللك بن
مروان أتى برجل م م فجعل يبسط له من قولهم ويزين له من
مذه م بلسان طلق وألفاظ بينة ومعان قريبة ح قال :عبد امللك
"كاد يوقع ي خاطري أن الجنة خلقت لهم وأنا أو ى بالجهاد م م...
ثم رجعت إ ى ما ثبت ﷲ ع ى من الحجة وقرر ي قل من
الحق" (٣٦).وهذا واحد من عام م فما بالك بزعما م ويشيد امل ﺮد
)(٣٧
ي كتابه الكامل بقدر م ع ى الجدال واستظهار ٔالادلة وال ﺮاه ن.
إال أن مغاال م ي الجدل أدى إ ى انقسامهم إ ى فرق عديدة
كاالزارقة ،والنجدية ،والصفرية ،وٕالاباضية ،وقد شكا زيد بن
جندب من هذا الاختالف فقال:
قل للمحل ن قد قرت عيونكم
لفرقة القوم والبغضاء والهرب
كنا أناسا ع ى دين ففرقنا
طول الجدال وخلط الجد باللعب
ً
ما كان أغ رجاال ضل سع م
عن الجدل وأعناهم عن الخطب
ً
مضطربا
إني ألهونكم ي ٔالارض
)(٣٨
ما ي سوى فرﺳ والرمح والنشب
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رسمية ي الدولة .و ي سنة ٧٠هـ و ي قضاء مصر عبد الرحمان بن
حج ﺮة وكان له إ ى جانب القضاء القصص ،ويذكر أن الخليفة عبد
امللك بن مروان عزل أبا إدريس الخوالني عن القصص وأقرﻩ ع ى
)(٤١
القضاء فقال" :عزلتموني عن رغب وتركتموني ي رهب ".
وكان القصص ُيلقى ي املساجد ،و ي ميادين القتال ،ويتوالﻩ
ٌ
رجال أعدوا له واختصوا به ،ومكان م كب ﺮة ي الدولة أل م يقومون
مقام الوزراء .وقد استخدمت املعارضة ً
أيضا سالح القصص للدفاع
عن أفكارها واستمالة ٔالانصار ،مع تفوق لألموي ن بحكم قدر م
ع ى اجتذاب القصاص باألموال والهبات (٤٢).ويتضح دو القصة ي
الدعاية آنذاك ويمكن تشب ها بالصحافة الحزبية ي الوقت الحاضر
من حيث ٔالاهمية والوظيفة السياسية ال تضطلع ا.
ً
سادسا :الكتاب
الكتاب وسيلة هامة للتثقيف وتحصيل املعرفة ،وأداة مهمة
لتكوين أراء املثقف ن ،والتأث ﺮ عل م باعتبارها الطبقة الرائدة ي
الرأي العام .ونال ه ﺮودوت لقب "أبو التاريخ" بما كتبه من تاريخ
غذى الحضارة ٕالانسانية ،إال أنه وصف بالصحا ي املأجور للدولة
ً
سائدا ي عصرﻩ من
ٔالاثينية .ومع ذلك أن ه ﺮودوت آمن بما كان
)(٤٣
أفكار ،وناصرها ،ولو لم يكن ذلك دعاية منه للسلطة.
والتاريخ ٕالاسالمي زاخر باملؤلفات التاريخية ؤالادبية ال
تستشف م ا الدعاية بوجه ا التأييد لجهة وٕالاساءة ألخرى ،فكتب
الحديث مليئة باألحاديث املوضوعة ً
عمدا ،م ا ما يخدم ٔالاموي ن،
وم ا ما يؤيد العلوي ن ،وم ا ما يناصر الشعوبية ،باإلضافة إ ى ذلك
ألفت كتب للدعاية ككتب الكهانة والتنبؤات واملالحم.
ً
ً
وكما كانت الكتب التاريخية خاصة
سالحا لب أمية فقد
استخدمت ضدهم ،فقد تحامل عل م املؤرخون ي العصر العباﺳ
نتيجة تعصب العباسي ن ،والفرس ،واملوا ي ،ومحاولة م م لطمس
معالم هذا العصر .والسبب ي ذلك أن أغلب الذين أرخوا للعهد
ٔالاموي هو تأخر التدوين التاري ي إ ى أواخر العصر ٔالاموي ،وجل
مصادر العهد ٔالاموي مصادر عباسية كت ا مؤلفوها وهم متأثرون
بنفوذ العباسي ن ودعاي م وأفكارهم ،كما أن ً
جزءا كب ًﺮا من آثار
ٔالاموي ن طمست وشوهت محاولة من العباسي ن للقضاء ع ى
)(٤٤
حضار م وتشويه صور م لدى الخاصة ؤالامة.
ويلحق بالكتب املكتبات ال كانت تستغل لل ﺮويج ألفكار معينة
إضافة إ ى مهم ا ٔالاساسية بتوف ﺮ العلم ملرتاد ا ،وكان خلفاء ب
أمية يحتفظون بمكتبات ي قصورهم .اخرج ابن سعد عن عبد
ُ
ً
معمرا قال" :كنا نرى أنا قد أك ﺮنا ع ى الزهري
الرزاق قال سمعت
ُ
ُ
ح قتل الوليد فإذا الدفاتر قد حملت ع ى الدواب من خزائنه من
ٌ
علم الزهري" (٤٥).ومن الخلفاء الذين أثر ع م إنشاء مكتبات خاصة
للدعاية املأمون ،فقد أنشأ بيت الحكمة للدعاية ألفكار املع لة،
كما فعل نفس ال ء الحاكم بأمر ﷲ الفاطم للدعاية للمذهب
الفاطم ٕالاسماعي ي.
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وواجه ٔالامويون هذﻩ املناقشات بنفس السالح ،فعمر بن عبد
العزيز ملا ثار الخوارج ي عهدﻩ لجأ إ ى مقارع م بالحجة ،وقد نجح
ي إقناع الرسل الذين أرسلهم زعيم الخوارج إليه ،ولكن املنية
عاجلته ولم يجن ثمار ما تم (٣٩).وكان الشيعة كالخوارج ينافحون
عن عقيد م واختلفوا وتجادلوا فيما بي م ،وجادلوا أصحاب الفرق
ٔالاخرى ،ومن أشهر مجادل م زيد بن ع ي بن الحسن مؤسس مذهب
الزيدية وقد قرر الكميت) (٤٠بأشعارﻩ امللقبة بالهاشميات نظرية هذا
املذهب .وعند قراءة شعرﻩ يخيل إليك أنك تقرأ مقالة ي املذهب
الزيدي تبسط أصوله وتدافع عنه بالحجج وال ﺮاه ن
ً
خامسا :القصص
تعد القصص من الوسائل ٕالاعالمية الهامة ي حياة الشعوب
منذ القديم أل ا تساهم بتأث ﺮها الوجداني ع ى ٕالاقناع ،ولذلك
استخدمت لإلرشاد والهداية كما هو الحال ي قصص ٔالانبياء عل م
الصالة والسالم .و ي العهد ٔالاموي ظهر القصص السياﺳ كوسيلة
دعائية بارزة ،فكانت القصة تروى مناجل مناصرة جهة أو إضعاف
الجهة املنافسة ،وصار لكل مذهب قصاصه الذين يروجون لعقيدته
وأفكارﻩ ونظرياته ي الخالفة .وقد أصبحت وظيفة القاص وظيفة
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باإلضافة إ ى هذﻩ الوسائل ٔالاساسية ال ذكرنا أهمها ،فقد
كانت هناك وسائل أخرى ال تقل أهمية عن سابق ا ونذكر م ا:
ً
أوال :الرسائل
من أهم الوسائل الدعائية ي عهد بنو أمية حيث كانت وسيلة
إعالمية تصل الخليفة بعماله ي أقاليمهم ،وبجنودﻩ ي امليدان ،كما
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كانت حلقة وصل ب ن الخليفة ورعيته ،لذلك كان صاحب ديوان
الرسائل يحتل مكانة مرموقة ب ن سائر الدواوين ٔالاخرى (٥٠).ويب ن ما
للرسائل من دور إعالمي بارز آنذاك ي ظل انعدام الوسائل ٔالاخرى
كالجريدة أو الصحيفة اليوم .كما استخدمت الرعية الرسالة وسيلة
لبث شكواها وشرح معانا ا للخليفة مما تعانيه من ظلم بعض
الوالة .فقد ُروي أن الحجاج قابل الصحابي الجليل انس بن مالك
ً
ً
ديدا
)ر ﷲ عنه( واسمعه
ووعيدا .فأرسل برسالة شكاﻩ ف ا
إ ى الخليفة عبد امللك بن مروان .جاء ف ا" :ولم أكن له منك ومنه
ً
أهال فخذ ي ع ى يديه وأع  ،فإني ام ن عليك بخدم لرسول
ﷲ) (وصحب إياﻩ والسالم عليك ورحمة ﷲ" .فرد عليه
الخليفة أما بعد" :فقد قرأت كتابك ،وفهمت ما كتبت من شكايتك
الحجاج ،وما سلطته عليك ،وال أمرته باإلساءة إليك ،فإن عاد إ ى
مثلها فاكتب إ ى بذلك".
كما استخدمت الرسائل كوسيلة اتصال بالخصوم واملعارضة
للتعب ﺮ عن وجهات نظرهم أو للرد عل م أو محاولة التأث ﺮ ع م وتغ ﺮ
آرا م ،ومن ٔالامثلة ع ى ذلك رسالة معاوية )ر ﷲ عنه( إ ى عبيد
ﷲ بن عباس يغريه باالنضمام إليه ،بعد أن تمكن من صد هجمات
جيش معاوية ،فلما كان الليل أرسل معاوية رسالة مع رسول يدعوﻩ
ف ا إ ى الانضمام إليه ويعدﻩ ويمنيه ،ونجحت خطة معاوية وانظم
عبيد ﷲ بن عباس إ ى معاوية ي الحال وترك قيادة جيشه ،وهذا
نص الرسالة" :إن الحسن قد راسل ي الصلح  ...وهو مسلم ٔالامر
ً
متبوعا ،وإال دخلت وأنت تابع،
إ ى ...فإن دخلت ي طاع ٓالان كنت
ولك إن جئت ٓالان أن أعطيك ألف ألف درهم عجل لك ي هذا
)(٥١
النصف ،وإذا دخلت الكوفة النصف ٓالاخر.
ً
ثانيا :الطراز
وهو عبارة عن كتابة زخرفية ع ى القماش تم اتسعت وصارت
تستعمل الكتابة ع ى الورق (٥٢)،ثم صارت تطلق ع ى املصنع الذي
تصنع فيه هذﻩ املنسوجات (٥٣).ويعد الطراز من الوسائل الدعائية
الهامة ي العهد ٔالاموي ،فقد استخدمه خلفاء ب أمية لتأكيد
سياد م وسيطر م ع ى مقاليد ٔالامور .ومن املعروف أنه من أ ة
امللك ،وفخامة السلطان ،ومذاهب الدول ،كما يذكر ابن خلدون أن
ترسم أسماء امللوك أو عالمات تختص م ي طراز أثوا م املعدة
للباسهم من الحرير أو الديباج أو ٕالابرسيم ،وذلك قصد التنويه
بلباسها من السلطان فمن دونه .أو التنويه َبم ْن يختصه السلطان
بملبوسه إذا قصد تشريفه بذلك أو واليته لوظيفة من وظائف
)(٥٤
دولته.
وكان الطراز أحد شارات الخالفة الثالث ،وال كان لها دور
خط ﺮ من الناحية السياسية والاقتصادية والدينية) :الخطبة،
والسكة ،والطراز( .وكان الخلفاء ال يقلدون أعمال دور الطراز إال
للثقات من وزرا م وموال م ،إذ كان ي يدهم خلع الخليفة بمجرد
ً
حذف اسمه من شريط الطراز ووضع اسم آخر بدال منه (٥٥).ويتضح
مما حظيت به الطراز من مكانة قيم ا ي الدعائية السياسية ملا لها
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ً
سابعا :املؤسسات التعليمية
تعمل املؤسسات التعليمية ع ى نشر العلم كمهمة أساسية ،إال
أ ا قد تلعب ً
ً
دعائيا للتأث ﺮ ع ى ٔالافراد وتكوين اتجاها م من
دورا
خالل ما تبثه من أفكار وأراء قصد ٕالاقناع ،وقد مر بنا من قبل أن
ً
موضوعيا فالبد أن يع ﺮ عن عقيدة ٔالامة
التعليم مهما كان
ً
وتوجها ا الك ﺮى ،فالتعليم يب الشخصية املتكاملة ،وبنقل م ﺮاثا
ً
ً
ً
وثقافيا ليس لألفراد دخل فيه .والدول الشمولية
وتقليديا
اجتماعيا
ال تفرق ب ن التعليم والدعاية ،وترى ضرورة تسخ ﺮ التعليم للدعاية
للنظام القائم ،ومن هذا املنطلق يصبح املعلم رجل دعاية ،ويعلم
ً
ً
سلفا
أفكارا وأراء محددة
الفرد كيف يفكر ودخل ي ذهنه
)(٤٦
وجاهزة.
ْ
َ
ويذكر التاريخ أن الفاطمي ن أول من أسسوا معاهد رسمية
للتأهيل املذه للدعاية للمذهب الفاطم  ،وقد تركزت هذﻩ
املؤسسات ي القصر الفاطم  ،واملساجد ،ودار الحكمة (٤٧).و ي
العهد ٔالاموي لم يكن هناك مؤسسات تعليمية رسمية باملع
املتعارف عليه ٓالان ،بل كان هناك أدباء مفكرون علماء يمارسون
شؤون التعليم ي املساجد الك ﺮى ،وانتعشت املذاهب السياسية
ال أشرنا إل ا ً
آنفا وانعكست تأث ﺮا ا ع ى العلماء وٕالاتباع باعتبار
ً
أن كال م م كان ً
تابعا لتيار مع ن ،فأنتجوا تراثا يعكس الحالة
السياسية لتلك الحقبة ،فمدرسة الحديث تأثر روا ا بالسياسة إ ى
درجة أن ٔالاحاديث ال كانت تنتقص من ب أمية تروى خارج
الشام ع ى عكس ٔالاحاديث ال كانت تمجد أو تع بشؤون ب
)(٤٨
أمية فكانت تروى داخل الشام.
كما ٌ
استغل التفس ﺮ ألغراض سياسية ،ولم يسلم الفقه من
ت ﺮير لبعض السياسات والرفض ألخرى ،بل تدخلت السياسة ح
ي املذاهب الفقهية ،وكان الخليفة يحمل ٔالامة ع ى مذهب
مع ن (٤٩).كما مزجت الاتجاهات ٔالاخرى أفكارها السياسية بالتعاليم
الدينية مما أوجد ً
جوا من املناظرات واملجادالت ي ش فروع
ً
ً
وعلميا كب ًﺮا .ومع أن املسجد كان
معرفيا
املعرفة ،مما يعد ثر ًاء
كمجلس للعلماء ومدرسة للمتعلم ن يتلقون فيه اللغة العربية
وأصول الدين ،إال أنه ً
أيضا كان بمثابة منتدى فكري سياﺳ
للسياسي ن الذين يتداولون ٔالافكار السياسية ،باعتبار أن السياسة
جزءا من الدين ولم تكن ً
ً
يوم ذاك كانت ً
خارجا عنه .ويمكن
شيئا
القول؛ أن التعليم والدعاية اختلطا ببعضهما البعض نتيجة
الرتباط الدين بالسياسة ،وكان العلماء تحركهم الرغبة الخالصة ي
الاج اد وإيجاد الحلول املالئمة للنوازل الطارئة.
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جسدﻩ ،كما أن مشاهدة ٔالازياء واملناظر يمكن من إحال ا إ ى عصور
أو أجناس مختلفة (٦٣).ويدخل ضمن الرموز الدعائية الشعارات
والشارات ،كالصليب ،واملنجل ،واملطرقة ،والهالل ،أو الرمز املجسد
للتحية ،وكذا الرموز املوسيقية ،كالسالم الوط  (٦٤).وتكمن أهمية
الرموز ي أ ا تصل إ ى الغاية القصوى لقدر ا ع ى تكثيف املذاهب
والنظم السياسية ،وتبسيطها بشكل يساعد ع ى سهولة إدراكها
وفهمها ،كما أ ا تش ﺮك جميعها ي أ ا تث ﺮ ً
جوا من القوة ال غ
ً
انطباعا بالتواجد املستمر يشد أزر املتعاطف ن،
عنه للدعاية وتعطي
)(٦٥
ويضعف من معنوية الخصوم.
واستخدام الرموز الدعائية ي العهد ٔالاموي بدأ ع ى يد معاوية
بن أبي سفيان )ر ﷲ عنه( عندما عرض قميص عثمان )ر
ً
ﷲ عنه( ي مسجد دمشق ملطخا بدمه ،وعرض أصابع زوجته وقد
ً
إمعانا منه ي
قطعت و ي تحاول أن ترد املعتدين عن زوجها ،وذلك
ً
ً
وتأكيدا لدعوته للمطالبة بدم عثمان ،وت ﺮيرا لخروجه
إثارة الناس،
)(٦٦
ع ى ٕالامام ع ي كرم ﷲ وجهه.
و ي موقعة صف ن وعندما كاد ٕالامام ع ي أن ينتصر رفع جند
معاوية املصاحف ونادى مناد م ﷲ ﷲ ي العرب ﷲ ﷲ ي
ٕالاسالم كتاب ﷲ بيننا وبينكم ،فانخدع بعض الكبار من أصحاب
ع ي ودعوﻩ إ ى الرضا بما يعرض أهل الشام فأبى وب ن لهم أ م
كائدون ال مخلصون .وأ م قد تحايلوا ملا أيقنوا الهزيمة أل م ليسوا
أصحاب دين وال قران .و ذا الاستخدام املتقن لهذﻩ الحيلة وجعل
القران كرمز نجح معاوية )ر ﷲ عنه( ي تجنب الهزيمة وإيقاع
الفرقة ب ن أتباع ع ي )ر ﷲ عنه( ،الذين عادوا وكث ﺮ م م قد
تحلل من بيعته ،ساخطون ع ى التحكيم -مختلفون فيما بي م-
يرددون ال حكم إال ﷲ ،ولذلك قال ع ي )ر ﷲ عنه(" :ملا
سمعهم كلمة عادلة يراد ا جور ،إنما يقولون ال إمارة وال بد من
)(٦٧
إمارة برة أو فاجرة".
ومن الرموز ال استخدمت ي العصر ٔالاموي الخاتم والعصا،
ً
فقد كانتا شارتا امللك وكان الخليفة يخرج عادة لصالة الجمعة
مرتديا ً
ً
ثيابا بيضاء وعمامة مرصعة بالجواهر ،ويلقي الخطبة وبيدﻩ
الخاتم والعصا باعتبارهما شارتا امللك (٦٨).ولم ينس ٔالامويون أهمية
املنشئات الحضارية ي الدعاية ،فقد بالغوا ي ٕالانفاق ع ى بناء
املساجد ،كما فعل عبد امللك عندما ب مسجد دمشق ،وإظهار
عظمة ٕالاسالم بمضاهاة ٔالابنية الب نطية ي القدس ،وتفننه ي بناء
)(٦٩
قبة الصخرة.
ً
وقد استغلت املعارضة أيضا الرموز ي دعاي ا فعبد ﷲ بن
الزب ﺮ ،ما أن أعلن نفسه خليفة ح سارع إ ى حمل الدرة مش ًﺮا
بذلك إ ى تأسيه بالخليفة العادل ُعمر بن الخطاب )ر ﷲ عنه(،
كما استغل قدسية مكة املكرمة واملسجد الحرام وأطلق ع ى نفسه
لقب العائذ كرمز دعائي يستند إ ى العاطفة الدينية الستقطاب
ٔالانصار واستمال م ،وال يقل قوة عن رمز الهاشمي ن الدعوة لرضا
من آل محمد (٧٠).واستخدم العباسيون الرموز للدعاية ففي أول
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من القدرة ع ى الانتشار ب ن قطاعات واسعة من الجماه ﺮ داخل
الدولة وخارجها ،وأينما وصلت تحمل ي طيا ا اسم الخليفة وتؤكد
ً
سيادته ،وخاصة ي أماكن املعارضة.
ً
ثالثا :السكة
ي الختم ع ى النقود بطالع من حديد نقش فيه اسم الخليفة
أو السلطان ،و ي إحدى شارات الخالفة ،ووسيلة من وسائل
الدعاية السياسية .فمنذ مقتل عثمان )ر ﷲ عنه( ظهرت
نماذج من النقود ع ى يد املطالب ن بالسلطة والثائرين ًّ
كل يس ى إ ى
تأكيد سلطته ،وأبرز مثال ع ى ذلك النقود ال ضر ا عبد ﷲ بن
ُ
الزب ﺮ ي يزد سنة ٦١هـ ونقش ع ى دائر ا عبد ﷲ بن الزب ﺮ أم ﺮ
)(٥٦
املؤمن ن.
وبعد استقرار ٔالاوضاع ولتحقيق الاستقالل الاقتصادي للدولة
ً
الاسالمية ،ورغبة من امللك ي إعادة حق ضرب النقود إ ى الخالفة
)(٥٧
ي شخص الخليفة كمظهر من مظاهر السلطان واملركزية.
)(٥٨
ً
وإرضاء للشعور الدي والسياﺳ للشعوب العربية وٕالاسالمية
وال كان أك ﺮ معامال م بالنقود الب نطية (٥٩).ولعدم ضبط معيار
النقود املستخدمة وظهور تزييفهاً ،
وردا ع ى ٕالام ﺮاطور الروماني
الذي أرسل دد بنقش سب الن ) (ع ى النقود كرد فعل ع ى
تعريب الطراز ،انشأ عبد امللك بن مروان د ًارا لضرب النقود ،وأمر
بسحب العملة من جميع أنحاء الدولة ،وضرب بدلها عملة جديدة
)(٦٠
من الذهب والفضة وذلك سنة ٧٧هـ.
ً
وبذلك صار الدينار ٕالاسالمي ذا مسحة عربية بعيدا عن
التأث ﺮات الب نطية املسيحية ،وكانت توجد ع ى الدينار صورة رجل
واقف يحمل بيدﻩ ً
سفيا (٦١)،ومن الجانب الدعائي فالصورة تمثل
ٕالامامة عند املسلم ن والسيف رمز للجهاد ،واللحية داللة ع ى
الال ام بتعاليم ٕالاسالم .وكانت هذﻩ ي العملة الوحيدة ال ُسمح
ً
مظهرا من
بتداولها وسحبت كل ما عداها من العمالت ،فقد مثلت
مظاهر سيادة الدولة ي عهد عبد امللك بن مروان ،و ي تداولها
وانتشارها دعاية للدولة ٔالاموية ي يد كل َم ْن يحملها سواء انتسب
إ ى ٔالاموي ن ،أو املعارضة ،أو الرومان.
ً
رابعا :الرموز
ح يجسد املرء الخ ﺮة ٕالانسانية املعقدة ي ء محسوس،
يمكن أن يتذكرﻩ بسهولة إذا لجأ إ ى الرموز ال ما ي إال تبسيط
للحقائق املجردة .وللرموز عالقة وثيقة باالتجاهات املرغوبة أو غ ﺮ
املرغوبة ،بل ي إحدى مكونا ا ،كما أن استخدامها ً
غالبا ما يث ﺮ
استجابات عاطفية قوية لدى الجمهور .أي أن القوالب املصبوبة
ال نكو ا ألنفسنا تزودنا باتجاهات عملية دائمة تدفعنا التخاذ
إجراءات معينة بالنسبة لألفكار ؤالاشياء والناس (٦٢).ومن أهم ما
يم الثقافات عن بعضها البعض الاستخدام املجازي للرموز
الاجتماعية
وتتعدد أشكال الرموز ،فاملنشئات واملنجزات الحضارية تحمل
ي طيا ا ً
نوعا من ٕالاشادة بمستوى التقدم الحضاري والعلم الذي
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مفادﻩ "ال تشد الرحال إال إ ى ثالثة مساجد ...املسجد الحرام
ومسجدي ومسجد بيت املقدس" ...(٧٦).وهو يقوم لكم مقام املسجد
الحرام.
وهذﻩ الصخرة ال يروى أن رسول ﷲ ) (وضع قدمه عل ا
ملا صعد إ ى السماء تقوم مقام الكعبة (٧٧).إال أن بعض املؤرخ ن
يشككون ي صحة هذﻩ الرواية بحكم الانتماء الشي ي لليعقوبي
وبغضه لألموي ن .وقد أكد هذا السبب املؤرخ املقدﺳ املتو ى سنة
٩٨٥م حينما وضحه أثناء مناقشته مع عمه )البناء( بخصوص
العمارة ٔالاموية ي عهد الخليفة عبد امللك بن مروان وولدﻩ الوليد،
حيث يقول ي ذلك ما نصه ع ى لسان عمه" :أال ترى أن عبد امللك
ملا رأى عظم قبة )القيامة( وهيئ ا خ أن تعظم ي قلوب
املسلم ن فنصب ع ى الصخرة قبة ع ى ما ترى"ً (٧٨).
وأيا كان السبب
صرف الحجاج عن الكعبة أو مضاهاة الب نطي ن ي أبني م ،فإننا
نلحظ الجانب الدعائي ي هذا العمل املعماري الفذ.
ً
سادسا :اللواء
لغة :قال ابن منظور ي مادة "لوى" أن اللواء والعلم والجمع
ألوية وألويات ،جمع الجمع قال جمع النوا ألويا ا ،و ي الحديث
لواء الحمد بيدي يوم القيامة .اللواء الراية ال يمسكها إال صاحب
الجيش (٧٩)،ؤالالوية كما عرفها الرازي ي مختار الصحاح ي:
"املطارد و ي دون ٔالاعالم والبنود" (٨٠).و ي الحديث لكل غادر لواء
يوم القيامة ،أي العالمة يشهر ا ي الناس ألن موضوع اللواء شهرة
مكان الرئيس .أما "ابن سيدﻩ" فقد ذكر بأن الغاية :الراية وقد
غييت غاية ،عمل ا ،وأغيي ا ،نصب ا ،والعلم الراية والجمع أعالم،
وكذلك العقاب و ي أن وقيل ي العلم الضخم (٨١)،إ ى أن ٔالاعالم
)(٨٢
ي الرايات ال خلف وفوق السلطان.
ويحدثنا أبو حيان عن اللواء ي قصة الهجرة ولعله أول لواء
يرفع ي ٕالاسالم ،يقول" :ملا هاجر رسول ﷲ ) (ولحق به بريدة
بعد أن أسلم قال الن ) (ال يدخل املدينة إال ومعه لواء قال
فجعل بريدة عمامته ثم ش ﺮها ي رمح ،ثم م ب ن يديه ،ثم دخل
ً
مالزما لحروب املسلم ن مق ًﺮنا ي
املدينة لواء" (٨٣).وظل اللواء
نفوسهم بالجهاد ،روى أحمد وال ﺮمذي عن ابن عباس )ر ﷲ
عنه( كانت راية رسول ﷲ ) (سوداء ولواؤﻩ ً
أيضا .وكان الخلفاء
ً
يعقدون ٔالالوية للعمال إذا ولوهم ٔالامصار وخاصة ي بداية العصر
)(٨٤
ٕالاسالمي ،حيث كان العامل يجمع إ ى اختصاصه قيادة الجيش.
وللعلم داللة سياسية وإعالمية كب ﺮة ،فبقدر املساحة ال
يرفرف عل ا علم الدولة بقدر ما يكون اتساعها ونفوذها ،كما أن
ك ﺮة الرايات ي بلد واحد داللة ع ى الانقسام والتمزق .وقد حدث
هذا للدولة ٔالاموية ي بداية عهد عبد امللك بن مروان .ففي سنة
٦٨هـ أتت عرفات أربعة ألوية :ابن الحنفية ي أصحابه ي لواء ،وابن
الزب ﺮ ي لواء ،ونجدة الحروري ي لواء ،وب أمية ي لواء (٨٥)،مما
دل ع ى عدم خضوع ٔالامة لسلطان واحد .أما استخدام ٔالالوية
كوسيلة من وسائل الدعاية ي العهد ٔالاموي ،فقد برع ي ذلك
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اجتماع لهم استخدموا املشاعل الستدعاء الناس من أعا ي البالد،
وحضرت جموع غف ﺮة متشحة بالسواد داللة ع ى خز ا ع ى زعما ا
)(٧١
الذين سقطوا ي امليدان أو قتلوا غيلة.
ً
خامسا :املسجد
ُيعد املسجد من أحس الوسائل الدعائية ي التاريخ ٕالاسالمي.
وقد ا ُ
ستغل أحسن استغالل سواء من طرف ٔالاموي ن أو خصومهم،
ِ
وبرزت وظيفته الدعائية من الدور السياﺳ الذي اضطلع به
املسجد ي حياة املسلم ن ،حيث كان مقر الحكومة وإدارة شؤون
الدولة (٧٢).وكان الخليفة يلقي بعد بيعته من فوق من ﺮﻩ خطبته
ٔالاو ى ال ي بمثابة بيان سياﺳ للحكم ،وكان املسجد مكان إذاعة
أخبار الدولة الهامة واملتعلقة باملصالح العامة.
وقد أو ى ٔالامويون عناية خاصة باملساجد ،فقد اهتم معاوية
)ر ﷲ عنه( ببناء املساجد ي السواحل وتوسيع ما كان قد ُب
من قبل منذ أن كان ً
واليا ع ى الشام ي عهد عثمان )ر ﷲ
عنه( (٧٣).وخالل العهد ٔالاموي ،صار للمسجد مدلول سياﺳ ،
ُ
وعرف املسجد الجامع الذي يؤم فيه الخليفة املصل ن أو َم ْن ينوب
َ
عنه ،وصار مسجد السلطة الرسم  ،ومن ث ﱠم وجد به املن ﺮ إللقاء
الخطبة بخالف املساجد ٔالاخرى .وبذلك دخل املسجد نطاق
الصراع السياﺳ بالدعاء للخليفة ي خطبة الجمعة .وكان أول َم ْن
دعا ع ى املن ﺮ للخليفة عبد ﷲ بن عباس )ر ﷲ ع ما( ألم ﺮ
ً
املؤمن ن ع ي بن أبي طالب )ر ﷲ عنه( ي مسجد البصرة قائال:
"اللهم انصر ً
عليا ع ى الحق" وتبعه الناس بعد ذلك ي الدعاء
)(٧٤
للخلفاء ع ى املنابر.
وقد بالغ بعض ٔالاموي ن ي زخرفة املساجد ،كما فعل عبد امللك
بن مروان ي املسجد ٔالاموي بدمشق ،ح ا ُ ِ م من معارضيه
بالتبذير .وقد روى املؤرخون أن ً
وفدا من الروم زار مسجد دمشق،
وملا مروا بصحن املسجد واستقبلوا القبلة ،رفعوا رؤوسهم إ ى
املسجد ،وقد نكس رئيس الوفد رأسه واصفر وجهه فسأله من معه
فقال" :إنا معشر أهل روما ...تقول" :إن بقاء العرب قليل ...فلما
رأيت ما بنو علمت أن لهم مدة البد أن يبلغوها" (٧٥).وهذﻩ الحادثة
تؤكد مكانة املسجد كأداة دعائية مؤثرة ،وتعكس ما للعمران من
تأث ﺮ دعائي دعوي جعلت الروم يدركون أن صورة العربي البدوي
الجلف قد ولت وأ م يصارعون أمة متحضرة بلغت ً
شأنا كب ًﺮا ي
ميدان العمران.
ومن ٔالامثلة ال تب ن بوضوح مدى استغالل املسجد كوسيلة
دعائية بارزة ي عهد ب أمية اهتمام عبد امللك بن مروان ببناء قبة
ً
واستنادا إ ى رواية اليعقوبي أن سبب بناء قبة الصخرة
الصخرة،
كان محاولة من عبد امللك بن مروان إلبقاء أهل الشام ي بالدهم،
ألن عبد ﷲ بن الزب ﺮ كان يأخذ م م البيعة إذا حجوا إ ى بيت ﷲ
ً
الحرام ،مستغال املوسم للنيل من ٔالاموي ن .وعندما ضجر الناس
وقالوا ...تمنعنا من الحج إ ى بيت ﷲ الحرام وهو فرض؟ روج عبد
ً
حديثا للن ) (ع ى لسان ابن شهاب الزهري
امللك بن مروان
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الخوارج والعباسي ن الذين جمعوا ب ن ٔالالوية السوداء ال كانت
ً
رمزا لهم وأسلوب النبوءات إلثارة عواطف الجماه ﺮ ضد دولة ب
أمية.
ويرجع أسباب اش ار ٔالالوية السوداء ي التاريخ ٕالاسالمي إ ى:
)الحداد ع ى الشهداء الذين ذهبوا ضحية النظام ٔالاموي ،والتشبه
بلواء رسول ﷲ ) .(وقد اتفقت جميع املصادر ع ى أنه كان
ً
ً
انطباعا بأن هناك عالقة ب ن ٔالالوية السوداء
أسودا ،مما يعطي
ومحاربة الضاللة ،ويع أي ً
ضا اتفاق الخوارج والعباسي ن ع ى
مواجهة الاستبداد ٔالاموي (٨٦).ويرى الط ﺮي أن السر الحقيقي ي
اتخاذ اللواء ٔالاسود يرجع إ ى بيت من شعر للكميت جاء ي قصيدة
وجهها إ ى الحارث بن سريح قال فيه) :أال فارفعوا الرايات ً
سودا...
ع ى أهل الضاللة والتعدي( .وعندما دخلت الحركة العباسية
مرحلة املقاومة املسلحة أخذت الرايات السود ال أطلق عل ا
السحاب والظل تنتقل من َمصر إ ى َمصر (٨٧).ومما يؤكد تأث ﺮ
الرايات السوداء وما تعلق ا من نبوءات ع ى نفوس الجماه ﺮ ،ما
ذكرﻩ ابن العمراني :أنه ي يوم الزاب ملا التقى عبد ﷲ بن ع ي
ومروان بن محمد ،نظر مروان إ ى الرايات ال سيسلمو ا إ ى
عيﺴ بن مريم (٨٨).ونالحظ؛ أن املسلم ن بطوائفهم املختلفة قد
سبقوا هتلر ي استخدام ٔالالوية والرايات ؤالاعالم كوسائل دعائية
ً
للتأث ﺮ ع ى الجماه ﺮ بإثارة عواطفهم و يجها وخاصة ي ساحات
القتال ،وقد يكون هتلر استو ى فكرة ٔالاعالم والرايات من التاريخ
ٕالاسالمي.

