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 1  13العدد 
 

 
 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1027 جوان – عشر  لثلثااالعدد  
 

ترسل جمٍع المراسالت إلى رئٍس هٍئة تحرٌر مجلة المعبرف  

 للبحىث و الذراسبت التبرٌخٍة

 الجزائر ـ.  39000والٌة الىادي .  789: ص ـ ة رقم 

 032223005الفبكس / الهبتف  

 :العنىان االلكترونً

el-maaref@univ-eloued.dz 
…. 



 محكمة دولية دورية مجلة                                     التاريخية والدراسات للبحوث المعارف مجلة

 2   13العدد
 

 
 التعريف بالمجـلـة

من وحي الثورة اجلزائرية اجمليدة و 
يف إطار االحتفاالت بالذكرى 
الستون املخلدة هلا ، جاءت 

ة املوسومة فكرة إنشاء هاته اجملل
و  مبجلة املعارف للبحوث

الدراسات التارخيية اليت حازت 
على موافقة اجمللس العلمي لكلية 
العلوم االجتماعية و اإلنسانية 

إذ . لتكون فضاء متميزا للمعرفة 
املعرفة هي بال شك الطريق 
األنسب حملاولة االقرتاب أكثر من 
احلقيقة اليت هي أمل السالكني 
دروب العلم على أمل مالمستها 

إلنساين يف ظل أجواء الفكر ا
احلر و الذي ال يلتزم بغري ضوابط 
املوضوعية و احلقيقة املستندة 

 . للوقائع و احلقائق الثابتة
إن جملة املعارف تسعى ألن توجد 
لنفسها مكاننا بني الدوريات 
التارخيية املتخصصة لتسهم بفضل 
جهود األقالم املتألقة يف فضاءها 
يف الغوص يف جمال البحوث و 

خيية لتخرج هبا حنو الدراسات التار 
أرحب اآلفاق الدالة على مدى 
قدرة التاريخ يف اإلسهام إىل 
جانب العلوم و املعار األخرى 
يف صناعة واقع األمة انطالقا من 
فهم واقعها و حماولة لرسم 

و تبقى املعرفة اليت . مستقبلها
جاء هبا أول غيث الوحي 
السماوي خري ما تستهدي به 

 .ة البشرية يف دروب احليا

 

 إدارة اجملــلــة
 :الـرئيس الشرفـي

  األستاذ الدكتور عمر فرحاتي
 .الجزائر. مدير جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي
recteur@univ-eloued 

 :المديـر الشرفـي  
، عميد كلية العلوم   الدكتــور عبد الرحمــان تـركـــياألستاذ  

 .االجتماعية و اإلنسانية
adab - - -93@hotmail.com 

 :مـدير المجـلـة  
، نائب عميد الكلية المكلف   الدكتور محمــد السعيد عقيب

بالعالقـات الخارجية و التعاون والتنشيط و االتصال و التظاهرات  
 .العلمية

maguieb@yahoo.fr 
 :رئيس هيئة التحرير  

 ،، عضو هيئة التدريس بالكلية   األستاذ عمار غرايسه
gheraissa-ammar @univ-eloued 

 هيئة تحـريـر المجـلـة
 الوادي. أـ  رابح رمضانـ  جامعة الشهيد حمه لخضر  

 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . أـ  الطاهر سبقـاق  
 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . ـ غانية البشير    د

 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . أـ  عالل بن عمر
 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . رشيد قسيبه  د. 

 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . أـ  الجباري عثماني  
 أ.عبد الحميد العابد. جامعة الشهيد حمه لخضر. الوادي

 أ. عبد القـادر عزام عوادي. جامعة الشهيد حمة لخضر.الوادي
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 االستشاريةالعلمية  الهيئة  
 أ ـ د ـ ابراىيم بحاز ـ جامعة غرداية ـ غرداية.

 
أ ـ د ـ إبراىيم بن محمد بن حمد المزيني ـ جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المملكة العربية 

 السعودية.
أبو القاسم  2أ ـ د ـ أحمد شريفي ـ جامعة الجزائر

 سعد اهلل ـ الجزائر.
قادر أحمد صاري ـ جامعة األمير عبد الأ ـ د ـ 

 للعلوم االسالمية ـ قسنطينة
أ ـ د ـ بن يوسف تلمساني ـ المركز الجامعي خميس 

  مليانو ـ
 أ ـ د ـ جمال حجر ـ جامعة قطرـ قطر

 
أ ـ د ـ عبد الوىاب شاللي ـ جامعة العربي التبسي ـ  أ ـ د ـ صالح بوسليم ـ جامعة غرداية ـ غرداية.

 تبسة.
 أ ـ د ـ محمد حسن ـ جامعة تونس األولى ـ تونس. أ ـ د ـ علي آجقو ـ جامعة محمد خيضر ـ بسكرة.

أ ـ دـ عالوة عمارة ـ جامعة األمير عبد القادر للعلوم 
 اإلسالمية ـ قسنطينة.

 جامعة أم درمان السودان. أ. د ـ عمر حاج الزاكي.
 

 العراق.أ. د ـ وجدان فريق عناد . جامعة بغداد  
. جامعة أبو القاسم سعد اهلل. أـ د جمال يحياوي قسنطينة. . 2أـ دـ بوبو مجاني ـ جامعة قسنطينة

 الجزائر.
 ـ قسنطينة.2د ـ العمري مومن ـ جامعة قسنطينة .د ـ أحمد الباىي ـ جامعة القيروان ـ تونس

عواد الخالدي ـ جامعة آل البيت ـ د ـ أنور عوده  د ـ الوفي نوحي ـ جامعة محمد الخامس ـ المغرب.
 األردن.

د ـ بشير فايد ـ جامعة الدكتور محمد األمين دباغين 
 ـ سطيف.

 د ـ بلقاسم ميسوم ـ جامعة محمد خيضر ـ بسكرة.
 

د ـ جمال بلفردي ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ 
 الوادي.

د ـ خير الدين شترة ـ جامعة محمد بوضياف. 
 المسيلة.

أبو القاسم سعد  2لواتي ـ جامعة الجزائرد ـ دالل 
 اهلل ـ الجزائر.

جامعة الشهيد حمو لخضر ـ  د ـ رضوان شافو ـ
 .الوادي

 د ـ طارق لعجال جامعة ماليا ـ ماليزيا.
 

د ـ عاشوري قمعون ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ أ.
 الوادي.

 الكريم الماجري ـ جامعة منوبةـ تونس.د ـ عبد  د ـ عبد الحكيم أروغي ـ جامعة فريبورغ ـ ألمانيا.
د ـ علي بن سعد آل زحيفو الشهراني ـ جامعة ماليا 

 ـ ماليزيا.
د ـ علي غنابزية ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ 

 الوادي.
أبو القاسم سعد 2د ـ لزىر بديدة ـ جامعة الجزائرد ـ عليان عبد الفتاح الجالودي ـ جامعة آل البيت ـ 
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 األردن.
 

 الجزائر. اهلل ـ
 

 د ـ لمياء بوقريوة ـ جامعة الحاج لخضر ـ باتنو.
 

د ـ محمد األمين ولد آن جامعة نواقشط . 
 موريتانيا.

د ـ محمد السعيد عقيب ـ جامعة الشهيد حمو 
 لخضر ـ الوادي.

د ـ محمد السعيد قاصري ـ جامعة محمد بوضياف. 
 المسيلة.

د ـ محمد رشدي جراية ـ جامعة الشهيد حمو 
 لخضر ـ الوادي.

د ـ محمد عبد الرؤوف ثامر ـ جامعة الشهيد حمو 
 لخضر ـ الوادي.

د ـ محمد فرقاني ـ جامعة األمير عبد القادر للعلوم 
 االسالمية ـ قسنطينة.

 قسنطينة. 2د ـ محمد وادفل ـ جامعة قسنطينة
 

مة ـ الهيئة العامة للتعليم جحد ـ نواف عبد العزيز ال
 ب ـ الكويت.التطبيقي و التدري

 وا عزيز سعيد ـ جامعة السليمانية ـ العراق.يد ـ ى
 

 د ـ يوسف نبي ياسين ـ جامعة قطر ـ قطر. د ـ ودان بوغفالة ـ جامعة معسكر ـ معسكر.
دـ أحمد عبد الدايم محمد حسين ـ جامعة القاىرة ـ 

 مصر.
دـ علي الريامي ـ جامعة السلطان قابوس ـ سلطنة 

 عمان.
 جعفري جامعة أحمد دراية ـ أدرار.دـ مبارك 

 
دـ نجيب بن خيرة ـ جامعة الشارقة ـ اإلمارات 

 العربية المتحدة.
 جامعة الحاج لخضر. باتنةد ـ ناصر بالحاج ـ 

 EH SS   ismailد ـ اسماعيل وارشيد 
warscheid  .فرنسا 

خوان   Juan Castilla Brazalesأ ـ 
عربية ـ كاستيو براثالس ـ المدرسة للدراسات ال

 .اسبانيا

خوان    Juan Castilla Brazalesأ ـ
كاستيو براثالس ـ المدرسة للدراسات العربية ـ 

 اسبانيا.
 

أوغسطين Augustin Jomierد ـ 
 fondation thiers – cnrs/ceجومييو)
rhio.جامعة لومان ـ فرنسا) 

بشير غانية . قسم العلوم االنسانية. جامعة الد. 
 الواديالشهيد حمة لخضر. 
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 قواعد النشر بالمجلة
باللغات  مجلة المعارف للبحوث و الدراسات التاريخية هي مجلة علمية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث التاريخية 

 العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد التالية: 

 للنشر في أي جهة أخرى. أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل    -1

 12صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور وأن ال تقل عن  22أن ال يتجاوز حجم البحث     -2
 صفحات.

أن يتبع كاتب المقال األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق بإثبات مصادر المعلومات     -3
 ثيق االقتباس.وتو 

تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال واسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس والبريد     -4
أحد الملخصين باللغة  غة اإلنجلزية على أن يكونلبالااللكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة أحدهما بلغة المقال والثاني 

 ة.العربي

نقطة بين األسطر، العنوان  21بمسافة  14مقاسه  simplified Arabicتكتب المادة العلمية العربية بخط نوع     -5
 .14مقاسه  simplified Arabicالعناوين الفرعية  simplified 16 Grasالرئيسي 

حجم الورقة عادي  1.25لورقة ، أسفل ا21، رأس الورقة  22وأيسر  22وأيمن  22وأسفل  22هوامش الصفحة أعلى     -6
(A4). 

 على أن تعرض في نهاية المقال. Not de finيرقم التهميش واإلحاالت بطريقة آلية     -7

 المقاالت المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.    -8

 المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها.    -9

 ال تتوفر فيه الشروط ال ينشر مهما كانت قيمته العلمية.كل مقال    -12

 يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون المساس بالموضوع.-11

 el-maaref@univ-eloued.dz  :ترسل المقاالت على العنوان البريدي التالي  مالحظة:
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 كلمة العدد
مخسني عاما من تاريخ االنتكاسة اليت رزءت فيها األمة العربية كجغرافيا كهولة     

ة منها خباصة جعلت منها نطاقا وتاريخ وال تزال تدفع معها الكثري من مقدراهتا احلضاري
 موجوعا بالكثري من التداعيات متعددة اجلوانب

وقد بدت جتليات ذلك يف استمرار النظر من اآلخر للمنطقة العربية كمجرد مصدر 
 لالبتزاز وفضاءا لتنفيذ السياسات اخلارجية للقوى العادلية ادلمارسة لعنفوان تسلطها

ال تزال غري قادرة على اداراك ما هو خمطط ذلا وعلى على  فإهنارغم ما آمل األمة العربية 
ما ال تزال دون مستوى القدة على أن تضع اقدامها على مسالك ما حياك ذلا ويراد، ك

سبل السالمة اليت حتفظ ذلا كينونتها كقوة يفرتض منها ان تتبوء من خالذلا مكانا يرقى 
 هبا مستوى من الريادة.

ان االوضاع الراهنة ادلتجددة تفرض  على اامة العربية اكثر من اي وقت ان تنظر بواقعية 
 الم شعوهبا لتسم من خالل ذلك لوحة األمل العريب ادلنتظر.ذلا أمل هبا و آ

 

 رئيس التحرير

 أ/ عمار غرايسة
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 الفهرس
ــوع   الصفحـــــــــة المــــــــــــــوضـــــــــــــــــ

 06 كلمة العدد 
 «األوراس مهد ثورة التحرير الوطني بامتياز، ومصطفى بن بولعيد ُمفّجرىا باقتدار.» 
 تبسة. -عبد الوىاب شاللي / قسم التاريخ واآلثار / جامعة العربي التبسي  /د 

10 

 كتهديد أمني تواجهو دول الساحل وجنوب الصحراء اإلفريقيةالجريمة المنظمة  
 3-جامعة الجزائر/كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية/شريفة كالع /د 

37 

 وإشكالية تجسيد قراراتو. 1956مؤتمر الصومام عام 
 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة /قسم التاريخ / يعيش محمد  /د 

73 

 وجهوده في التحرير والتنوير بالديار السوفية بن األزعرالمصلح الشيخ عمار 
  جامعة حّمة لخضر بالوادي/ كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية/ الجباري عثماني/  د 

97 

 الجهود التشريعية لدول شمال إفريقيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية
  /باألغواط/ جامعة عمار ثليجي /قسم الحقوق / الطاىر برايكد 

114 

 التراث األثري بين أسس البحث العلمي وسبل الحفاظ عليو
    /قسم العلوم االنسانية/ جامعة الشهيد حمو لخضر التجاني مياطود / 

152 

 الرقابة والضبط في أيالة الجزائر العثمانية
 تيزي وزوجامعة مولود معمري / د/ نبيلة بن يوسف / 

164 

 )مشاكلو والحلول المقترحة( بالد المغرب القديمالبحث التاريخ في 
 جامعة الحاج  قسم التاريخ وعلم اآلثار /كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/د/شباحي مسعود

 1باتنة-لخضر

191 

 أثناء االحتالل الفرنسيمسألة الوقف في الجزائر 
  /حمو لخضر بالوادي/ قسم العلوم االنسانية/ جامعة الشهيد محمد الحاكم بن عونأ 

207 

 1955-1945بشير شيحاني ودوره في الحركة الوطنية والثورة التحريرية 
 .جامعة المسيلة / قسم التاريخ  /عبد اهلل مقالتي د/أ 

243 

-م 311) )من خالل كتابات القديس أوغسطين( الصراع الدوناتي الكاثوليكي في المغرب القديم
 م(411
 .1- التاريخ واآلثار / جامعة باتنة قسم/ عولـمي الربيع د- 

263 

 م ومواقفو منها1817-1815محن الجزائر في عهد الداي  عمر 
 قسم التاريخ/ جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس./ أ/عطية محمد 

299 
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 في أخطاء المؤرخين من منظور خلدوني
 بوبكر بلقايد/ تلمسانجامعة  / شعيب مڤنونيف  /أ.د 

319 

 المعرفي و اإليديولوجي في الخطاب العربي المعاصر: التراث نموذجا"" جدلية 
  3-جامعة الجزائر /لدولية اكلية العلوم السياسية و العالقات   /ليندة بورايو/د- 

335 

 -تحليل نقدي –التربية البيئية في الحظائر الوطنية بالشرق الجزائري 
   /1باتنة جامعة / قسم التاريخ  / الهدى مغشيش نورأ 
  /قسنطينة/  المدرسة العليا لألساتذة  /ساحلي محمدأ 

359 

 



  

 تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
 ال تعبر اآلراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي المجلة  

يخضع ترتيب الموضوعات بالمجلة العتبارات فنية ال ترتبط برتبة الباحث وال  
 مكانته العلمية  
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رها فج  ، ومصطفى بن بولعيد م  األوراس مهد ثورة التحرير الوطني بامتياز» 
 .«باقتدار

 تبسة. -/ قسم التاريخ واآلثار / جامعة العربي التبسي  عبد الوهاب شاللي /د
bahaba_che@yahoo.fr 

 .الملخص

 .صريف تاريخ اجلزائر ادلعاترابطا متالزما األوراس باسم مصطفى بن بولعيد، ارتبط لقد 
ثورة هما بتلعالقة الوطيدة اليت ربط، نتيجة افال ؽلكن ذكر أحدعلا منفصال عن اآلخر

  .الوطٍتالتحرير 

، بيئة ـ 91يف القرف  ادلقاومات الشعبيةخالؿ فًتة شكلت منطقة األوراس، ف
، أو م، وتدعيم صفوفهُتادلقاومقادة البعض  بإيواءي، سواء الفرنس ستعماراالمناىضة 

يف  يوفاألوراس ناضلالسياسي،  الكفاحمن قلب جباذلا. ويف عهد  ةتفاضان دالعبان
. التيار االستقالرل يف صفوؼذلم أكثر نضا سلتلف التيارات السياسية الوطنية. وكاف

س نفسو ألجل خدمة أبناء الذي كرّ ، مصطفى بن بولعيدويعود الفضل يف ذلك إذل 
ومن شبة  .الفسيحةاب الوطن من حدود القبيلة الضيقة إذل رحهم خراججلدتو إل

  .والنفيس يف سبيل ربرير الوطن النفسإعدادىم للثورة ضد احملتل الفرنسي، وبذؿ 

الكفاح  -مصطفى بن بولعيد  -األوراس  -: الثورة اجلزائرية الكلمات المفتاحية
  -ادلسلح 

Résumé. 
Le nom de Mustapha Benboulaid, a était lié corrélativement 

avec celui de l’Aurès, dans l’histoire contemporaine de l’Algérie. 
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On ne peut citer l’un séparé de l’autre. Cela pour la relation 
inébranlable qui les lies avec la révolution nationale.  La région 
de l’Aurès a formé depuis l’ère des insurrections populaires, un 
milieu de résistance au colonialisme français, soit en abritant 
quelques chefs insurgés, et renforcés leurs rangs ou en 
déclenchant des insurrections du cœur de ses montagnes. 
Durant l’époque de lutte politique, les Aurassiens se sont engagé 
dans les différents courants politiques nationaux. Et ils ont plus 
milité dans les rangs du courant indépendant. Tous le mérite 
pour tous ça, revient à Mustapha Benboulaid, qui s’est sacrifié 
pour les fils de sa région natale, pour les faire sortir de l’enclos de 
la tribu resserré à l’espace étendu de la patrie. Et ensuite les 
préparer pour se révolté contre l’occupant français, et sacrifier 
âme et corps pour libérer la patrie.                  

I-  .2الواقع السياسي في األوراس بعد ح. ع. 
أدى انتشار التعليم اإلصالحي والتعليم الرمسي يف األوراس، إذل ظهور ما اصطلح 

"، الذين توزعوا بُت التيارات السياسية الوطنية أنتلجنسيا المدارس"    عليو باسم: 
ادي عبدي كاف فإف و ، لبلدية أريس ُتاإلداري ُتادلتصرفأحد ادلختلفة. وحبسب شهادة 

 ،يف حُت كاف وادي لبيض .فرحات عباسالزعيم تيار لمنطقة نفوذ  ،قبيل قياـ الثورة
 06 بُتوقّدر نسبة ادلتعاطفُت مع ىذا األخَت  .احلاج مصارلالزعيم تيار لمنطقة نفوذ 

  (1)%. 06إذل 

، حكمت السلطات االستعمارية على مناضلي ادلية الثانيةعرب الاحلإثر اندالع و 
زب الشعب احملظور باإلقامة اجلربية يف األوراس، لتثبيط عزائمهم. إال أهنم سبكنوا بالرغم ح
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، األوراسيُتمن ذلك، من لعب دور مهم يف نشر األفكار الوطنية االستقاللية بُت 
 ودفعهم إذل اخلروج من العزلة السياسية اليت كانوا فيها، واالنطواء االجتماعي الذي ألفوه.

، أنو وجد القاعدة النضالية للتيار لخضر بن طوبالادلرحـو  ،ييادي الثور فقد ذكر الق
، مكّونة أساسا من القرويُت، 9191 – 9196أثناء إقامتو يف األوراس بُت  ،االستقالرل

محي الدين ىيكل تنظيمي. وأضاؼ أف ادلناضل العنايب من غَت جد احلزب و بينما 
، اخلاليا  قرية أريس، ربت اإلقامة اجلربيةتواجده يف، أثناء 9191، أنشأ يف عاـ بكوش

مصطفى بن األوذل للمناضلُت االستقالليُت باألوراس. وكاف من بُت أولئك ادلناضلُت: 
 (2).مسعود َعْيسي، ومسعود بلعق ون، بولعيد

بينما اعترب بعض الباحثُت الفرنسيُت، أف أىل األوراس كانوا بعد احلرب العلمية 
ًتة بداية التاريخ، أو بعبارة أخرى يف حاؿ ال أمن، على اعتبار أف الثانية، يعيشوف يف ف

حيث كانت توجد  السلطة األمنية االستعمارية دل تكن منتشرة بينهم بشكل مكّثف.
مفرزة درؾ واحدة، مؤلفة من ستة عناصر من رجاؿ الدرؾ الفرنسي، لضماف أمن كامل 

يف وصف األجناس البشرية، تصة الفرنسية ادلخاإلقليم الفسيح. فقد ذكرت الباحثة 
، أف سكاف األوراس كانوا يعتربوف كل من امتلك سالحا ناريا قد بلغ مرحلة جرماف تيوف

  (3)الرجولة.

انتشار احلضارة الغربية يف اجلزائر "  ، كانوا يدعوف أفالباحثُت الفرنسيُت ىؤالءأمثاؿ ف
بة اإلدارة االستعمارية، وما دوف ذلك " كاف مرتبطا خبضوع األقاليم اجلزائرية لرقاادلستعمَرة

 فهو فوضى وزبّلف.

مناضلي التيار التجأ إذل األوراس عدد من ، ادلروعة، 9199ماي  8بعد رلازر و 
االستقالرل، ىربوا من ادلالحقات األمنية، والقمع االستعماري، الذي طاؿ أغلب 

اؿ يف نشر األىداؼ واستقروا يف دواوير وادي األبيض، وساعلوا بشكل فعّ  .اجلزائريُت
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السياسية حلزب الشعب بُت السكاف، وجلب العناصر األوراسية ادلتمّردة على السلطة 
 لصوصبػ: "  مالفرنسية، وادلتحّصنة يف جباؿ األوراس األشم، اليت اصطلح على تسميته

 ، إذل صف القضية الوطنية.(4)"الشرؼ

لتحرير الوطٍت، للمرة األخَتة يف اخلارجوف عن القانوف" يف بداية ثورة ا ظهر "» فقد: 
الصفوؼ األوذل للساحة السياسية، سواء يف بالد القبائل أو يف األوراس، وكانوا ضمن 

   (5).«األوائل جليش التحرير الوطٍت ازلاربُت

مسؤوؿ حزب حركة االنتصار للحريات الدؽلقراطية يف  محمد َعَصاميوذكر السيد 
عرب سلتلف جهات الوالية،  9191نّقل يف جويلية ، أنو ت(*)بسكرة –والية األوراس 

، وحضر معهما كل االجتماعات اليت األمين دباغينوالدكتور  محمد بلوزدادبصحبة 
  (6)عقداىا مع ادلناضلُت، حيث أصدرا تعليمات ذلم باإلعداد للكفاح ادلسلح.

شكال جديدا من التمرد على السلطة ، أف ألريسوأشار ادلتصرؼ اإلداري 
» . وأضاؼ قائال: 9190ابتداء من عاـ  يظهر يف األوراستعمارية ادلتقهقرة، بدأ االس

بات الذين يرتكبوف جرائم يف عرؼ قوانيننا، يرفضوف تسليم أنفسهم للعدالة ويعتصموف 
 (7).«باجلباؿ حلماية أسرىم أو دلواصلة االنتقاـ

جئُت يف ، ساىم رجاؿ ادلنظمة اخلاصة الال9191 – 9196وخالؿ الفًتة بُت 
، عرب انتقاذلم يف مناطق الْشُمرّة، وُفْم الطُوْب، ودواوير إْْشُوؿ ووادي 9196األوراس منذ 

األبيض، يف نشر الدعاية احلزبية بُت السكاف، وتكوين النواة األوذل ادلكّلفة ببعث نشاط 
    (8)حزب الشعب اجلزائري يف منطقة األوراس.

تصرفات السكاف يف مواجهة اإلدارة وقد انعكس ذلك احلراؾ السياسي على 
االستعمارية. فكثَتا ما عرّب ادلتصرفوف اإلداريوف الذين عملوا دبنطقة األوراس، يف تقاريرىم 

منها  تادلرفوعة إذل مسئوليهم عن انشغاالهتم من تزايد حاالت العصياف، واليت كان
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دبا أمسوه:  اسارية، ومسلسلطة االستعمل علٍتإذ اعتربوا ذلك ربٍد  .الكتابة على اجلدراف
 ".حاؿ االنضباط االستعماري" 

فعلى سبيل ادلثاؿ، كتب أحد أولئك ادلتمردين على السلطة االستعمارية، على أحد 
فأضاؼ إليو آخر عبارة:  «.! يا إخواين ادلسلمُت استعدوا» اجلدراف يف بسكرة، عبارة: 

فكرة االستقالؿ وقطع العالقة مع . وبذلك صار التوّجو ادلرتقب يرتكز على (9)«للثورة » 
 الواقع االستعماري.

وحبسب رأي الكثَت من الباحثُت، فإف تعّدد ادلواعيد االنتخابية يف اجلزائر، خالؿ 
اإلدارة النتائج من قبل بالرغم من تزوير قد ساىم ، 9199 – 9199الفًتة ادلمتدة بُت 

فالتنافس االنتخايب بُت  راس.االستعمارية، يف تدعيم النشاط السياسي يف منطقة األو 
سلتلف التيارات السياسية أدى إذل تأثَت احلمالت االنتخابية على البنية السياسية على 

ظهر فاعلوف جددا يف الساحة السياسة، نافسوا األعياف  حيثادلستوى احمللي. 
 التقليديُت، وشّكلوا مصدر إزعاج لإلدارة االستعمارية.

، ُعّد حدثا رئيسيا يف تاريخ 9198أبريل  9يـو  وذكر مسؤوؿ بلدية أريس، أف
، فاجئ اجلميع بالفوز يف مصطفى بن بولعيدالبلدية، ألف مرّشح حزب حركة االنتصار 

غَت أف اإلدارة االستعمارية حرمتو من الفوز، وزورت  (10) انتخابات اجلمعية اجلزائرية.
 .عبد القادر قاضيالنتائج لصاحل مرشحها 

 ناجالفتزوير االنتخابات يف عهد احلاكم العاـ  دارة االستعماريةمواصلة اإلولعّل 
، يف األوراس وبإشرافو، ىو الذي دفع بأنصار حزب حركة االنتصار إذل االنتقاـ دلرشحيهم

. إذ اقتحموا مركز 9199خالؿ انتخابات ذبديد أعضاء اجلمعية اجلزائرية يف فيفري 
رجاؿ ادلنظمة صدرت األوامر إذل ًتاع. كما االنتخابات يف أريس، وأتلفوا صناديق االق
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اخلاصة بالسهر على السَت احلسن لالنتخابات، وحرؽ الصناديق يف حاؿ ما إذا زّورت 
  (11)اإلدارة النتائج، واستعملت كعادهتا الغش.

وبالرغم من ضبالت التفتيش وترىيب السكاف، اليت شّنتها أجهزة األمن االستعماري 
ؿ جبل كيمل وتْدجُت، إال أف ادلناضلُت الوطنيُت كّرروا يف غابة سيدي علي، وحو 

، خالؿ انتخابات جواف  التشريعية، على العديد من مكاتب  9199عمليات اذلجـو
وعندما قّررت قيادة حزب حركة االنتصار  .صناديقها تعبَتا عن غضبهمقوا ر أحاالقًتاع، و 

، دبعية ن بولعيدمصطفى بالقيادي  منع، 9199مقاطعة االنتخابات يف فيفري 
  (12)يف أريس. 9199إجراء انتخابات جويلية  ،يُتادلناضلُت احمللّ 

لتزوير  ،ادلنظمة اخلاصة فرؽ الصِّداـ، ادلشكلة من عناصروقد أّدى تصدي 
. حبّجة: 9191عن بلدية أريس، يف عاـ  موريزواالنتخابات إذل إبعاد ادلتصرؼ اإلداري 

إال أننا «. عن انتشار اللصوصية ووجود فالقة تونسيُتادلناخ ادلضطرب السائد والناتج » 
 .ماىَتاجلامتصاص غضب  الدافع ىونرّجح أف يكوف 

، أثارت السلطات االستعمارية قضية أمنية يف األوراس 9191ويف بداية صيف 
"، وبذلت كل ما يف وسعها للتخلص اجلبل ادلتمرد اآلىل بالعصابات"    أمستها ػقضية: 

، امتدت من Aiguilleت ضبلة عسكرية أطلقت عليها اسم: إبرة دمنها. حيث جرّ 
؛ تعرض خالذلا السكاف ألعماؿ عنف غَت 9191إذل غاية أبريل  9191أوت 

تمردين على السلطة ادلض عمسبوقة، من وحدات اجليش الفرنسي، وقُتل فيها ب
 . االستعمارية

تكتيكيا  فاشلة هابالرغم من وحشيت احلملة كانتفإف تلك الباحثُت،  بعضوبرأي 
. إذ دل تنجح قوات االحتالؿ يف العثور على أي شيء يف األوراس يوحي واسًتاتيجيا

 باإلعداد لثورة. 
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كاف » ، على الفشل بالقوؿ: هاشهد أحد العسكريُت الفرنسيُت الذين شاركوا فيكما 
ها غ فرديا عن دخوؿ قوافل صغَتة لألسلحة قادمة من تونس، ولكن يصعب اعًتاضيُبلّ 

بسبب الطابع اجلبلي لألوراس. حيث توجد فيو قليل من ادلسالك غَت مشار إليها يف 
اخلرائط ... مت اكتشاؼ أسلحة سلبأة يف جذوع أشجار الزيتوف، منها قرابينات عتيقة 
إيطالية نوع "ستايت" وبنادؽ أدلانية نوع "موزر" وبنادؽ صيد. وكاف أصحاهبا يربّروف 

 (13).«لنفسوجودىا حبق الدفاع عن ا

، (14)وبادلقارنة مع االنقساـ الذي عرفو حزب حركة االنتصار بعد احلرب العادلية الثانية
فإف ىياكلو اجلديدة يف منطقة األوراس، دل تعًتيها أية شائبة بفضل حنكة سّيد األوراس 

، واالنضباط الكبَت للمناضلُت الوطنيُت ادلتميزين. فقد ظلت ثابتة مصطفى بن بولعيد
 ة على قواىا إذل أف اندلعت الثورة التحريرية، وباغتت احملتل الفرنسي.زلافظ

 

II- .أثر اكتشاف المنظمة الخاصة على األوراس 

، تعّرض أغلب (15)9196مارس  98بعد أف اكتشف أمر ادلنظمة اخلاصة يف 
مناضليها للمالحقة، واالعتقاؿ يف سلتلف جهات الوطن. بينما صلا مناضلو األوراس 

ملجأ آمنا ومالذاً فضال عن ذلك، وفروا عيدين عن أعُت األمن االستعماري. بل وظلوا ب
للمناضلُت الثوريُت الذين التجؤوا إليهم من مناطق أخرى، ىروبا من ادلالحقات مثاليا، 

 رابح بيطاطعلى سلتلف دواوير اإلقليم. فعلى سبيل ادلثاؿ أودع  توزعوااألمنية. حيث 
 عند فرقة بٍت بوسليماف. لخضر بن طوبالو حب اشيكل من   عند قبيلة الطوابة، وأودع

ادلنظمة اخلاصة، بيئة مناسبة ساعدىتم على لالجئُت من رجاؿ مّثل األوراس  فقد
مواصلة تدريباهتم شبو العسكرية، ومّكنهم من احلفاظ على تعبئة رلموعاهتم ادلسلحة إذل 

 .9199غاية اندالع ثورة التحرير الوطٍت، يف الفاتح نوفمرب 
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أشار تقرير  إذوصلد يف تقارير شرطة االستعالمات العامة بباتنة، ما يعّزز ىذا اإلّدعاء.  
يعمل  ،«مركز سري دلنظمة شبو عسكرية »، إذل وجود 9196صادر يف شهر جويلية 

بشكل منتظم جدا يف األوراس، بالقرب من ناحية مْنعة. وأف مناضلُت ثوريُت من ادلنظمة 
جلهة، كانوا غلتهدوف يف تطوير خرباهتم العسكرية ربت غطاء النشاط اخلاصة يف تلك ا

 (16)دلْبيز. -الكشفي. كما أشار إذل عدـ العثور على أي سلزف لألسلحة يف ناحية باتنة 

، يف اإلعداد بولعيد مصطفى بنوىو ما دّلل على صلاح مناضلي األوراس بقيادة 
 منية االستعمارية.لتفجَت الثورة، دوف أف تتفّطن ذلم ادلصاحل األ

تنظيم نفسها، والتحضَت للعمل  ، أعادت عناصر ادلنظمة اخلاصة9191خالؿ عاـ ف
، بالرغم من بن بولعيدادلسلح من دوف استشارة قيادة احلزب. حيث أقاـ القيادي 

الصعوبات ادلادية وادلالية الكبَتة اليت واجهتو، ورشة لصناعة القنابل التقليدية يف أريس، 
لمتفجرات يف دوار احلجاج لتزويد األفواج الثورية ادلعّدة لتفجَت الثورة يف كامل وأخرى ل

الًتاب الوطٍت. مث سافر إذل ليبيا إلعادة تشكيل الشبكات القدؽلة للتموين بالسالح، 
 وعاد إذل أرض الوطن بعد صلاح مهمتو.

 مشالكخوة وعندما انفجرت القنابل التقليدية الثمانية، اليت خّزهنا يف متجر اإل
، احتوى بن بولعيد القضية، بإغداؽ 9191جويلية  91للحلي، يف مدينة باتنة، يف 

ادلاؿ على ىيئة الدفاع اليت كّلفها بالدفاع عن أصحاب ادلتجر، حيث حصرت التهمة 
". كما اشًتى ذمة أعواف شرطة امتالؾ أسلحة بدوف رخصةعلى أصحاب احملل يف " 

  (17).مشالكق، وػلصرونو عند اإلخوة باتنة، وجعلهم يوقفوف التحقي

 

III - .دور بن بولعيد في اإلعداد للثورة، وتفجيرها 
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دشرة إينركب التابعة إداريا لبلدية ، ب9190فيفري  9يف  بن بولعيدمصطفى ولد 
عرش التوابة،  ينتمي إذل .، تشتغل بفالحة األرضأسرة متوسطة احلاؿكنف يف   ،أريس

السيد زلمد بن عمار بن بولعيد، وأمو السيدة عائشة أبركاف.   قبيلة أوالد زبريبت. والده
إذل التيار الطرقي  كما كاف ينتمي  ر.اكاف والده من ادلالكُت الزراعيُت، ومن صغار التج

، إثر 9190مارس  11يف مساء يـو سيد األوراس استشهد ادلنتشر بتلك ادلنطقة. 
 (18)حادثة ادلذياع ادلشهورة.

حيث تعلم القرآف الكرمي. مث أرسل إذل باتنة دلزاولة التعليم  اب،يف صباه بالكت التحق
  (19)االبتدائي يف مدرسة األىارل سابقا، وزبرج منها بشهادة التعليم ادلتوسط.

 مثعاد بعد ذلك إذل مسقط رأسو يف أريس، وساعد والده يف التجارة والفالحة. 
يف مناجم منطقة ميتز،  ، إذل فرنسا، واشتغل9110ىاجر بعد وفاة والده يف عاـ 

ن بفضل استقامتو، وحسن معاملتو إلخوانو ادلهاجرين الذين شاركهم شغف وكمارؽ. سبكّ 
حيث اختاروه ليمثلهم أحسن سبثيل أماـ  .العيش، من اكتساب احًتامهم وتقدريهم لو

  (20)أرباب العمل، وانتخبوه رئيسا لنقابتهم.

ائري يف صفوؼ اجليش الفرنسي، مث ، ُجّند كغَته من الشباب اجلز 9111ويف عاـ 
حيث عاد إذل مسقط رأسو،  (21)، بسبب إصابتو يف احلرب.9191ُسرّح يف عاـ 

  (22)واشتغل يف طحن احلبوب، وانُتخب مسؤوال نقابيا لتجار القماش باألوراس.

، أعيد ذبنيده كاحتياطي يف خنشلة، ودل يسرّح إال يف هناية احلرب 9191ويف عاـ 
 نية. فعاد إذل احلياة ادلدنية، وحصل على رخصة نقل بُت أريس وباتنة. العادلية الثا

، إذل اخلاليا 9191انضم، منذ عاـ  بن بولعيد، فإف بن طوبالوحبسب شهادة 
السرية حلزب الشعب اجلزائري، اليت أنشأىا يف منطقة األوراس، مناضٌل من عنابة يدعى 
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اليت ناضل فيها ىي اخلاليا ة أريس. و ، أثناء إقامتو اجلربية يف قريمحي الدين بكوش
 (23).مسعود َعْيسي، وسمايحي زراري، ومسعود بلعق ونأيضا، 

إذل  مصطفى بن بولعيد، إذل أف انضماـ اجلزائرياتبينما ذىبت إحدى الباحثات 
إثر اجلولة السرية اليت » حزب الشعب احملظور، كاف بعد تسرػلو من اخلدمة العسكرية، و 

، يف الشرؽ اجلزائري. حيث كلف مناضال من 9199يف جويلية  وزدادمحمد بلقاـ هبا 
، بإعادة تنظيم احلزب على مستوى منطقة األوراس ... محمد عصاميبسكرة يدعى: 

 (24).«عندئذ ُكّلف مصطفى بن بولعيد بالدعاية واإلعالـ

 ، خبصوص بداية انضماـ بن بولعيد إذل خلية احلزب يفبن طوباؿ روايةغَت أننا نرجح 
  أريس، ألهنا أكثر مصداقية، ووضوح.  

مث سرعاف ما ، حزب حركة االنتصارإذل  مصطفى بن بولعيد انضم، 9190يف عاـ 
 البارزين يف ادلنطقة. تو صار من قاد

، خاض غمار االنتخابات التشريعية اخلاصة باجلمعية اجلزائرية، 9198أبريل  9ويف 
وقد أكد ىذه الواقعة، االستعمارية احمللية منو. وصلح فيها بقّوة. شلا أثار زبوؼ اإلدارة 

، ُعّد حدثا رئيسيا يف تاريخ  مسؤوؿ بلدية األوراس ادلختلطة، حُت ذكر أف ذلك اليـو
، فاجئ اجلميع بالفوز يف مصطفى بن بولعيدالبلدية، ألف مرّشح حزب حركة االنتصار 

 (25)انتخابات اجلمعية اجلزائرية.

، القادر قاضي عبد نتائج االنتخابات لصاحل مرشحهاتلك اإلدارة، زّورت ولذلك 
رخصة استغالؿ حافلة نقل ادلسافرين حبّجة أنو كاف يستغلها يف  بن بولعيد وانتزعت من

على  سبكن من ادلداراةكما فرضت عليو رقابة مشّددة، إال أنو  (26)ادلتاجرة بالسالح.
 نشاط التجاري.الويوعلها أنو مهتم فقط ب ،نشاطو السياسي
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باإلضافة إذل شهرتو السياسية، دبكانة اجتماعية الئقة يف قومو.  بن بولعيدحظي 
أعماؿ ناجح، استطاع أف يوظف رؤوس أموالو يف خدمة اجلماىَت  حيث كاف رجل

  منحتو يف ادلقابل، ثقتها واحًتامها. الشعبية اليت

شرية بُت انشغل أيضا، خالؿ فًتة اإلعداد للثورة، حبل اخلالفات اليت كانت مست
القبائل الشاوية، واليت كانت تتسّبب أحيانا يف مواجهات دامية تستخدـ فيها األسلحة 

 النارية بسبب النزاع على مورد ماء، أو قطعة أرض.

وقد سبكن بفضل حنكتو السياسية، ومكانتو االجتماعية يف ادلنطقة، وتنقلو عرب 
ء والشيوخ احملليُت، من توعية سكاف الدواوير وادلداشر والقرى، وإجراء لقاءات مع الزعما

تلك ادلناطق، وإقناعهم بأف ادلتسبب يف كل أمراضهم االجتماعية من فقر، وزبلف، 
وجهل وتفّرؽ، إظلا ىو االستعمار الفرنسي، الذي استوذل على أراضيهم، وأراضي 

 أجدادىم، ودفعهم إذل الفيايف والقفار، حيث اإلنتاج شبو منعدـ.

دال من االقتتاؿ على أمور تافهة، يتوجب عليهم التحّرر من ىذا كما أفهمهم أنو ب
وبناء مستقبل للحرية من أجل » ... الوضع ادلزري، الذي وضعهم فيو العدو الفرنسي، 

 (27).«أبنائنا واألجياؿ الصاعدة، ال نتصارع فيو من أجل منبع ماء أو قطعة أرض صغَتة

، واسًتجع مونشر السالـ بُت أعراشهاألوراس،  شاويةوبذلك وّفق يف هتدئة خواطر 
ترسانة ىامة من السالح الناري، ادخرىا لالستخداـ عندما ػلُت الوقت، ضد العدو 

 احلقيقي والوحيد ادلتمثل يف االستعمار الفرنسي الغاشم.

كما صلح يف إقناع العناصر ادلسّلحة، اليت كانت متمّردة على اإلدارة االستعمارية، 
مسعود زدلاط، بلقاسم قرين، حسُت برحايل، والصادؽ ثل ومعتصمة باجلباؿ، م

أنبل من قضيتهم، القضية الوطنية اليت ىي شبشوب، بضرورة توجيو نشاطهم خلدمة 
الرجاؿ إذل  أولئكواالستعداد للمشاركة يف تفجَت الثورة التحريرية الكربى. وبالفعل انظم 
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ادلنطقة ب ،9199رب لفاتح من نوفما ، ليلةثورةشاركت يف تفجَت الاليت  ،اخلاليا األوذل
 (28)ثالثة شهداء.منهم يف ساحة الوغاء األوذل، وسقط 

يف استجوابو من قبل السلطات األمنية يف عاـ واحد من أولئك ادلتمردين، وقد شهد 
رجاؿ احلَرََكة ] يقصد حزب » ... ، على دور احلزب يف توعيتهم بالقوؿ: 9191

خالؿ االجتماعات اليت يتحدثوف فيها عن الدين، الشعب اجلزائري[ ىم أيضا أحلوا 
والسياسة على ادلساعدة الواجب تقدؽلها للعصابات باسم السياسة أو باسم الدين. 
فقادة حزب الشعب وشلثليهم يف الدواوير ىم الذين كانوا ينظموف حياة العصابات، 

ب على اجلميع ويسهروف على سبوينهم، وأمنهم، وتسليحهم، ويقرروف طبيعة الدعم الواج
تقدؽلو. كما كاف احلزب ؽللي على العصابات العقوبات الواجب تطبيقها على الذين 

   (29).«يبدوف خصومة للحركة أو يكونوف موالُت كثَتا لإلدارة

قبيل اندالع الثورة، حركة االنتصار، حزب صفوؼ دّب اخلالؼ واالنقساـ يف ودلا 
بن سعى طاحنتُت، مصاليُت، ومركزيُت، إذل كتلتُت متنافستُت متوانقساـ مناضليو 

، من خالؿ اللجنة الثورية للوحدة والعمل، إذل رأب الصدع بُت الطرفُت، وسهر بولعيد
على منع انتقاؿ عدوى االنقساـ إذل ىياكل احلزب يف األوراس، ومضى قدما يف اإلعداد 

 التحريرية.  لتفجَت الثورة

  .يرة للثورةوالذخ في توفير السالحبولعيد  بن.( دور 1

ذبار بعض منذ توليو قيادة ادلنظمة اخلاصة يف األوراس، عالقات مع  بن بولعيدربط 
يف  تونس وليبيا،السوؽ السوداء يف ادلنطقة احلدودية، الذين كانوا ينشطوف بُت اجلزائر 

جلب األسلحة والذخَتة احلربية من سللفات احلرب العادلية الثانية، على ظهور اجلماؿ من 
كميات زلّددة، واعتمد يف نقلها إذل األوراس على قتٌت منها  قة فزاف وطرابلس. فامنط

 (30).عمار سوؽ سوداء، مشهور بػ: عمار معاشتاجر يدعى 
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وكميات من الذخَتة يف نقل بعض قطع السالح بنفسو ، ساىم 9190يف عاـ و 
عبد من ادلناضل  تسّلمها. كاف قد األوراسغاية إذل احلربية مع بعض ادلناضلُت الوطنيُت 

محمد ، الذي حصل عليها من الشحنة األوذل اليت جلبها القائد القادر العمودي
. احتوت البشير ميهي، وإبراهيم عصاميمن ليبيا، بفضل مساعدة ادلناضلُْت  بلوزداد

  (31)بندقية حربية من نوع "ستايت"، وأربعة صناديق ذخَتة. 961تلك الشحنة على 

، أف قسما من ىذه الشحنة استخدـ يف ليلة الفاتح بن خد ة بن يوسفوذكر ادلرحـو 
  (32)، يف تفجَت الثورة.9199من نوفمرب 

قطعة سالح كانت سلزّنة  16، أف كوريَت إيفكما ذكر الكاتب والصحفي الفرنسي 
كلم من أريس داخل كومة من القش. وقبل انفجار   0يف دوار أوالد موسى، على بعد 

   (33)م منها إذل اجملاىدين يف منطقة اجلزائر.الثورة بأياـ، نُقل قس

، حوؿ 9190جواف  10وجاء يف تقرير لقائد مفرزة اجلندرمة يف باتنة، مؤرخ يف 
مصطفى بن بولعيد ينوي » ذبارة األسلحة يف السوؽ السوداء دبنطقة األوراس، أف: 

فسر عن الذىاب قريبا إذل تونس. ويسعى إذل  االنتقاؿ من ىناؾ إذل مصر. وقد است
غَت أف التقرير دل يقّدـ أي دليل واضح على  (34)« .االجراءات من بعض الوسطاء

 إدعائو.  

على نقل شحنة أخرى من األسلحة مكّونة من  بن بولعيد، أشرؼ 9198ويف عاـ 
وادة علي بندقية من أوالد بن خدغلة بزريبة الوادي إذل أريس، جلبها اجملاىد  96حوارل 

 (35)مع رلموعة من مناضلُت وطنيُت بوادي سوؼ.من ليبيا  بن الضيف

 بن بولعيدأف ، سَتج برومربجيالفرنسية،  لوفيغاروذكر ادلراسل احلريب الكبَت جبريدة و 
، ذخَتة وقنابل يدوية إذل بعض قادة الثورة على منت 9199أكتوبر  11ضبل بنفسو، يف 
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نابل يدوية، ومثلها لقيادة ق 8. فسّلم لقيادة الثورة يف عُت مليلة سيمكا ماركتسيارتو 
  (36)اخلروب، وسبع بنادؽ حربية لقيادة عُت كرشة.

يف جانب توفَت السالح وزبزينو، وتصنيع ادلتفجرات، على  بن بولعيددل يقتصر دور 
اجلزائر واألطلس وسط ، بل تعداه إذل منطقة فحسب منطقة األوراس واحلدود الشرقية

 البليدي.  

دت العناصر ادلكّلفة بتفجَت الثورة يف منطقة األطلس ، عق9199ففي شهر جويلية 
ساعة، بقصد دراسة اجلوانب التقنية للثورة،  10البليدي اجتماعا دبنطقة اخلريسية، داـ 

ومت الًتكيز فيو على تكوين ادلكونُت يف رلاؿ صنع وتفكيك » وخباصة مسألة األسلحة. 
 (37).«ادلتفجرات، والتدرب على كيفية استخداـ األسلحة

خّصص لتكوين » وذكر أحد ادلشاركُت يف ىذا اللقاء التكويٍت أف االجتماع: 
  (38).«ادلكونُت يف صنع ادلتفجرات والقنابل احمللية

على تعليم احلاضرين صناعة القنابل التقليدية، بنفسو أشرؼ  بن بولعيدوأضاؼ أف 
سواء منها الدفاعية أو اذلجومية احلارقة. كما عّلمهم كيفية وضع القنابل ادلزّودة جبهاز 
توقيت، والقنابل ادلضادة لألفراد. بعد ذلك توذل ادلناضلوف ادلكوَّنوف، نقل ما تعّلموه من 

بدورىم على تكوين عناصر ثورية أخرى، طرؽ يف صناعة القنابل إذل مناطقهم، وأشرفوا 
 استعدادا لتفجَت الثورة. 

خدمت تلك ادلتفّجرات يف ضرب العديد من مصاحل اإلدارة االستعمارية ليلة وقد استُ 
كما زّود   (39)الفاتح من نوفمرب يف مدينة اجلزائر وضواحيها، ويف مناطق أخرى من البالد.

 كلغ من اخلراطوش.  166سالح، وقطعة  06منطقة القبائل قبل الثورة بنحو 

ومساعديو ادلختارين بعناية، ادلمونُت األساسيُت باألسلحة  ،بن بولعيدوبذلك كاف 
 للثوار يف ادلنطقة ادلمتدة من شرؽ البالد إذل غاية بالد القبائل. 
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 في اإلعداد للثورة وتفجيرها في المنطقة األولى.بن بولعيد  ( دور2

قية قادة الثورة، يؤمن بأف الكفاح ادلسلح سيكوف أمده ، على غرار ببن بولعيدكاف 
طويال، وغلب أال يقـو على أعماؿ مثَتة، وإظلا غلب أف يقـو على اذليكلة، والتنظيم 
وتعبئة اجلماىَت القاطنة يف األرياؼ واجلباؿ، ألف ذلك من شأنو أف يرسخ يف أذىاف 

تقالؿ ىي الثورة التحريرية، وليست غالبية اجلزائريُت، أف الوسيلة الوحيدة النتزاع االس
 (40)ادلفاوضات.