] ëçÚù]‚ãÃÖ]»íè^Â‚Ö]géÖ^‰_VoÖ^nÖ]ovf¹

] íŠéñ†Ö]géÖ^‰ù]VÙæù]g×Ş¹

وحركت هذﻩ ٔالابيات سواكن اليماني ن واتجهوا ي جموع إ ى
ً
ً
املضري ن واقتتلوا قتاال
عنيفا ،حاقت فيه الهزيمة باملضري ن
وتحصن الوليد بقصرﻩ ولك م تسلقوا إليه وقتلوﻩ (٩٣).وأدى تعصب
ٔالاموي ن للعرب إ ى معاداة الشعوب الاسالمية غ ﺮ العربية لهم ،مما
مهد لظهور الحركة الشعوبية كتيار مواجه للعرب .تبلور بسبب
سوء معاملة ٔالاموي ن لغ ﺮ العرب من املسلم ن ،مما أذكى روح
ً
وقودا لعدة ثورات
السخط والشعور باإلحباط لد م .فأصبحوا
ع ى ٔالاموي ن ،فقاتلوا مع الخوارج واش ﺮكوا ي فتنة ابن ٔالاشعث كما
ثاروا مع يزيد بن املهلب للقضاء ع ى ٔالاموي ن ،وأخ ًﺮا انضموا إ ى
)(٩٤
الدعوة العباسية لينالوا حقوقهم املهضومة.
ً
ثانيا :أسلوب التقديس والتبخيس
ي ظل الصراع و ي أجواء ال اع تلجأ كل فئة إ ى أسلوب
التقديس لزعما ا وقادة الفكر ف ا ورجالها والتبخيس ملعارض ا،
ألن الرفع من م لة القادة والزعماء هو حط من شأن املعارض ن،
وكذا الحط من قيمة املعارض ن هو رفع من شأن ٔالاتباع .قال حازم
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إن دراسة تاريخ العصر ٔالاموي يكشف عن كم هائل من
ٔالاساليب الدعائية ت ﺮكز ي معظمها ع ى النفوذ إ ى العقل الباطن
والتأث ﺮ الالو ي ع ى اهتمامات املتلقي ورغباته ،ثم توج ها وفق
ً
شيوعا
مصالح النخبة .ويمكن تلخيص أك ﺮ ٔالاساليب الدعائية
لدعاية العهد ٔالاموي فيما ي ي:

ً
أوال :إحياء العصبية
التعصب اتجاﻩ نفﺴ انفعا ي أو حكم مسبق تجاﻩ جماعة ،أو
شخص ،أو موضوع دون الاستناد إ ى منطق أو معرفة كافية أو
حقيقة علمية (٨٩).ويجعل التعصب ٕالانسان ال يرى ٔالاشياء إال
بمنظارﻩ ،ولذلك يشوﻩ إدراك الفرد أو الجماعة .ذا يعت ﺮ التعصب
ً
وحاجزا يصد كل فكر جديد
مشكلة حيوية ي التفاعل الاجتما ي
)(٩٠
ويعزل أصحابه عن الجماعات ٔالاخرى ويبعدهم ع ا .والسمة
البارزة ال اتسمت ا الدعاية ي العصر ٔالاموي ي خلق مناخ
يؤدي إ ى العصبية ،ثم محاولة استثمار تلك العصبية لتحقيق
أهداف سياسية .مع أن ٕالاسالم هذب هذﻩ العصبية وجعل نصيب
القبيلة من الوالء أن ينتم إل ا أب ا ي النسب وأن يتعاون مع
)(٩١
أفرادها لتحقيق العدالة ونشر الخ ﺮ ب ن أبناء ٔالامة.
وإذا كان ٕالاسالم قد عدل هذﻩ العصبية دون إلغا ا ،فإن
ً
ً
أبعادا وأشكاال جديدة
الدعاية ٔالاموية أثار ا من جديد ،وأعط ا
ً
اعتقادا م ا بأهمية الدور الذي تؤديه ي املحافظة ع ى سلطا ا
وتفودها .ويعت ﺮ شعر النقائض من أبرز الوسائل الدعائية ال
استخدمها ٔالامويون إلذكاء روح العصبية القبلية لصرف الناس عن
التفك ﺮ ي السياسة والحكم (٩٢).وبلغ من خطورة العصبية القبلية
وآثارها أن ترتب عل ا الوليد بن يزيد .وبروي املؤرخون أن أحد
عمال الخليفة الوليد بن يزيد قتل خالد القسري ،وكان من اليمنية
والوليد من املضرية .وكانت العصبية ب ن القبيلت ن ع ى أشدها .فلما
علم الوليد بمقتل خالد سر وتيقظت ي نفسه العصبية املضرية
وأظهر التشفي والشماتة .وقال ً
شعرا:
ً
وقومنا م م من كان ماال
شددنا ملكنا بب نزار
ً
ً
إال منعوﻩ أن كانوا رجاال
وهذا خالد اض ى قتيال
ً
فلم يجدوا لذل م مقاال
ولكن املذلة ضعضع م

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

ترتبط ٔالاساليب الدعائية باألهداف املتوخاة فكل هدف البد له
من أسلوب يناسبه لتحقيقه .وإذا كان هدف ٔالاموي ن املحافظة ع ى
السلطة من خالل كسب أنصار جدد ،وٕالاشادة باإلنجازات ٔالاموية،
وتدعيم الثقة م ،ونشر الثقافة واملعرفة ،فإن هدف املعارضة هو
َ
الوصول إ ى السلطة ومن ث ﱠم ٕالاطاحة باألموي ن ،ولتحقيق هذﻩ
ٔالاهداف املتباينة ب ن املعارضة والسلطة ،استخدم كل فريق
ٔالاساليب الدعائية املتاحة خالل ذلك العصر ،وتفننوا ي ابتكار
العديد من ٔالاساليب ال تمنحهم فضل السبق ي ممارسة الدعاية.
ويمكن ٕالاشارة إ ى أهم أساليب الدعاية ي العهد ٔالاموي من خالل
تقسيمها إ ى قسم ن :ونتناولها ي املطلب ن التالي ن) :ألساليب
الرئيسة ٔ -الاساليب الثانوية(.

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١٨٥

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

علي سلطاني العاتري ،الدعاية اإلسالمية...

القرطا ي" :مثول الحسن إزاء القبيح ،والقبيح إز َاء الحسن مما يزيد
ً
وتخليا عن ٓالاخر؛ لتب ن حال الضد باملثول إزاء
غبطة بالواحد
ً
ضدﻩ ،فلذلك كان موقع املتقابالت من النفس عجيبا" .وقد قيل
)(٩٥
ً
قديما والحسن يظهر حسنه الضد ،وبضدها تتم ٔالاشياء.
و ي خضم الصراع يج د كل طرف ي نعت أصحابه وأتباعه
بأحسن النعوت ،ومخالفيه ومعارضيه بأشنع وأقبح النعوت ،كما
قال ابن قيم الجوزية" :وأهل كل نحلة ومقالة يكسون نحل م
ومقال م أحسن ما يقدرون عليه من ٔالالفاظ ،ومقالة مخالف م
أقبح وأشنع ما يقدرون عليه من ٔالالفاظ .ومن رزقه ﷲ بص ﺮة فهو
يكشف به حقيقة ما تحت تلك ٔالالفاظ من الحق والباطل وال تغ ﺮ
باللفظ .كما قيل:
تقول هذا ج النحل تمدحه
وإن تشأ قلت ذا يء الزناب ﺮ
ً
مدحا ً
وذما وما جاوزت وصفهما
والحق قد يع ﺮيه سوء تعب ﺮ
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واستعارت الدعاية ٔالاموية فكرة الشيعة عن املهدي املنتظر
وألصق ا بخلفاء ب أمية ،يقول جرير ي هشام بن عبد امللك:
إ ى املهدي تفزع أن فزعنا
وتستسقى بغرته الغماما

ومما استعملته الدعاية ٔالاموية لتضخيم زعما ا ال ﺮك ع ى
بعض ٔالاحاديث والنبوات ال وردت ي معاوية وأضافوا إل ا بعض
ٕالاضافات ال تخدم أغراضهم الدعائية ،فقد وردت أحاديث كث ﺮة
ي فضل معاوية ،من ذلك أن الن ) (قال ملعاوية" :اللهم اجعله
مهديا وأهد به" (٩٩).وم ا قوله ً
ً
ً
أيضا" :اللهم علم معاوية
هاديا
الكتاب والحساب وقه العذاب" (١٠٠).وقال معاوية ما زلت اطمع ي
الخالفة منذ قال رسول ﷲ )" (يا معاوية اذا ملكت
)(١٠١
فاحسن".
أما النبوات ،فم ا ما رواﻩ كعب ٔالاحبار "لن يملك هذﻩ ٔالامة ما
ملك معاوية" (١٠٢)،قال الذه  :تو ي كعب قبل أن يستحلف معاوية
)ر ﷲ عنه( وصدق كعب فيما نقله .فإن معاوية بقي خليفة
عشرين سنة ال ينازعه أحد ٔالامر بخالف غ ﺮﻩ َ
مم ْن جاء بعدﻩ ،فإنه
)(١٠٣
كان لهم مخالف وخرج عن أمرهم بعض املمالك.
وقامت ٔالاحزاب ٔالاخرى بدعاية مشا ة ،فالشيعة ط ى عل ا
طابع التفخيم والتعظيم واملبالغة ي الاح ﺮام لـ آل البيت إ ى حد
التجاوز الذي يتنا ى وروح ٕالاسالم ومبادئه ،ومن ذلك قول عبد ﷲ
حقا فاحرق من أتباعه ً
بن سبأ ألم ﺮ املؤمن ن ع ي أنت ٕالاله ً
خلقا
كث ًﺮا ،أما هو فقد استشار فيه عبد ﷲ بن عباس فأشار عليه بعدم
إحراقه مخافة توسع الفتنة وانتشارها .كما بالغ بعض فرقهم ي
حب آل البيت إ ى درجة أ م اعت ﺮوا أن الحكمة ال أفاضها ﷲ
ع ى رسوله ) (لم تزل بموته وإنما ور ا عنه أعقابه .ولذلك عزوا
إل م ً
علما لدنيا واعتقدوا بعصم م (١٠٤).ولعل قراءة متأنية لدواوين
شعراء الشيعة تكشف عن استعمال الشيعة ع ى الخصوص
ألسلوب التعظيم والتفخيم .بل أن الواقع الذي نعيشه لخ ﺮ دليل
ع ى ما نقول.
أما الخوارج ،فقد تركزت دعاي م ع ى أعضاء حز م عامة دون
أفراد بعي م ،وكانوا يعظمو م بطاع م هلل وتقواهم وك ﺮة الصالة
والتعبد قال الطرماح:
هلل در الشراة أ م
إذا الكرى مال بالطال ارقوا
يرجعون بالحن ن آونة
السلم
ي بيت
شهقوا
رفيع م
مكرمةساعة
وإن عال
ً
خوفا تبيت القلوب واجفة
)(١٠٥
نكاد ع ا الصدور تنغلق
وهكذا؛ يتضح مدى حرص الدعاية ي العهد ٔالاموي ع ى رسم
صورة الزعماء والقادة ي نفوس الجماه ﺮ بكيفية تضفي ع ى هؤالء
الزعماء الخشية والرهبة ي نفوس ٔالاتباع سالكة إ ى ذلك كل
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فإذا أردت الاطالع ع ى كنه املع فجردﻩ من لباس العبارة،
ّ
ً
ناظرا بع ن
وجرد قلبك عن النفرة وامليل ،ثم اعط النظر حقه،
ِ
ٕالانصاف .وال تكن َ
مم ْن ينظر ي مقالة أصحابه فيحسن الظن م
ومقالة مخالفيه فيﺴ ء الظن م ،فإن الناظر بع ن العداوة يرى
املحاسن مساوئ (٩٦).وتلجأ الدعاية إ ى ٕالاعالء من شأن القادة
والزعماء ،وأ م أقدر من غ ﺮهم ع ى التفك ﺮ البناء وسياسة الناس،
وأعرفهم بمصالح العباد ،وأن ع ى ٓالاخرين الانصياع والطاعة.
وتكرار التأكيد ع ى علو امل لة ورفعة املكانة كقاعدة عامة ينبثق من
ً
شك لم يتبينوﻩ ً
تبينا ً
تاما ي أن ٓالاخرين ي الواقع أفضل تأهيال
ً
وخاصة ي نفس تلك املجاالت ال يريدون تأكيد الزعم بالتفوق
ف ا (٩٧).وسنتناول طر ي هذا ٔالاسلوب ي النقطت ن التاليت ن:
 -١تضخيم القادة والزعماء:
وتضخيم الزعماء واضح ي العهد ٔالاموي ومن أشكال هذا
العمل الدعائي تلفيق ٔالاحاديث ي فضل ب أمية ؤالاقوال املأثورة
والشعر .من ذلك ما قاله الشع ي عبد امللك بن مروان .ما
جالست ً
أحدا إال وجدت ي الفضل عليه إال عبد امللك فإني ما
ً
حديثا إال زادني فيه وال ً
شعرا إال زادني فيه ومن ذلك قول
ذاكرته
جرير ي الوليد:
إن الوليد هو ٕالامام املصطفى
بالنصر فاز لواؤﻩ واملغنم
ورث ٔالاعنة ؤالاسنة وانتم

وحبل ﷲ تعصمكم قواﻩ
فال تخش لعروته انفصاما
رضينا بالخليفة حيث كنا
)(٩٨
له تبعا وكان لنا إماما
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وقد استخدم املعارضون أسلوب التجريح ي دعاي م املضادة
لب أمية ،ووجدوا ي حياة البذخ وال ﺮف ال عاشها بعض خلفاء
ب أمية مادة دسمة لدعاي م ،فا موهم بالفسوق واملجون وعدم
الحرص ع ى مصالح املسلم ن وايقاظ الف ن .قال شاعرهم:
قل لب أمية حيث حلوا
وإن خفت املهند والقطبعا
أال أف لدهر كانت فيه
هدانا طائعا لكم مطيعا
أجاع ﷲ من أشبعتموﻩ
واشبع من بجوركم أجيعا
ولعن فذ امته جهارا
)(١١١
إذا ساس ال ﺮية والخليعا
ومما روى املسعودي ،أن ابن الزب ﺮ امتنع عن بيعة يزيد وكان
يسميه السك ﺮ وأخرج عامله عن مكة ،وكتب إ ى أهل املدينة
ينتقصه ويذكر فسوقه ويدعوهم إ ى مناصرته ع ى حربه وإخراج
عامله ع م (١١٢).ومن ذلك ً
أيضا؛ أن عبد امللك أسمته دعاية
املعارضة بأبي لي ى كناية ع ى عجزﻩ ع ى القيام باألمر ،وكانت العرب
تفعل ذلك بالعاجز .وفيه قال الشاعر:
إني أرى فتنة تغ ي مراجلها
)(١١٣
وامللك بعد أبي لي ى ملن غلبا
و ي إشارة إ ى بخل عبد امللك بن مروان سمته الدعاية املضادة بـ
)(١١٤
"رشح الحجر" و ي نفس الصفة ال نعت ا هو ابن الزب ﺮ.
ومن خالل هذﻩ النماذج التاريخية وغ ﺮها كث ﺮ ي كتب التاريخ،
يتب ن لنا مدى توسع الدعاية ي هذا العصر ي استخدام هذا
ٔالاسلوب ،ولم تتورع ي سبيل تحقيق أهدافها عن الصاق ابشع
ال م بالخصوم ،غ ﺮ مبالية بما ينجم ع ا من أثار مدمرة ،وغ ﺮ
مراعية ألحكام الشرع وآداب ٕالاسالم.
ً
ثالثا :أسلوب ادعاء ٕالاجماع
تعمل الدعاية ع ى استخدام الغريزة الاجتماعية لدى ٕالانسان،
فأغلب الناس ينفرون من العزلة الاجتماعية والفكرية ،وتخ
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وقد استخدم ٔالامويون أسلوب تجاهل الخصم ،يروي صاحب
ٔالاغاني أن هشام عبد امللك كان يطوف بالبيت فأراد أن يستلم
الحجر فلم يستطع فنصب له من ﺮ جلس عليه ،وبينما هو كذلك
ً
أقبل "ع ي بن الحس ن" فطاف فتن ى له الناس هيبة إجالال ،فغاظ
ذلك هشام فقال رجل من أهل الشام َم ْن هذا الذي أكرمه الناس

وعظموﻩ؟ فقال هشام ال أعرفه لئال يعظم ي نفوس أهل الشام.
ً
حاضرا:
فقال الفرزدق وكان
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
والبيت يعرفه والحل والحرم
هذا ابن خ ﺮ عباد ﷲ كلهم
هذا النقي التقي الطاهر العلم
إذا رأته قريش قال قائلها
إ ى مكارم هذا ينتﻬ الكرم
وليس قولك من هذا بضائرﻩ
)(١١٠
العرب تعرف من أنكرت والعجم
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املسالك الاتصالية مستغلة كل القنوات ٕالاعالمية املتاحة ي ذلك
العصر.
 -٢تجريح الخصوم:
وبقدر ما تحرص الدعاية ع ى إعالء شان أصحا ا تعمل ع ى
َ
تجريح الخصوم واملعارض ن ونع م بأقبح النعوت ،ومن ث ﱠم لجات
ً
الدعاية ي العهد ٔالاموي إ ى الانتقاص من الخصوم ،وخاصة
الشخصيات القيادية ال ارتبطت ا التيارات السياسية والفكرية
آنذاك للحد من تأث ﺮها ع ى ٔالاتباع .وأسلوب التجريح من ٔالاساليب
الدعائية املغرضة ال ال تلجأ إل ا الدعاية إال إذا غلب عل ا الطابع
العاطفي ،ويحركها الحقد والبغض ضد من تتناولهم الدعاية.
وقد استخدمت الاتجاهات املتصارعة ي العهد ٔالاموي هذا
ٔالاسلوب ع ى نطاق واسع .فاألمويون ما أن استتب لهم ٔالامر ح
اصدروا ً
أمرا بسب ع ي )ر ﷲ عنه( ع ى منابر ٔالامصار ،ولم
يتوقفوا عن ذلك إال بعد م يء عمر بن عبد العزيز )ر ﷲ
ﱠ ْ
ْ
ً
عنه() (١٠٦الذي جعل بدال م ا قوله تعا ىِ ):إ ﱠن الل َه َيأ ُم ُر ِبال َع ْد ِل
ْ
ْ
ُْ َ ْ ْ
ْ َ
َو ِٕالا ْح َس ِان َوِإ َيت ِاء ِذي ال ُق ْرَب ٰى َو َي ْن َﻬ ٰ َع ِن ال َف ْحش ِاء َوامل ْنك ِر َوال َب ِي
َيع ُظ ُك ْم َل َع ﱠل ُك ْم َت َذ ﱠك ُر َ
ون( (١٠٧).وال شك أن هذا الانتقاص املبالغ فيه
ِ
ً
من ٕالامام ع ي )كرم ﷲ وجهه( لم يزد إال تأجيجا ألتباعه للرد ذلك
بأساليب أبشع واقذر ،فقد عقد الشيعة من جه م الاجتماعات
ﷲ عنه( كما حصل مع حجر بن عدي
لسب معاوية )ر
وأصحابه الذين قبض عل م زياد بن أبيه ،وأرسل م إ ى معاوية
)ر ﷲ عنه( فقتل حجرا وسبعة من أصحابه ،وعفى عن
)(١٠٨
مجموعة أخرى بعد أن ت ﺮأوا من ٕالامام ع ي )كرم ﷲ وجهه(.
كما وجهت الدعاية ٔالاموية سهامها لألنصار وا م م بأ م
كال ود ،أهل زرع وفالحة ،وليسوا أهل مجد وال مكارم ،وأ م
جبناء (١٠٩)،يقول ٔالاخطل شاعرهم ي ذلك:
لعن ٕالاله من ال ود عصابة
بالجزع ب ن صليصل وصرار
قوم إذا هدر العص ﺮ راي م
حمرا عيو م من املسطار
خلوا املكارم لستم من أهلها
وخذوا مساحيكم ب النجار
إن الفوارس يعلمون ظهوركم
أوالد كل مقبح أكار
ذهبت قريش باملكارم كلها
واللؤم تحت عمائم ٔالانصار