ادلنظمة اخلاصة الالجئُت يف األوراس، يف تدريب وتكوين  ألجل ذلك استعاف دبناضلي
الثوار احملليُت، تكوينا شبو عسكري، يف انتظار حلوؿ ساعة احلسم. وَكّلف كل واحد 

وف حرب العصابات، وشرح منهم بتلقُت عناصر من القبيلة اليت تُؤويو ما تعّلمو من فن
 (41)لكفاح ادلسلح.يف سبيل اأسباب التطوع 

كاف األوراس قبل اندالع الثورة بسنوات، ادلنطقة الوحيدة يف اجلزائر ادلهيكلة فقد  
سياسيا وادلستعدة للمشاركة يف الكفاح ادلسلح. وما يؤكد لنا صلاح القادة االستقالليُت 

جسيت للثورة، خطأ العديد من موظفي اإلدارة باألوراس يف التسًت على اإلعداد اللو 
االستعمارية، الذين تقلدوا مناصب إدارية أو عسكرية يف مناطق األوراس، يف تقديرىم 

 للوضع األمٍت بتلك اجلهة.

سيادة » "، ويؤكد يف تقاريره على: األوراس اذلادئ"  :هم يؤمن بقولةمن بعضالكاف و 
 (42).«ألوراسحالة من األمن واالستقرار التاـ يف ا

، على استفسار إدارتو الوصية موريزو، رد ادلتصرؼ اإلداري 9199أكتوبر  16في ف
األمر ال يتعلق باختالؿ » عن أسباب وقوع حادث أمٍت عابر يف مقاطعتو بالقوؿ أف: 

  (43).«األمن. كل شيء ىادئ حاليا
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ابة اذلدوء الذي فاذلدوء الظاىري الذي اطمأف لو موظفو اإلدارة االستعمارية، كاف دبث
كاف   ولعيدن بب مصطفىأف  كوريَتجوف  ذكر الصحفي الفرنسي يسبق العاصفة. حيث 

لى أربع قسمات ىي: عوفقا للكثافة السكانية،  وزعهممناضال ثوريا  106يشرؼ على 
مناضال،  966مناضال، قسمة أريس  06مناضال، قسمة خنشلة  96قسمة باتنة وهبا 

مناضلُت،  96؛ وثالث نواحي ىي: ناحية القنطرة مناضال 966قسمة فم الطوب 
   (44)مناضال. 96مناضلُت، ناحية غمورة  96ناحية عُت توتة 

م كيفية ر ادلاؿ الضروري للثورة إذل رىن صبيع أمالكو. كما تعلّ وقد اضطر كي يوفّ 
نزلو ؿ بيتو إذل ورشة إلعدادىا، ومكانا لتخزينها. وقد انفجر مإعداد القنابل اليدوية، وحوّ 

 ، ودخل بسببها سجن دلبيز مث أخلي سبيلو.9199بسببها يف صيف 

اجتماعا يف مزرعتو الكائنة بلمبيز، دعا إليو كل من عقد ، 9199يف بداية صيف و 
 يهموبعد أف عرض عل .مسعود بلعقونو  الطاهر نويشي، عاجل عجول، عباس لغرور
حركة  حزبطلرت نقساـ اليت للوضع العاـ يف مستعمرة اجلزائر، وحاؿ االربليال نقديا 

، أقسموا صبيعا يف هناية اللقاء باالطلراط يف كفاح مسلح االنتصار للحريات الدؽلقراطية
، التحق هبم   99ضد الوجود االستعماري، من أجل اسًتجاع السيادة الوطنية. وبعد  يوـٍ

د محممن اخلروب، وبشير حاجي مسؤوؿ دائرة احلزب بباتنة، و بشير شيهانيكل من 
 (45)من بريكة.خنطرة 

عقد اجتماعا سبهيديا رابعا يف لقرين، يف مسكن ادلناضل:  ،9199 أكتوبر 16ويف 
، حاجي، نويشي، عجول، لغرور، شيهانيحضره كل من ، عبد اهلل بن مسعودة

عن ادلوعد وخالؿ ادلناقشة أفصح ذلم  .آخرينمناضلُت و خنطرة، بن شايبة، بوستة، 
كما   . إذل حُت حلوؿ ادلوعد.عن رجاذلمء األمر وطالبهم بإخفااحملّدد لتفجَت الثورة، 

لمنطقة األوذل، وفقا للتقسيم الذي وضعتو جلنة الستة يف اجلغرافية لدود احل ضبط معهم
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إذل ثالث نواٍح ثورية، وُجعلت  ها. حيث قّسمت9199اجتماعها ادلنعقد يف سبتمرب 
طباعة أعداد من بياف ب باس لغرورعوكّلف ، (46)تبسة مع خنشلة ضمن الناحية الثالثة

 (47)أوؿ نوفمرب.

من إقليم جغرايف  ، حبسب ذلك التقسيم الثوري،تشكلت ادلنطقة الثورية األوذل
كل من منطقة األوراس، وجباؿ النمامشة، وجباؿ بلزمة والقسم الشرقي   ضمّ  ،فسيح

سة، عُت للحضنة، باإلضافة إذل بعض ادلدف اذلامة مثل: باتنة، بريكة، خنشلة، تب
البيضاء، عُت مليلة، سدراتو، ونزة، مسيلة، أريس، قنتيس، نقرين، خنقة سيدي 

 (48)ناجي.

بدشرة أوالد موسى، ادلطلة على  بن شايبةزرعة عائلة دب أكتوبر، حلّ  18ويف ليلة 
جاؤوا يف رلموعات صغَتة حلضور آخر لقاء رلاىدا،  166حوارل غابات أريس الكثيفة، 

للتدريب على  ،االجتماعىذا أخضعوا قبل وكانوا قد لثورية احمللية. مقرر مع القيادة ا
  (49).ةادلتفجر زرع العبوات حرب العصابات، واالستعالمات، وكيفية استعماؿ األسلحة و 

، (50)وقادة اجملموعات القتالية ،مساعديو هحضر  لقاءً  عقدمن أكتوبر،  16ويف ليلة 
ف رحب باحلضور، وحي فيهم الروح الوطنية فوجا من أفواج اجملاىدين. وبعد أ 91كذا و 

واإلقباؿ على الشهادة يف سبيل اهلل والوطن، طلب منهم أف يكونوا رجاال، وأال  ،العالية
كما طلب منهم التواري عن األنظار، وعدـ االتصاؿ بأي   .(51)تهميف مهمّ  يفشلوا

 شخص إذل أف ػلُت موعد الثورة.

» قائال:  ذلك اللقاء خطب يف بن بولعيد وذكر اجملاىد زلمد العريب مداسي، أف
سنبدأ الثورة التحريرية. كفاحنا ىو الصراع بُت القوي والضعيف. قوتنا تكمن يف إؽلاننا، 
ويف الًتابط بُت اجملموعات، حىت وإف كانت بعيدة الواحدة عن األخرى. الدـ الذي 

  (52).«سَتاؽ سيكوف أيضا عامل وحدة بيننا
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، حبسب شهادة بن بولعيددار اإلخوة بن شايبة، شّكل  اللقاء الذي عقده يفويف 
مصطفى قيادة إدارة الثورة يف ادلنطقة األوذل، على النحو التارل: أحد رلاىدي األوراس، 

عباس أمُت ادلاؿ،  مدور عزومينائب القائد،  بشير شيهانيقائدا لإلدارة،  بن بولعيد
 (53)، أعضاء فيها.عجول عاجل، ومصطفى بوستة، ولغرور

يف اجتماع دشرة أوالد  بن بولعيد، عُّت القائد علي بن شايبةوحبسب شهادة اجملاىد 
أحمد العمليات. حيث كّلف  اليت ستنفذ فيهاماكن حّدد األو  ،موسى، قادة األفواج

ناحية بحسين بالرحايل و ،ومروانة باتنةناحييت بقرين   بلقاسمو ،دبنطقة آريس نواورة
 كما عُت لقصر.ناحية بالطاهر نويشي و،  خنشلةة ناحيبلغرور عباس و ،بسكرة

 تأخرتودلا أفواج.  0على  همقّسمرلاىدا  06 ،كربى مدف األوراس لباتنة خّصص
 فوجُتفقط بإرساؿ  ىكتفا ، ذلاد احملدّ  وقتاليف  ،إذل باتنةفة بنقلهم الشاحنة ادلكلّ وصوؿ 

   (54)يها.إل

 86ساىم يف تسليح حوارل ن بولعيد بيف شهادتو، أف  أحمد قادةبينما ذكر اجملاىد 
مناضال، ببنادؽ حربية اقتناىا من حر مالو. وأّكد أف منطقة األوراس ضمت، باقًتاح 

حسين ، شيهاني بشير، مسعود عياش، عباس لغرور، وبالتنسيق مع كل من ومن
 866وأف بن بولعيد كاف على رأس  فوجا مسلحا. 90، بن زلماط مسعودو برحايل

شيهاني على سلتلف جهات ادلنطقة الثورية األوذل الثورة، دبساعدة كل من  رلاىد، وزعهم
 (55).مسعود عيشيو مدور غروس، مصطفى بوستة، عاجل عجول، بشير

بشن ، اندلعت الثورة التحريرية يف األوراس األشم، 9199 ويف ليلة الفاتح من نوفمرب
باتنة، خنشلة، أريس يف كل من  اليت حددت آنفاعلى بعض األىداؼ ىجمات ُمسّلحة 

 ،العسكرية وادلدنية يف باتنةاالستعمارية، وتكوت. ويف اليـو الثاين، اجتمعت السلطات 
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لوضع حد للثورة، اليت لديها والبشرية  ،وازبذت قرارىا بتسخَت كل االمكانيات ادلادية
 وبعث مشروع ىجومي دفاعي دلواجهة االضطرابات يف األوراس.

للتصدي بقوة دلا حدث، والسعي إذل  ش االحتالؿ الفرنسيطلق العناف جليوبذلك أُ 
فرضت سلطات االحتالؿ رقابة قتل الثورة يف مهدىا، وقبل أف يشتد عودىا. حيث 

نقاط تفتيش يف الطرؽ الرابطة بُت  وإقامةمشّددة، على  أىم زلاور الطرؽ يف األوراس. 
ارت إذل ذلك إحدى باتنة وبسكرة، وباتنة و خنشلة، وباتنة وقسنطينة.  وقد أش

انتشار واسع لقوات القمع يف اجلنوب واجلنوب » الصحف االستعمارية يف مقاؿ بعنواف: 
 (56).«الشرقي القسنطيٍت

 1يف ، (57)بباتنة ادلدنيوف والعسكريوفادلسؤولوف  ويف االجتماع ادلستعجل الذي عقده
على تسخَت  . حيث اتفقوا «كل شيء من أجل األوراس» رُفع شعار:  ،9199نوفمرب 

إذل  دوكورنوادلظليُت بقيادة اجلنراؿ  فرقةوبعد وصوؿ  .كل الوسائل خلنق الثورة يف مهدىا
"، اليت تعٍت يف لغة جيش التنظيفُشرع يف تنفيذ عمليات            " ، األوراس

االحتالؿ، استعماؿ كل الوسائل القمعية وغَت االنسانية ضد سكاف األوراس الُعّزؿ، 
وتناغمت  القمع اجلهنمي، كت دورةتشبّ وعليو،  »  .هموقتل ،هموتعذيب ،همعقموالتلذذ ب

  (58).«مع عمليات التمشيط والقمع بكل أنواعو، اليت سيعاين منها كثَتا السكاف ادلدنيوف

اجملاىد قاؿ بعد اندالع الثورة،  يف شهادتو على جرائم جيش االحتالؿ يف األوراسو 
، انتقم 9199بعد ىجمات الفاتح نوفمرب »  :من قرية أوالد موسى عثماني عمار

العدو من سكاف اْشوؿ انتقاما فضيعا، فتعرّضوا للًتحيل اإلجباري من مداشرىم وقراىم، 
وتعرّضت مساكنهم للحرؽ والتدمَت كما تعرّضوا لإلعدامات اجلماعية يف شبو إبادة، 

د عليها من قبل ولقد عاشت اْشوؿ فًتة صعبة أياـ الثورة، خاصة ربت اخلناؽ ادلشد
 «(59).االستعمار



 مجلة دورية دولية محكمة                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                    
 

 29 13العدد 
 

سكاف وادي عبدي ووادي لبيض على مغادرة ت السلطات االستعمارية كما أجرب 
مساكنهم، وذبميعهم يف احملتشدات اليت أقيمت على جناح السرعة يف كل من إْشوؿ، 

، شخصا من قرية يابوس 9066ويف منطقة خنشلة ىجرت  يابوس، زالطو ... إخل.
  (60)دلبيز.وحشدهتم يف زلتشد 

 .الخاتمة

مصطفى بن ؽلكننا اجلـز يف هناية ىذه الورقات البحثية، بأف ما قّدمو الشهيد البطل 
اشتعل ، من تضحيات جساـ، ووّفره من إمكانيات لثورة التحرير الوطٍت، إذل أف بولعيد
عز واشتد عودىا، أمر ال يقدر عليو إال الرجاؿ العظماء، الذين قاؿ فيهم ادلوذل  ذليبها،
ُهْم َمْن » وجل:  ُهْم َمْن َقَضى ضَلَْبُو َوِمنػْ ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت رَِجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيِو َفِمنػْ

ُلوا تَػْبِدياًل   [.11]األحزاب : « يَػْنَتِظُر َوَما بَدَّ

، وربريك بُت أبناء منطقتو فقد بذؿ الرجل جهودا جّبارة يف نشر الوعي السياسي
احلرية والكرامة يف يـو ما، واسًتداد  جاعاألمل يف اسًت روح ، وبعث فيهم زعة الوطنيةالن

يف ربقيق احللم ثّلة من الرجاؿ وعّوؿ على االستقالؿ الوطٍت من الغازي الفرنسي، 
للتضحية بالغارل الكبَت توّسم فيهم القدرة العالية يف الثبات، واالستعداد الكبَت، بعد أف 
 ل القضية الوطنية السامية.والنفيس يف سبي

، حبق القائد الفعلي للنضاؿ الثوري، والكفاح ادلسّلح يف مصطفى بن بولعيدلقد كاف 
منطقة األوراس. فقد ساىم بفضل مكانتو ادلرموقة يف قومو، ونضالو الطويل يف التيار 

اإلقناع، االستقالرل، وقناعاتو الفكرية الوطنية، وتكوينو الثقايف اإلسالمي، وقدرتو على 
يف بث الروح الوطنية، وإطفاء نار النزعات القبلية يف رلتمعو األوراسي، ادلفّكك 
اجتماعيا، وادلتصارع قبليا على حطاـ الدنيا، وادلعزوؿ سباما عما كاف يدور يف العادل، من 

اجتهد يف توفَت تطورات وأحداث، وما غلري يف ادلدف اجلزائرية من تنافس سياسي. كما 
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ع الثورة التحريرية يف تارؼلها لندأف ترجاؿ الرجاؿ، وسهر على إعداد لسالح، و ادلاؿ وا
، عبء ادلواجهة مع جيش العدو مّدة ستة األوراساحملّدد، وضِمن لبقية قادة الثورة ربّمل 

أشهر، إذل أف ينظموا صفوفهم، ويقووا عُضدىم. ودلا طرحت مشكلة التسليح، بعيد 
وقع يف لكنو لسفر راجال إذل ادلشرؽ العريب جللب السالح، و انطالؽ الثورة، ذبّشم عناء ا

 مراده. بلوغاألسر قبل 

منطقتو، لثورة يف اوبعد ىروبو من سجن الكدية يف قسنطينة، اختار العودة إذل معاقل 
بدال عن اللجوء إذل تونس أو مصر، حيث اإلقامة الفاخرة، والعيش الرِغيد. ، وبُت رجالو

الثورات التاريخ يشهد على أف ف .إذل أف ناؿ وساـ الشهادة وواصل مشواره اجلهادي
، أشداء الشكيمة، أباة يف أقواذلم وأفعاذلم. ومن تُ العظيمة  صنع من فئة الرجاؿ ثابيت العـز

 .مصطفى بن بولعيدكاف يف اجلزائر الشهيد البطل   ىؤالء،أمثاؿ 

ا منيعا أما الغزاة ، فشكلوا عرب التاريخ حصنوأما األوراس األشم، وأىلو األشاوس
األجانب، حيث قاـو الشاوية كل أنواع االستعمار اليت تداولت على أرضلضيم والغزو 

أحد قاؿ عن مقاومتهم األسطورية للغزو األجنيب، األجنيب، ويعشقوف احلرية واالستقالؿ. 
يُت يف ؽلكن القوؿ يف الواقع، أف اآلثار اليت تركها الغزاة ادلتتال: » ادلؤرخُت اجلزائريُت

األوراس مطبوعة كلها بطابعها احلريب ... ويبدو أف أرواح سكاف ادلنطقة ىي أيضا نقلت 
من جيل إذل جيل ىذه الذىنية ادلتمردة على كل شكل من أشكاؿ اذليمنة وعلى كل 

  (61). «سلطة مركزية

مع بأس شاوية األوراس، جعل  بن بولعيدمصطفى فالتقاء إرادة رجل عظيم مثل 
اليت شلكنا. حيث دؽ بضعة مئات من اجملاىدين بعملياهتم الفدائية البسيطة ادلستحيل 

، البغيضآخر مسمار يف نعش االستعمار الفرنسي  ،ليلة الفاتح من نوفمربشنوىا 
 .   رميو يف مزبلة التاريخب واوعّجل
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 أمني تواجهه دول الساحل وجنوب الصحراء اإلفريقية"  هديد"الجريمة المنظمة كت
 3جامعة الجزائر/كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية/شريفة كالعد/ 
 ملخص:

الالسباثلية اليت هتدد األمن والسلم يف إفريقيا، تعترب اجلرشنة ادلنظمة من التهديدات 
وخباصة منطقة الساحل ومنطقة جنوب الصحراء، وىذا ناتج لًتابط أشكال اجلرشنة 

أمٍت ال  هديدشلا جعل دول ادلنطقة والدول اجملاورة ذلا تعتربىا كت ادلنظمة ببعضها البعض،
ة يف دول الساحل وجنوب اجلرشنة ادلنظمأسباب لذلك سنحاول بيان  بد من مكافحتو،

الصحراء اإلفريقية، وكذا أشكاذلا وانعكاساهتا على أمن دول تلك ادلنطقة، وبيان آليات 
 ومبادرات مكافحتها.
 الكلمات المفتاحية:

 جنوب الصحراء اإلفريقية. –دول الساحل  –األمن  –التحديات  –اجلرشنة ادلنظمة 
"Organized crime as a security threat facing the countries 
of the Sahel and sub-Saharan region" 
Abstract: 
         Organized crime is an asymmetric threat to peace and 
security in Africa, especially in the Sahel and sub-Saharan 
regions. This is due to the interconnectedness of organized 
crime, making the countries of the region and neighboring 
countries consider it as a security challenge that must be 
combated. In the countries of the Sahel and sub-Saharan region, 
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as well as its forms and implications for the security of the States 
of that region, and to identify mechanisms and initiatives to 
combat it.    
key words:   
Organized crime - Challenges - Security - Sahel countries - 
Sub-Saharan Africa. 

     مقدمة:
ة سبثل اجلرشنة ادلنظمة واحدة من أىم القضايا ادلعاصرة، اليت ربتل صدار  

وأصبحت من أىم التهديدات والتحديات  ،واإلقليمية والوطنيةاالىتمامات الدولية 
وعلى وجو اخلصوص منطقة الساحل  ،األمنية احلالية اليت تواجهها القارة اإلفريقية

اجلرشنة ادلنظمة موضوع ونظرا دلا ينطوي عليو  الدائرة اإلفريقية جنوب الصحراء،و اإلفريقي 
، واالجتماعية السياسية واالقتصاديةمنية و األوالنتائج  ،من شبكة معقدة من التهديدات

نتيجة تفاقم وتَتهتا بشكل كبَت  ،أصبح موضوعها من ادلسائل الرئيسية اليت تدعو للقلق
أشكال اجلرشنة ادلنظمة مثل بُت الوثيق  الرتباطوىذا راجع ل ما يستدعي دراستها وربليلها،

وعليو  ية، وظاىرة اإلرىاب،غسل األموال، اذلجرة غَت الشرع التهريب وذبارة السالح،
أن تؤثر تكمن أذنية دراستنا يف اإلجابة على التساؤالت التالية: إىل أي مدى شنكن 

؟ وما ىي اجلرشنة ادلنظمة على األمن يف منطقة الساحل ودائرة جنوب الصحراء اإلفريقية
عن  ولإلجابةتلف آليات مكافحتها؟ ؟ وما ىي سلدول ىذه ادلنطقةأىم انعكاساهتا على 

 ذلك سيتم تقسيم الدراسة إىل العناصر التالية: 
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المبحث األول: الجريمة المنظمة في دول الساحل وجنوب الصحراء اإلفريقية: 
 المضامين، الخصائص واألسباب 

يستخدم الباحثون مصطلحات متباينة مثل اجلرشنة مفهوم الجريمة المنظمة:  .1
واجلرشنة ادلتقنة  Professional، واجلرشنة االحًتافية Crime Organizedادلنظمة

Sophisticated  واجلرشنة ادلخططةPlanned  وأحيانا تستخدم مصطلحات أخرى
، واالربادات اإلجرامية Criminal Organisations مثل النقابات اإلجرامية

Criminal Confederations والواقع أن ىذه ادلصطلحات تعكس بدرجات ،
يشَت تقرير صادر عن وحدة أحباث حيث  ،1جوانب من حقيقة ىذه الظاىرة متباينة

النزاعات يف ادلعهد اذلولندي للعالقات الدولية ربت عنوان: "القوى اإلجرامية اجلديدة: 
أن إىل  وسبل مواجهتها"، ىل السياسة يف مجيع أحناء العاملاألنشطة غَت ادلشروعة إنفاذ 

اضية، حيث كانت ات جوىرية على مدى العقود الثالثة ادلاجلرشنة ادلنظمة قد شهدت تغَت 
والعصابات، ولذا    خالل القرن العشرين عبارة عن رلموعة من ادلافيايف شكلها األويل

جهتها جبهود الشرطة واحملاكم نظر إليها يف الغرب باعتبارىا رلرد جرائم ترتبط مواكان ي
ن ولكن منذ هناية احلرب الباردة، أصبح النشاط اإلجرامي ذا تأثَت بالغ على أم ،فقط

 ، أصبحتعشرينخالل فًتة التسعينيات من القرن الالدول والتنمية االقتصادية هبا، ف
يف ظل توفر موارد ضخمة للشبكات ادلتورطة فيها، وكثرة  اجلرشنة ادلنظمة أكثر قوة وخطرا

على سبيل ادلثال، إىل  ىد دول ضعيفة أو ىشة، وىو ما أدعدد اجملندين هبا مع وجو 
زيادة العنف يف أمريكا الوسطى، وربويل أجزاء يف مايل والنيجر إىل مراكز لألنشطة غَت 

   .2يف ادلخدرات والبشر االذبارادلشروعة وبالتحديد 
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قية أوردتو اتفاتعريف الذي الوقد تعددت تعاريف اجلرشنة ادلنظمة، نذكر من بينها: 
حيث تعرف ادلادة الثانية منها تلك  ،2000األمم ادلتحدة دلكافحة اجلرشنة ادلنظمة سنة 

اجلرشنة بقوذلا "يقصد بتعبَت "مجاعة إجرامية منظمة" مجاعة ذات ىيكل تنظيمي، مؤلفة 
هبدف  ،، موجودة لفًتة من الزمن وتعمل بصورة متضافرةأشخاص أو أكثرمن ثالثة 

من اجلرائم اخلطَتة أو األفعال اجملرمة وفقا ذلذه االتفاقية، من  ثرارتكاب واحدة أو أك
  نفعة مالية أو منفعة مادية أخرى"،أجل احلصول، بشكل مباشر أو غَت مباشر، على م
: "بأهنا أنشطة 1968الراجع لسنة  كما جاء تعريف اجلرشنة ادلنظمة يف التشريع األمريكي

كبَت تتورط يف تقدمي بضائع وخدمات غَت   غَت مشروعة ألعضاء يف رابطة منظمة بشكل
مشروعة، منها لعب القمار، الدعارة، القروض الربوية، ادلخدرات، التهديد واالبتزاز 

  ."3وأنشطة أخرى غَت مشروعة

ول حول اإلجرام ادلنظم بفرنسا يف شهر مااي نًتبول األاألمؤسبر  انتهىوقد 
ة من األشخاص تقوم بارتكاب أفعاال إىل تعريف اجلرشنة ادلنظمة بأهنا "مجاع ،1988