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
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ويعت ﺮ ٔالامويون أك ﺮ ً
فهما من ٔالاحزاب ٔالاخرى ألسلوب ادعاء
ٕالاجماع ووظفوﻩ أحسن توظيف إلضفاء الشرعية ع ى حكمهم.
ً
وإدراكا ألهمية النخبة ي إشاعة هذا ٕالاجماع ب ن الناس بحكم
مالهم من تأث ﺮ عل م ،لذلك لم يقصروا ي سبيل استخدامه وإن
تطلب ٔالامر اللجوء إ ى القوة ي بعض ٔالاحيان لإليحاء باإلجماع كما
حصل ي أخذ البيعة ل يد.
ً
رابعا :أسلوب ٔالاعمال الرمزية
يلعب العمل الرمزي مهما قل حجمه وتضاءل مردودﻩ تأث ًﺮا ال
ً
يقل ،وقد يفوق تأث ﺮ الكلمات ي ٕالاقناع ،وخاصة ي ٔالاوقات ال

يكون ف
الفصل
واحدة،
ويفشلها.
ً
وقد شهد العهد ٔالاموي صورا من الدعاية العملية الرمزية ،وقد
استخدم ا جميع الاتجاهات املتصارعة .فعبد ﷲ بن الزب ﺮ ورغبة
منه ي اجتذاب الحجازي ن لم يجد أفضل من بناء الكعبة كعمل
دعائي رمزي يتقرب به إ ى قلوب الناس ويستميلهم إليه .ولذلك
س ى ٔالامويون إ ى محو كل أثر له ع ى الكعبة .وما ٕالانجازات
العديدة ال انجزها ٔالامويون كتعريب الدواوين والنقود والطراز
وبناء املساجد واملنشئات العامة والحرص ع ى استمرار الفتوحات،
إال أعمال دعائية رمزية تعكس قوة الدولة وهيب ا ي الداخل
والخارج ،من وجهة نظر الدعاية .كما أن تلك ٕالانجازات محل نقد
وانتقاص من طرف املعارضة للتقليل من شأ ا وشأن القائم ن ا
من وجهة نظر الدعاية املضادة.
ومن ٔالاعمال الرمزية ذات الداللة الدعائية ع ى قوة الدولة
ٔالاموية وسلطا ا ي أمام خصومها ف الداخل وأعدا ا ي الخارج
نظام الصوائف والشواتي وهو عبارة عن غزوت ن دائمت ن س ً
نويا إ ى
ال
بالد الروم صيفا وشتاء وكان هدفهما الحفاظ ع ى ٔالارا
فتحها املسلمون ،وتشتيت جهود الروم واست اف قواهم
،والاستيالء ع ى أراض جديدة (١١٩).ونظام الصوائف والشواتي ال
يعدوان يكون دعاية إلرهاب ٔالاعداء ي الخارج والخصوم ي الداخل
والتأكيد ع ى قوة الدولة وقدر ا ع ى مواجه م م أرادت.
ً
خامسا :أسلوب فرق تسد
إن التماسك الاجتما ي وال ﺮابط الشع للجهة املعارضة يشكل
َ
مشكلة جوهرية للدعاية ،ومن ث ﱠم يحرص القائمون ع ى الدعاية
ع ى عدم مواجهة الخصوم أو ٔالاعداء مجتمع ن .فتعمل ع ى إيجاد
ثغرات يمكن أن تتسلل من خاللها إ ى الجهة املعادية ،وتستخدم ي
ذلك وسائل عديدة كالدس والوقيعة ب ن أفراد الجماعة الواحدة،
وٕالاشاعات وتحويل الانتباﻩ والاستمالة بال ﺮغيب وال ﺮهيب ،لتصل
ي اية املطاف إ ى زعزعة التماسك الاجتما ي للجهة املس َدفة،
وقد يتم ذلك من خالل املخ ﺮين الدبن تب م وسط الجهات
املس َدفة ،وبذلك تتحول الجماعات إ ى فئات متصارعة فيما بي ا.
كما حدث أثناء الفتنة الك ﺮى وما أعق ا من أحداث وانقسامات ي
املجتمع ٕالاسالمي كانت شرار ا ٔالاو ى من تدب ﺮ عبد ﷲ بن سبأ،
الذي استثمر ٔالاحداث لتفتيت وحدة املسلم ن وتمزيق شملهم كم
)(١٢٠
تب ن ذلك كتب التاريخ.
وملا وصل ٔالامر إ ى ب أمية بالغوا ي إذكاء العصبيات والقبليات
وساهموا ي ظهور الحركة الشعوبية لتحويل املجتمع ٕالاسالمي إ ى
جماعات متناحرة تنشغل بخالفا ا عن املطالبة بالخالفة ،وتاريخ
الف ﺮة ٔالاموية حافل باألمثلة الدالة ع ى ذلك .دخل الحس ن بن ع ي
)ر ﷲ ع ما( ع ى معاوية )ر ﷲ عنه( وكان ي حضرته عبد
ا العمل أبلغ من الكالم .وتاريخ الدعاية يكشف أنه ال يمكن
ي العمل الدعائي ب ن الكلمة والفعل فهما وجهان لعملة
والاقتصار ع ى أحدهما دون ٓالاخر يضعف الدعاية
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فقدان حب ومساندة ٓالاخرين ،لهذا يميل ٕالانسان للس ﺮ خلف
القطيع أو تقليد ٓالاخرين ،فإذا تحدث رجل الدعاية كممثل للجمهور
ً
معت ًﺮا نفسه
واحدا م م زاد تأث ﺮﻩ عل م (١١٥).وتعمل الدعاية ع ى
تعزيز ٕالاجماع القائم أو خلق هذا ٕالاجماع ،وتستخدم لذلك وسائل
كث ﺮة كاملظاهرات ،والاستقباالت ،واملواكب الاستعراضية،
والاجتماعات الكب ﺮة ،ؤالاعالم والرايات ،والسفارات والزي املوحد،
وكل ذلك إلثارة مشاعر ٕالاجماع وإشاعة جو القوة ي الجماه ﺮ.
وتعت ﺮ القدوة أفضل الوسائل إلشاعة ٕالاجماع وإيجادﻩ ،فليس
هناك أعظم من قوة هالة صاحب الرسالة ،وإيمان الرجل الغيور،
ومكانة البطل .وع ى مر التاريخ كان أغلبية الذين يدينون بمذهب
يعود الفضل ي انقيادهم إ ى القدوة الحسنة أو بمع آخر عدوى
املثل ال ي ،فبفضل الاتصال والجذب الشخ تنتشر املعتقدات
)(١١٦
السياسية الك ﺮى.
وقد استغلت الدعاية خالل العهد ٔالاموي هذا ٔالاسلوب،
ً
ونجحت ي استخدامه ،بل ابتكرت أشكاال تساعد ع ى تحقيق
الاستفادة منه ،ومن ذلك نظام الوفود الذي أشرنا إليه ً
سابقا .كما
استحدث معاوية )ر ﷲ عنه( ما ُسم بنظام أهل الجماعة،
وقد استثمرﻩ ي أخذ البيعة لنفسه ،وقد استمدﻩ من اجتماع
الصحابة ي سقيفة ب ساعدة لعد وفاة الرسول ) .(وكان
الغرض من ذلك إضفاء الشرعية ع ى ب أمية ح يتس لهم
الاستالء ع ى الخالفة وٕالابقاء عل ا ي أهل بيته .وحرص معاوية
)ر ﷲ عنه( ع ى إشاعة الشعور باإلجماع لدى املسلم ن ح
سم العام الذي تنازل له فه الحسن بن ع ي )ر ﷲ عنه( عن
الخالفة بعام الجماعة ،كما اطلق عبدامللك نفس التسمية ع ى
السنة ال اجتمعت له السيطرة ع ى الدولة ٕالاسالمية كافة و ي
)(١١٧
سنة ٧٧هـ.
وقدساهم شعراء الدعاية ي تدعيم اجتماع كلمة املسلم ن ع ى
ب أمية والطاعة والوالء لهم وقد قال عدي بن الرقاع ي الوليد:
واملستمر به أمر الجميع فما
يغ ﺮﻩ بعد توكيد له غررا
كما أعلن شعراء املعارضة وال م لقاد م قال السيد الحم ﺮي:
ثم الوالء الذي أرجو النجاة به
)(١١٨
يوم القيامة للهادي أبي الحسن
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باإلضافة إ ى ٔالاساليب ٔالاساسية السالفة الذكر ،فقد لجأت
الاتجاهات السياسية املتصارعة ي العهد ٔالاموي إ ى أساليب ثانوية
أو عوامل مساعدة ع ى تنفيذ سياسا ا الدعائية ،ويمكن إبراز هذﻩ
ٔالاساليب الثانوية فيما ي ي:
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ﷲ بن الزب ﺮ فرحب معاوية بالحس ن وأجلسه معه ع ى سريرﻩ ،ثم
أشار له ع ى ابن الزب ﺮ وقال :ترى هذا القاعد؟ أنه ليدركه الحسد
لب عبد مناف .فقال ابن الزب ﺮ ملعاوية .قد عرفنا فضل الحس ن
وقرابته من رسول ﷲ ) .(ولكن إن شئت أعلمتك فضل الزب ﺮ
)(١٢١
ع ى أبيك.
وقد سبق ابن الزب ﺮ معاوية ي أسلوب الوقيعة حيث كان يرى
ي عهد ع ى )ر ﷲ عنه( أحقيته ي الخالفة ولتحقيق غرضه
أوقع ب ن ع ي ومعاوية )ر ﷲ ع ما( ،وعرف ع ى بذلك فخاطب
أباﻩ الزب ﺮ )ر ﷲ عنه( ي شانه وقال" :لقد كنا نعدك من ب
عبد املطلب ح بلغ ابنك ابن السوء ففرق بيننا" (١٢٢).وفعل ذلك
مروان بن الحكم ملا سار إ ى طلحة والزب ﺮ قبيل معركة صف ن ،وقال
لهما ع ى إيكما أسلم باإلمارة وأذن بالصالة فأرسلت عائشة )ر
ً
ﷲ ع ا( رسوال يقول له فليصل بالناس ابن أخ  :تريد عبد ﷲ بن
)(١٢٣
الزب ﺮ.
كما أشعل املغ ﺮة بن شعبة وا ي العراق الفتنة ب ن الشيعة
والخوارج ملنح فرصة ملعاوية )ر ﷲ عنه( هدنة يستغلها ي
تثبيت ملكه .وقد ابطل زياد العادة العربية القديمة أن تؤلف كل
قبيلة وحدة عسكرية خاصة ا ،وجعل جند البصرة أقسام أربعة
يضم كل قسم قبائل متفرقة ثم و ى ع ى قسم ً
ً
مواليا لب
قائدا
)(١٢٤
أمية.
وال يخفى علينا ما لهذا ٔالاسلوب الدعائي من تأث ﺮ ي تمزيق
الصف ،وتشتيت الجماعة ،وتفريق ٔالاحباب ،وتنف ﺮ ٔالاصحاب،
ً
ً
قديما وحديثا ،وما التفرقة الطائفية،
ولذلك ركز عليه أعداؤنا
والعرقية ،والدينية ،والقبلية ،وٕالاسالم املعتدل ،واملتشدد،
واملتساهل ،إال صور وأشكال من هذا ٔالاسلوب الخط ﺮ ي ميدان
الدعاية.
ً
سادسأ :الاسلوب السري
ي كث ﺮ من ٔالاحيان يعجز رجل الدعاية عن ٕالافصاح عن رسالته
الدعائية بسبب الخوف من السلطة أو الجمهور املستقبل للرسالة
ً
إلعالمية ،خاصة إذا تعارض مضمون الدعاية مع قيمه وأفكارﻩ،
فيعتمد رجل الدعاية ع ى أسلوب السرية لنشر أفكار معينة أو
تحقيق أهداف يصعب تحقيقها مباشرة .ويعرف "مل ي" الدعاية بأ ا:
"ترويج مست ﺮ أو خفي لرسائل تخفى ع ى الجمهور املس دف
مصدرها وأفكارها ؤالاساليب ال تستخدمها واملضمون الذي تروج
له والنتائج امل ﺮتبة عل ا .ويصبح السلوك أو النشاط دعاية إذا تم
إخفاء عامل أو عامل ن من هذﻩ العوامل الخمسة (١٢٥).وتختار
الدعاية ب ن ٔالاسلوب ن العل والسري .فالدعاية املكشوفة تستخدم
حينما تساعد ع ى تعلم الاتجاﻩ الجديد أو عندما يكون ٕالاخفاء غ ﺮ
ممكن ألسباب عملية .أما الدعاية السرية فيلجأ إل ا عند الرغبة ي
إقناع الجمهور بالكذب والاف ﺮاءات املزيفة ع ى أ ا حقيقة.
و ي التاريخ ٕالاسالمي تمثل أسلوب العمالء السري ن ي الحركات
السرية ال اس دفت التأث ﺮ ع ى عقول الناس قصد تحويل

معتقدا م إ ى معتقدات جديدة .ففي مبادئ الازادمردية (١٢٦)،وهم
ً
مخططا ً
ثوريا يس دف هدم وسحق جميع مبادئ
شيعة نجد
ٕالاسالم عن طريق تزييف ٔالاحاديث ونشر مبادئ ٕالالحاد وٕالاباحية
)(١٢٧
ب ن العامة .واستعمل عبدﷲ بن ميمون القداح مذهب الثنوية.
أما دعاته فكانوا يظهرون ي أثواب مختلفة ويحدثون كل طبقة
باللغة ال تروقها ،وأخذوا يسيطرون ع ى الجميع بأعمال الشعوذة
ويث ﺮون شغف الناس باأللغاز ؤالاحا ي ،ويتس ﺮون أمام املؤمن ن
بقناع الزهد والفضيلة .وقد أدت هذﻩ الوسائل ال كانت دف إ ى
السيطرة ع ى أذهان الناس إ ى أ م استغلوا أسوأ استغالل ي
تحقيق غاية ال يعلمها سوى قليل من الدعاة.
ظهرت الحركة ٕالاسماعيلية وأثرت ع ى عقول البشر بطريقة
الحشاش ن (١٢٨)،وقد حشدت البسطاء والدهماء من العامة باسم
ً
أسلوبا ي
الدين لتحقيق أعراض سياسية .واتخذت الاغتيال املنظم
محاربة خصومها ،ومنظم هذﻩ الحركة وواضع برنامجها هو الحسن
بن ع ي املعروف بالصباح (١٢٩).ومن ٔالامثلة ال تجسد ٔالاسلوب
السري ي الدعاية ي العهد ٔالاموي أسلوب العباسي ن بعد مقتل
الحس ن ،والذي يرجع إليه الفضل ي قيام الدولة العباسية .ومن
حسن ساس م أ م لم يكشفوا أهدافهم وادعوا أ م يريدون
القضاء ع ى الدولة ٔالاموية ولم يظهر م م ما يشعر أ م يطلبون
الخالفة ألنفسهم .فلم تكن البيعة تؤخذ باسم العباسي ن بل كانت
تؤخذ لشخص مع ن من آل البيت رمز إليه بالرضا من آل
)(١٣٠
محمد.
وقد بزغت هذﻩ الدعوة ي الكوفة ثم انتقلت إ ى خراسان،
حيث الوا ي من الفرس الذين آثارهم تعصب الدولة ٔالاموية للعرب
وكرهها للموا ي ،فتواصوا فيما بي م ع ى قلب نظام الحكم العربي.
وكان أك ﺮ املوا ي من الشيعة الذين عرفوا بحب آل البيت .وكانوا
وهم يدعون للرضا من آل البيت يعتقدون أ م أبناء ع ي .وأما
العباسيون فيعنون بآل البيت أبناء العباس عم الن ) .(وبقي كل
فريق يضمر ي نفسه ما يعنيه .وسارت الدعوة ي طريقها السري
اية املطاف ،وعندها أظهر العباسيون أ م كانوا يعنون
ح
)(١٣١
أنفسهم بآل البيت.
وهكذا؛ استطاعت الدعاية العباسية عن طريق إخفاء خط ا
وعدم ٕالافصاح عن غاي ا الحقيقية الاستفادة من جهد الدعاة
السري ن الذين كان لهم الدور ٔالاك ﺮ ي إقامة دولة ب العباس
وإسقاط دولة ب أمية.
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قد خرج من مكة بأهله،
كتب التاريخ.
واملهم من هذا أن الحسن بن ع ي )ر ﷲ ع ما( لم يستجب
ً
ً
لرسائل الشيعة مباشرة ،وإنما استوثق لنفسه أوال ،فارسل يستطلع
ٔالامر ع ى ٔالارض ويتأكد من تأييدهم الفع ي له ،وع ى ضوء ذلك
اتخذ قرار الخروج من مكة ومحاربة يزيد ،ولكن تلك الرغبة
الشيعية لم تلبث أن تغ ﺮت بمجرد تو ي عبيد ﷲ بن زياد الكوفة
وان اجه سياسة العنف ،وانصرفوا عن تأييد الحس ن وكان لسان
حالهم ما قاله الفرزدق للحس ن ملا التقى به ي الطريق ً
ناجيا من
ُ
َ
َﱠ ُُْ ُ َ َ َ َ ََﱠ ﱡ ُ َ
الس ُيوف ف َم َع َب ِ أ َم ﱠية،
عبيد ﷲ بن زياد" :أما القلوب فمعك ،وأما
َ َ َ ﱠ َ َ ْ َ ﱠ ُ َ ُ َْ
ﱠ
َو ﱠ
الن ْ
ص ُر ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه ،قال أراك ِإال صدقت ،الناس ع ِبيد امل ِال،
َ ّ ُ َ ْ َ َْ
َ َ
ُ
ُ َ
ين لغ ٌو َع ى أل ِس َن ِ ِ ْم َي ُحوطون ُه َما َد ﱠر ْت ِب ِه َم َع ِايش ُه ْم ،ف ِإذا
الد
و ِ
ْ َ َ
ُ
)(١٣٥
ﱠ
ُ
ﱠ
ﱠ
ُم ِ ّحصوا ِل ِالب ِتال ِء قل الديانون".
ً
ثانيا :أسلوب إثارة الكراهية والسخط
تعتمد الدعاية ع ى الاتجاهات الناقمة والانقسامات السائدة
داخل املجتمع ي إثارة روح الكراهية ،ومشاعر السخط كأساس
ل يئة مناخ مالئم النتشار الشائعات وتقبلها .وقد لجا ٔالامويون إ ى
هذ ٔالاسلوب منذ البداية ،فقد أوغر معاوية )ر ﷲ عنه( صدور
جندﻩ ع ى ٕالامام ع ي "كرم ﷲ وجهه" بادعاء إيواء ع ي لقتلة
ً
عثمان )ر ﷲ عنه( ،كما أنه بعرضه قميص عثمان ملوثا
بالدماء وألصابع زوجته املقطوعة ع ى الناس بمسجد دمشق،
ساعد ع ى إذكاء مشاعر الكراهية لع ي وجنودﻩ (١٣٦).وساعد ع ى
إذكاء روح الكراهية ضد ٔالاموي ن انصراف بعض خلفا م إ ى حياة
ال ﺮف والبذخ .فقد اش ر يزيد بن معاوية بحبه للهو (١٣٧)،وكان
صاحب طرب ،وجوارح ،وكالب ،وفهود ،ومنادمة ع ى الشراب .أما
يزيد بن عبد امللك ،فقد كان صاحب لهو ،وقد شغف بحبابة
واش ر بذكرها ،وقال عند مو ا" :فإن تسل عنك النفس أو تدع
الصبا ...فباليأس تسلو عنك ال بالتجلد" (١٣٨).كما اش ر ابنه الوليد
باللهو .وكانت هذﻩ التصرفات وغ ﺮها مادة دسمة للدعاية إلثارة
مشاعر الكراهية والسخط والعداء ضدهم.
واملتصفح لتاريخ الدولة السياسية يلحظ املقدرة الكب ﺮة لدى
دعاة ب العباس الذين كانوا يست ﺮون بزي التجار ً
منعا إلثارة
الانتباﻩ ،مستفيدين من كل العناصر املستاءة من ب أمية ونجحوا
ي الاستفادة من ٔالاحداث املختلفة ؤالاوضاع الاقتصادية
والاجتماعية ي إثارة مشاعر العداء لألموي ن ،ولم ي ﺮددوا ي
الاستفادة من فكرة معارضة أو أي فئة قادرة ع ى إثارة الاضطراب
ضد ب أمية قصد تفتيت القوى املحيطة بالحكم ٔالاموي وإيجاد
ٔالارضية املناسبة إلقامة دول م.
ً
ثالثا :أسلوب طرق ٔالابواب
وتعمل الدعاية كما يقول "غوبلز" ع ى طرح الفكرة ي كل
مكان (١٣٩).والدعاية ال حدود لها ي أشكالها وقابلي ا ع ى التكيف
وتبادل آثارها ،فﻬ وسيلة لتحقيق هدف ما ،والهدف هو قيادة
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ً
أوال :أسلوب جس النبض
قد يحتاج رجل الدعاية إ ى معرفة موقف الجمهور من موضوع
ما ومدى تجاوبه قبل ٕالاقدام عليه ،فيعمد إ ى نشر أفكار حول
املوضوع وي ﺮبص ف ﺮة كافية لحدوث الاستجابة ،ثم يستطلع
اتجاهات الرأي العام وع ى ضو ا يتخذ القرار .وت ﺮز أهمية هذا
ٔالاسلوب ي اللحظات الحرجة ،ؤالاوقات الصعبة وعندما تريد
القيادة إحداث تغ ﺮات جوهرية ي النظام الاجتما ي .ولذلك يندر
استخدام هذا ٔالاسلوب ي العهد ٔالاموي .وسنورد مثال ن يعكسان
فهم وتطبيق هذا ٔالاسلوب.
املثال ٔالاول :يتصل بوالية العهد ل يد بن معاوية و ي فكرة
كنت غريبة ع ى املسلم ن أل ا تع التحول من عن الخالفة إ ى
امللك .ولذلك بذل معاوية )ر ﷲ عنه( ً
جهدا كب ًﺮا ع ى مدى
سنوات عدة يمهد لهذﻩ الفكرة ،واستخدم أساليب عديدة لذلك
م ا أسلوب جس النبض للوقوف ع ى اتجاهات الزعماء والقادة
وكيف سيكون رد فعلهم؟ ح يعد العدة لذلك .فبدأ بالكوفة،
حيث تعهد له عامله "املغ ﺮة بن شعبة" ب يئة ٔالاذهان لذلك
وتحبي م ي هذا ٔالامر .أما زياد عامله ي البصرة فنصحه أن ي ﺮيث
ي هذا ٔالامر لعدم توافر شروط الخالفة ي يزيد ،وقال يزيد صاحب
)(١٣٢
اون مع ما قد أولع به من الصيد .فقبل معاوية رأي زياد.
ولتغي ﺮ وجهة نظر الناس إ ى يزيدَ ،عمد معاوية إ ى تأم ﺮﻩ ع ى
الجيش الذي جهز لفتح القسطنطينية ،وإذا كان املسلمون لم
يفتحوا القسطنطينية ملتانة أسوارها ،فإن معاوية حقق هدفه
حيت أتاحت املعركة احتكاك يزيد بكبار الصحابة الذين شاركوا ي
تلك املعركة ،والتعرف عل م عن قرب ومعرفة خصومه
)(١٣٣
ومناوئيه.
ومن خالل هذﻩ ٔالاحداث؛ يتضح لنا أسلوب معاوية )ر ﷲ
عنه( ي معالجة مشكلة والية العهد ،وكيف كانت ردود أفعاله ي كل
ً
مرحلة متوقفة ع ى نتائج س ﺮ أراء قادة الرأي العام ،مستعمال
أسلوب جس النبض الذي كان ً
مولعا به ،ولذلك لم يفا ئ املسلم ن
ذا التحول الكب ﺮ وتدرج معهم ح استقامت له ٔالامور باستثناء
قلة قليلة أبت الرضوخ ،فسلك معهم أسلوب القوة والحيلة،
ً
وتركهم للزمن الذي كان كفيال بمعالجة أمرهم.
أما املثال الثاني :الذي يجسد أسلوب جس النبض فخاص
بالحسن بن ع ي )ر ﷲ ع ما( .وقد استخدم هذا ٔالاسلوب
الدعائي للوقوف ع ى اتجاهات شيعة العراق نحوﻩ ،ملا أرسلوا اليه
يستقدمونه ليبايعوﻩ .وكتبوا إليه نحو ) (١٥٠صحيفة .لكن الحسن
تريث ح يستوثق لنفسه ،لذلك أرسل إل م مسلم بن عقيل
الستطالع رأي الناس وليعجل إليه ٔالامر .فسار مسلم نحو الكوفة
وأم ﺮها يومئذ النعمان بن بش ﺮ ٔالانصاري ،فأقبلت الشيعة تختلف
إليه ،فأرسل إ ى الحسن ،فعزله يزيد ،وو ى مكانه عبيد ﷲ بن زياد
ع ى الكوفة ،فمال إ ى العنف وتعقب مسلم وقتله ،وكان الحس ن

)(١٣٤

وتوالت ٔالاحداث كما هو معروف ي
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وقد ارتبطت الشعارات بالحركات الشعبية والجماه ﺮية .والشعارات
املتعلقة باالتجاهات السياسية كشعار الحرية واملساواة ؤالاخوة
ذات أثر بالغ ي التغي ﺮ السياﺳ والاجتما ي أو ي محاولة
)(١٤٢
التغي ﺮ.
وقد استغلت الشعارات منذ بداية الصراع السياﺳ ع ى الخالفة.
ومن اهم تلك الشعارات )ال حكم الا ﷲ( وقد ظهر هذا الشعار
نتيجة رفض الخوارج للتحكيم ب ن ع ي ومعاوية )ر ﷲ ع ما(.
ومن شعارات الثورة العباسية قبل وصولها إ ى الحكم )املساواة ب ن
الشعوب( )الدعوة للرضا من ال البيت( )ٕالاصالح السياﺳ
وٕالاداري( .أما بعد وصولهم إ ى الحكم فقد أعلنوا أ م جاءوا للعمل
بكتاب ﷲ وسنة نبيه ) ،(ولبسوا بردة رسول ﷲ ال أهملها ب
)(١٤٣
أمية ،واهتموا بالفقهاء ،وحاربوا الحركات املتطرفة كالرواندية،
ال اعتقدت إلمام م وعملت من أجل انتصارهم ،كما واجهوا
العلوي ن والخوارج والشخصيات القبلية ،وغ ﺮهم َ
مم ْن عاضدهم
من أجل التخلص من ٔالاموي ن.
ً
سادسا :الشائعات
الشائعة فكرة خاصة يعمل رجل الدعاية ع ى أن يعلم ا
الناس ،كما يعمل ع ى أن ينقلها كل شخص إ ى ٓالاخرين ح تشيع
ب ن الجماه ﺮ جميعها (١٤٤).و ي من أهم أساليب الدعاية .وتعد من
ٔالاسلحة الناجحة ي أوقات الحروب ؤالازمات إلثار ا لعواطف
الناس وتركها ألثر عميق ي النفوس ي الوقت الذي تستو ي ع ى
)(١٤٥
الناس مشاعر الرعب والخوف.
وقد استخدم معاوية الشائعات ي حربه ضد ٕالامام ع ي "كرم
ﷲ وجهه" وركز ع ى شخصه وحاول الانتقاص منه ،ومما أشاعه
عنه أنه رجل ذو دعابة ،وأنه قليل الدهاء ،وال عالقة له بالحرب
وفنون القتال ،وال يصلح للخالفة وال علم له بالرجال وال بأخالق
الرعية (١٤٦).كما استخدمها ي حروبه ضد آل البيت .من ذلك ما
روجه عن ا زام جيوش الحسن أمام جند الشام ،ومما أدى بأهل
العراق إ ى التخ ي عن الحسن .مما حدا بالحسن إ ى التنازل عن
الخالفة ملعاوية حقنا لدماء املسلم ن (١٤٧).روى الحاكم عن جب ﺮ بن
نف ﺮ قال :قلت للحسن إن الناس يقولون إنك تريد الخالفة ،فقال:
"قد كانت جماجم العرب ي يدي تحارب من حاربت ويساملون من
)(١٤٨
ساملت ف ﺮك ا ابتغاء وجه ﷲ وحقن دماء أمة محمد".
ومن الشائعات ال روج ا املعارضة قصد ٕالاساءة ا ى عبد
امللك بن مروان ،قال ابن أبي عائشة :اف ٔالامر إ ى عبد امللك بن
مروان وكان املصحف ي حجرﻩ فأطبقه وقال" :هذا اخر العهد
بك" (١٤٩).وكان لهذﻩ الشائعات وقع كب ﺮ ي نفوس الرعية إ ى درجة
أن أهل املدينة خلعوا يزيد بن معاوية نتيجة ما أشيع عنه من
املجون واللهو .أورد الواقدي بإسناد أن عبد ﷲ بن حنظلة بن
ُ
الغسيل قال" :وﷲ ما خرجنا ع ى يزيد ح خفنا أن نرمى بالحجارة
من السماء .إنه رجل ينكح أمهات ٔالاوالد والبنات ؤالاخوات ويشرب
)(١٥٠
الخمر ويدع الصالة".
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الناس إ ى ٔالافكار ال ترغب ي أن يعتنقو ا ،وح تنجح الدعاية
البد أن يعرف رجل الدعاية ماذا يريد؟ أي البد أن يكون هدف
ً
واضحا ،وأن يوضع نصب عي رجل الدعاية ،ثم عليه أن
الدعاية
)(١٤٠
يبحث عن املناهج والوسائل املناسبة ال سيستخدمها .وح
تصل الدعاية إ ى هدفها وهو التأث ﺮ ي الناس البد أن تسلك كل
السبل ،وتستغل كل الوسائل ال تجعل أفكارها ي متناول عقل،
وسمع ،وبصر الجماه ﺮ املس دفة ي أي مكان.
ً
ورغم محدودية الوسائل ي العهد ٔالاموي مقارنة بالعصر
الحا ي ،إال أ ا استفادت من أسلوب الدعاية من الباب إ ى الباب،
فقد استطاعت الاتجاهات السياسية آنذاك أن تحول املجتمع
بأكمله إ ى دائرة نقاش وجدل وحوار حول املسائل املطروحة بفضل
الوسائل الدعائية املتعددة ال جندها ٔالامويون وخصومهم لخدمة
دعاي م ،كما بينا آ ًنفا ي مبحث وسائل الدعاية ي العهد ٔالاموي.
ً
رابعا :أسلوب التفريد
من ٔالاساليب ال تساعد ع ى نجاح الدعاية أسلوب التفريد،
ومعناﻩ تفريد القيادة والخصم والهدف .فتفريد القيادة :معناﻩ
تحديد جهة واحدة ي ال تقوم بتوجيه الدعاية والتنسيق لها
ورسم خططها وسياس ا وضمان استمراري ا .وتفريد الخصم:
معناﻩ تحديد عدو واحد توجه إليه كل جوانب النقص ،وكل مشاعر
ً
ً
الكراهية والاستنكار .هذا العدو يجب أن يكون
ملموسا ح
واضحا
يركز عليه الجمهور مشاعر العداء والكراهية بشكل طبي ي .أما
تفريد الهدف :فمعناﻩ تحديد الهدف ٔالاو ى بالرعاية الذي تتوجه
إليه كافة وسائل الدعاية وأفكارها وأسالي ا املختلفة لتحقيقه ،وال
شك أن ال ﺮك ع ى هدف واحد وأفكار محددة تخدم هذا الهدف
يوفر الفرصة للتأث ﺮ ع ى ٔالافراد .ويجعل الدعاية عالقة باألذهان
والنفوس ً
ً )(١٤١
زمنا طويال.
وقد انتهج معاوية )ر ﷲ عنه( هذا ٔالاسلوب ،فمنذ بداية
ً
واضحا بل أن
الصراع مع ع ي "كرم ﷲ وجهه" كان هدف الخالفة
ُ
هذا الهدف كان ي ذهنه ويعمل له منذ كان ً
واليا لعمر وعثمان
)ر ﷲ ع ما( ،كما وجه خصومته وعداوته ي نزاعه إ ى ٕالامام
ع ي ،وحاول بكل الوسائل اخ ﺮاق ج ته واستمالة أنصارﻩ .وبعد
وصوله إ ى الخالفة حدد هدفه ي كيفية جعلها وراثية .ومن الذين
سلكوا دربه ،عبد امللك بن مروان ،فقد كان ال يفرغ جهدﻩ إال لعدو
واحد ،ولذلك عندما احتدم القتال ب ن ابن الزب ﺮ وب ن الشيعة
والخوارج تركهم ولم يتعرض لهم ،وذلك إلضعاف عبد ﷲ بن الزب ﺮ
الذي لم يكد يفرغ من قتال املختار ح خرج إليه بعد أن هادن
إم ﺮاطور الروم ،ح ال ين ز فرصة انشغاله بقتال ابن الزب ﺮ ليغ ﺮ
ع ى بالد الشام ،وقبل الدخول ي حرب مع ابن الزب ﺮ أنﻬ عصيان
عمرو بن سعيد.
ً
خامسا :الشعارات
الشعارات من ٔالاساليب الدعائية ال تحدث تأث ﺮات آنية ،و ي
أداة أساسية ي املجاالت الدينية والسياسية منذ أقدم العصور.

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
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ومن الشائعات ذات املغزى ما روى صاحب ٔالانباء ،وفحواها أن
عبيد ﷲ بن زياد ملا أرسل رأس الحس ن بن ع ي )ر ﷲ ع ما(
ً
إ ى يزيد وكان نازال بأنطاكية ،فلما كان الرسول ي الطريق وأجنه
الليل عدل إ ى دير فيه رهبان فبات فيه .و ي منتصف الليل قام
ً
ً
عمودا من نور متصال من تلك املخالة
بعض الرهبان لشأنه فرأى
ول ن السماء ،فتقدم إ ى املخالة وفتشها فوجد الرأس ف ا فقال ال
شك أن هذا رأس املقتول بكربالء فم وأخ ﺮ بقية الرهبان .وملا
حضروا ورأوا تلك الصورة أسلموا كلهم ع ى الرأس وحولوا الدير
)(١٥١
إ ى مسجد وكان عددهم سبعمائة راهب.