هتدف إىل ربقيق الربح باصفة أساساية، دون التقياد مشروعة بصفة مستمرة، و غيار 
الوطنية  ، حيث ركز على بعض خصائص اجلرشنةوكان ىذا التعريف زلال للنقد "،باحلادود

ادلنظمة، وبصفة خاصة سعيها إىل ربقيق الربح، واستمرارية التشكيل، وشلارساة الناشاط 
اساتخدام ها كالبناء التنظيماي ادلتادرج و عرب احلدود الوطنية، وذباىل البعض األخر من

 العنف ولذلك أعادت وحدة اجلرشنة ادلنظمة باألنًتبول تعرياف اجلرشناة ادلنظماة بأهناا:
اعة من األشخاص تتمتع هبيكل تنظيمي وهتدف إىل ربقيق الربح عن طرياق ارتكااب "مج

 .الرشوةة غَت مشروعة، مستخدمة التخويف و أنشط
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خصصت العديد من ادلؤسبرات واللقاءات العلمية دلناقشة اجلرشنة ادلنظماة، كما 
قد يف ومن أذنها ادلؤسبر السادس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي ع

، والذي انتهت أعمالو إىل التعريف 1999سبتمرب  11إىل  5بودابست فاي الفًتة من 
"اجلرشنة ادلنظمة تتمثل يف أنشطة مرتكبة بواساطة منظماات زلًتفاة  التاايل للجرشناة ادلنظمة:

 ، وال ينطبق دنوذج اجملرم العااديومهيكلاة بصورة صارمة ىذه ادلنظمات سبيل إىل اإلجرام
أو هبدف  ة كوسيلة للحصول على الربح ادلايلترتكب جرائم جسيم ىيأعضائها، و ى علا

أو هبادف  أو هبدف شلارساة تاأثَت اقتاصادي احلصول أو احملافظة أو توسيع سلطاهتا
، وعلى ادلستوى الدويل تعد اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة اجلرشنة "اساتغالل األشخاص

، أول وثيقة تنص على 2000د الوطنية "بالَتمو" لسنة للحدو  17ادلنظماة العاابرة 
تعريف قاانوين للجرشناة ادلنظماة فادلادة الثانية منها تعرف اجلماعة اإلجرامية ادلنظمة بأهنا: 
"مجاعة زلددة البنية، مؤلفة مان ثالثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفًتة من الزمن و تقوم 

أكثر من اجلرائم اخلطَتة أو اجلرائم ادلقررة وفقا  معا بفعل مدبر، هبدف ارتكاب واحدة أو
ذلذه االتفاقية، من أجل احلصول بشكل مباشر أو غَت مباشر، على منفعة مالية أو منفعة 

  .4مادية أخرى"

ويف تعريف آخر ورد أن اجلرشنة ادلنظمة ربصل عندما تتجاوز صورهتا البسيطة 
ة اليت ترتكب هبا، إذا أهنا قبل كل لتأخذ صورة أكثر تعقيدا، وذلك من حيث الطريق

شيء ىي بنية بشرية مكونة من أكثر من شخصُت ذلا ثبات نسيب وزبضع ألوامر رئيس 
ذلا، ىدفها ربصيل أرباح غَت مشروعة بطرق ويف ميادين زلظورة قانونا، وعندما تتعدى 

تنفيذىا أو  اجلرشنة ادلنظمة حدود الدولة الواحدة إىل غَتىا من الدول سواء بتنظيمها أو



مجلة دورية دولية محكمة                                          لمعارف للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة ا  
 

 42  13العدد 
 

ومن  ،5آثارىا تَعف باجلرشنة ادلنظمة عرب الوطنية، أو اجلرشنة ادلنظمة العابرة احلدود
أن للجرشنة ادلنظمة تعريفات متقاربة استمدهتا من  نستشف ادلذكورة سابقا، التعريفات

النصوص وادلؤسبرات الدولية، اليت مل تورد تعريفا للجرشنة ادلنظمة ربديدا، واكتفت بتعريف 
 اجلماعات اإلجرامية ادلنظمة، أو ادلنظمة اإلجرامية. 

وعليو ومن خالل ما ورد من تعاريف للجرشنة ادلنظمة، حناول أن نستخلص 
عاما ذلا: "اجلرشنة ادلنظمة ىي تلك األفعال الناذبة عن التنظيم الذي يبٌت على مفهوما 

أساس تشكيل ىرمي من رلرمُت زلًتفُت، يعملون وفق قواعد معينة، سنططون من خالذلا 
 الرتكاب أعمال غَت مشروعة، وذلك باستخدام التهديد والعنف والقوة".

 دلنظمة خبصائص نوردىا يف مايلي:تتميز اجلرشنة ا. خصائص الجريمة المنظمة: 2

يعترب العامل األىم يف اجلرشنة ادلنظمة، فهو يكفل ذلا النجاح  :التخطيط والتنظيم .أ
 واالستمرار.

وىو شرط من شروط اجلرشنة ادلنظمة، ويتطلب أفرادا مؤىلُت وذوي خربة  االحترافية: .ب
 عالية.

 ألن اذلدف منها ىو الثراء السريع يف وقت قصَت. الكسب غير المشروع:جـ. 

ويعترب شرطا من شروط التنظيم، فاألمر البسيط ال زنتاج إىل تنظيم، وىو  التعقيد:. د
 سرعان ما ينكشف أمره بوضوح أسبابو.
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يف اختيار األشخاص الذين يتم التعامل  فاإلجرام ادلنظم ذكي االبتزاز واالستغالل: .ه
رة أو غَت مباشرة، ولو القدرة على شراء ضمائر األشخاص أو معهم، بطريقة مباش

 زبويفهم والضغط عليهم.

أن يثبت  –يف الغالب  –حيث يعجز القضاء  القدرة على اإلفالت من العقوبة: .و
اجلرشنة ادلنظمة يف كثَت من األحيان لعدم توفر األدلة، بسبب تواطؤ بعض ادلسؤولُت 

اجلرشنة أصحاب خربة، يعتمدون على التخطيط معهم، فاألشخاص الذين يقومون ب
 والتنظيم، وشنارسون اإلجرام دون خشية من عقوبة.

، إذ تؤدي نتائجها إىل تعطيل التنمية ثير السلبي في المجتمع ومسيرة التنمية:التأ .ز
 والفساد يف الدولة.

أي تعقد ربالفات مع ادلنظمات اإلجرامية  التركيز في التحالفات اإلستراتيجية: .ح
   احمللية وعرب الدول، وىذا لتفادي التناحر والتصادم بُت ىذه ادلنظمات اإلجرامية.

تتصف أنشطة اجلرشنة ادلنظمة عرب الدول، بأهنا ال تقتصر على إقليم  الطابع الدولي: .ط
    .6الدولة الواحدة فحسب، بل تتعداه إىل أقاليم الدول األخرى

 ذلا رلموعة من األسباب نورد بعضها يف مايلي: أسباب الجريمة المنظمة: – 3

عرفت معظم دول إقليم : الساحل الصراعات المسلحة داخل دول أقاليم دول .1
الساحل الصحراوي ادلصدرة للهجرة غَت الشرعية إىل الدول ادلغاربية صراعات مسلحة، 
أفضت يف الغالب إىل حروب أىلية ذات طابع عرقي أطوذلا أمدا حرب الشمال واجلنوب 
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يف تشاد، اليت زادت عن ربع قرن ومازالت تداعياهتا قائمة تنذر بانفجار قنابل موقوتة 
عند تضافر عوامل االحتقان واالنفالت األمٍت اليت تكثر يف دول إقليم الساحل 

ريقيا الوسطى منذ سنوات حربا أىلية بدأت عرقية الصحراوي، كما شهدت مجهورية إف
لتتحول الحقا إىل حرب دينية بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت، كما أن الكامرون ىي األخرى 

إضافة إىل ثورة يف  ل خطورة عن دول اجلوار،تشهد قالقل من نوع مغاير، لكنها ال تق
بقة إفريقية مازالت تعاين بوركينافاسو اليت أطاحت با "بليز كومباري" من السلطة يف سا

من عدم استقرار، جراء االحتدام والتنازع على السلطة والنفوذ بُت ادلؤسسة العسكرية 
للعسكر دورا يف وجنراالهتا وإمرباطوري ادلال، وبُت النخبة الوطنية ادلدنية اليت ال ترى 

بوكو حرام" اليت أما النيجر البلد األفقر يف إفريقيا فقد شهد ىجمات " العملية السياسية،
  .7تعتربه احللقة األضعف لًتىب دول اجلوار

وباهنيار ليبيا توسعت مجاعة "بوكو حرام" عرب تشكيل ربالفات مع اجملتمعات 
احمللية ويف بعض األحيان العمل مع اجملموعات اجلهادية، وبالتايل أصبحت ادلنطقة مصدرا 

يقيا جنوب الصحراء، الذين زناولون رئيسيا ونقطة عبور للمهاجرين غَت الشرعيُت من إفر 
الوصول إىل أوربا من خالل اخًتاق حدود دول ادلغرب العريب، فبحلول أواسط شهر 

شخص قد وصلوا إىل أوروبا عن طريق البحر  106.000كان أكثر من   2015جوان 
شخص قد وصلوا إىل إيطاليا  57.000طبقا للمنظمة الدولية للهجرة، كان حوايل 

 .8حصريا من ليبيا مرورا بالبلدان الواقعة إىل جنوهباتقريبا 
كان لالنقالب العسكري يف مايل الذي أطاح با "أمادو توماين توريو" األزمة المالية:  .2

تبعات على منطقة اجلوار مثل موريتانيا واجلزائر وليبيا، فقد ساىم  22/03/2012يوم 
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ة حلساب ادلتمردين، وىو ما أدى إىل ىذا االنقالب يف إضعاف اجلبهة العسكرية النظامي
ربول الصحراء الكربى دلنطقة خارجة عن السيطرة والقانون، تتحكم فيها اجلماعات 
اإلرىابية والعصابات ادلسلحة، حيث كانت لتلك التعقيدات األمنية آثار سبثلت يف 

، وارأصبحت مصدر معاناة لبلدان اجلمشكلة الالجئُت وادلهاجرين غَت الشرعيُت، واليت 
فانقالب النقيب "سانوغو" فجر األوضاع األمنية يف الشمال وتزامن ذلك مع كارثة 
غذائية سليفة يف منطقة الساحل، فعلى طول احلزام الصحراوي الذي يربط مايل بالنيجر 
مرورا دبوريتانيا هتدد اجملاعة ادلاليُت من الناس نتيجة العجز الفادح يف احلبوب، إذ قدمت 

مليون شخص  13جي يب" أرقاما مقلقة حيث تشَت إىل أن  –ام منظمة "أوكسف
 .   9ماليُت يف مايل 3ماليُت يف النيجر و 5مهددون باجملاعة يف الساحل منهم 

أدى سقوط النظام اللييب السابق إىل اهنيار شبو كلي  نتائج الحرب في ليبيا: .3
دلؤسسات الدولة الليبية، ومكن ادليليشيات ادلدنية ادلسلحة اليت حاربت القذايف من 
السيطرة على مقومات الدولة يف ليبيا، فاستباحت ادلؤسسات العامة وحلت زلل ادلؤسسة 

ام السابق يف ليبيا، تتسم بقدر من  األمنية والعسكرية، شلا جعل السنوات اليت أعقبت النظ
كبَت من الفساد والفوضى واالنفالت األمٍت، األمر الذي أحال ليبيا إىل دولة فاشلة 
وجعل منها الوجهة ادلفضلة للهجرة غَت الشرعية صوب أوروبا نظرا إىل قرهبا من السواحل 

 . 10األوروبية

بيا ما بُت يف لي L’OTANوكان للتدخل العسكري من طرف حلف الناتو 
، أن أدى إىل تغيَت جذري يف اجلغرافية السياسية للمنطقة، 2011مارس وأكتوبر 

فأصبحت تدفقات اذلجرة غَت الشرعية تسَت يف االذباه ادلعاكس للمهاجرين اإلفريقيُت 
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العابرين أو ادلقيمُت بليبيا، فمنهم من ىرب من تصفيات ادليليشيات ادلعارضة اليت كانت 
اجرين السود على أهنم زلاربُت مع نظام القذايف، والبعض منهم قرر الرجوع تنظر إىل ادله

إىل بلداهنم والبعض اآلخر دخلوا اجلزائر، ويتمثلون يف الطوارق ادلاليُت من اجليش الوطٍت 
، شلا أدى هبؤالء L’OTANاللييب الذي تلقى ضربات من ربالف حلف الناتو 

التايل كان لتدىور األوضاع السياسية واألمنية بعد وب ،11الطوارق إىل الدخول إىل اجلزائر
سقوط نظام القذايف يف ليبيا أن زادت من تدفقات ادلهاجرين غَت الشرعيُت، فأصبحت 
ليبيا من ادلسالك األسهل نظرا إىل ضعف ادلراقبة على احلدود، وىو ما يسهل وصول 

 .12ادلهاجرين من دول جنوب الصحراء

ال تزال منطقة الساحل الصحراوي تعاين من تبعات سلتلف . األزمات الغذائية: 4
(، فالعديد من 2012، 2010، 2008، 2005األزمات الغذائية األربعة ادلتعاقبة )

 20العائالت فيها ال تزال تكافح من أجل ظروف عيش مقبولة، وقد مت تقدير حنو 
انون من أشخاص دبنطقة الساحل الصحراوي يع 8من بُت  1مليون شخص أي دبعدل 

، وقد تضمن ىذا الوضع تسعة دول واقعة بإفريقيا 2014حالة الالأمن الغذائي سنة 
الغربية ىي: السنغال، غامبيا، موريتانيا، مايل، بوركينافاسو، النيجر، تشاد، مشال 
الكامرون، ومشال نيجَتيا، وقد ازداد الوضع تدىورا مع االخنفاض احلاد يف التحويالت 

كنتيجة للًتاجع االقتصادي العادلي، وىو ما كان لو تأثَت على النزاعات   ادلالية للمهاجرين
 ،13يف مشال مايل ومشال نيجَتيا، إضافة إىل دول أخرى مثل دارفور ومجهورية وسط إفريقيا

أسباب اجلرشنة ادلنظمة أهنا تنتج غالبا ألسباب ودوافع اقتصادية  بُت من من مث يتضح أنو 
ادي، واليت تشهد قصورا يف عمليات التنمية، وقلة فرص العمل نتيجة تدين الوضع االقتص
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، وكذا الرغبة يف ربقيق الكسب السريع عن طريق االشتغال 14واخنفاضا يف األجور
 بالتهريب وترويج البضائع واألشياء ادلهربة بالدول ادلتسلل إليها.

على عقد من  سبكنت القاعدة ودلا يزيد انتشار الجماعات اإلرهابية في إفريقيا: .5
الزمن من التجذر والتمدد يف اجملتمعات احمللية، يف الصومال ومايل والنيجر والسودان 
ونيجَتيا واجلزائر، وبدرجات أقل يف كينيا وتشاد وليبيا وتونس وادلغرب وموريتانيا 
وبوركينافاسو، كما سيطرت على أىم شلرات ومعابر التهريب يف ادلنطقة ادلمتدة من 

نيا على ساحل األطلسي إىل القرن اإلفريقي على سواحل احمليط اذلندي، السنغال وغي
وىذا راجع إىل أن معظم دول الساحل اإلفريقي يعاين من الفشل السياسي، وتفشي 
ظاىرة الفساد ونقص خدمات التعليم وندرة الفرص االقتصادية، كما تتسم حكوماهتا 

ة، شلا فتح الباب على مصراعيو بعدم قدرهتا على فرض سلطتها خارج ادلدن الرئيسي
 . 15لتفشي جرائم االذبار بالبشر وادلخدرات وهتريب السالح

وهبذا سبكن تنظيم القاعدة من استغالل تلك الثغرات والقدرة على التنقل حبرية يف 
ادلنطقة، وعقد ربالفات مع اجلماعات احمللية، واالستعانة بقبائل الطوارق وقبائل األزواد 
ادلتمردة على احلكم يف مايل، وقد استغلت القاعدة األوضاع ادلًتدية يف الدول اإلفريقية 

لتتغلغل وتنتشر بُت اجملتمعات احمللية اإلفريقية حىت غدت جزءا أصيال جنوب الصحراء 
يف دول كمايل والصومال ومشال نيجَتيا، أو ذات سطوة وحضور يف دول كليبيا والنيجر 
وإقليم دارفور بالشمال الغريب للسودان، وشكلت خاليا يف كل من موريتانيا والسنغال 

كان وقد   ،تشاد، وإفريقيا الوسطي وكينيا وأوغندا واجلزائر، وتونس ومصر والسودان ومشال
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الهنيار ادلؤسسات األمنية يف ليبيا )يف أعقاب سقوط نظام القذايف( وعدم القدرة يف 
العنصر اآلخر الذي أسهم يف سبدد نشاط اجلماعات اإلسالمية السيطرة على احلدود، 

الوافر، إذ تشَت تقديرات ادلسلحة يف حزام الساحل اإلفريقي، حيث كان التمويل الذايت 
مكتب األمم ادلتحدة لشؤون ادلخدرات واجلرشنة، إىل أن عمليات اجلرشنة ادلنظمة لتلك 
اجلماعات تُدر عليها ما يقرب من أربعمائة مليون وثالثة آالف دوالر يف العام من مبالغ 

خدرات الفدية، مقابل إطالق سراح الرىائن وتوفَت احلماية لعمليات هتريب السلع وادل
واألسلحة، واستخدام ىذه ادلوارد الضخمة يف سبويل التدريب وإقامة مالذ آمنة ذلا حىت 
يسهل عليها القيام بعملياهتا ادلسلحة، شلا سيحيل القارة اإلفريقية إىل نقطة انطالق لتنمية 

  .16قواعد اإلرىاب، وشن ىجمات مسلحة يف أحناء العامل

إن عدم االستقرار يف منطقة الساحل والقرن اإلفريقي ومشال القارة، مكن تنظيم 
القاعدة من نقل مركز ثقلو من أفغانستان وباكستان، إىل مالذ جديد بعيد عن الضغط 
العسكري مستغال الفقر وندرة فرص العمل، واالنقسامات السياسية والنزاعات القبلية يف 

د الشباب لالخنراط يف صفوف القاعدة، ليس فقط إشنانا ادلنطقة، فتمكن من جذب وذبني
بأيديولوجيتها وإدنا أيضا كمصدر للرزق، فمعظم اجلماعات ادلسلحة اليت نشأت يف حزام 
الساحل اإلفريقي، بدأت نشاطها للتعبَت عن مظامل زللية أو لتحقيق أىداف داخل تلك 

بالد ادلغرب اإلسالمي أو  الدول، مث سرعان ما انضوت ربت لواء تنظيم القاعدة يف
وىو ما جعل خالل العقد ادلاضي الواليات ادلتحدة وأوروبا تركز  ،17تأثرت بأيديولوجيتو

بشكل متزايد على األمن يف منطقة الساحل والصحراء، بسب اخلشية من إمكانية أن 
ىذه  تصبح ادلنطقة مالذا آمنا جديدا للجماعات ادلتطرفة ادلرتبطة بتنظيم القاعدة، وبدت
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بشمال مايل، والذي  2012ادلخاوف تتأكد من خالل التمرد الذي جرى يف عام 
أسفر عن وقوع ادلدن الشمالية ربت سيطرة رلموعتُت ترتبطان ارتباطا وثيقا بتنظيم 
القاعدة يف بالد ادلغرب اإلسالمي، ذنا مجاعة "أنصار الدين" و"حركة "التوحيد واجلهاد" 

التالية توضح سبوضع وانتشار احلركات اإلرىابية يف منطقة واخلريطة  ،18بغرب إفريقيا
 الساحل اإلفريقي:

 www.tamoudre.org المصدر:

المبحث الثاني: أشكال الجريمة المنظمة في دول الساحل وجنوب الصحراء 
 اإلفريقية 

ظاىرة اجلرشنة ادلنظمة بكل أشكاذلا، وىي يف  *الساحل اإلفريقي تعرف منطقة
تنامي مستمر نتيجة ادلساحة الشاسعة ذلذه ادلنطقة، فهي منطقة سبتد من موريتانيا إىل 

ورباذي الصحراء الكربى، وىي دائما ذات حدود قابلة لالخًتاق،  وإيريتَتيا السودان
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من قبل احلكومات  وتسكنها رلموعات سكانية متناثرة ال زبضع سوى لسيطرة زلدودة
 ويف مايلي خريطة تبُت منطقة الساحل اإلفريقي: ،الوطنية

 

   http://africansmajma.com:المصدر

 ،أشكال اجلرشنة ادلنظمة يف منطقة الساحل وجنوب الصحراء اإلفريقيةأىم وتتمثل 
هتدد القارة اإلفريقية فقط بل أصبحت  ،ال هتدد دول ىذه ادلنطقة تاليت أصبح

، تتأثر هبا سلبا على وجو اخلصوص الدول اليت تقع مشال ىذه ادلنطقةبأكملها، حيث 
  :يف مايلي وادلتمثلة يف دول مشال إفريقيا،

عمل اهنيار ادلؤسسات األمنية يف ليبيا )يف أعقاب سقوط نظام  تهريب األسلحة: .1
القذايف( والًتاجع ادلريع يف السيطرة على احلدود، على ربويل ليبيا إىل مستودع للحصول 
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اليت أصبح لديها اآلن  ،على األسلحة الالزمة لتمدد نشاط اجلماعات اإلسالمية ادلسلحة
   .19خ مضادة للدروع وللطائراتترسانة ضخمة من األسلحة دبا فيها صواري

خطَت لظاىرة ذبارة  تنامي ،جراء ذلكاإلفريقي كما شهدت دول الساحل 
األسلحة، حيث يشار يف ىذا السياق إىل أن االنكشاف األمٍت الذي تعيشو دولة مايل 

انتشار ماليُت قطع السالح اخلفيف بشنثل هتديدا مباشرا لألمن بادلنطقة، خصوصا 
انتهاء الثورة الليبية، وإمكانية وصول ىذه األسلحة إىل أيدي مجاعات اجلرشنة والثقيل بعد 

  .20ادلنظمة ادلنتشرة يف ادلنطقة

مناطق الصراع وتأزمي مناطق التوتر يف  لقد أدى انتشار السالح اللييب إىل تغذية
ن منطقة الساحل اإلفريقي، حيث بدأ ىذا االنتشار عن طريق ذبار مدنيُت، مث ما لبث أ

تشكلت شبكات معقدة لتهريبو، منها ما ترعاه عشائر ومنها ما يتبع لتنظيمات 
ومجاعات مسلحة، واليت تنشط على حدود ليبيا الربية اليت تزيد عن أربعة آالف كم، 
وضمن أفراد ىذه الشبكات رجال من الصحراء ماىرين يف السَت دبسالك الصحاري، 

ألسلحة الليبية لنقاط توتر عديدة، يف مايل وعارفُت بتضاريسها، وىو ما سهل توصيل ا
ونيجَتيا والسودان وإفريقيا الوسطى، وتونس واجلزائر وغَتىا، وقد وصل السالح اللييب 
ادلهرب إىل أربعة عشر دولة حسب بعض التقارير، اليت تؤكد أيضا على أن ىذا السالح 

السالح اللييب يف  ، وبذلك يبقى انتشارمليون قطعة سالح 45ادلهرب يقدر بأكثر من 
  .21منطقة الساحل وإفريقيا ربديا أمٍت خطَتا
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ادلخاوف تنتاب ادلنظومة األشلية واإلقليمية مان أدوار تضطلع هبا ولقد أصبحت 
وأخرى متمردة يف ادلتاجرة دبئات األطنان من ترسانة األسلحة الليبية،  ،مجاعات متطرفة

على دول اجلوار اللييب، اليت السلبية وهتريبها عرب احلدود، ويلقي ىذا التهديد بظاللو 
تأمُت طريقها لتهريب  "بوكو حرامإذ استطاعت " باألزمة الليبية،بشكل كبَت تأثرت 

من بُت السالح ادلهرب مدافع مضادة للطائرات و تشاد،  السالح من ليبيا إىل نيجَتيا عرب
ن السالح اللييب تنظيم القاعدة يف بالد كما مكجو،   -وقذائف ىاون، وصواريخ أرض

كحركة ربرير واستقالل إقليم   ، وحركات سبرد الطوارق (AQMI)ادلغرب اإلسالماي
مان السيطرة على مشال مايل، وإدخال ادلنطقة يف حرب أىلية   (MNLA)زواداأل

  .إىل مايل حبجة طارد "اإلرىابيُت"أعقبها دخول القوات الفرنسية واإلفريقية 

 "أميناسإن "وراء حادثة كان تسريبو ائب الساالح اللييب الذي  تتعاظام مصكما 
ية يف االغتياالت كذلك استخدام مسدسات ليب  ثبتو  اجلنوب الشرقاي اجلزائري،يف 

سطة أسلحة ريقت فيها دماء كثَتة بواونس، وفاي أحداث الشعانيب اليت أالسياسية بت
رد عنيفة لساحل، عمليات سبتواجو عدة بلدان يف منطقة اكما  ،خفيفة قادمة من ليبيا

ل مشال مايل ومشال النيجر ودارفور، دواعي رئيسية للمخاوف انطالقا من ليبيا، ويشك
أكرب ربد ل غَت ادلشروع الذي بات يشك اء تنقل األسلحة، جر يف ادلنطقةاألمنية 

 لسلطات ادلنطقة.