}^₣íÛÿ Ži

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

) (١أخرجه البخاري :ي كتاب الجهاد ،ومسلم :ي كتاب الجهاد والس ﺮ.
) (٢املسعودي أبي الحسن ع ي بن الحس ن بن ع ي :مروج الذهب ،املطبعة
ال ية املصرية ،تحقيق :مح الدين عبد الحميد١٣٤٦ ،هـ ،ج ،/٢ص.٧٢
) (٣محمد من ﺮ حجاب :نظريات ٕالاعالم ٕالاسالمي ،الهيئة املصرية العامة للكتاب،
ٕالاسكندرية ،١٩٨٢ ،ص.٥٣
) (٤حامد عبد السالم زهران :علم النفس الاجتما ي ،عالم الكتب ،القاهرة،
١٩٨٤م ،ص.٧٤
) (٥أبو محمد عبد ﷲ بن عبد الحكم ،س ﺮة ُعمر بن عبد العزيز ،تحقيق أحمد
عبيد ،مكتبة السنة ،القاهرة ،ط١٩٥٦ /٢م ،ص .٣٧
) (٦أحمد الحو ي :أدب السياسة ي العصر ٔالاموي ،دار العلم للمالين ب ﺮوت،
بدون تاريخ ،ص.٣٧٠
) (٧املسعودي :مرجع سابق ،ص.٢٣٠ – ٢٢٩
) (٨الط ﺮي أبي جعفر محمد بن جرير :تاريخ الرسل وامللوك ،تحقيق عبد السالم
هارون ،املعارف ،القاهرة ،ط١٩٦٩ /٣م ،ج /٣ص.١٢٨
ن
) (٩أحمد أم ن :ض ى ٕالاسالم ،دار الكتاب العربي ،ب ﺮوت ،لبنان ،بدو تاريخ،
ج /٣ص.٢٤٩
ي
) (١٠محمد بن املنذر ٔالانصار  :منار الهدى ،مطالع املدينة ١٤٠٥ ،هـ ،ص-١١٤
.١١٥
) (١١أحمد الحو ي :أدب السياسة ي العصر ٔالاموي ،دار العلم للمالين ب ﺮوت،
بدون تاريخ ،ص.١٣-١١
) (١٢محمد عبد القادر أحمد :دراسات ي أدب ونصوص العصر ٔالاموي ،مكتبة
ال ضة املصرية ،القاهرة١٩٨٢ ،م ،ص.٣٥
) (١٣ابن عبد ربه أبي عمر أحمد بن محمد بن حبيب :العقد الفريد ،دار الكتب
العلمية ،ب ﺮوت١٩٨٣ ،م ،ج /٢ص١٣٥
) (١٤محمد عبد القادر أحمد :مرجع سابق ،ص٤٤
) (١٥املرجع نفسه ،ص٤٥
) (١٦محمد ماهر حمادة :الوثائق السياسية وٕالادارية العائدة للعهد ٔالاموي
) ،(١٣٢ - ٤٠دار النفائس ،ب ﺮوت١٩٧٤ ،م ،ص.٣٢
) (١٧أبو منصور محمد بن أحمد ٔالازهري :ذيب اللغة ،دار إحياء ال ﺮاث العربي،
ب ﺮوت٢٠٠١،م ،مادة "خطب" ج .٢٤٦/٧
) (١٨مجد الدين الف ﺮوز آبادي :القاموس املحيط ،دار مكتبة النشر -الجزائر-
ط-١سنة  ١٩٦٨مادة "خطب" ج.٦٥/١
) (١٩الفيومي :املصباح املن ﺮ ي غريب الشرح الكب ﺮ ،تحقيق :إبراهيم
السامرائي ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،١٩٩٣ ،مادة "خطب" ١ج.١٧٣/
) (٢٠أبي زكريا يح بن شرف النووي :تحرير ألفاظ التنبيه ،أو املسم بـ "لغة
الفقهاء" ،تحقيق وتعليق :الشيخ عبد الغ الدقر ،نشر دار القلم بدمشق
سنة ١٤٠٨هـ ،ص.٨٥ - ٨٤ ،
) (٢١ع ي بن محمد بن ع ي الجرجاني :التعريفات ،دار الكتاب العربي ،ب ﺮوت،
١٩٩٨م ،ص.٩٩
) (٢٢مصلح سيد بيومي :الخطابة ي ٕالاسالم ،دار القلم ،الكويت ،١٩٨١،ص .١١
) (٢٣محمد أبو زهرة :الخطابة ،أصولها تاريخها ي أز ى عصورها عند العرب،
دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط١٩٨٠/٢م ،ص.١٩
) (٢٤عباس الحسي  :علم النفس العسكري ،مطبعة ٕالارشاد ،بغداد١٩٦٩ ،م،
ص ،٦٣-٦٢بتصرف.
) (٢٥ابن عبد ربه :مصدر سابق ،ج /٢ص.٤١
) (٢٦ابن أبي الحديد املع ي :نهج البالغة ،مكتبة الالف ن ،الكويت١٩٨٦ ،م،
ص.٩١ - ٨٨
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إن الكث ﺮ من أبناء أمتنا ٕالاسالمية والعربية مازال يتخوف من
لفظ الدعاية وينفر م ا ،نتيجة الاستعماالت السيئة والسلبية لهذﻩ
املفردة من قبل الغرب ،مع أن اللفظ أصيل ي لغة العرب .فكلمة
الدعاية من "دعا ،يدعو ،دعوة ،ودعاية ،نحو شكا يشكو
ّ
شكاية" (١٥٢)،بمع  :الاستمالة ،وال ﺮغيب ،والتحبيب ،والحث،
ونشر القيم واملبادئ ،وال يو ي هذا املع بأي مفهوم سل  ،إال أن
فهما ً
ً
ً
الاستعمال الاصطال ي للكلمة استد ى ً
سلبيا
وموقفا
سيئا،
من املفردة ،ورغم أن الدعاية قد تكون صادقة وخ ﺮة وبناءة
كدعاية الرسل عل م الصالة والسالم ،إال أن املتلقي اليوم ال يثق
ا وينظر إل ا باعتبارها قرينة للكذب ،وأداة للسيطرة والتفريق
والتشتيت ،وأسلوب للتأث ﺮ ع ى املعنويات ،ووسيلة خطرة من
وسائل الحرب النفسية.
ً
ومن خالل الاستعراض التاري ي للعهد ٔالاموي وخاصة ي ظل
الصراع السياﺳ لألموي ن مع خصومهم السياسي ن ،وجدنا أن
املسلم ن مارسوا الدعاية بأسالي ا ال عرفت ا ي العصر
الحديث ،بوسائل تتناسب وعصرهم وبيئ م الفكرية والثقافية
والاجتماعية .وإذا كان املسلمون لم يطلقوا ع ى تلك املمارسات
لفظ الدعاية فﻬ ال تعدو أن تكون ممارسات دعائية ،سواء من
جهة الحزب الحاكم لتقوية مركزﻩ ي السلطة وإضعاف خصومه ،أو
من جهة ٔالاحزاب املعارضة لإلطاحة بالحزب الحاكم )ٔالاموي ن(
والاستالء ع ى السلطة ،وقد استعملت ي ذلك كل فنون الدعاية
الحديثة ،وإن اختلفت وسائلهم عن وسائل العصر الحديث ن ً
ظرا
للتفاوت التكنولو ي والعلم .
وال شك أن الدارس للتاريخ ٕالاسالمي بمنظور إعالمي يدرك أن
ً
الدولة العباسية مثال قامت ع ى أنقاض الدولة ٔالاموية بعد أن
مارست كل أساليب الدعاية مستغلة كل الوسائل املتاحة آنذاك.
وقد برزت من خالل هذﻩ الدراسة ٔالاسس الفكرية والنفسية
للدعاية ي العهد ٔالاموي ،كما عرجت ع ى أهم ٔالاساليب الدعائية
ً
ال استخدمت خالل ذلك العهد،
مختتما الدراسة بأهم الوسائل
ال وظفها املتصارعون لتحقيق أهدافهم ومار م املشروعة وغ ﺮ
املشروعة.
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) (٥٣نجدة خماشٕ :الادارة ي العصر ٔالاموي ،دار القلم ،دمشق١٩٨٠ ،م،
ص.٢٨٥
ن
) (٥٤عبد الرحمان ابن خلدو  :الع ﺮ وديوان املبتدأ والخ ﺮ ي أيام العرب
والعجم وال ﺮبر ومن عاصرهم من ذوي السلطان ٔالاك ﺮ ،دار الكتاب
اللبناني١٩٨١،م ،ص.٤٧٢ – ٤٧١
) (٥٥أحمد رمضان أحمد ،مرجع سابق ،ص.٢٦٣
) (٥٦املرجع نفسه ،ص.٢٦٠
) (٥٧حسان ع ي حالق :تعريب الدواوين ي العصر ٔالاموي ،دار الكتاب اللبناني،
ب ﺮوت١٩٧٨ ،م ،ص.٤٢
) (٥٨حسن إبراهيم حسن :النظم ٕالاسالمية ،مرجع سابق ،ص.٢٤٩
) (٥٩أحمد رمضان أحمد :مرجع سابق ،ص.٢٥٩
) (٦٠حسن إبراهيم حسن :مرجع سابق ،ص.٤٤٩
) (٦١يرى عبد الرحمن فهم أ ا صورة عبد امللك بن مروان ،ويرى أرنولد ويؤيدﻩ
زكي محمد حسن أ ا رمز لخليفة املسلم ن .انظر :عبد الرحمان فهم
محمد :موسوعة النقود العربية) ،فجر السكة العربية( ،دار الكتب،
القاهرة١٩٦٥ ،م ،ص.٤٦
) (٦٢أحمد بدر :الرأي العام ،ص.١٤٠
) (٦٣عبد الحلم محمود السيد :علم النفس الاجتما ي وٕالاعالم ،ترجمة :محمود
برهوم ونقوال ناصر ،دار الفكر للنشر والتوزيعٔ ،الاردن ١٩٩٣م ،ص.٤٥٤
) (٦٤جان ماري دومناك :مرجع سابق ،ص.٧٨
) (٦٥عبد الحليم السيد :مرجع سابق ،ص.٥٤
) (٦٦انظر :ابن الوردي زين الدين عمر بن مظفر :تاريخ ابن الوردي ،دار الكتب
العلمية١٩٩٦ ،م ،ج /١ص.١٤٧
) (٦٧الط ﺮي :مصدر سابق ،ج /٦ص.٣٦ – ٣٥
) (٦٨حسن إبراهيم حسن :تاريخ ٕالاسالم السياﺳ والدي والثقا ي
والاجتما ي ،دار الجيل للنشر والتوزيع٢٠١٠ ،م ،ج /١ص.٥٣٧ – ٥٣٦
) (٦٩السيد عبد العزيز سالم :تاريخ الدولة العربية ،دار ال ضة العربية،
القاهرة١٩٧١،م ،ص .٧٠٣-٧٠٢
) (٧٠حسن إبراهيم حسن :تاريخ ٕالاسالم السياﺳ والدي والثقا ي
والاجتما ي ،مرجع سابق ،ص.٢٤٥
) (٧١سيد أم ﺮ ع ي :مختصر تاريخ العرب ،ترجمة :عفيف البعلبكي ،دار العلم
للمالي ن ،ب ﺮوت١٩٨١،م ،ص.١٧٠
) (٧٢حسن إبراهيم حسن :تاريخ ٕالاسالم السياﺳ والدي والثقا ي
والاجتما ي ،مرجع سابق ،ص.٥٢٣
) (٧٣أحمد بن يح بن جابر البالذري :فتوح البلدان ،تحقيق :صالح الدين
املنجد ،املكتبة التجارية ،القاهرة١٣٥٦ ،هـ ،ص.١٣٨ -١٣٧
) (٧٤املسعودي :مرجع سابق ،ص.١٦٧
) (٧٥حسن إبراهيم حسن :تاريخ ٕالاسالم السياﺳ والدي والثقا ي
والاجتما ي ،مرجع سابق ،ص.٥٢٧
) (٧٦رواﻩ البخاري ،ومسلم ،انظر" :صحيح البخاري" ،ج) ،(٢ص  ،٧٦و"صحيح
مسلم" ،ج  ،٤ص .٤٦
) (٧٧أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي ،دار صادر،
ب ﺮوت١٩٦٠ ،م ،ج /٢ص.٢٦١
) (٧٨أبي املعالم املشرف بن املر ى بن إبراهيم املقدﺳ  :فضائل بيت املقدس،
 ،١٩٦٠ص.١٥٩
) (٧٩ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع ،ب ﺮوت
 ١٩٥٦ص ،ج.270 - ،262/٥
) (٨٠الرازي :مختار الصحاح ،دار الحداثة ،ب ﺮوت ،لبنان  ،١٩٨٢ص .٤٨٢
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) (٢٧أحمد زكي صفوت :جمهرة العرب ي عصور العربية الزاهرة ،دار القلم
للطباعة والنشر٢٠٠٦ ،م ،ج  /٢ص ،٤٦٢وانظر :أبي الفرج ٔالاصفهاني:
ٔالاغاني ،تحقيق طه حس ن ،إبراهيم الابياري ،دار املعارف ،القاهرة،
١٩٥٥م ،ج / ٢ص .١٠٥
) (٢٨عبد الطيف حمزةٕ :الاعالم والدعاية ،مرجع سابق ،ص.٧٨
) (٢٩محمد عبد القادر أحمد ،مرجع سابق ،ص.٣٧
) (٣٠أحمد الحو ي :مرجع سابق ،ص.٢٨٢
) (٣١ابن عبد ربه :العقد الفريد ،مصدر سابق ،ج /٢ص.١٢٦
) (٣٢ابن عبد ربه :العقد الفريد ،مرجع سابق ،ج /١ص.١٥
) (٣٣عبد اللطيف حمزةٕ :الاعالم والدعاية ،مطبعة املعارف ،بغداد١٩٦٨ ،م،
.٨٦ - ٨٥
) (٣٤فان فلوتن :السيادة العربية والشيعة وٕالاسرائيليات ي عهد ب أمية،
ترجمة حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم ،دار ال ضة املصرية
القاهرة١٩٦٥ ،م ،ص.٨٠ -٧٩
) (٣٥حسن ن عبد القادر :الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة ،دار ال ضة
العربية ،القاهرة ،ط١٩٦٢ /٢م ،ص.٩٠ – ٨٨
) (٣٦امل ﺮد أبي العباس محمد بن يزيد :الكامل ي ٔالادب ،مكتبة الخان ي،
القاهرة١٩٨٠ ،م ،ج /٣ص.١٧٠
) (٣٧امل ﺮد :الكامل ي ٔالادب ،نفس املصدر ،ج /٣ص.٢٢٠
) (٣٨الجاحظ أبي عثمان بن بحر :البيان والتب ن ،تحقيق عبد السالم محمد
هارون ،مكتبة الخان ي ،ط١٩٩٨ ،/٧م ،ج /١ص .٤٢وكذا ،ابن أبي
الحديد املع ي :شرح نهج البالغة ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت١٩٩٨ ،م،
ج /٤ص.٢٠٥
) (٣٩حسن إبراهيم حسن :النظم الاسالمية ،دار ال ضة العربية ،القاهرة ،ط/٤
١٩٧٠م ،ص.٣٢٩
) (٤٠انظر :أحمد بن إبراهيم القيﺴ  :شرح هاشميات الكميت ،تفس ﺮ أبي
رياش ،تحقيق :داود سلوم نوري حمودي القيﺴ  ،عالم الكتب ،ط
١٩٨٦/٢م.
) (٤١أبو عبد ﷲ الذه  :تذكرة الحفاظ ،دار إحياء ال ﺮاث العربي١٩٥٦ ،م،
ج /١ص.٥٦
) (٤٢عبد اللطيف حمزةٕ :الاعالم والدعاية ،مرجع سابق ،ص.٧٨
) (٤٣عبد القادر أحمد ،مرجع سابق ،ص.٣٥
ً
ً
قديما وحديثا ،دار
) (٤٤محمد من ﺮ حجاب :الدعاية السياسية وتطبيقا ا
الفجر للنشر والتوزيع١٩٩٨ ،م ،ص.٢٣٠
) (٤٥الذه  :تذكرة الحفاظ ،مرجع سابق ،ص.١١٢
) (٤٦حسن ن عبد القادر :الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة ،دار ال ضة
العربية ،القاهرة ،ط١٩٦٢ /٢م ،ص.٨٤ – ٨٢
) (٤٧عبد اللطيف حمزةٕ :الاعالم له تاريخه ومذاهبه ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
١٩٦٥م ،ص.٦٣ – ٦١
) (٤٨خليل داود الزور :الحياة العلمية ي الشام ي القرن ن ٔالاول والثاني
الهجرة ،دار ٓالافاق الجديدة ،ب ﺮوت١٩٧١ ،م ،ص.٧١
) (٤٩املرجع نفسه ،ص.٨٢
) (٥٠إبراهيم إمام :أصول ٕالاعالم ٕالاسالمي ،دار الفكر العربي ،القاهرة١٩٧٥ ،م،
ص.١١٤ -١١٣
) (٥١أبو الفرج ٔالاصفهانئ :الاغاني ،تحقيق :طه حس ن ،إبراهيم الابياري ،دار
املعارف ،القاهرة١٩٥٥ ،م ،ج / ٢ص .٦٥
) (٥٢أحمد رمضان أحمد :الخالفة ي الحضارة ٕالاسالمية ،دار البيان العربي،
جدة١٩٨٣ ،م ،ص.٢٦٣

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١٩٣

علي سلطاني العاتري ،الدعاية اإلسالمية...