ل عمليات االختطاف، وغَتىا من األنشطة العنيفة اليت سبارسها مجاعات سبثو 
لألمان كبَتة إرىابية مثل تنظيم القاعدة يف باالد ادلغرب اإلسالمي، هتديدات وربديات  

َتيا، حيث تسهم وخاصة مايل وموريتانيا والنيجر ونيج ،ادلنطقةالقومي لعدة بلدان يف 
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فاي شاراء واقتناء  االقتصادية للمشًتين الراغبُت  يف تعزيز القدرة عائدات ىذه األنشطاة
نها بنادق ىجومية، ومدافع رشاشة، ومقذوفات من بيكميات كبَتة من األسلحة، 

مولة على مركبات، وذخَتة وقنابل ومدافع آلية ثقيلة مضادة للطائرات زل "آر.يب.جي"
تواجو ادلنطقة يف دوائرىا اجليو سياسية وعليو  ،"مستكس"يدوية، ومتفجرات من طراز 

إىل   ذبارة مجيع أنواع السالح وصوالادلختلفة ربديات إجرامية وأمنية متشابكة تتمثل يف
   .22مليون قطعة سالح 45تنامي عمليات االذبار بأكثر من 

القادمة من دول أمَتكا الالتينية إىل أوروبا عرب دول  المخذرات:وتهريب تجارة  .2
ب إىل % من الكوكايُت ادلهر 10حيث شنر  إفريقيا ومنطقة الساحل اإلفريقي، غرب

مليون دوالر  328ر دبليار ومتوسطا سنويا يقد حيث تدر، أوروبا عرب ىذه الطريق
% إىل تنظيم القاعدة كإتاوة يدفعها ذبار ادلخدرات للتنظيم 14يذىب منها  ،أمَتكي

  .23الذي يسيطر علي شلرات التهريب بادلنطقة

بشكل كثيف منذ  ذبارة ادلخذرات يف منطقة الساحل اإلفريقينشاط ازداد وقد 
تهريب ادلوجودة يف منطقة المن خالل شلرات  مت هتريب ادلخذرات، حيث 2006عام 

% من ادلخدرات القادمة من 93الساحل والدائرة اإلفريقية جنوب الصحراء، حوايل 
 ادلهربون يف بوليفيا وكولومبيا وبَتو وذلك بعدما غَت تجهة إىل أوروبا،أمَتكا الالتينية وادل

صارمة اليت اتبعتها بعد اإلجراءات األمنية ال كا الشمالية إىل أوروبا الغربية،وجهتهم من أمَت 
من حجم ادلخدرات وتدفقها إىل أمَتكا   حدتت بشكل كثَتالواليات ادلتحدة، اليت

الشمالية، والسيما صنف الكوكايُت، وكانت دول غينيا بيساو وموريتانيا ومايل والسنغال 
احملطات الرئيسة األوىل لتهريب ىذه ادلخدرات إىل أوروبا عرب موانئ ادلغرب واجلزائر 
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الدائرة طرق هتريب ادلخذرات عرب منطقة الساحل و  ويف مايلي خريطة توضح ،24يبياول
 جنوب الصحراء:اإلفريقية 

 

 http://www.ewan24.com المصدر:

وتقدر عائدات ذبارة ادلخدرات اليت تتحكم فيها التنظيمات اجلهادية بعشرات 
 :ادلليارات حيث

تتوىل القاعدة يف بالد ادلغرب اإلسالمي عرب معابر التهريب وشلراتو يف الساحل  .1
اإلفريقي، وتنظيم أنصار الشريعة يف جنوب ووسط وغرب ليبيا، وىذا ىو ادلمر الذي 

 .يسلكو الكوكايُت القادم من أمَتكا الالتينية
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ومال توصلو يف حُت أن اذلَتوين القادم من أفغانستان عرب إيران واليمن والص .2
عصابات هتريب مسلحة من دار السالم بتنزانيا، أو من مومباسا بكينيا إىل دارفور يف 
الغرب السوداين، لتتوىل ميليشيات ليبية من قبيليت التبو والزوية إيصالو إىل مدن الكفرة 

والواحات )مدن: جالو، وأوجلة، وأجخرة( لتتسلمو داعش الليبية، اليت هترِبو إىل  وتازربو
 .25أوروبا عرب مواين الزويتينة وأجدابيا ودرنة

ها ادلهاجرون الطرق الكثيفة اليت يرمسمن خالل وتتضح أذنية ادلتاجرة بادلخذرات، 
منها األوروبية كوهنا سبثل أىم الدول الغنية، وخاصة يف  هاتسويقغَت الشرعيون هبدف 

قرب األسواق على إفريقيا، ومن اخلريطة التالية تتضح أن الطرق ادلتبعة يف ذبارة وأ
خفية من أعوان  ا الطرق اليت يعربىا ادلهاجرون بطريقة غَت شرعيةىي ذاهت ،ادلخذرات

األمن وحراس احلدود، وىو ما يفسر التقارب ما بُت ظاىريت اذلجرة غَت الشرعية والتجارة 
 :26بادلخذرات إىل حد ما
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 المصدر:

http://www.mouvementpourlaremigration.fr/blog/a
uthor/jbg/ 

إثر سقوط نظام القذايف، وسيطرة  :والهجرة غير الشرعية المتاجرة بالبشر .3
شهدت منطقة القرن  معظم ادلدن الليبية،يد األمور يف ادليليشيات ادلسلحة على مقال

اإلفريقي ومنطقة الساحل اإلفريقي معدالت قياسية لتدفق ادلهاجرين غَت الشرعيُت، 
داخل ليبيا، ويف سيطرت على معظمها التنظيمات اجلهادية ادلتطرفة يف الساحل اإلفريقي 

ا، ومل تعد تتوقف كما تزايدت كميات ادلخدرات ادلهربة عرب السواحل الليبية إىل أوروب
بل أضيف إليو اذلَتوين القادم من أفغانستان  ايُت القادم من أمَتكا الالتينية،على الكوك

يتجو جزء منو إىل األسواق اإلفريقية يف لعرب طريق إيران واليمن والصومال وتنزانيا وكينيا، 
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ليبيا، ليتم  وتشاد ليصل إىلب عرب السودان يا ونيجَتيا، واجلزء الثاين يهر جنوب إفريق
بُت  وتًتاوح عائدات التجارة بالبشر واذلجرة غَت الشرعية ما، 27ا هتريبو إىل أوروباالحق

مليار إىل ملياري دوالر أمَتكي، ربصل منها التنظيمات اجلهادية ادلتطرفة يف منطقة 
 .28مليون دوالر أمَتكي 700إىل  500الساحل وليبيا على حصة تًتاوح بُت 

لقد كانت منطقة الساحل دائما ذات حدود قابلة لالخًتاق، حيث تسكنها 
رلموعات سكانية متناثرة ال زبضع سوى لسيطرة زلدودة من قبل احلكومات الوطنية، 
فمع اهنيار ليبيا وتوسع مجاعة "بوكو حرام" اإلرىابية عرب احلدود يف حوض حبَتة تشاد، 

ضائع ادلمنوعة والبشر نتيجة فساد ادلسؤولُت توسعت الشبكات اإلجرامية اليت هترب الب
احملليُت، ومن تشكيل ربالفات مع اجملتمعات احمللية، ويف بعض األحيان العمل مع 
اجملموعات اجلهادية، وبذلك أصبحت ادلنطقة مصدرا رئيسيا ونقطة عبور للمهاجرين 

اولون الوصول القادمُت من دول الساحل ومن الدائرة اإلفريقية جنوب الصحراء، الذي زن
شخص قد  106.000، كان أكثر من 2015إىل أوروبا، فخالل أواسط شهر جوان 

وصلوا إىل أوروبا عن طريق البحر، طبقا إلحصائيات ادلنظمة الدولية للهجرة، فحوايل 
تقريبا حصريا من ليبيا مرورا بالبلدان الواقعة  شخص قد وصلوا إىل إيطاليا، 57.000

 120.000و 80.000األمم ادلتحدة عبور ما بُت  مسؤويل إىل جنوهبا، كما توقع
   . 29مهاجر غَت شرعي عرب النيجر

المبحث الثالث: انعكاسات الجريمة المنظمة على األمن في دول الساحل وجنوب 
 الصحراء اإلفريقية
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أصبحت اجلرشنة ادلنظمة سبثل أحد األخطار اليت هتدد أمن الدول بشكل كبَت، وىو ما 
نعكس بالسلب على دول الساحل والدائرة اإلفريقية جنوب الصحراء، وذبسدت تلك 

 االنعكاسات يف رلاالت عدة نوردىا يف مايلي:

خالل السنوات القليلة ادلاضية، يف ظل  تزايدت ادلخاطر النامجة عن اجلرشنة ادلنظمة .1
اخًتاقها للعديد من الدول واجملتمعات، وىو ما استدعى اعتبارىا ضمن أدناط التهديدات 
األمنية غَت التقليدية اليت يواجهها اجملتمع الدويل، حيث يتم إدراج مجاعات اجلرشنة 

ديات بعض الدول، ادلنظمة ضمن الفاعلُت الذين باتت ذلم موارد تكاد تتجاوز اقتصا
كما تنوعت وتزايدت مصادر دخل شبكات اجلرشنة   ،فضال عن نفوذ بالغ عرب احلدود

بُت هتريب ادلخذرات، واالذبار بالبشر، واالستخدام غَت ادلشروع للموارد ادلنظمة 
الطبيعية، باإلضافة إىل عمليات اخلطف واالبتزاز اليت تنامت بشكل كبَت خالل السنوات 

 وىو ما نعكس سلبا على أمن واستقرار منطقة الساحل اإلفريقي.، 30ة األخَت 

أدى انتشار شبكات اجلرشنة ادلنظمة، إىل تأثَتىا الكبَت يف عامل السياسة، والذي  .2
أصبح مسة من مسات البلدان النامية، وذلك من خالل قيام تلك الشبكات واجلماعات 

من أجل استغالل نفوذىم بعد ذلك دبنح أموال طائلة دلرشحُت معينُت يف االنتخابات 
لتمرير نشاطاهتم اإلجرامية، وىو ما يسمى با "االستثمار يف السياسة"، كخطوة استباقية 

 من أجل دعم النشاطات غَت ادلشروعة.

تؤدي اجلرشنة ادلنظمة إىل هتديد أمن اإلنسان، وزوال الطمأنينة لدى ادلواطنُت، وذلك . 3
نفوس الناس، بسبب جلوء عصابات اإلجرام ادلنظم إىل من خالل إشاعة اخلوف وبثو يف 
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من شأن كما أنو  ،وسائل التهديد والعنف، بل ارتكاب جرائم القتل إلرىاب الشعوب
االنفالت األمٍت واالنتشار الواسع لتجارة السالح أن يهدد على أكثر من صعيد استقرار 

شنة ادلنظمة يف ادلساس دول منطقة الساحل، وحىت دول مشال إفريقيا، إذ تساىم اجلر 
باألمن الصحي من خالل ما ينتج عن ذبارة ادلخذرات من أضرار تضر حبياة الفرد 

 .31وبصحتو

تساىم اجلرشنة ادلنظمة يف نشر سلتلف أنواع األمراض عن طريق ادلهاجرين غَت  .4
 الشرعيُت، ونقلهم لكل أنواع األمراض، وخباصة مرض السيدا، والذي سبثل إفريقيا أعلى

النسب العادلية حلامليو، إضافة إىل األمراض األخرى الفتاكة كالطاعون والكولَتا، وىذا 
االنتشار الواسع ذلذه األمراض مرشح للتمدد أكثر حنو ادلناطق الشمالية للقارة اإلفريقية، 
خصوصا أن ىناك دوال مثل السنغال والنيجر، يدخل مواطنوىا الًتاب ادلغاريب بسرية دون 

 لرقابة الطبية.اخلضوع ل

إن ادلخذرات تساىم يف االحنطاط األخالقي والضعف العام للبٌت االجتماعية، وتزيد  .5
من االنقسامات داخل اجملتمع، مهددة بذلك التجانس اجملتمعي للدولة، ومعرضة إياىا 
للصراعات، فهناك ارتباط قوي بُت ذبارة ادلخذرات وبُت سبويل بعض النزاعات الداخلية 

 األسلحة. وذبارة

نشر الفساد بُت أفراد اجملتمع، وانتشار الرشوة، وتفشي ادلمارسات غَت األخالقية،  .6
واهنيار القيم الدينية واالجتماعية، ما يؤدي إىل ىدم كيان األسرة وتفكيكها، وضعف 
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سباسك بٌت اجملتمع، وىذا جبانب ما تسببو بعض أنشطة اجلرشنة ادلنظمة كتجارة الرقيق، من 
 سان وكرامتو.إىدار آلدمية اإلن

للجرشنة ادلنظمة تأثَت واضح على اقتصاديات دول الساحل اإلفريقي، حبكم ما تسببو  .7
عصابات اجلرشنة ادلنظمة على حركة األفراد واألموال من هتديدات، خصوصا يف ظل 

فضال عن تأثَتىا السليب  القتصادية وتنوع أساليب ارتكاهبا،وجود أشكال سلتلفة للجرشنة ا
اخ االستثماري للدول، وغاليا ما يكون القطاع السياحي أكثر القطاعات تضررا على ادلن

 يف ىذه الدول.

دبا أن أغلب العمليات اإلجرامية هتدف إىل نشر الرعب واخلوف يف األوساط  .8
االجتماعية، فإن ذلك يدفع احلكومات إىل توجيو سلططات أكرب ألغراض األمن 

راض أخرى تنموية بالدرجة األوىل، ما رنعل عصابات والدفاع، بدال عن توجيهها حنو أغ
اجلرشنة ادلنظمة تقوم بالسيطرة على قطاع ما من االقتصاد أو على االقتصاد بأكملو، 
وذلك بسبب ما سبلكو من مبالغ طائلة، فضال عن تأثَتىا على بعض ادلسؤولُت يف 

 طريق الرشوة واالبتزاز،ي عنها عن القطاع اخلاص، واستغالذلم لتنفيذ جرائمها أو التغاض
كما تقوم عصابات اجلرشنة ادلنظمة بالتهرب الضرييب، والتشجيع على ادلعامالت ادلشبوىة، 

أمواذلا غَت الشرعية، وىو  إضافة إىل عمليات غسيل األموال اليت تقوم هبا إلخفاء مصادر
 على على مستوى األفراد والشركات، وحىت ما يؤدي يف النهاية إىل خسائر اقتصادية

مستوى االقتصاد بأكملو، فهو سنفي من جهة أثار العمل اإلجرامي، وشنكن من جهة 
أخرى الفاعل من التمتع بثمار عملو، فيكون بذلك عامال مشجعا على استمرار اجلرشنة 
وازديادىا وارتكاب ادلزيد من الفساد. كما يًتتب على تسلل العائدات الغَت الشرعية إىل 
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قتصاديات الوطنية آثارا سلبية تضر بالتنمية االقتصادية، وتؤثر تأثَتا قطاعات كاملة من اال
 .32مباشرا يف اقتصاديات دول مشال إفريقيا

تساىم اجلرشنة ادلنظمة بشكل كبَت يف زعزعة االستقرار السياسي للدول، وذلك من  .9
يف العملية االنتقالية، وفشل احلكومات يف السيطرة على اجلرشنة  خالل فقدان الثقة

ادلنظمة، ودور ىذه األخَتة يف إفساد أجهزة الدولة عن طريق رشوة ادلسؤولُت وأصحاب 
القرار السياسي يف الدولة وابتزازىم، واخًتاق األحزاب والتنظيمات السياسية للوصول 

، ي يف النهاية إىل تشويو العملية الدشنقراطيةللسلطة واحلفاظ على مصاحلها، وىو ما يؤد
كما تعرض ادلنظمات اإلجرامية   السياسية يف دول الساحل اإلفريقي،وسقوط األنظمة 

سيادة الدول للخطر، فتنظيم ادلرور عرب حدود كل دولة ىو صفة أساسية من صفات 
حدود  رائمهاسيادهتا، وىو ما تتجاوزه ادلنظمات اإلجرامية عرب الدول، حيث ذبتاز ج

الدول، نتيجة عجز كل دولة عن التحكم يف حدودىا ومنع انتقال اجلرشنة إىل أراضيها، 
 ويف ىذا ربد لسلطة الدولة وسيادهتا، ودلا يشكل جزءا جوىريا من مفهوم الدولة.

تقوض اجملتمع  –حبكم طبيعتها  –إن ادلنظمات والشبكات اإلجرامية عرب الدول  .10
ادلدين، وتضيف درجة من االضطراب على الشؤون السياسية احمللية، وتتحدى األداء 
ادلعتاد للحكومة وسريان القانون، وتشل سلطة احلكومة، وشنكن حىت أن هتيمن على 

 . 33دىااحلومة نفسها ويصبح النفوذ والسلطة بي

 المبحث الرابع: آليات ومبادرات المكافحة



مجلة دورية دولية محكمة                                          لمعارف للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة ا  
 

 62  13العدد 
 

يف ظل اخًتاق تنظيمات وشبكات اجلرشنة ادلنظمة دلنطقة الساحل وجنوب الصحراء     
تكون أكثر قدرة على  اإلفريقية، ال بد من ضرورة وضع سياسات متعددة األبعاد، حبيث

ادلستوى اإلفريقي إىل  وشنكن تقسيم اجلهود اإلقليمية على ،مكافحة اجلرشنة ادلنظمة
 مرحلتُت:

) أي الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا (،  ما قبل تأسيس النيباد المرحلة األولى:
حيث مت إدراج بعض ادلواد اخلاصة بتعريف اجلرشنة واإلرىاب يف ادلعاىدة ادلنشئة دلنظمة 
الوحدة اإلفريقية، فمثال حدد ادليثاق التأسيسي للمنظمة النشاطات اليت تضر بأمن 

(، حيث: 3( من الفصل )5)األفراد واجلماعات وأداهنا بشكل صريح، وذلك يف ادلادة 
"يدين بكل صراحة كل أشكال االغتياالت السياسية والنشاطات التخريبية من طرف 
دول رلاورة أو أي دولة أخرى". وقد تعززت ىذه ادلواقف فيما بعد بقمة "دكار" 
بالسنغال، واليت قررت وضع آليات للوقاية من النزاعات وتسيَتىا دبا يضمن حلها بشكل 

 سلمي.

ما بعد النيباد، واليت أفرزهتا زلدودية الًتتيبات السابقة، والنقائص اليت  حلة الثانية:المر 
شابت ادلؤسسات اإلقليمية اليت اضطلعت بدور تعزيز إجراءات األمن واالستقرار يف 

، كما شهدت ظاىريت من الصراعات ادلسلحةالعديد القارة اإلفريقية، حيث اندلعت 
 .34تفاقما يف مشال القارة وجنوهبا اجلرشنة ادلنظمة واإلرىاب

وكل ىذه ادلعطيات دفعت إلعادة النظر يف التنظيمات القائمة جلعلها أكثر مرونة، 
وكانت أول خطوة من القادة األفارقة إبدال منظمة الوحدة اإلفريقية دبنظمة االرباد 
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مسي ، حيث كان اإلعالن الر 02/06/2000اإلفريقي، وذلك خالل اللقاء الوزاري يف 
جويلية  12و 10عن ميالد التنظيم القدمي اجلديد خالل قمة "لومي" بالطوغو بُت 

، وكنتيجة ذلذا التصور اجلديد الذي طرأ على العمل اإلفريقي ادلشًتك، مت خالل 2000
الجتماع زعماء القادة األفارقة يف االرباد اإلفريقي، طرح وثيقة الشراكة  37الدورة 

، حيث مت 2001" يف شهر جويلية NEPADفريقيا "اجلديدة من أجل تنمية إ
التأكيد يف ىذه الوثيقة على تدعيم احلكم الرشيد كمطلب مركزي لألمن والسلم، 

على وضع  واالستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وركزت ادلبادئ اجلديدة
 . اآلليات الالزمة والضرورية للوقاية من عدة سلاطر، أبرزىا اجلرشنة ادلنظمة

وتبذل دول الساحل اإلفريقي جهودا دلكافحة اجلرشنة ادلنظمة، إال أهنا مل ربقق 
سوى تقدم ضئيل يف تفكيك بعض شبكاهتا، فعلى الرغم من اجلهود احلالية اليت تبذذلا 
دول الساحل اإلفريقي، يف إطار منظمة االرباد اإلفريقي فإهنا ما مل ربصل على 

تتمكن من القضاء الفعلي على شبكات اجلرشنة مساعدات كبَتة من اخلارج، لن 
 . 35ادلنظمة

ويف ىذا اإلطار تبنت الدول الغربية مقاربة ذات توجو أمٍت بشكل رئيسي حيال 
التهديدات اإلجرامية واجلهادية، فعززت وجودىا العسكري وعمليات زلاربة اإلرىاب، 

اك مبادرات للحد من وزادت من جهودىا لتأمُت احلدود اجلنوبية ألوروبا. فكانت ىن
، و"عملية اخلرطوم" لسنة 2006اذلجرة غَت الشرعية مثل "عملية الرباط"  لسنة 

اليت تتضمن إعادة توطُت  2015، إضافة إىل خطة اإلرباد األورويب لسنة 2014
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الالجئُت، وأيضا القيام بعمليات عسكرية لتعطيل شبكات ادلهربُت، وادلالحظ عن ىذه 
  .36صر على معاجلة أعراض مشاكل منطقة الساحل اإلفريقي وحسبادلبادرات أهنا تقت

، وضعت اجلماعة االقتصادية لغرب إفريقيا خطة عمل لالستجابة اإلقليميةكما 
، واليت انتهت رمسيا 2008ديسمرب  1اعتمدىا رؤساء الدول واحلكومات با "أبوجا" يف 

ي بشأن مراقبة ادلخذرات ، كما مت وضع خطة عمل لإلرباد اإلفريق2011ديسمرب  1يف 
بُت  بادرة ساحل غرب إفريقيا ادلشًتكة(، وم 2012 – 2008ومنع اجلرشنة ادلنظمة )

األمم ادلتحدة واجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، واليت يتم دبوجبها تنسيق بناء 
أساسا بيساو، وكوت ديفوار، وليبَتيا، وىي تركز  –القدرات يف سَتاليون، وغينيا، وغينيا 

 .37يف إنشاء وحدات دلنع اجلرشنة ادلنظمة العابرة للحدود يف كل بلد

القارة اإلفريقية بالعديد من اإلجراءات،   ويف إطار مكافحة اإلرىاب تدعمت
حول الوقاية ومكافحة اإلرىاب، وكذا  1999كاتفاقية منظمة االرباد اإلفريقي سنة 

ل سنة حول الرقابة ومكافحة اإلرىاب، إىل جانب بروتوكو  2002سلطط العمل لسنة 
ة، وأمام ربدي ظاىرة اإلرىاب قررت بلدان ادلنطق ،1999ادلتمم التفاقية  2004

ودببادرة من اجلزائر تشكيل جبهة موحدة ضد اإلرىاب، باعتبار أن التعاون الثنائي 
وسعيا لتجسيد إجراءات واإلقليمي ىو السبيل الوحيد للتغلب على ىذا اخلطر ادلدمر، 

ديناميكية ومتناسقة، نظمت اجلزائر ندوة وزارية للتنسيق بُت دول الساحل اإلفريقي يومي 
دبشاركة وزراء اخلارجية وشلثلي كل من اجلزائر ومايل، ، 2010مارس  17و 16

وبوركينافاسو وموريتانيا وليبيا والنيجر وتشاد، حيث مت التطرق إىل الوضع األمٍت يف 
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ادلنطقة، وضرورة تنسيق اجلهود للتصدي للتهديد اإلرىايب وارتباطو باجلرشنة ادلنظمة ادلتمثلة 
 واالذبار بالبشر، وادلخذراتلحة، َت الشرعية باألسيف اجلرشنة العابرة للحدود، والتجارة غ

وقد أشار وزير الشؤون اخلارجية اجلزائري السابق "مراد مدلسي"، أنو "ينبغي لنا أن 
نتحرك، بكل حزم بتدابَت ملموسة، من خالل تفعيل آليات التعاون الثنائي واجلهوي 

لى ىذا النحو فادلكافحة والدويل، اليت رنب ربسينها، وتكييفها إن اقتضى األمر"، وع
الفعالة ضد اإلرىاب تنبع من مقاربة شاملة ومتكاملة مبنية على أساس مواجهة ىذه 
الظاىرة دون ىوادة على الصعيد الوطٍت، إىل جانب تعاون ىادف وزلكم حول 

، وتعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي سواء على مستوى التعاون العسكري، أو ادلعلومات
 .38تعاون االقتصادي واالجتماعيعلى مستوى ال

إن التحديات األمنية واالقتصادية اليت تواجهها دول الساحل وجنوب الصحراء 
اإلفريقية، اليت تطرحها ظاىرة اجلرشنة ادلنظمة، وادلتمثلة على وجو اخلصوص يف ثالوث 

منفردة، ادلوت ) ادلخدرات، اإلرىاب، واذلجرة غَت الشرعية(، تتجاوز قدرات أي دولة 
بل إن تضافر جهود دول اإلقليم رلتمعة والتنسيق فيما بينها، مع ضرورة القيام 
بإصالحات ىيكلية عميقة القتصاديات دول منطقة الساحل اإلفريقي، بالتوازي مع 
اإلصالح السياسي الذي بات ضرورة، ىي اخلطوات األوىل للقضاء على الثالوث 

حيث أن دول اإلقليم سبثل سوقا ضخمة، للتجارة ادلرعب، وضمان االستقرار باإلقليم، 
البينية بُت دول اإلقليم دون عوائق مجركية، واليت ستعمل على تكامل اقتصاديات ادلنطقة 
مع دول اجلوار الغنية، فدول كموريتانيا والسنغال، ومايل وبوركينا فاسو، والنيجر، 

ة لليد العاملة، يف حُت أن دوال والكامَتون، ووسط إفريقيا، وتشاد، تعترب دوال فتية مصدر 
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غنية كنيجَتيا، واجلزائر، وليبيا، تعترب دول وجهة للعمالة الوافدة، ىذا فضال عن أن بعضا 
من دول اإلقليم يعترب دوال زراعية بامتياز، ولكنها ال تتوافر على الرأمسال الالزم إلقامة 

ضرورة تعديل القوانُت ادلتعلقة ادلشاريع الزراعية ذات العائد اجملزي، ىذا باإلضافة إىل 
  .باالستثمار األجنيب حىت تكون جاذبة

إن العمل على توفَت فرص عمل يف دول اإلقليم دلاليُت الشباب اإلفريقي، الذي 
يعاين ربت وطأة الفاقة والعوز ىو الضمانة األىم للحد من اذلجرة غَت الشرعية، وربسُت 

سيحد من تنامي القاعدة يف تلك ادلناطق النائية،  وتنمية ادلناطق ادلهمشة والنائية ال شك
 .39وىذا األمر يتطلب سياسات وإصالحات جادة من قبل دول الساحل اإلفريقي

  :خاتمة

تعاين منطقة الساحل اإلفريقي والدائرة جنوب الصحراء اإلفريقية، من مشاكل  
التحديات اليت تواجهها دائمة وخطَتة ربول دون التطور والتنمية يف ادلنطقة، ومن أىم 

غَت شرعية، االذبار الجرة اذل :ىذه ادلنطقة ظاىرة اجلرشنة ادلنظمة دبختلف أشكاذلا
، وتفشي ظاىرة اإلرىاب، مع وجود النزاعات ادلسلحة، واحلروب باألسلحة وادلخذرات

من أجل مراقبة الثروات، وحالة الالاستقرار السياسي وادلؤسسايت إىل جانب العجز 
ف االقتصادي والفقر، جعل منطقة الساحل أمام ربديات كبَتة أثرت على األمن والتخل

واالستقرار فيها، ومل يقتصر األمر عند ىذا احلد فقط بل تأثرت باقي ادلناطق اإلفريقية 
 بامتدادات اجلرشنة ادلنظمة، وعلى وجو اخلصوص منطقة مشال القارة اإلفريقية. 
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ة اجلرشنة ادلنظمة يف منطقة الساحل اإلفريقي، كما أن اجلهود ادلبذولة يف مكافح
تعجز عن مكافحة ىذه الظاىرة، نتيجة اذلشاشة السياسية واالقتصادية اليت تعاين منها 

ويف ىذا اإلطار شنكن تقدمي بعض التوصيات واليت شنكن أن تؤدي جل دول ىذه ادلنطقة. 
 النحو التايل: إىل احنسار نفوذ مجاعات وشبكات اجلرشنة ادلنظمة، وذلك على

دعم دور منظمات اجملتمع ادلدين: أذنية الدور الذي شنكن أن تؤديو منظمات  -
اجملتمع ادلدين، يف التصدي دلثل ىذه الشبكات اإلجرامية، وذلك انطالقا من 
قدرة اجملتمع ادلدين على رفع الوعي وتعبئة الرأي العام، على اعتبار أن السكان 

 ضد اجلرشنة ادلنظمة والفساد. احملليُت ىم حائط الصد األول

وشبكات تقوية النظام القضائي: فأي جهود مبذولة يف مواجهة مجاعات  -
 ، لن يكون ذلا جدوى دون وجود نظام قضائي قوي ومستقر.اجلرشنة ادلنظمة

زيادة الشفافية يف النظام ادلايل العادلي: ال بد من تضافر اجلهود الدولية لزيادة  -
ايل العادلي، وتسهيل الكشف والتحقيق وادلالحقة الشفافية يف النظام ادل

القضائية للجرشنة ادلنظمة العابرة للحدود، والتعاون يف استَتاد األموال ادلسروقة، 
وىو ما يتوافق مع التوجهات اإلدنائية لألمم ادلتحدة وادلتعلقة باحلد من 

 التدفقات ادلالية غَت ادلشروعة، ومكافحة اجلرشنة ادلنظمة.

النظر يف النهج الدويل دلواجهة اجلرشنة ادلنظمة: فمن الضروري إعادة النظر إعادة  -
يف النهج الدويل متعدد األطراف دلكافحة اجلرشنة ادلنظمة، وذلك من خالل 
تطوير وتفعيل دور ادلؤسسات الدولية القائمة، ويف مقدمتها مكتب األمم 

 .*ادلتحدة ادلعٍت باجلرشنة وادلخذرات
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، من خالل دلكافحة اإلرىاب يف منطقة الساحل اإلفريقيإعطاء األولوية  -
 .تنسيق اجلهود الثنائية واإلقليمية

ببذل جهود مستدامة دلساعدة الدول الضعيفة، الدويل االلتزام من قبل اجملتمع  -
واألكثر ىشاشة سياسيا واقتصاديا يف دول الساحل والصحراء اإلفريقية، وذلك 

ابت، ودعم التنمية ادلستدامة، إضافة إىل بدعم احلكم الرشيد بشكل شفاف وث
 تسوية الصراعات القائمة ومعاجلة تبعاهتا اإلنسانية.
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 تجسيد قراراته.إشكالية و  1956عام مؤتمر الصومام 

           المسيلةمحمد بوضياف بجامعة  /قسم التاريخ /  يعيش محمد د/
    yaichemohamed50@yahoo.fr 

 :    بالعربية الملخص

يخ ثورتنا، دتثلت يف مسألة يف هذا اظتقاؿ حاولنا تناوؿ إشكالية مهمة يف تار 
جتسيد قرارات مؤدتر الصوماـ، واليت دل تكن سهلة وؽتكنة إال بعد جهد كبَت وفًتة زمنية، 

عدـ انسجاـ بعض تلك القرارات مع واقع الثورة اظتعاش، ومثالية بعضها  إذلوذلك يرجع 
ي على اآلخر، وخاصة القرار اظتتعلق بأولوية الداخل على اطتارج وأولوية السياس

 إطاروكل ذلك اندرج يف العسكري، وعليه أثَتت معارضة شديدة يف الداخل واطتارج، 
يف الداخل وابن بلة يف اطتارج، وكانت ساحته  رمضاف الصراع السياسي بُت عباف

إال خبسائر جسيمة  رضت الثورة حملنة شديدة، دل تنتهوتعالرئيسية قاعدة تونس واألوراس، 
، ويف هناية اظتطاؼ تبُت أف عارضُت على تقبل تلك القراراتوجبهود ضيعت يف زتل اظت

قرارات الصوماـ وعلى الرغم من بعض االنتقادات كانت مفيدة للثورة على الصعيد 
 .التنظيمي والوحدوي، وهذا ما ؿتاوؿ تناوله يف هذا اظتقاؿ

، الكلمات المفتاحية: الثورة الجزائرية، مؤتمر الصومام، تجسيد قرارات الصومام
 معارضة قرارات الصومام

      غة األجنبية:لالملخص بال
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           In this article we have tried to address the problem 
of the task in the history of our revolution, was the question of 
the embodiment decisions soummam conference, which were 
not easy and possible only after considerable effort and time 
period, due to the incompatibility of some of those decisions 
with the reality of the revolution pension, and perfect each 
other, in particular resolution on the primacy of the inside to 
the outside political priority on the military, and the strong 
opposition it raised at home and abroad, all of which is 
integrated as part of a political conflict between Abane at home 
and the son of injury abroad, and was acquitted Home Tunisia 
and Aures base, came the revolution severe distress, did not end 
until a loss and serious efforts wasted in getting opponents to 
accept those decisions, and ultimately show that the decisions 
Alsomam despite some of the criticisms have been useful to the 
revolution on the organizational and Unionist level, and this is 
what we are trying to be addressed in this article. 

 قدمة:م

يعترب مؤدتر الصوماـ حدثا مهما وحاشتا يف تاريخ الثورة التحريرية، فقد فعلت 
قراراته النشاط السياسي والعسكري للثورة، وأوضح ميثاقه مبادئ وأهداؼ الكفاح 
التحرري، وإف كاف اإلرتاع حاصل على أقتية اظتؤدتر كحدث إال أف بعض مقرراته دل 
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عرضت لالنتقاد، وهو ما جعل كثَت من قضايا اظتؤدتر مثار جدؿ حتض باإلرتاع وت
ونقاش، فعلى الرغم من إصرار القيادة اصتديدة على التنفيذ الصاـر لتلك اظتقررات، فقد 

، فلماذا 1957تأخر تعميم جتسيد اظتقررات يف بعض اظتناطق إذل النصف األوؿ من سنة 
يف دتت تسوية االنعكاسات اليت خلفها أخذ هذا اطتالؼ منحى الصداـ واظتواجهة؟، وك

، هذا ما ؿتاوؿ التعرؼ عليه من خالؿ توضيح كثَت من الصراع على مشروعية الصوماـ؟
 .مالبسات اظتؤدتر وبياف سبل جتسيد قراراته والصعوبات اليت اعًتضت ذلك

 : الصومام أوال ـ ظروف انعقاد مؤتمر

علػػى الثػػورة، و هػػرت أطمػػاع  القضػػا  عػػدوانعقػػد اظتػػؤدتر يف  ػػروؼ صػػمم فيهػػا ال
القػػادة الفرنسػػيُت يف االعتمػػاد عػػل الوسػػائل العسػػكرية والسياسػػية إلستػػاد الثػػورة يف ؼتتلػػف 
اظتنػػػاطق، ورغػػػػم صػػػػعوبة التنسػػػػيق واالتصػػػػاؿ بػػػػُت اظتنػػػػاطق فقػػػػد قطعػػػػت الثػػػػورة شػػػػوطا كبػػػػَتا 

رة اظتػػؤدتر وحققػػت انتصػػارات بػػاهرة منػػذ انػػدالع الثػػورة وإذل غايػػة انعقػػاد اظتػػؤدتر، وترجػػع فكػػ
علػػػى عقػػػد  1954أكتػػػوبر  23إذل ضتظػػػة انػػػدالع الثػػػورة حيػػػ  اتفػػػق قاد ػػػا يف اجتمػػػاع 

،  ونظرا للظروؼ الصعبة الػيت كانػت تواجههػا الثػورة، خاصػة 1955مؤدتر عاـ يف جانفي 
يف التنسػػيق واالتصػػاؿ، وتكػػم تعػػرض أغلػػط قػػادة منػػاطق الثػػورة اطتمسػػة  لالستشػػهاد أو 

 تأخر جتسيدها.االعتقاؿ فاف الفكرة 

توجهػػػػت جهػػػػود التنسػػػػيق الػػػػيت بعثهػػػػا عبػػػػاف رمضػػػػاف مػػػػع قػػػػادة  1956ويف سػػػػنة 
اظتنطقة الثانية باالتفاؽ على عقد مؤدتر عاـ لقادة الثورة مبنطقة الشػماؿ القسػنطيٍت، وتفيػد 

الػػػػذي أكػػػػد ظتبعػػػػوث عبػػػػاف اسػػػػتعداد  يوسػػػػف الشػػػهادات أف اظتقػػػػًتح جػػػػا  مػػػػن قبػػػػل زي ػػػػود
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، وتؤكػػػد 1ظتػػػؤدتر، واقػػػًتح منطقػػػة بػػػوزعرورة بالقػػػل مكانػػػا لالجتمػػػاعمنطقتػػػه الكامػػػل إلؾتػػػاح ا
شهادة أوعمراف أف زي ود أرسل برقية لعباف يف هذا الشأف اطلعا عليهػا رفقػة ابػن امهيػدي، 

، ولكػػن 2وبعػػد مناقشػػة اظتوضػػوع أرسػػلت برقيػػة إلعػػالـ وإشػػراؾ الوفػػد اطتػػارجي يف اظتوضػػوع
كمػػا تعػػذر عقػػد  جببػػاؿ سػػوؽ اهػػراس    هػػرت بعػػض الصػػعوبات حالػػت دوف عقػػد  هنػػاؾ،

يف عهػػد مصػػطفى ابػػن بوالعيػػد، والػػذي شػػكل صتنػػة لتحضػػَت اظتػػؤدتر وطلػػط منهػػا االتصػػاؿ 
، وبعػػػد االتصػػػاالت واظتػػػداوالت بػػػُت القػػػادة يف 3بقيػػػادة الشػػػماؿ القسػػػنطيٍت وقيػػػادة اطتػػػارج

اعتبارهػػػا ، وذلػػػك ب4الػػػداخل واطتػػػارج ا االتفػػػاؽ علػػػى عقػػػد هػػػذا اظتػػػؤدتر يف منطقػػػة البيبػػػاف
ثػػػر إمنطقػػػة تتوسػػػق منػػػاطق الشػػػرؽ وال ػػػرب وقريبػػػة مػػػن مدينػػػة اصت ائػػػر مقػػػر قيػػػادة عبػػػاف، و 

اشػػػتباؾ خاضػػػه الوفػػػد القػػػادـ مػػػن العاصػػػمة مبشػػػدالة وفػػػرار الب ػػػل الػػػذي كػػػاف لتمػػػل بعػػػض 
الضػػػفة اليسػػػرد للػػػوادي الػػػيت كػػػاف  إذلوثػػػائق اظتػػػؤدتر ظتعسػػػكر العػػػدو تقػػػرر نقػػػل االجتمػػػاع 

واختَتت قريػة ايفػري بػأوزالقن قػرب مدينػة أقبػو غػرب جبايػة كمقػر يشرؼ عليها عمَتوش، 
 .5موعدا النعقاد  1956أوت  14للمؤدتر، وحدد تاريخ 

أوت، وذلػك  23لتنتهػي يػـو  1956أوت  14افتتح اظتؤدتر أعماله يـو الثالثػا  
 وؽتثلػػي منطقػػة أوراس النمامشػػة، وشػػارؾ يف مبشػػاركة معظػػم قػػادة الثػػورة عػػدا الوفػػد اطتػػارجي

مػػػػداوالت االجتمػػػػاع رمضػػػػاف عبػػػػاف ؽتػػػػثال ظتنطقػػػػة اصت ائػػػػر العاصػػػػمة، وكػػػػر  بلقاسػػػػم ؽتػػػػثال 
 ػػود يوسػػف ومعػػه ابػػن طوبػػاؿ للمنطقػػة الثالثػػة، وعمػػار أوعمػػراف ؽتػػثال للمنطقػػة الرابعػػة، وزي

 ؽتثلُت للمنطقة الثانية، ومثل ابن مهيدي اظتنطقة اطتامسة دوف أف يستشَت نوابه. استثنا 

االجتمػػاع ا تقيػػيم حصػػيلة اثنػػُت وعشػػرين شػػهرا  مػػن الكفػػاح، وخػػالؿ جلسػػات 
ودرس كػػل مػػا يتعلػػق بشػػؤوف الثػػورة، وعلػػى ضػػوئها ا توضػػيح رتفػػاؽ اظتسػػتقبل وإسػػًتاتيجية 
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من القضػػايا فػػاف نقاشػػا م دل ختلػػو مػػن اضتػػدة العمػػل، وإف كػػاف اوتمعػػوف متفقػػُت علػػى كثػػَت 
لنقػػاش، نتثػػل األوذل زي ػػود يوسػػف بثقلػػه يف نظرنػػا بػػروز جبهتػػُت يف هػػذا ا واصتػػداؿ، ويبػػدو
، ونتثل ا أهنم جا وا إذل اظتػؤدتر متفقػُت علػى اظتقػررات  لثانية بقية األعضا  الذين يظهراحملًـت

تكم ارتباطهم بتنسيق وثيق، ومع ذلػك كانػت جبهػة زي ػود الػيت عػ زت بنائبػه ابػن طوبػاؿ 
 الفية ومنها:قوية، لكنها دتثل أقلية  لت تناقش تدة بعض اظتسائل اطت

وراس، زي ػػػػػػود عػػػػػػن عػػػػػػدـ حضػػػػػػور ؽتثػػػػػػل األ تسػػػػػػا ؿػػػػػػػ مسػػػػػػألة التمثيػػػػػػل: حيػػػػػػ  
وباطتصػػػوص الوفػػػد اطتػػػارجي، وعػػػرب عػػػن ختوفػػػه مػػػن هػػػذا ال يػػػاب الػػػذي يػػػنق  مػػػن أقتيػػػة 
اظتؤدتر، وذلك تكم أقتية منطقة االوراس ودورها يف الثورة وثقػل قػادة اطتػارج وقػوة نفػوذهم 

 اظتعنوي.

داخل على اطتارج" و"أولوية السياسي على العسكري": حيػ  ػ مبدأي "أولوية ال
ط أف يكػوف سياسػيا ف القائػد كتػعارض زي ود بشدة اظتبدأين، وخباصػة اظتبػدأ الثػاع معتػربا أ

 وعسكريا يف نفس الوقت. 

ػػػػػػ إضتػػػػػاؽ اظتعتػػػػػدلُت بقيػػػػػادة الثػػػػػورة: إذ اعػػػػػًتض زي ػػػػػود علػػػػػى تػػػػػورل اظتعتػػػػػدلُت أيػػػػػة 
ف ذلك يضر بالثورة، وهذا األمر جعلػه يسػر ظترافقيػه بالعبػارة مسؤوليات قيادية يف اصتبهة أل

        .6اطتالدة " االستقالؿ ؽتكن التحقيق أما الثورة فقد انتهت"

 ثانيا ـ قرارات المؤتمر ونتائجه:  

لقػػد صػػػادؽ اظتػػػؤدتروف بعػػد اظتناقشػػػات علػػػى قػػرارات هامػػػة، نتكػػػن أف نل صػػػها يف 
 النقاط اآلتية:
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سػػػػت واليػػػػات ورسػػػػم حػػػػدودها مػػػػن رتيػػػػع اصتهػػػػات، تقسػػػػيم الػػػػبالد إذل  -1
وتقسيم الوالية على النحػو التػارل: الواليػة مل اظتنطقػة مل الناحيػة مل القسػمة، وتكػوف القيػادة 

 يف غتلس الوالية رتاعية بُت قائد الوالية ونوابه الثالث. 

نظمت القرارات العسكرية اليت أقرت التوحيد العسكري والرتػط واللبػاس  -2
 اظت صصات.واظتصاحل و 

 أقرت القرارات السياسية تنظيم النشاط السياسي على الشكل التارل : -3

 اظتؤسسات القيادية وتشمل : -أ

ػػػػ صتنػػػة التنسػػػيق والتنفيػػػذ: تتكػػػوف مػػػن ستسػػػة أعضػػػا ، وتتكفػػػل باإلشػػػراؼ علػػػى 
اصتهػػػاز السياسػػػي والعسػػػكري للثػػػورة، وعتػػػا اضتػػػق يف تشػػػكيل اضتكومػػػة اظتؤقتػػػة بالتنسػػػيق مػػػع 

 يف اطتارج.   اظتندوبُت

 17مػنهم دائمػُت و 17عضػو   34ػػ اولػس الػوطٍت للثػورة اصت ائريػة: يتػألف مػن 
مػػؤقتُتو ويعتػػرب اولػػس أعلػػى جهػػاز تشػػريعي للثػػورة  برظتػػافو، يوجػػه سياسػػة جبهػػة التحريػػر 

 الوطٍت الداخلية واطتارجية، وهو اظت وؿ بإيقاؼ القتاؿ والبت يف القرارات اظتصَتية.  

وف السياسػػػػيوف: مهمػػػػتهم سياسػػػػية، فهػػػػم يسػػػػاعدوف جػػػػيش التحريػػػػر الػػػػوطٍت احملػػػػافظ -ب
 ويقدموف اظتشورة وينقلوف األخبار ويوجهوف الشعط ويواجهوف اضترب النفسية. 

اوػػالس الشػػعبية: تشػػكل عػػن طريػػق االنت ػػاب يف رتيػػع قػػرد ومػػدف الػػوطن لتشػػرؼ  –ج 
 الية واالقتصادية. على سَت اضتياة اليومية وما يتعلق بالشؤوف العدلية واظت
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 العالقة بُت اصتبهة واصتيش: قرر اظتؤدتر أولوية السياسي على العسكري.  -د

 العالقة بُت الداخل واطتارج: أقر اظتؤدتر أف تعطى أولوية الداخل على اطتارج.  -هػ

 .  7احملاكم: تشكيل ػتاكم لتحاكم اظتدنيُت والعسكريُت، وفقا للقوانُت اظتسنة -و

ظتػػػؤدتر ميثاقػػػا سياسػػػيا لسػػػَت الثػػػورة يعػػػد منهاجػػػا ودسػػػتورا عتػػػا، وجػػػا  يف  هػػػذا وأقػػػر ا
كراسػػة تشػػتمل علػػى أكثػػر مػػن ثالثػػُت صػػفحة، وقػػد ا حتضػػَتها أشػػهرا قبػػل انعقػػاد اظتػػؤدتر، 
وذلػػك مبسػػاقتة عبػػاف وابػػن امهيػػدي ودتػػاـ وكػػذا العناصػػر الشػػيوعية اظتلتحقػػة بػػالثورة  عمػػار 

ػتضػر اظتػؤدتر أف اوتمعػُت اطلعػوا علػى اظتيثػاؽ ووافقػوا  أوزقاف، ػتمد لبجاويو، وقد ورد يف
أف  يا  أو صػػػودؽ عليػػػه بشػػػكل عػػػاـ، ونػػػرجحعليػػػه، وال نػػػدري مػػػا إذا نوقشػػػت رتيػػػع قضػػػا

لػػػه كامػػػل الوقػػػت رغػػػم أقتيتػػػه السياسػػػية  دتػػػت بعػػػد القػػػرا ة األوليػػػة ودل يعػػقتكػػوف اظتصػػػادقة 
، وقػد اسػتعرض اظتيثػاؽ اضتالػة 1962واإليديولوجية، مثلما حدث ظتيثاؽ طرابلس يف ماي 

السياسية الراهنة اليت تنتهجها جبهة التحرير الوطنية وإسًتاتيجية اظتستعمر يف القضا  علػى 
الثػػورة، وتعػػرض ل فػػاؽ العامػػة الػػيت حػػددت األهػػداؼ مػػن اضتػػرب واظتهػػاـ اصتديػػدة لتفعيػػل 

التحريػػر الػػوطٍت الثػػورة، وفيمػػا متػػ  وسػػائل العمػػل والدعايػػة اسػػتعرض اظتيثػػاؽ نظػػرة جبهػػة 
للحركػػة الفالحيػػة والعمػػاؿ والشػػباب واظتثقفػػُت والتجػػار واظتػػرأة. وأكػػد علػػى تضػػامن الشػػماؿ 

 .8اإلفريقي وتفعيل اظتوقف اصت ائري أماـ العادل

يعػػد مػػؤدتر الصػػوماـ انتصػػارا كبػػَتا للثػػورة التحريريػػة، فلقػػد أرسػػى تنظيمػػا سياسػػيا و 
يػػػػة موحػػػػدة قػػػػادرة عػػػػل تنسػػػػيق اظتواقػػػػف ػتكمػػػػا وخلػػػػق جيشػػػػا نظاميػػػػا، وخػػػػرج بقيػػػػادة وطن

واإلشراؼ على الثورة يف كامل مناطق الوطن، وقد أثػرد منهػاج مػؤدتر الصػوماـ إيديولوجيػة 
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جبهػػػػة التحريػػػػر الػػػػوطٍت، وزود الثػػػػورة بػػػػاألدوات الػػػػيت كانػػػػت تنقصػػػػها لتػػػػوفَت أسػػػػباب ؾتػػػػاح 
قػػػػادات الػػػػيت الكفػػػػاح اظتسػػػػلح والوصػػػػوؿ إذل اسػػػػتقالؿ الػػػػبالد، وإنػػػػه وعلػػػػى الػػػػرغم مػػػػن االنت

وجهها اظتعارضوف ظتقػررات الصػوماـ فػإف اظتػؤدتر ومقرراتػه كانػت نقلػة نوعيػة يف مسػَتة الثػورة 
التحريريػػػة، وتأكيػػػد علػػػى ذلػػػك نتكػػػن االسػػػتبناس بشػػػهادة ابػػػن طوبػػػاؿ الػػػذي حتػػػدث عػػػن 

 1960اكتابيػػػػػػات مػػػػػػؤدتر الصػػػػػػوماـ إلطػػػػػػارات جبهػػػػػػة التحريػػػػػػر الػػػػػػوطٍت يف مسػػػػػػتهل عػػػػػػاـ 
ظتػؤدتر رغػم نقائصػه ورغػم ضػعف التمثيػل علػى اظتسػتود الػوطٍت أقػاـ بالقوؿ:"...لكن هػذا ا

مػػع ذلػػك وحػػدة نظاميػػة، وحققػػت اصت ائػػر ألوؿ مػػرة مثػػل هػػذ  النتيجػػة، وشػػهدنا ألوؿ مػػرة 
مثػػل هػػذا التنسػػيق ومثػػل هػػذ  اظتعركػػة، أعػػٍت تنصػػيط هياكػػل كانػػت هػػي اعتياكػػل نفسػػها يف 

كػػػن لػػػه يف السػػػابق مػػػن اصتػػػيش إال رتيػػػع األمػػػاكن، وألوؿ مػػػرة كػػػاف لنػػػا جػػػيش موحػػػد دل ي
، أو خطوط السَت لثورتنػا ئاالسم ... وألوؿ مرة أيضا يف تاريخ ثورتنا حدد ما يشبه اظتباد

فحظيػػت بػػنفس جديػػد وبػػروح جديػػدة السػػتبناؼ سػػَتها وبقػػوة أزيػػد وثقػػة يف اظتسػػتقبل إذل 
كمػػػا أف   ، وبقيػػػادة موحػػػدة يف هػػػذا الوقػػػت كػػػاف التنسػػػيق فعليػػػا بػػػُت الواليػػػات،بعيػػػد  حػػػد

حقيقيػػػا، وهػػػو مػػػا دل يكػػػن موجػػػودا مػػػن  أصػػػبحالتنسػػػيق بػػػُت الػػػداخل واظتنظمػػػة يف اطتػػػارج 
 . 9قبل."

وؽتػػا سػػبق يتجلػػى لنػػا أف انعقػػاد مػػؤدتر الصػػوماـ كػػاف حػػدثا كبػػَتا يف تػػاريخ الثػػورة 
التحريريػػػػػة، وقػػػػػد كػػػػػاف ػتطػػػػػة حاشتػػػػػة لتنظػػػػػيم الثػػػػػورة سياسػػػػػيا وعسػػػػػكريا وتوحيػػػػػد القيػػػػػادة 

ل وتوضػػيح اظتوقػػف مػػن ؼتتلػػف القضػػايا، وبفضػػل مػػا أقػػر  مػػؤدتر الصػػوماـ وإسػػًتاتيجية العمػػ
مػػن تنظيمػػات ومبػػادئ قطعػػت الثػػورة أشػػواطا يف مواجهػػة السياسػػة الفرنسػػية وإضتػػاؽ اعت نتػػة 

 مب ططا ا اصتهنمية.
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 :المؤتمر ثالثا: جهود تجسيد مقررات

ذل إعالـ إنشاطهم بادروا  مبجرد عودة القادة اظتشاركُت يف مؤدتر الصوماـ إذل مراك        
اظتسؤولُت احملليُت باظتقررات اظتصادؽ عليها، وطلبوا منهم مباشرة تنفيذها يف اظتيداف، وقد 
بادرت بعض اظتناطق إذل عقد االجتماعات للمناقشة واإلثرا ، وصدرت يف مناطق أخرد 

ية، ويف هذا أوامر فوقية تطلط التعجيل بتجسيد مقررات الصوماـ العسكرية منها والسياس
الشأف يؤكد علي كايف ػ احد قادة الوالية الثانية ػ على ما يلي: "وشرعت الوالية يف عملية 

. وجسدت منطقة القبائل مقررات 10شرح ض مة لقرارات اظتؤدتر بعد مؤدترها احمللي"
ة ، حي  ا إرسا  النظاـ السياسي واإلداري، وأعيدت هيكل11اظتؤدتر بانضباطية وحـ 

وكذلك األمر بالنسبة للمنطقة الرابعة اليت كاف يقودها  نصبت اوالس الشعبية،اصتيش و 
اوعمراف، وأما اظتنطقة اطتامسة فقد تفاجأ قاد ا بانعقاد اظتؤدتر، واحتج البعض على 

وكاف  ،12مقرراته، لكن ما لب  أف اقنع ابن امهيدي نوابه بضرورة جتسيد مقررات اظتؤدتر
سيد القرارات صعوبات ميدانية عملت قيادة الواليات على طبيعيا أف جتد مهمة جت

جتاوزها، من مثل حتديد اظتسؤوليات بدقة والتقسيم اصت رايف...اخل، وقد استهجن مثال 
إطارات الشماؿ القسنطيٍت إجرا  تعليق الرتط ودل يطبقو ، كما استمر اصتدؿ طويال 

لكن غَت   ،13سات سلبيةخبصوص مبدأ أولوية السياسي على العسكري وأفرز انعكا
اظتتوقع هو أف كتد اظتؤدتر كل تلك اظتعارضة الشديدة ظتقرراته، وهي معارضة نشطتها 

وراس والنمامشة القيادات اليت دل حتضر اظتؤدتر، وهي قيادة الوفد اطتارجي وقادة األ
 والقاعدة الشرقية يف الداخل.
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 مؤتمر الصومام: رابعا : معارضو

الصػػػػوماـ وللجنػػػة التنسػػػػيق والتنفيػػػػذ يف الػػػػداخل واطتػػػػارج،   هػػػرت معارضػػػػة ظتػػػػؤدتر
، وفيمػا يلػي اسػتعراض عتػاتُت وكاف لتركهػا أساسػا ابػن بلػة بػدعم مػن االسػت بارات اظتصػرية

 .  اظتعارضتُت

 ـ المعارضة في الخارج:  1

مبجػػػرد تلقػػػي ابػػػن بلػػػة ورفاقػػػه رسػػػالة عبػػػاف الػػػيت تعلمهػػػم بانعقػػػاد اظتػػػؤدتر وتػػػبل هم 
ن ابػػػن بلػػػة معارضػػػته عتػػػذ  القػػػرارات، والػػػتمس مػػػن عبػػػاف تأجيػػػل اإلعػػػالف عػػػن بقراراتػػػه أعلػػػ
، وبعػػ  ابػن بلػػة برسػالة أخػػرد إذل 14ذل غايػػة مناقشػتها مػػع رتيػع القػػادة اظتػؤهلُتإاظتقػررات 

 قيادة الداخل، ضمنها مؤاخذاته على مقررات اظتؤدتر، وعددها يف النقاط اآلتية:

وراس، ط عػػدـ حضػػور الوفػػد اطتػػارجي، األػػػ غيػػاب الطػػابع التمثيلػػي للمػػؤدتر بسػػب
 وهراف، واظتنطقة الشرقية.

ػػػ عػػدـ أهليػػة عبػػاف ورفاقػػه لوحػػدهم يف الػػتحكم يف مصػػَت الثػػورة الػػيت كتهلػػوف كػػل 
 .15شي  عنها

وقػػد احتػػدـ اصتػػدؿ وحتػػوؿ إذل عػػدا  مسػػتفحل بػػُت خصػػمُت عنيػػدين: عبػػاف وابػػن 
ريس نفوذ  سعى ابن بلػة للبحػ  عػن بلة، ومثلما اجتهد عباف يف ترتيط األمور لصاحل تك

أنصار له إلعادة االعتبػار لنفػوذ ، ولػن يكػوف ذلػك إال بعقػد مػؤدتر تصػحيحي أو الػدخوؿ 
يف مناوشػػات مسػػلحة وتصػػفية حسػػابات، وقػػد كػػادت تسػػتفحل الفتنػػة بػػُت ابػػن بلػػة وقػػادة 
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 وضػعت 1956الداخل، لكن حادث اختطاؼ الطائرة اظتقلػة البػن بلػة ورفاقػه يف أكتػوبر 
 حدا لذلك وحسمت اظتوقف لصاحل عباف.

ومع ذلك فاف دعاية ابن بلة القوية ضد اظتؤدتر وتوكيله حملساس مسؤوؿ قاعدة 
تونس تماية الثورة بالطريقة اليت يراها مناسبة دعت ػتساس وأنصار  اذل االستمرار يف 

صارما معارضا زتلة اظتعارضة ظتقررات الصوماـ، وقد كاف ػتساس اظتقرب من ابن بلة ثوريا 
للسياسيُت، ويرد ضرورة غتاهبة السياسيُت الذين "حرفوا الثورة" حفا ا على الثورة، ومن 

، 16أجل ذلك كاف ينسق مع ابن بلة وػتمد يوسفي يف اظت رب من أجل تصحيح الوضعية
وراس النمامشة أوتكم تواجد  يف قاعدة تونس اإلسًتاتيجية وارتباطه الوثيق بقيادة 

الشرقية فقد شكل جبهة معارضة قوية موالية البن بلة، وتؤكد بعض الشهادات والقاعدة 
أف هذ  القيادات كانت حتضر ظتؤدتر تصحيحي يف تونس مبناسبة حضور ابن بلة 

، وأنه وصلهم من ابن بلة خطاب مسجل يعدد فيه 1956الجتماع تونس يف أكتوبر 
، وواصل ػتساس الت امه بعد 17اظتؤدترإذل تصحيح  ق اليت وقع فيها اظتؤدتروف ويدعواظت ال

اعتقاؿ ابن بلة، فقد رفض االعًتاؼ بقيادة صتنة التنسيق والتنفيذ، والتعامل مع مبعوثيها 
يت احسن، م هوديو، وأعلن معارضته لقرارات الصوماـ، وقد رتذل تونس  ابن عودة، إ

لى مبدأ ، صادؽ ع1956دعا ػتساس القادة اظتوالُت له لعقد اجتماع يف ديسمرب 
الوقوؼ يف وجه "ػتريف الثورة" ومعارضة قرارات الصوماـ، وقد اجتهدت صتنة التنسيق 

رأت صتنة التنسيق والتنفيذ والتنفيذ يف جتاوز اظتشكلة مع ػتساس وديا، وأماـ تفاقم األزمة 
أف تتحرؾ بسرعة لت لي  قاعدة تونس من تنازع سلطتُت، ومن فوضى عارمة تؤثر على 

سلحة وعلى العالقات مع السلطة التونسية، فانتقل األمُت دباغُت إذل تونس إمدادات األ
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وشرح للرئيس بورقيبة وأعضا  الديواف السياسي حقيقة الوضع يف اصت ائر، وفند افًتا ات 
ػتساس الطاعنة يف قرارات مؤدتر الصوماـ وسلطة صتنة التنسيق والتنفيذ، ولكنه دل يستطع 

يثار كثَت من اظتسؤولُت إ  القضية، إذ أف ػتساس كاف ػتل كسط اظتوقف التونسي يف هذ
التونسيُت، وكانت السلطات التونسية بدورها مًتددة، وتريد أف تناور باستعماؿ الورقتُت 
طتدمة أهدافها، وأثرها اختذت صتنة التنسيق والتنفيذ قرارها بتعيُت أوعمراف مسؤوال 

، وطلبت منه االنتقاؿ إذل تونس لتسوية عسكريا عن الوفد اطتارجي ومشرفا عن التسليح
قضية ػتساس بالتعاوف مع ابن عودة وم هودي، وأبرقت برسالة إذل السلطات التونسية، 
شرحت فيها اظتوقف من الفتنة اليت يثَتها ػتساس يف تونس ويوقع فيها األوساط التونسية 

رص على إعالمكم يف اطتطأ، وأكدت صتنة التنسيق والتنفيذ  بتوقيع رتيع أعضائها "ؿت
 عينت الدكتور 1956أوت  20بأف صتنة التنسيق والتنفيذ اظتنت بة يف اظتؤدتر الوطٍت يف 

رئيسا لوفد جبهة التحرير الوطٍت والعقيد اوعمراف نائبا له مكلفا  دباغُت األمُت ػتمد 
على اطتصوص بفرع اإلمداد، ويف انتظار وصوؿ هذا األخَت الذي هو يف طريقه إذل 

فإف الرائدين بن عودة بن مصطفى اظتدعو "مراد" وإبراهيم م هودي مؤهالف  تونس
 للحدي  باسم صتنة التنسيق والتنفيذ، ولذلك نرجو منكم تسهيل مهمة اإلخوة األمُت

واوعمراف وم هودي وبن عودة  ونرجو منكم زيادة على ذلك نقل الوقائع اظتذكورة  دباغُت
ذ  الرسالة ووي  اوعمراف إذل تونس ولقائه مع ، وكاف عت18أعال  إذل علم حكومتكم

بورقيبة أثر يف حتوؿ موقف السلطات التونسية إذل جانط صتنة التنسيق والتنفيذ، وكاف 
ػتساس يف نظرها ما زاؿ لتظى بالتمثيل الرشتي والنفوذ الفعلي يف تونس، خاصة وأف 

فهم اظتطالط التونسية، غتموعات سوؽ أهراس وأوراس النمامشة تقف إذل جانبه، وأنه يت
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ولكن السلطات التونسية دل تكن تقدـ له دعمها إال مقابل القطيعة التامة ألتباعه مع 
، وقد 19أنصار صاحل بن يوسف ووضع حد لتصرفات اوموعات اظتتمرك ة يف تونس

 1956وخاصة اعتقاؿ قادة الوفد اطتارجي يف أكتوبر  ،شتحت عتا الظروؼ اظتستجدة
هبا ؽتثل صتنة التنسيق والتنفيذ،  ادة من أف تتبٌت سياسة بديلة جا رض السيودتكنها من ف

وهو يلتمس عقد اتفاقية تنظم شؤوف الثورة وتعيد النظر يف ضوابق العالقات اصت ائرية 
التونسية، وهكذا قدمت السلطات التونسية دعمها ألوعمراف مقابل  تقدنته لتنازالت 

 .20معتربة تفيد يف تأكيد السيادة التونسية

متشددة ضد ػتساس وقادة سوؽ أهراس اظتستقلُت عن  واتبع اوعمراف يف تونس سياسة
الواليتُت األوذل والثانية واوموعات األوراسية، ويبدو أف ػتساس خضع ل مر الواقع 

، يف حُت 21وجتنط الدخوؿ يف صراع  مع اوعمراف بتونس حفا ا على مصلحة الثورة
أوعمراف ػتساس عن يذكر عمار سعيداع أف قادة األوراس وسوؽ أهراس غضبوا لتنحية 

مسؤولية تونس وتعيُت ابن عودة، وكلفوا فوجا بتنحية ابن عودة بالقوة وإرجاع ػتساس إذل 
وقد  ، 22مكتبه بتونس، لكن ػتساس فضل االنسحاب من منصبه حتت ض ق أوعمراف

كاف أوعمراف يف الوقت ذاته متطق إلخضاع اوموعات الرافضة لقرارات مؤدتر الصوماـ 
 . 23واظتناورة أحيانا بالقوة حينا

مبهمة التموين باألسلحة والذخَتة  1957وقد اهتم أوعمراف منذ بداية سنة 
ونقل الشحنات اظتتواجدة بليبيا عرب الًتاب التونسي لتسلم إذل وحدات اصتيش، وكاف 
أوؿ عمل أؾت   هو التفاوض مع اضتكومة التونسية هبدؼ االستفادة من مساعدا ا وإكتاد 

ف هذا التعاوف التونسي اصت ائري قضى إ، 24مة إلؾتاح مهمة دترير األسلحةرتليات ػتك
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على جيوب اظتعارضة اليوسفية وأهنى اطتالؼ اظتتفاقم بُت رتاعة اطتارج وصتنة التنسيق 
والتنفيذ، وقد تفرغ أوعمراف إلعادة النظاـ باظتناطق اضتدودية اصت ائرية كوهنا أرضية 

 ف ػتساس يفكر من قبل صتعلها والية مستقلة.سًتاتيجية ظترور األسلحة كاإ

بقا  سلطته ف ػتساس الذي تظاهر باالستقالة كاف يناور يف اطتفا  إلإ    
وعمراف نوايا  قرر اعتقاله، دتكن ػتساس من اعتروب أدرؾ أمفروضة يف تونس، وعندما 
بورقيبة زادت يف تعقيد العالقة معه، اذ تضمنت تلك  إذلمن سجنه وقدـ شكود 
عمراف يفكر يف التحالف مع اليوسفيُت ويف االنقالب على أو الشكود الدعود باف 

 15ي يد يف اػتمد مُت دباغُت و وعمراف ػتمد األأنظامه، ولعالج هذ  اظتشكلة استدعى 
لعقد مباحثات مع بورقيبة ووزير داخليته اظتهَتي، واظتطالبة بتسليم ػتساس  1957فريل أ

 .  25فيذ، ولكن السلطات التونسية  لت دتاطللقيادة صتنة التنسيق والتن

تفصيل اذل مشكل تطهَت قاعدة تونس من الحدد تقارير  بإلقد أشار أوعمراف يف      
هراس باضتدي  ودل يشر اذل مناطق أػتساس وأتباعه، وقد خ  وضعية منطقة سوؽ 

عن النمامشة وصدراتة وعُت البيضا ، وهي مناطق كاف يتوجط على قاد ا البح  
حلوؿ لقيادة الوالية األوذل بالتعاوف مع قادة منطقة االوراس الذين وصلوا يف هذ  األثنا  

ف أهراس، واقًتح أوعمراف اف يتبع خيار التفاوض مع قادة سوؽ أاذل تونس، فقد رأد 
تشكل منطقتهم قاعدة شرقية يف مرتبة والية، تتكفل بنقل السالح اذل الداخل، كاف 

هنا  مواال م حملساس، حصل إز قائدها ونوابه من اجل التعاوف معه و هدفه استمالة بوقال
وهو  26والتمس اوعمراف من صتنة التنسيق والتنفيذ مباركته 1957هذا االتفاؽ يف مارس 

خرد اظتناوئُت له، لقد وعمراف خيار الشدة مع قادة اظتناطق األأما حصل بالفعل، واتبع 
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ل رور، كما  عباسمامشة وشن زتلة تصفية ضد أنصار زكى تعيُت ػتمود لقيادة منطقة الن
قرب إليه عبداهلل بلهوشات ؽتثال ظتنطقة صدراته، وكاف حاج علي اضتركايت من العناصر 

                اختار  لتمثيل منطقة عُت البيضا .وعمراف فأاألوذل الداعمة لسلطة 
ف حتقق نتائجها، وفعال أكن اعتقد اعمراف اف سياسة اللُت حينا والشدة أحيانا نت      

حقق مبت ا  ولكن على حساب تضحيات جساـ، يقوؿ اوعمراف عن مهمته اليت توجت 
بإهنا  مشكلة ػتساس وطروحاته اظتظللة للقيادة يف تونس والداخل، " بالرغم من جتذر 
هذ  اضتملة يف داخل اظتناطق، ؾتحنا يف مواجهة تلك الذهنية عن طريق عمل طويل 

ثل يف اجتماعات ؼتتلفة داخل اظتناطق، وحققنا نتائج اكتابية تي  أصبحت النفس دت
خطا  اظتاضي أصتنة التنسيق والتنفيذ معًتفا هبا من طرؼ كل اظتناطق كما ا االعًتاؼ ب

وتصحيحها هنائيا اذل درجة صار معها ػتساس يف حكم عامل الفتنة للقضية اصت ائرية 
، وأخَتا اضطر 27جل إسقاطنا"أمد عليهم من حىت يف نظر أوالئك الذين كاف يعت

ف اظتعارضة اليت قادها ألنا  ونس خشية من اغتياله، وهكذا يبدوػتساس للفرار إذل خارج ت
ػتساس باسم بن بلة يف تونس كانت شديدة ومؤثرة على سلطة صتنة التنسيق والتنفيذ، 

امشة وعباس ل رور قائد وقد واجه ػتساس بالقوة القادة اظتعارضُت ل هر شريق قائد النم
وراس وطالط العريب قائد السوافةو، وهكذا فاف صتنة التنسيق والتنفيذ دل تفرض األ

 .195728سيطر ا هنائيا يف تونس إال بتضحيات جسيمة يف النصف األوؿ من سنة 

هذا ودل تسجل قاعدة اظت رب أية معارضة تذكر بسبط إشراؼ قيادة والية وهػراف 
وأمػػا فدراليػػة اصتبهػػة بفرنسػػا فأبػػدت بعػػض الػػتحف  لكنهػػا دل تعلػػن أيػػة ،  29علػػى القاعػػدة
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معارضػػة، وقػػد بػػادر عبػػاف بإرسػػاؿ صػػاحل الوانشػػي لرشػػراؼ علػػى الفدراليػػة إذل أف عينػػت 
 ػتمد لبجاوي.        هو صتنة التنسيق والتنفيذ ش صا رتخر موارل لعباف 

 ـ المعارضة في الداخل:  2

وراس اظتتفػػػػرقُت والنمامشػػػػة والقاعػػػػدة بػػػػُت قػػػػادة األارتكػػػػ ت اظتعارضػػػػة يف الػػػػداخل 
يحاع بشػػَت واستشػػهاد مصػػطفى بػػن وراس بعػػد اغتيػػاؿ شػػالشػػرقية، فقػػد عرفػػت منطقػػة األ
عتػػا حضػػور مػػؤدتر الصػػوماـ، وكػػاف عبػػاس ل ػػرور وعاجػػل  بوالعيػػد انقسػػاما حػػادا، ودل يتسػػن

النفصػػاؿ وتعيػػُت عجػػوؿ يشػػرفاف علػػى خنشػػلة وكيمػػل، يف حػػُت قػػررت قيػػادة منطقػػة باتنػػة ا
وراس، كمػػا قػػررت كتلػػة عمػر بػػن بوالعيػػد الػػذي اتصػل بقػػادة منطقػػة القبائػػل مسػؤوال عػػن األ

ثػػػر خالفػػػات حػػػادة مػػػع ل ػػػرور، وشػػػكلت بعػػػدها إوراس النمامشػػػة االنفصػػػاؿ عػػػن قيػػػادة األ
 .30غتموعة عُت البيضا  ػ صدراتة قيادة مستقلة

زي ود وم هودي وعمَتوش إلصالح  وراس وقرر إرساؿوقد درس مؤدتر الصوماـ وضعية األ
وراس، الوضع، واثر استشهاد زي ود وانتقاؿ م هودي اذل تونس انتقل عمَتوش إذل األ

وراس ومتسرعا يف إصدار أحكامه، فقد وكاف هذا األخَت صارما يف معاملته لقادة األ
حكم بإعداـ عجوؿ ؽتا حدا هبذا األخَت لتسليم نفسه ألقرب مرك  عسكري فرنسي،  

وراس النمامشة خلفت أوعمراف مع قادة أا أف سياسة القوة اليت اتبعها عمَتوش و كم
انعكاسات كربد على استقرار اظتنطقة، حي  استمرت األزمة اليت أضرت كثَتا بنشاط 

، 1957الثورة هناؾ، دل لتسمها تعيُت ػتمود الشريف قائدا للوالية األوذل يف ربيع عاـ 
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اليت ضتقت خبَتة القادة وإرسا  النظاـ اصتديد  لت بعض  إذ ورغم االغتياالت اصتماعية
 .31اوموعات تعلن الثورة على قرارات الصوماـ والقيادة اصتديدة

 1956كتوبر أ 20لقد توصل عمَتوش بعد جهود كبَتة من عقد اجتماع يف 
وراس، هم الطاهر نويشي وازتد نواورة وػتمد العموري، ضم ثالث قادة بارزين يف األ

كلوف نواة صلبة لقيادة جديدة يتصدرها العموري، الذي أمضى بعدها رسالة باسم سيش
وراس يعرب فيها عن والئه لكر  وسلطة القيادة اصتديدة، ويف اجتماعات حاشتة منطقة األ

ػ  1956لقادة االوراس برعاية عمَتوش وػتمدي السعيد يف القبائل الص رد  ديسمرب 
عقدت تلك  وراس،ت اليت تت بق فيها األو دتت دراسة اظتشكال1957جانفي 

عيسى ولكن تضور أغلط القادة:  ر بن بوالعيد ومسعود بناالجتماعات يف غياب عم
براهيم كابويا، اظتكي حيحي، عبداضتفي  إلعموري، اضتاج طتضر، الطاهر نويشي، 