) (٨١ابن سيدة :املخصص ،املكتب التجاري للطباعة ،التوزيع والنشر ب ﺮوت،
بدون تاريخ ،ج /١ص.٤٤
) (٨٢القلقشندي :صحيح ٔالاع  ،الطبعة ٔالام ﺮية ،القاهرة  ،١٩١٥ج/٣ص
.٤٧٠- ٤٦٩
ن
) (٨٣ع ي بن برهان الدين الحل  :الس ﺮة الحلبية ي س ﺮة ٔالام ن املأمو  ،دار
املعرفة -ب ﺮوت – ١٤٠٠هـ ،ج/٢ص٢١٥
) (٨٤أحمد رمضان ع ي :مرجع سابق ،ص .٢٨٠ -٢٧٩
ﱠ
ٕالاسالمية ،دار املعرفة ،ط،٤
) (٨٥محمد الخضر حس ن :محاضرات تاريخ ٔالامم
ج /٢ص.١٦٤
) (٨٦فان فلوتن :مرجع سابق ،ص.١٢٦ -١٢٥
) (٨٧سيد أم ﺮ ع ي :مرجع سابق ،ص.١٧٠
) (٨٨محمد بن محمد العمرانئ :الانباء ي تاريخ الخلفاء ،تحقيق قاسم
السامرائي ،دار العلم للمالي ن ،الرياض ،ط١٩٨٢ /٢م ،ص.٥٦
ً
ً
قديما وحديثا ،دار الفجر
) (٨٩من ﺮ حجاب :الدعاية السياسية وتطبيقا ا
للنشر والتوزيع١٩٩٨ ،م ،ص.٢٥٠
) (٩٠مختار حمزة :أسس علم النفس الاجتما ي ،دار املنار ،جدة ١٩٧٩م،
ص.٢٢٨
) (٩١محمد السيد الوكيل :عناية ٕالاسالم بتخطيط املدن وعمار ا ،دار
ٔالانصار ،القاهرة١٤٠٢ ،هـ ،ص.١٥٩
) (٩٢محمد عبد القادر حاتمٕ :الاعالم والدعاية ،نظريات وتجارب ،مكتبة
ٔالانجلو املصرية ،القاهرة١٩٩٣ ،م ،ص.٧٢
) (٩٣سعدي أبو حبيب :مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة ٔالاموية ،دار
لسان العرب ،ب ﺮوت١٩٧٢ ،م ،ص.١٣٩ -١٣٨
) (٩٤حسن إبراهيم حسن :مرجع سابق ،ص.٣٤٢
) (٩٥أبو حازم القرطا ي :م اج البلغاء وسراج ٔالادباء ،تحقيق :منيف موﺳ ،
دار الفكر ،ب ﺮوت١٩٩١،م ،ص.١٤
) (٩٦محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية :مفتاح دار السعادة ،تحقيق:
ع ي حسن عبد الحميد ،دار ابن عفان١٩٩٦ ،م ،ص.١٤٦ -١٤٤
(97)Daniel Katz with Robert L. Kahn: The Social
Psychology of Organizations, 1978. Pp. 258 - 259.
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) (١٠٢عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي :تاريخ الخلفاء ،تحقيق :محمد م ي
الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط١٩٥٢ /١م ،ص-١٩٤
.١٩٥
) (١٠٣أبو عبد ﷲ الذه  :س ﺮ أعالم النبالء ،تحقيق :شعيب ٔالارناؤوط ،دار
الفكر ب ﺮوت١٩٩٥ ،م .وانظر :أحمد بن حنبل :فضائل الصحابة ،دار
الكتب العلمية للنشر ،لبنان ،ج /٣ص.٣٢٤
) (١٠٤فان فلوتن ،مرجع سابق ،ص.٧٧
) (١٠٥انظر :أحمد الحو ي :مرجع سابق ،ص.٢١٥ – ٢٠٨
) (١٠٦محمد الخضري :محاضرات ي تاريخ ٔالامم ٕالاسالمية ،دار املعرفة،
ط١٩٩٨/٤م ،ج ،٣ص.٢٢٢
) (١٠٧سورة النحلٓ ،الاية ).(٩٠
) (١٠٨الط ﺮي :مرجع سابق ،ج /٦ص.١٥٠
) (١٠٩أحمد الحو ي ،مرجع سابق ،ص.١٥٣
)ٔ (١١٠الاصفهانئ :الاغاني ،مرجع سابق ،ج ،١٩ص.٤٠
) (١١١أحمد الحو ي :مرجع سابق ،ص.٢٠١
) (١١٢املسعودي أبي الحسن ع ي :التنبيه وٕالاشراف ،دار تحقيق ال ﺮاث ،ب ﺮوت،
١٩٨٦م ،ص.٢٦٤
) (١١٣املرجع نفسه ،ص.٢٧١
) (١١٤محمد الخضري :مرجع سابق ،ص.٢٠٢
) (١١٥ج ان رش  :الدعاية واستخدام الراديو ي الحرب النفسية ،دار الفكر
العربي١٩٨٥ ،م ،ص.٦٣
) (١١٦جان ماري دوميناك :الدعاية السياسية ،ترجمة :صالح مخيمر وميخائيل
عبدة رزقٔ ،الانجلو املصرية ،القاهرة١٩٦٠ ،م ،ص.١١٠ -١٠٩
) (١١٧أحمد رمضان أحمد ،مرجع سابق ،ص .١٥٧ -١٥٦
) (١١٨انظرٔ :الاغاني ،مرجع سابق ،ص .٢٩٤وكذا ،أحمد الحو ي ،مرجع سابق،
ص.٨٩
) (١١٩عمر فروخ :تاريخ صدر ٕالاسالم والدولة ٔالاموية ،دار العلم للمالي ن،
ب ﺮوت١٩٧٩ ،م ،ص.١٣٠ -١٢٩
) (١٢٠انظر :محمد بن جرير الط ﺮي ،تاريخ الرسل وامللوك ،تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة١٩٦٧ ،م ،ج  /٥ص .٩٨ - ٩٦وكذا:
أحمد بن يح بن جابر البالذري :أنساب ٔالاشراف ،تحقيق :سهيل زكار،
دار الفكر١٩٩٦ ،م ،ص .٤٦ - ٤٣وكذا عمر فروخ :تاريخ ٕالاسالم ،مرجع
سابق ،ص .١١٩ -١١٨وكذا :حسن إبراهيم حسن :تاريخ ٕالاسالم
السياﺳ والدي والثقا ي والاجتما ي ،دار الفجر للنشر والتوزيع،
١٩٩٥م ،ج /١ص .٣٦٢الشيخ محمد الخضري :مرجع سابق ،ص.٤٠ -٣٥
) (١٢١محمد حسن شراب :املدينة ي العصر ٔالاموي ،مكتبة دار ال ﺮاث،
١٩٨٤م ،ص.١١٥
) (١٢٢ع ي بن محمد ابن ٔالاث ﺮ :الكامل ي التاريخ ،دار صادر ،ب ﺮوت١٩٧٩ ،م،
ج /٣ص.٢٠٢
) (١٢٣املرجع نفسه ،ج /٤ص.٨٨
) (١٢٤عمر فروخ :تاريخ صدر ٕالاسالم ،مرجع سابق ،ص.١٢٨ -١٢٧
) (١٢٥حسن ن عبد القادر ،مرجع سابق ،ص.١٣٩ -١٣٨
) (١٢٦الازادمردية) :فرقة شعوبية تد ى الرجال ٔالاحرار( املبغوضون آلل الن
) (وأصحابه ،ممن فتح الفتوح ،وقتل املجوس ،وجاء باإلسالم :انظر،
الجاحظ :البخالء ،مطبعة دار الكتب١٩٣٦ ،م،ج /١ص.١١٤
) (١٢٧هم الذين يقولون بأصل ن للوجودُ ،مختلف ن تمام الاختالف ،كل م ما له
وجود مستقل ي ذاته ،وبدون هذين ٔالاصل ن ال يمكن فهم طبيعة الكون،
الذي تتصارع فيه القوى املتضاربة ،ال ينتم بعضها إ ى أحد املبدأين،
وينتم سائرها إ ى املبدأ ٓالاخر ،مما يع أن حقيقة الوجود تنطوي ع ى
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) (٩٨محمد عبد القادر أحمد :مرجع سابق ،ص.١٠٥ -١٠٣
) (٩٩أخرجه أحمد ي املسند ج /٤ص .٢١٦صحيح س ن ال ﺮمذي ج /٣ص.٢٣٦
وصححه ٔالالباني ي سلسلة الاحاديث .الصحيحة والضعيفة ،املكتب
ٕالاسالمي للنشر والتوزيع١٩٨٥.م ج  / ٤ص .٦١٥وقال بعد أن ذكر طرقه:
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ،فكان حقه أن يصحح ..وقال :وبالجملة
فالحديث صحيح وهذﻩ الطرق تزيدﻩ قوة ع ى قوة ،وزاد ٕالامام أبو بكر
محمد بن الحس نٓ ،الاجري :ي كتابه الشريعة ،تحقيق :محمد حامد
الفقي ،دار الكتب العلمية١٩٩٥ ،م ،ج /٥ص  ٢٤٣٧ -٢٤٣٦لفظة :وال
تعذبه.
) (١٠٠أخرجه أحمد ي املسند ،ج ،٤ص .١٠١وصححه بشواهدﻩ ٔالالباني ي
السلسلة الصحيحة  . ٣٢٢٧قال الذه ي س ﺮ أعالم النبالء :ي مسند
أحمد جملة من الاحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها وال يجب الاحتجاج،
أبو عبد ﷲ الذه  :س ﺮ أعالم النبالء ،تحقيق :شعيب ٔالارناؤوط ،دار
الفكر ب ﺮوت١٩٩٥ ،م .وانظر :أحمد بن حنبل :فضائل الصحابة ،دار
الكتب العلمية للنشر ،لبنان ٢٠٠٨م ،ج /٢ص.٩١٣
) (١٠١أخرجه عبد ﷲ بن محمد بن أبي شيبة ي املصنف ،تحقيق :محمد
عوامة ،دار القيلة٢٠٠٦ ،م ،رقم الحديث .٣٠٧١٥وانظر :أبي القاسم
سليمان بن أحمد الط ﺮاني ي املعجم الكب ﺮ ،دار إحياء ال ﺮاث العربي،
١٩٨٤م ،ج ،٥ص.٦٨٧

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون – ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣

١٩٤

علي سلطاني العاتري ،الدعاية اإلسالمية...

بن حمدان ،كتاب الزينة ،ج  /3ملحق بكتاب الغلو والفرق الغالية ي
الحضارة الاسالمية ،تحقيق  :د  .عبد ﷲ سلوم السامرائي ،ط .دار
واسط ،بغداد ـ العراق ،بدون تاريخ .وكذا :الدينوري ،ابن قتيبةٕ ،الامامة
والسياسة ،تحقيق ع ي ش ﺮی ،منشورات الشريف الرضا ،قم ـ
ايران1413 ،هـ .
) (١٤٤مختار حمزة :أسس علم النفس الاجتما ي ،دار املنار ،جدة١٩٧٩ ،م،
ص.٢٥٨
) (١٤٥جمال السيد :أضواء ع ى الحرب النفسية ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب ،القاهرة١٩٧٢ ،م ،ص .١٧٩
) (١٤٦عبد اللطيف حمزةٕ :الاعالم ي صدر ٕالاسالم ،مرجع سابق ،ص -١٦٨
.١٦٩
) (١٤٧حسن إبراهيم حسن ،مرجع سابق ،ص.٢٧٨
) (١٤٨جالل الدين السيوطي :تاريخ الخلفاء ،دار الكتاب العربي ،ط١٩٩٩ ،٢م،
ص.١٩٢
) (١٤٩املصدر نفسه ،ص.٢١٧
) (١٥٠محمد بن سعد :الطبقات الك ﺮى ،تحقيق :ع ي محمد عمر ،دار صادر،
ب ﺮوت١٩٨٥ ،م ،ج /٥ص.٦٦
) (١٥١ابن العمراني محمد بن ع ي بن محمد بن ع ي بن أحمدٕ ،الانباء ي تاريخ
الخلفاء ،دار املعرفة للطباعة و النشر ،ب ﺮوت ١٩٧٠م ،ص.٥٤
) (١٥٢أحمد بن ع ي بن حجر العسقالني :فتح الباري بشرح صحيح البخاري،
أشرف ع ى طبعه محب الدين الخطيب ،دار املعرفة ،ب ﺮوت ،لبنان ،د.
ت .ص.٣٨

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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انقسام داخ ي وتقابل ضروري دائم ب ن أصل ن ،لكل م ما قوانينه
وأطوارﻩ الزمنية الخاصة به.
) (١٢٨ويحدد ال انوي طبيعة هذا املصطلح ومجاالت استعماله فيذكر أن لفظ
"الحشوية بسكون الش ن وفتحها ،وهم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إ ى
التجسيم وغ ﺮﻩ ،وهم من الفرق الضالة .قال السبكي ي "شرح أصول ابن
الحاجب الحوشية طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون آيات ﷲ ع ى
ظاهرها ويعقدون أنه املراد ،سموا بذلك أل م كانوا ي حلقة الحسن
البصري فوجدهم يتكلمون كالما ،فقال :ردوا هؤالء إ ى حشاء الحلقة،
فنسبوا إ ى حشاء ،فهم حشوية بفتح الش ن .وقيل :سموا بذلك ألن م م
املجسمة ،أو هم .والجسم حشو .فع ى هذا القياس فالحشوية طائفة ال
يرون البحث ي آيات الصفات ال يتعذر إجراؤها ع ى ظاهرها ،بل
يؤمنون بما أرادﻩ ﷲ مع جزمهم بأن الظاهر غ ﺮ مراد ،ويفوضون التأويل
إ ى ﷲ .وع ى هذا بإطالق الحوشية عل م غ ﺮ مستحسن ألنه مذهب
السلف" .انظر :ال انوي :كشاف اصطالحات الفنون ،دار الكتب
العلمية١٩٩٨ ،م ،ج /١ص.٣٩٦
) (١٢٩إبراهيم إمامٕ :الاعالم والاتصال بالجماه ﺮ ،مكتبة ٔالانجلو مصرية،
القاهرة ،ط١٩٧٥/٢م ،ص.٣٢٢
) (١٣٠انظر :الط ﺮي ،مرجع سابق ،ص ،٣٥٨وكذا أنساب ٔالاشراف ،مرجع
سابق ،ص  ،٦٣وأبي الفرج ٔالاصفهانئ :الاغاني ،مرجع سابق ،ج  /١١ص
 ،٧٤وأبي الفرج ٔالاصفهاني :مقاتل الطالبي ن ،دار ابن حزم ،ب ﺮوت
 ،١٩٩٧ص  ،١٦٧وكذا :ابن كث ﺮ :البداية وال اية ،دار الكتب العلمية،
٢٠٠م ،ج  ،١٠ص  ،٢٦ ،٢٥وص .٣
) (١٣١محمد الطيب النجار :الدولة ٔالاموية ي الشرق ،دار الاعتصام القاهرة،
ط١٩٧٧ /٣م ،ص.٢٤٣
) (١٣٢حسن إبراهيم حسن :مرجع سابق ،ص.٢٨١
) (١٣٣محمد الخضري حسن :مرجع سابق ،ج /٢ص.١١٤
) (١٣٤عمر فروخ :تاريخ صدر ٕالاسالم ،مرجع سابق ،ص.١٣٣ -١٣٢
) (١٣٥الشيخ محمد باقر املجلﺴ  :بحار ٔالانوار الجامعة لدرر أخبار ٔالائمة
ٔالاطهار ،مؤسسة الوفاء ،ب ﺮوت ،لبنان ١٤١٤ ،هـ ،ص.١٩٥
) (١٣٦حسن إبراهيم حسن ،مرجع سابق ،ص.٣٦٧
) (١٣٧املسعودي ،مروج الذهب ،مرجع سابق ،ج /٢ص.٩٤
) (١٣٨عبد الرحمان بن الجوزي :ذم الهوى ،مصطفى عبد الواحد ،املكتب
ٕالاسالمي ،ب ﺮوت١٤٠٤ ،هـ ،ج /١ص.٦٥٩
) (١٣٩جان دوميناك :مرجع سابق ،ص.٦٦
) (١٤٠حسن ن عبد القادر :مرجع سابق ،ص.٢٣٩
ً
ً
قديما وحديثا ،مرجع
) (١٤١محمد من ﺮ حجاب :الدعاية السياسية وتطبيقا ا
سابق ،ص.٢٨٦
) (١٤٢أحمد بدر :الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودورﻩ ي السياسة
العامة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة١٩٩٨ ،م ،ص.١٧٦
) (١٤٣الرواندية :هم أتباع أبو الحس ن أحمد بن يح بن إسحاق الرواندي،
ً
ً
زنديقا.
ملحدا
كان من أئمة املع لة ثم فارقهم وهاجمهم مذه م وصار
تو ي ي سنة  .298ويقولون بالخالفة ملحمد بن ع ي بن عبد ﷲ بن
العباس بن عبد املطلب ،بوصية أبي هاشم إليه .وهذا قول الرواندية.
والرواندية متفرعة عن العباسية ،لك م غلوا ي القول ف م ،ولذا ّ
فإن
العباسي ن قد نبذوهم من بعد أن كانوا من أنصارهم .وكذلك نبذ
العباسيون خاصة أنصارهم ،وهم الشيعة الغالة الرواندية الذين كانوا
منتشرين ي فارس بنوع خاص .انظر :الرازي ،فخر الدين محمد،
اعتقادات فرق املسلم ن واملشرك ن ،ضبط وتقديم محمد املعتصم باهلل
البغدادي ،دار الكتاب العربي ،لبنان 1986،م .وكذا :الرازي ،الشيخ أحمد
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Abstract

This paper is devoted to study the formation
of the historical center of the city of Mecca from
its beginning to its formative stage that, in my
view, took place by the extension of the Abbasid
Khalifa al-Mahdy, where its architectural
identity was formed and marked its order in
space. This paper will focus upon the purpose
of choosing the site of the city, the conditions of
living, the process of formation of the historical
center and its urban context. It will argue that
the holy shrine (al-Ka`ba  )الكعبـةand al-Masjid
al-Haram, were and still are the major elements
that governed the development of the historical
center and the urban planning of the city of
Mecca. Furthermore this paper will prove that
the historical center of Mecca was reduced in
those two elements.
This paper will also demonstrate that key
architectural concepts and notions - like:
centrality, architectural identity, order in space
and public participation were coined within the
formation process. So much so this paper will
disclose the techniques of conservation and
preservation that were coined, too, in the said
process like: replacement of material,
demolishing and reconstructing, protection and
credibility.
In so doing an attempt will be made to
explore the role of the holy Quran in setting out
the site of the historical center and
documenting the process of building al-Ka`ba.
And the contribution of al-Azraqiy in his book
Akhbar Mecca and other related sources, in
recording and documenting the construction
and reconstruction of al-Ka`ba. And the
extensions of al-Masjid al-Haram, in order to
explore and highlight the architectural key
concepts and techniques of conservation and
preservation.

Introduction

This paper is devoted to study the formation
of the historical center of Mecca, from its
beginning to its formative stage, that in my
view took place by the extension of the Abbasid
Khalifa al-Mahdy ( الخليفة العباﺳ املهدي169-170 AH
– 785-786 AD), where its architectural identity
was formed and marked its order in space. This
paper will focus upon the purpose of choosing
the site of the city, the process of formation of
its historical center.
It will argue that al-Ka’ba ( الكعبةthe holy
shrine) and al-masjid al-haram  املسجد الحرامwere,
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Mecca is the first holy city and the second
and permanent qibla ( قبلةshrine) in Islam. It
was found by the will of God as place for
worshiping. The site(1) of the city was chosen by
God. The progeny of Abraham was the first
settlers(2) in the city, in spite of the fact that the
site of Mecca was not fit for urban life where no
water (3) and plantation.
Al-Ka’ba was the first building(4) built in
Mecca that marked its order in space and
formed its urban setting. It constituted the focal
point in the city. Houses and markets spread
informally around it until the fifth century AD
when its governor, namely, Qusay Ibn Kilab(5)
ق بن كالبpreplanned the city, where he divided
it to riba’ ( رباعsingle rub’=a residential district)
and gave each tribe of Quraish ( قريشthe tribe
settle in Mecca) one rub’ ; ربعand built dar annadwa(6) ( دار الندوةthe city hall or the assembly
hall of Mecca).
Al-Azraqi indicated that houses of Mecca
were built circular(7) in plan cylindrical in form
in order to be distinguished from al-ka’ba. This
rule was breached by a citizen of Quraish who
built his house square in plan and cubic in form,
Quraish was worried about the consequences
of breaching the rule of the formal type of the
architectural fabric of Mecca, which according
to al-Azraqi, was not allowed or permitted for
any of its building from overlooking(8) al-Ka’ba.
Therefore one may argue that planning of
Mecca was governed by laws and rules from the

The historical center

Al-Azraqi indicated different stories(9) about
building al-Ka’ba and many attempts about the
formation of the open area around it that
known in Islam as al-masjed al-haram املسجد
الحرام. Ever since al-Ka’ba was built, it
constituted together with the area surrounded
it the historical center of Mecca; and the ritual
focal point of the Islamic world or as called in
Arabic language qibla ( القبلةshrine).
Al-Azraqi indicated that al-masjid al-haram
was in its very beginning "just an open area
around al-Ka’ba, surrounded by houses from all
sides"(10). It was not defined by territorial
means of its own, except the doors that were
found among the adjacent houses to al-Ka’ba. In
other words, al-masjid al-haram was not an
independent building on its own, that had its
own urban setting and order in space, that
gained in a later stage; in spite of the fact that
al-Ka’ba constituted its center with its
sacredness and remarkable cubic formal
identity that differ from all buildings in Mecca
as I indicated earlier.
However, the merging of al-Ka’ba with the
area around it that formed al-masjid al-haram
and constituted the core of the historical center
of Mecca extended over a long formative
process and many attempts as I indicated
earlier.
Each attempt represented a new addition to
the area of the core of the historical center and
played a rule in forming its architectural
identity, emphasizing its urban setting and
strengthening its order in space.
The first in the chain was made by Omer Ibn Alkhattab (11)  عمر بن الخطابwhere he enlarged the
area of al-masjid al-haram by buying the houses
adjacent to it, demolished them, added their
area to al-masjid and built a wall around it. This
wall marked the first territorial means of almasjid al-haram, that set out and defined its
beginning as the historical center of the city of
Mecca.
The second and third additions (12) were
similar to the first one, but the third that made
by Ibn Al-Zubyer  ابن الزب ﺮwas defined by very
well-known urban elements of Mecca, like dar
an-nadwa. What so unique in this addition was
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The city of Mecca

fifth century AD. This planning was refined and
continued in Islam as I shall be highlighting in
the following discussion that will be devoted
only to the historical center.
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still are, and will be the two major elements
that governed the development of the urban
planning of the city of Mecca. Furthermore this
paper will prove that the historical center of
Mecca was reduced in those two elements.
This paper will also demonstrates that key
architectural concepts and notions like
centrality, architectural identity, order in space
and public participation were coined within the
formation process. It will disclose the
techniques of conservation and preservation
that were coined in the said process.
In so doing an attempt will be made to
explore the contribution of the Arab historian
al-Azraqi  ٔالازر يin his book Akhbar Mecca and
other related sources that recorded and
documented the the construction and
reconstruction of al-Ka`ba and the extensions of
al-masjid al-haram.
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to Al-Azraqi, al-masjid al-haram, the historical
center of Mecca, developed from a limited open
space around al-Ka’ba defined negatively by
other architectural territorial means (the
houses of Mecca) to a well-defined architecture
that had its own territorial means, marked its
urban setting and drew its order in space.
This process of formation continued until
our mean time, and seems likely to keep on.
Many additions were made after al-Mahdi,
particularly during the Mamluk  املماليكand
Ottoman  العثمانيونeras. But the most remarkable
additions were made and are still making by
the Saudi Kingdom. All these additions, as
shown in (figure-2) and (plates-1,2,3,4,5,6 ),
brought al-masjid al-haram to its contemporary
urban setting and order in space, and
strengthening it, as the historical center of
Mecca. Currently new additions are taking
place in all sides of al-masjid al-haram. It is
interesting to note that those additions and
extinctions made al-mas’a street inside almasjid al-haram instead of being its eastern
border, as shown in (figure-2) and (plate-1,3,6).
The point at issue here is that those additions,
particularly the one east al-mas’a prove that
additions of al-masjid al-haram had has no
limit; and prove that al-masjid al-haram is the
dominant building in the center of the city, that
reforming it in the course of time-according to
its function and requirements as a qibla قبلة
(shrine) for all Muslims to be the historical
center in itself and not just the core element in
it.
My conclusion is based on the great number
of houses, markets and roads that were
demolished to meet the need for each addition.
This in turn prove that al-masjid al-haram as
the historical center of Mecca is the major
element in the planning of Mecca, that shaped
and is still shaping its urban structure and
govern its future growth.
Furthermore, it might be right to say that the
historical center of Mecca is partly govern the
urban structure of all Islamic cities and
communities. Because mosques in these cities
must be oriented towards the historical center
of Mecca as shown in (figure-3).
Finally it’s interesting to note that the
growth and the formation process of the
historical center of Mecca propagated and
revealed principles and key concepts(18) in
Islamic architectural discourse like: function,
centrality, territorial means, order in space,
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not just its regular form and neatness but
because Ibn Al-Zubyer(13) made portion roof for
al-masjid al-haram. It was from the roof that its
architecture began to mark its order in space
and emphasized its identity as historical center.
It was enriched, enhanced and strengthened by
the fourth and fifth additions(14) that were made
by Abed al-Malik Ibn Marwan  عبد امللك بن مروانand
his son al-Walid الوليد. Where they enlarged the
area of al-masjid and increased its height. AlWalid completed the roof and brought almasjid, as a focal point (in the architectural
fabric of the city of Mecca), to its full
representation as the core of the historical
center of Mecca.
Al-Mansur(15)  املنصورin the sixth addition
doubled the area and elevated the
representation to the core of the historical
center by building a minaret and constructing a
trench under the entrance of al-masjid to
prevent flood from entering it.
Two other additions(16) were made by al-Mahdi
(AH 158-169/ AD 775-785) in the first of them
al-qadi
( القاjudge), who was in charge for
those additions, extended the eastern part of almasjid to al-mas’a street شارع املس ى. By this
extension al-qadi brought the addition in the
eastern side to an end until our time (AH 14 –
AD 2007) where a new one is taking place as I
shall explain later. Furthermore, this addition
this particular side brought the core to the
historical center to a well-defined order in
space that resulted from a final urban setting
with well-marked territorial means. And ended
the addition in the three other sides to well
defined urban elements, like the minaret and
some markets.
The latter addition of al-Mahdi(17)  املهديwas
due to the unorganized form of the first one
which left al-Ka’ba outside the center of the
compass round area of al-masjid. He ordered almuhandisun ( املهندسونsingle muhandis = مهندس
engineer) to demolish the southern wall of the
new addition and reconstructed it deeper south
in order to recentering al-Ka’ba in the middle of
the compass round (at-tawaf  )ساحة الطوافarea,
in spite of the high cost of this work that
resulted from rehabilitation environment in the
south side by transferring the flow of the valley
and avoiding the flow of the annual floods. He
also constructed a new minaret.
By the addition of al-Mahdi (figure–1) that
ended in the year (AH 170/ AD 786), according
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In the course of discussions I traced the
formation process of the historical center of
Mecca that brought it to a marked identity and
clear order in space. And I referred to other
additions that continued until our mean time
that enhanced and enriched its identity and
strengthened its order in space.
My conclusion is that the growth of the
historical center in the past and present was
subject to Islamic ritual requirements
(function) and not as a response to
modernization needs as in other Islamic cities.
In fact modernization was implemented and
instrumented to serve the cause of function of
the historical center and not to ignore or
overcome it. And here is the uniqueness of the
historical center of Mecca of being the central
element that govern its planning in the past;
and will keep governing it in the future.
Hopefully this unique case will instrumented in
all Islamic cities.
Furthermore I indicated the rule of the
formation process in coining principles and key
concepts in Islamic architectural discourse,
conservation and preservation that were
resulted from those additions that brought the
historical center to its contemporary urban
setting and order in space.
I recommend strongly, the need for,
widening the area of the compass round (at-

ملخص
تشكل املركز التاري ي ملكة املكرمة

 منذ،هذا البحث مكرس لدراسة املركز التاري ي ملدينة مكة
 ال.بداية تحديد موقع الكعبة وح مرحلة تشكله وتكوينه
 حيث حددت،تمت ي رأيي بتوسعة الخليفة العباﺳ املهدي
 وبداية،هذﻩ التوسعة موقع املركز ي الفضاء البصري للمدينة
 وسيظهر البحث سبب اختيار موقع.شخصيته البصرية
 وطريقة تشكل املركز التاري ي، وظروف املعيشة ا،املدينة
 وسي ﺮهن البحث أن الكعبة.للمدينة ومحيطه الحضري
واملسجد الحرام هما العامالن الرئيسيان اللذان يحكمان تطور
 وأن املركز التاري ي.املركز التاري ي والتخطيط العمراني ملكة
 وسيب ن البحث أن مفاهيم.تمحور ي الكعبة واملسجد الحرام
 والشخصية، والهوية املعمارية، املركزية: مثل- أساسية
 انبثقت من-  وتقانات ال ﺮميم، واملشاركة الشعبية،البصرية
 ولتحقيق ذلك سيعرض.مراحل تشكل املركز التاري ي ملكة
البحث لدور القرآن الكريم ي تحديد موقع املركز التاري ي وبناء
 أخبار مكة وما جاء ا،الكعبة؛ وكذلك لدور ٔالازر ي ي كتابه
 ال وثقت بناء الكعبة، وللمصادر التاريخية ٔالاخرى،من ٓالاثار
.وتقانات ال ﺮميم ال صاحبت مراحل تشكل بنا ا وترميمها

Appendix
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Conclusion recommendations

tawaf  )ساحة الطوافby eliminating the Ottoman
extension. And increase number of openings all
around al-masjid al-haram.

Figure - 1
(The historical center of Mecca)
Plan of al-ka’ba and the additions around it
until the year (AH 170 /AD 786)
(a) al-hajar al-aswad
(b) stair
(c) pillars
(d) al-hijr
(e) al-haram
Note: this drawing is copied as illustrated by
al-azraqi
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identity, public participation, environmental
control, neatness aesthetic and many others.
Most important in the formation process is
its rule in coining principles of conservation
ترميم
and preservation(19) like: tarmeim
(conservation), 'idhafa ( إضافةaddition=to add
new construction to an existed one), tajdeid
( تجديدto make the old new), kal` wa-tabdeil or
'izala wa-'i`ada ( قلع وتبديل أو إزالة وإعادةtaking out or
demolishing and replacing either by the same
material or by new one), raq` ( رقعto replace
deteriorated elements with new ones) hadm
wa-'i`adat bina'  هدم وإعادة بناءdemolishing and
reconstructing. And many others where there is
no place to enumerate them in this paper. But
strictly speaking architectural discourse and
urban planning in general and al hifadh almi`mari ( الحفاظ املعماريarchitectural conservation
and preservation) in particular were originated
in Islamic architecture; and the formation
process of the historical center of Mecca played
a remarkable rule in coining them.

א
The Sixth year - Issue (21) - Sep 2013.

199

Figure - 3
(The historical center of Mecca)
The focal point of the Islamic world
(1) al-Ka'ba
(2) al-masjid al-haram
(3) City of Mecca
(4) Haram of Mecca
(5)The world
Note: the drawing is copied as illustrated by alqazwini
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plate – 1
The historical center (AH 1297 / AD 1880)
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plate – 2
The historical center (AH 1371 / AD 1928)
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plate – 4
The historical center
The addition east al-mas’a street
(AH 1428 / AD 2007)

Plate – 5
The additions of King Fahad in the west of
Al-haram & the addition east al-Mas’a street

Plate -6
The current additions in the Yards
surrounding al-haram
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plate – 3
The historical center (AH 1428 / AD 2007)

(1) see: Al-Qurān al-kariem. Sūra: 22, verse 26/ Sūra: 2,
verses 127, 125.
(2) see: Ibid, Sūra: 14, verse 37.
(3) see: Ibid Sūra: 3, veres 96.
(4) see: Al-Azraqi, Abu al-Walid ( ٔالازر يdied AH 250/AD
864) Akhbar Mecca Wa-māja’ bihā min al-Athār أخبار
 مكة وما جاء ا من ٓالاثار, annontated by Rusdhi Malhas,
dar al-Andulus, 2 vols., Beirut, (AD 1983). See: vol. 1/
33-76.: At-Atabri ( الط ﺮيAH 224 – 310/ AD 839-932)
Jāmi al-Bayan fi Tafsir al-Qūran  جامع البيان ي تفس ﺮ القرآن,
annotated by Mohamad Abu al-Fadul, dar Al-Marif, 11
vols., cairo (AD 1971), see: vol., 1/423-430, vol., 4/6-8.
:Shiāb al-din al-Hamawi ( شهاب الدين الحمويAH 11
century, AD 17 century) Thufat al-Akyas fi Tafsir Qulih
T’ālā Aen Awal Bait Wudā lil-Nās تحفة ٔالاكياس ي تفس ﺮ قوله
أن أول بيت وضع للناس, manuscript, al-maktaba azZahiriyya, No. 44, Damascus, pp.: 1, 4 - 5.
(5) See : Al-Azraqi (former reference), vol. 2/233 – 265.
Al-Hamawi, Y. ( ياقوت الحمويdied AH 636/AD 1229)
Mu’jam al-Buldan, dar sadir, 5 vols., Beirut (AD 1997).
See: vol. 5/186 – 187.
(6) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 1/103 – 116.
:Al-Hamawi, y. (former reference), vol. 5/186.
(7) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 1/280 – 281.
:Al-Abed, B. (1992), Aspects of Arabic Islamic
Architectural Discourse, delft Technical University
Press, Delft, Netherlands, pp.: 107.
(8) Ibid.: Al-Azraqi, vol. 1/280-281. Al-Abed, pp.:107.
(9) Ibid.: Al-Azraqi, vol. 2/266 – 302. :Al-Abed, B., pp.: 90
– 120.
(10) See: Al-Azraqi, vol. 2/68. :Al-abed, B. pp.: 121. :AlQazwini, Z. ( زكريا القزويAH 660-682/ AD 1080-1170),
Athar Al-Bilad wa-Akhabar Al-Ib’ad آثار البالد وأخبار
العباد, dar sadir, Beirut, no history of publication,pp.:
114 - 121.
(11) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 2/69. :AzZarkashi ( الرزكAH 745 – 794 / AD 1344 – 1492)
Iālam as –sajed bi – Άhkam al-masajid إعالم الساجد
 بأحكام املساجدannotated by Abū al-Wafā al-Marāghi,
Higher council of Islamic Affairs, Cairo, (AD 1982),
pp.: 57.
(12) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 2/69. : AlAbed, (former references), pp.: 122.
(13) See: Az-Zarkashi, (former reference) pp.: 57.
(14) See: Al-Azraqi, (former reference), vol. 2/71. See: AlAbed, (former reference), pp.: 123-124.
(15) Ibid., Al-Azraqi, (former reference), vol. 2/74. : AlAbed, (former reference), pp.: 125.
(16) Ibid., Al-Azraqi, (former reference), vol. 2/74-76. :AlAbed, (former reference), pp.: 125.
(17) : Ibid., Al-Azraqi, (former reference), vol. 2/76-81. :
Al-Abed, (former reference), pp.: 126-131
(18) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 1/34 – 309/
vol. 2/68-74. :Al-Azarkashi (former referenece), pp.:
48-57, 337. : Al-Abed (former reference), pp.: 86135.
(19) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 1/203-214. :
Al –Abed (former references), pp.: 86-135.

ISSN: 2090 – 0449

Notes:

א
The Sixth year - Issue (21) - Sep 2013.

201