طورش، مدور ع وي، مصطفى رعايلي وػتمد الشريف بن عكشة، والتحق هبم سي 
ا  1956ديسمرب  28خَت، يف االجتماع األوؿ بأقبو يف الؿ االجتماع األاضتواس خ

التوافق على مبادئ العمل الثوري وفق ما يقر  مؤدتر الصوماـ، وقدمت عدة مقًتحات 
جانفي  4تماع الثاع يف ج، وخص  اال32لتفعيل العمل الثوري والتنسيق بُت الواليات

واظتسائل التنظيمية، داـ ظتدة أسبوعُت، وقد وراس لدراسة مشكلة القيادة يف األ 1957
رساؿ صتنة للتحقق من  مة اظتصالية اظتوجهة اذل إأداف االجتماع تصرؼ عجوؿ، وقرر 

سي اضتواس، واتفق على ضبق حدود الوالية ومناطقها، وطالط بتموين الوالية باظتاؿ، 
حي  ا التطرؽ  وكانت أهم نقطة درسها االجتماع هي تشكيل قيادة للوالية األوذل،

وراسيُت والنمامشة، وقدـ تقرير يف هذا الشأف من طرؼ علي لل الؼ الناشط بُت األ
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النمر عن اظتهمة اليت قاـ هبا لدد القادة النمامشة، وألف القادة النمامشة كانوا متواجدين 
بتونس تقرر أف يعقد اجتماع يف مدينة تونس ينتدب له لعموري ونويشي ويصحبهم 

والذي حضر   1957جانفي  11وخالؿ االجتماع الثال  اظتنعقد يف  ،33عمَتوش
وا االجتماعُت السابقُت مضافا إليهم سي اضتواس وأزتد قادري اللذين ر القادة الذين حض

وصال اظتنطقة للتو، تعرض اوتمعوف لقضية سي اضتواس، حي  وجهوا له أربعة عشر 
اظتصالية، وقد أجاهبم بأف التهمة سؤاال تدور كلها حوؿ وضعية منطقته وموقفه من 

اظتوجهة له فتيمة وأنه كاف معينا رشتيا من طرؼ ابن بوالعيد، وأعلن ػتمدي السعيد يف 
، 34وراس يف تونسهناية االجتماع عن قرار صتنة التنسيق والتنفيذ تعيُت لعموري ؽتثال ل 

رب الشماؿ وغداة االجتماع حترؾ موكط عمَتوش والعموري ونويشي باجتا  تونس ع
ذل مناطقهم متذمرين من عدـ عودة العموري معهم، إالقسنطيٍت، وعاد القادة اآلخروف 

لكنهم عازمُت على تطبيق ما اتفق عليه ومنددين بأولبك الذين ما زالوا يعارضوف قرارات 
، حي  كاف عمر بن بوالعيد ومسعود بن 35ات احملليةالصوماـ ويعملوف على إحيا  النعر 

ف أف قادة النمامشة عازموف على منع عمَتوش من دخوؿ منطقتهم، عيسى يروجا
وراس يعتمد فيها وهكذا ؾتحت سلسلة االجتماعات هذ  يف تكوين قيادة متماسكة ل 

 نواورة وعلى سي اضتواس. أعلى كفا ة الشاب اظتثقف لعموري ورفيقه 

د ظتنطقتهم هو ػتمود قناع قادة النمامشة مبكرا بتعيُت قائد جديإوبدور  ؾتح م هودي يف 
الشريف، وأخذ بيد  يف توطيد سلطته، إبعاد القيادة القدنتة عن اظتيداف وإمداد  بالسالح وكسط 
تعاوف السلطة التونسية، ولكن م هودي وبن عودة وجدا مشاكل يف تثبيت سلطة صتنة التنسيق 
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على معارضة  والتنفيذ يف تونس، حي  كاف ػتساس لترض قادة سوؽ اهراس ول رور ورتاعته
 مور.قرارات مؤدتر الصوماـ اظتنحرفة، تسببت تلك اظتعارضة الشديدة يف تونس يف تأخَت حسم األ

وهكذا ا إرسا  تنظيم مؤدتر الصوماـ يف األوراس تدركتيا، ووصل اذل عمق اظتنطقة الثالثة 
ذل الصحرا ، واليت كاف يتوالها سي اضتواس وسي زياف، حي  أرسل عمَتوش عدة صتاف ا

عقد سي  1957هذ  اظتنطقة من أجل شرح قرارات الصوماـ وجتسيدها، ويف مارس 
اضتواس اجتماعا موسعا ظتسؤورل اظتنطقة من أجل تأكيد جتسيد قرارات الصوماـ العسكرية 

، يف حُت  لت بعض الفرؽ يف االوراس تعرب عن معارضتها ظتؤدتر الصوماـ 36والسياسية
"، دل تتمكن قيادة الوالية األوذل من الت ل  من وعرفت تارمتيا باسم "اظتشوشُت

   .196037حركتهم إال يف سنة 

 خامسا : جتسيد مبادئ منهاج الصوماـ. 

إذا كانػت القػػرارات العمليػػة لقيػػت كػػل هػذ  اظتعارضػػة فػػإف جتسػػيد منهػػاج الصػػوماـ 
الػػػذي تكفلػػػت بػػػه القيػػػادة التنفيذيػػػة جػػػرد يف  ػػػروؼ أخػػػرد. لقػػػد حػػػدد منهػػػاج الصػػػوماـ 

 ًتاتيجية العمل اظتستقبلي على اظتستود الداخلي يف:إس

 إضعاؼ اعتيكل العسكري والبوليسي واإلداري والسياسي للمستعمر. -

 ػ توفَت الوسائل اظتادية للحرب. 

 ػ تدعيم تناسق العمل السياسي والعسكري وترقيته.
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ور ػػػػ غتاهبػػػػة منػػػػاورات العػػػػدو الدعائيػػػػة، وذلػػػك بتمتػػػػُت الوحػػػػدة الوطنيػػػػة وتفعيػػػػل د
الطبقػػػػات االجتماعيػػػػة، وتشػػػػجيع اظتػػػػًتددين علػػػػى االلتحػػػػاؽ بػػػػالثورة، وعػػػػ ؿ اظتتطػػػػرفُت مػػػػن 

 االستعماريُت من خالؿ كسط األحرار الفرنسيُت.

ويف اوػػاؿ اطتػػارجي حػػددت إسػػًتاتيجية العمػػل يف كسػػط التأييػػد اظتػػادي واظتعنػػوي 
 للثورة. وذلك بواسطة:

 ػ تصعيد زتلة تأييد الرأي العاـ الدورل.

ػػ كسػػط اإلعانػة الدبلوماسػػية لصػاحل قضػػية اصت ائػػر مػن خػػالؿ زتػل الػػدوؿ احملايػػدة 
 على تأييد القضية اصت ائرية.

وحػػػددت جبهػػػة التحريػػػر الػػػوطٍت وسػػػائل العمػػػل يف وضػػػع رتليػػػات ػتكمػػػة لتنظػػػيم 
الشػػعط اصت ائػػري طتػػوض الكفػػاح، وتصػػفية اصتػػو السياسػػي وتوضػػيح األهػػداؼ الكفاحيػػة، 

الفالحػػػػػُت، العمػػػػػاؿ الشػػػػػباب، "جتماعيػػػػػة الفاعلػػػػػة يف دعػػػػػم الثػػػػػورة واسػػػػػتثمار الفبػػػػػات اال
، والبحػػػػ  عػػػن األنصػػػار اظتسػػػػتعدين لػػػدعم القضػػػػية "اظتثقفػػػوف، التجػػػار واضترفيػػػػوف، النسػػػا 

 .38"األحرار الفرنسيوف، يهود اصت ائر، تضامن الشماؿ اإلفريقي" اصت ائرية وهم كثر 

مدينػػة اصت ائػػر مقػػرا عتػػا علػػى  وقػػد عملػػت صتنػػة التنسػػيق والتنفيػػذ الػػيت اختػػذت مػػن
تنفيػػذ هػػذ  اإلسػػًتاتيجية، وكػػاف العمػػل كتسػػد بنظػػرة شػػاملة وتنسػػيق رتػػاعي ػتكػػم، وذلػػك 
رغػػػم بعػػػػض التحفظػػػات الػػػػيت كػػػػاف يأخػػػذها كػػػػر  وبػػػن امهيػػػػدي علػػػػى عبػػػاف الػػػػذي عػػػػرؼ 

، وقػػػػػد وزعػػػػػت بػػػػػُت أعضػػػػػائها اظتسػػػػػؤوليات، فتكفػػػػػل ابػػػػػن امهيػػػػػدي 39 بتظػػػػػاهر  بال عامػػػػػة
لعمػػػػل الفػػػػدائي، ودحلػػػػط بالصػػػػحافة واإلعػػػػالـ، وابػػػػن خػػػػدة بالعالقػػػػات باإلشػػػػراؼ علػػػػى ا



مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 93 13العدد 
 

والتنظيم السياسي واألمانة، وعباف بالتنسيق العاـ، يف حػُت كػاف كػر  شػكليا يشػرؼ علػى 
 .40اصتانط العسكري

كػػوف ابػػن امهيػػدي خبربتػػه شػػبكة فدائيػػة واسػػعة تقػػبض علػػى القصػػبة أوكػػل قياد ػػا و 
كيمػػا متقػد الػذكا ، وهػو صػاحط فكػرة اإلضػػراب العسػكرية لياسػف سػعدي، وقػد كػاف ح

، وكػػػاف يهػػػدؼ مػػػن ورائػػػه اذل حتقيػػػق مكاسػػػط 1957العػػػاـ الػػػذي جسػػػد يف بدايػػػة عػػػاـ 
سياسػػػػية ومعنويػػػػة لصػػػػاحل القضػػػػية اصت ائريػػػػة، وهنػػػػض ابػػػػن خػػػػدة جبهػػػػود معتػػػػربة يف االتصػػػػاؿ 

معركػػػة  بػػاألحرار الفرنسػػػيُت، وإدارة شػػػؤوف منظمػػػات الطلبػػػة والعمػػػاؿ والتجػػػار. وقػػػد كانػػػت
يُت الػذي ر االحتػاد العػاـ للتجػار اصت ائػ التحػق هبمػاالعماؿ والطالب شرسة ضد اظتسػتعمر، و 
مباشػرة بعػد مػؤدتر الصػوماـ، وكللػت جهػود  1956أعلن عػن مػيالد  يف منتصػف سػبتمرب 

دحلػػط بتوزيػػع العديػػد مػػن اظتنشػػورات وطبػػع صػػحيفة اواهػػد بإمكانيػػات بسػػيطة يف مدينػػة 
عبػػػاف خػػػالؿ هػػػذ  اظترحلػػػة بنشػػػاطه اضتثيػػػ  وإدارتػػػه اضتازمػػػة للجنػػػة  وقػػػد عػػػرؼ ،41اصت ائػػػر

التنسػيق والتنفيػػذ، وإضػافة إذل النشػػاط السياسػي الػػذي كػػاف يشػرؼ عليػػه فقػد باشػػر إجػػرا  
نظػػػػر  للمفاوضػػػػات لػػػػرئيس  اتصػػػػاالت مػػػػع بعػػػػض األحػػػػرار الفرنسػػػػيُت الػػػػذين نقلػػػػوا وجهػػػػة

ويلػح علػى تنظػيم الفػدراليات  ي مػوللي". وكػاف يشػرؼ علػى النشػاط اطتػارجياضتكومة "غػ
 سالح بأقصى سرعة.باطتارج وتفعيل النشاط الدبلوماسي وتوفَت ال

قػػرارات مػػؤدتر الصػػوماـ أخػػَتا أف مػػن خػػالؿ مػػا عرضػػنا  ـتلػػ  للتأكيػػد الخاتمــة:
كوهنػػػا أسػػػهمت يف وضػػػع ومنهاجػػػه كانػػػت لبنػػػة مهمػػػة يف تفعيػػػل مسػػػَتة الثػػػورة التحريريػػػة،  

 ثورة التحريرية.اسًتاتيجية موحدة ومنظمة لل
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منظػػػػػػػػرو الصػػػػػػػػوماـ صػػػػػػػػعوبة بال ػػػػػػػػة يف تفعيػػػػػػػػل قػػػػػػػػرارا م التنظيميػػػػػػػػة قػػػػػػػػد وجػػػػػػػػد و 
، خاصػػة وأهنػػا كانػػت تتسػػم باظتثاليػػة وعػػدـ انسػػجامها مػػع واقػػع الثػػورة، وعليػػه  واإليديولوجيػػة

 .جل إدتاـ جتسيد وتعميم تلك القراراتأكاف عليهم االنتظار طويال من 

الصػػوماـ  قػػادة اظتػػوالُت لػػه يف الػػداخل ظتقػػرراتمعارضػػة الوفػػد اطتػػارجي والكانػػت و  
السياسػػػػػي علػػػػػى  وأولويػػػػػة، وخاصػػػػػة القػػػػػرار اظتتعلػػػػػق بأولويػػػػػة الػػػػػداخل علػػػػػى اطتػػػػػارج شػػػػػديدة

ال إ ة بسػبط ذلػك حملنػة شػديدة، دل تنتػهالعسكري، والذي أثار جدال كبَتا، وتعرضت الثػور 
رارات وبسػلطة صتنػة خبسائر جسيمة وجبهود ضيعت يف زتل اظتعارضُت لالعػًتاؼ بتلػك القػ

 التنسيق والتنفيذ.                 
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 الشيخ عمار بن األزعرالمصلح 
 وجهوده في التحرير والتنوير بالديار السوفية

جامعة حّمة لخضر / كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية/ الجباري عثماني د/
 بالوادي

 الملخص:
ىجرة علمية  ـ،20ـ كمطلع القرف 19كادم سوؼ أكاخر القرف  شهدت منطقة

قد ك  ،ضلو جامع الزيتونة ادلعمور بتونس من كثّب القرل كاحلواضر سوفية شخصياتالفتة ل
 الفكر التحررم اإلصالحيُمشبعْب بك  العقلية كالنقلية، العلـو الشرعيةب رجع جّلهم مزكدا

سطع  لضابط احلاكم. كمن زمرة أكلئك الربرةكمتحررين من قيود قابلية اخلضوع للشيخ كل
كالتعليمي  تناكؿ ادلقاؿ بالدراسة النشاط اإلصالحيي حبيث صلم العامل عمار بن األزعر،

كما تكّبده من معاناة يف سبيل  ؛يف النصف األكؿ من القرف العشرين كالتنويرم ذلذا العامل
 ذلك.

Abstract: 

In the late 19th century and the early 20th century, the 
Oued Souf region witnessed a scientific migration of Soufian 
characters from many villages and towns towards the El 
Zaytouna Mosque in Tunis. Most of them returned with the 
forensic and mental sciences, imbued with reformist liberal 
thought and freed from the limits of subordination to the 
Sheikh and the ruling regime. From this group of righteousness, 
the star of the world, Ammar ibn al-Azar, was brightened. The 
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article deals with the reform, education and enlightenment 
activity of this world in the first half of the twentieth century, 
and the suffering it suffered. 

 :استهالل

لقد كانت اذلجرة العلمية لكثّب من أعالـ كادم سوؼ ضلو البالد التونسية، دافعا 
يف التزكد كالنهل فضال عن صنوؼ العلم، باألفكار اإلصالحية التنويرية، حبيث اطلرط 
بعضهم يف أكؿ كىلة من ظهور صبعية جامعة جلهود علماء كفقهاء اجلزائر)صبعية 

األذناب ادلدجنْب( الطاردة دلثل ىذه األفكار  -الستعمارالعلماء(. كرغم البيئة السوفية )ا
اإلصالحية آنذاؾ، أىب ثلة شلن حباىم ا صنعة فصل اخلطاب، الذين آمنوا بأفكار 
صبعية العلماء كمبادئها، إال نبذ البدع كاخلرافات كترسيخ يف أفئدة الناشئة اإلسالـ 

النصيحة كادلوعظة احلسنة يف  الصحيح اخلايل من الشوائب كالزكائد؛ كذاؾ عن طريق
 ادلساجد كأماكن التجمعات، كمقاعد الدرس الكتائبية كالعصرية. 

، أف نسلط الضوء على دكر أحد علماء كمثقفي كادم ضلاكؿ يف ىذه ادلقاؿك 
سوؼ الذم كّرس حياتو لتنوير كربرير الناشئة، بإيقاظ ركح االنتماء الوطِب يف األفئدة، 

ومات اذلوية الوطنية اجلزائرية، كاالعتزاز بالوطن كضبلهم على الدفاع كادلساعلة يف ترسيخ مق
عنو بالغايل كالنفيس تلميحا كتصرػلا. كادلشار إليو ىو الشيخ عمار بن األزعر، الذم يُعّد 
من بواسق زعماء اإلصالح يف إقليم كادم سوؼ، كمن السابقْب لغّبه يف ىذا ادليداف، 

نشر أفكاره، رابط يف قريتو قمار معلما كمربيا  ربمل كل ادلشاؽ كادلتاعب ألجل
كمصلحا، أكؿ من لىب نداء العلماء عندما أشرقت مشس اجلمعية يف مساء اجلزائر األبية. 
كقبل اخلوض يف جهود مَبصبنا اإلصالحية األكىل أف نتعرؼ عليو كلو بإغلاز مولدا كنسبا 

 .و، كقبل ذلك نلقي كمضة موجزة حوؿ عصر ادلَبجم لكتعلما
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 :عمار بن األزعرعصر  -1

جاء عمار بن األزعر إىل الوجود كاجلزائر عامة كموطنو كادم سوؼ خاصة ترزح 
ربت نّب االستعمار الفرنسي، ناىيك عن الوضعية االقتصادية ادلزرية لسكاف سوؼ، نتج 
عن االستعمار؛ انتشار العادات الفاسدة مثل: شرب اخلمر، كأكل السحت، كالغش 

كالصراعات بْب السكاف، بل بْب القبيلة  ركح التفرقة،كالرشوة، كما بث ادلستدمر 
الواحدة، أك باألحرل األسرة الواحدة. كما عمل ادلستعمر على التقرب من رؤساء الطرؽ 
الصوفية، فنشر بينهم العداكة كالبغضاء، حٌب تتفرؽ كلمتهم، كتتمزؽ صفوفهم، كينشغلوا 

ايل، كتفشت ركح بأنفسهم؛ ككانت نتيجة ىذه األكضاع، أف انتشرت األمية بْب األى
العداكة بينهم، شلا أدل بالشباب إىل انغماسهم يف اللهو كاجملوف، ككاف ادلستعمر يشجع 

 ، حٌب يأمن بوائق السكاف.1الوازع الديِب تغييبىذا االضلطاط اخللقي ك 

كأما عن الوضع االقتصادم، فقد شهد عمار الفٌب ذلْب احلرب الكونية األكىل 
، كندرت 2ادلنطقة، فاشتد غالء األسعار كعظُم الكربتلتهب كطاؿ سعّبىا رلتمع 

البضائع الرئيسة يف األسواؽ، ككثر النهب كالسطو على األرزاؽ، كسّخر ادلستعمر 
مقدرات الشعب اجلزائرم خلدمتو كحلفائو، فزادت احلياة ضنكا عن ضنك، فكثرت 

سوؼ، حبثا عن اذلجرة بأنواعها)العلمية، ادلعاشية، الصحية، السياسية..( يف رلتمع 
كنظرا للقرب األمنْب من جهة، كإغلاد البيئة العلمية احلاضنة للتزكد بالعلم من جهة ثانية. 

اجلغرايف الذم كانت سبتاز بو تونس فقد توجو السوافة إىل إليها، كشكلوا ىناؾ اجلالية 
 .3األكثر تعدادا عن باقي اجلاليات اجلزائرية

كنظرا لتضييق ادلستعمر على التعليم العريب اإلسالمي، كهترب األىايل من تعليم 
أبنائهم يف ادلدارس الرمسية الفرنسية، حبيث كانوا يعتربكف تعليمها يؤدم إىل التشكيك يف 
العقيدة اإلسالمية؛ لذلك كانوا يفضلوف إرساؿ فلذات أكبادىم إىل تونس من أجل 
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وب كزاكية سي إبراىيم بنفطة أك فركع جامع الزيتونة بادلنطقة،  التعلم سواء يف زكايا اجلن
كما شهد ىذا األخّب يف النصف األكؿ من القرف العشرين توافد كثّب من الطلبة السوافة 
للدراسة كهنل العلم من أعالمو كعلمائو. كلعل رحلة ابن باديس التارؼلية يف اذباه جامع 

، ككانت ىاتو الرحلة ىي ـ20يف مطلع القرف  من طليعة الرحالت ـ1908الزيتونة سنة 
 . 4اجلسر الذم عربت عليو جل البعثات الٍب تتابعت بعد ىذا التاريخ

كقد أخذ طلبة العلم العائدين من جامع الزيتونة على عاتقهم نشر العلم كالوعي، 
اذلمم كاحلفاظ على اذلوية الوطنية اجلزائرية، ككما كاف ذلم الدكر البارز أيضا يف إهناض 

للعديد من الشباب؛ من أجل الذىاب إىل الزيتونة كاحلصوؿ على الشهادات العلمية 
، فقد كاف الطلبة السوافة ؽلتازكف دبؤىالت عقلية   كربصيل العلم النافع، كعلى العمـو
كبّبة، كسبيزكا بالنباىة كاالجتهاد كادلثابرة يف العمل، كىذا ما مسح ذلم باحلصوؿ على 

. كيف تلك األجواء ادلليئة باليأس 5ىلتهم إىل تبوء ادلناصب يف ادلدارسالشهادات الٍب أ
كادلضطربة بطوؿ الظالـ الدامس، عاش مَبصبنا، كالذم توقت نفسو كبعض أقرانو للسفر 
إىل جامع الزيتونة يف رحلة علمية؛ ليعود منو مدرسا كمرشدا كمصلحا، كما سنرل يف 

            الفقرات اآلتية.  

  :وتعلمو ه ونسبومولد -2

ىو عمار بن احلاج عبد ا بن احلاج الطاىر بن أضبد بن زلمد اذلاليل القمارم 
، ـ1898ق/1316: "ُكلدت يف بلدة قمار يف عاـ الُسويف، يقوؿ يف ترصبة لنفسو

كاف عمار قد ابتدأ قراءتو يف بلدة قمار، . 6كنشأت يف عائلة فقّبة إال من اإلؽلاف با
يف سن مبكرة من حياتو، ٍب انتقل مع كالدة إىل الزيباف كربديدا  القرآف فقرأ بعضا من
؛ كفيها أكمل حفظ شطرا من القرآف، كأًب حفظو ببلدة سيدم عقبة 7بلدة "فلياش"

جبنوب اجلزائر، ٍب رجع إىل مسقط رأسو، كمن ٍب التحق بزاكية سيدم ادلولدم بتوزر ذات 
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راء كأبناء تلك اجلهات لتلقي حفظ القرآف النظاـ التدريسي الداخلي، يقصدىا الفق
 . 8كبعض ادلتوف، حبيث أكمل الفٌب عمار حفظ كتاب ا كىو ابن العاشرة من العمر

مل غلد الفٌب ما كاف يصبو إليو يف طلب العلم ببلدتو، فاستعاف با كرحل إىل 
أمرىا  تونس مشيا على األقداـ بصحبة كالده، كقد تكّبد مصاعب كثّبة عظيمة يهوف

من معينو الزالؿ، كدخل توا جامع  كاالكَباععلى من طارت بو األشواؽ يف طلب العلم 
. دبعُب أف عمره آنذاؾ كاف 9"ق1334الزيتونة، كاطلرط يف سلك التعلم كذلك يف سنة 

 سنة عند رحيلو؛ كىي الفَبة الٍب اشتد فيها عوده كتوقت نفسو للعلم كادلعرفة. 18حوايل 

الشيخ الصادؽ النيفر يتونة ادلعمور على أشهر علمائها، كمنهم: كقد درس يف الز 
ادللقب بسفينة الفقو، الشيخ أبو احلسن النجار، الشيخ الزغواين، الشيخ عثماف ابن ادلكي 
التوزرم، الشيخ الطاىر بن عاشور، الشيخ عبد العزيز جعيط، الشيخ زلمد بن القاضي، 

م أيضا، كتابع دراستو بذلك مدة تسع سنوات الشيخ زلمد اجلدمي البنزرٌب، كعلى غّبى
إىل أف زبرج بشهادة التطويع ادلعادلة لشهادة العادلية يومئذ، كذلك سنة 

. كيف ىذه السنة اجتمعت طلبة من أىل قمار، كاتفقوا على تأجّب 10ـ1924ق/1343
مدّرس يقيم عندىم يف البلدة؛ لتثقيفهم كتعليم أبنائهم، ككاف الشيخ عمار بتونس، 

 .11فاتفقت كلمتهم على أف يبعثوا إليو ليأتيهم إىل قمار؛ فلىب نداءىم كامتثل لذلك

 : الشيخ عمار مدّرسا ومصلحا -3

ق، كىي الفَبة الٍب كاكبت حركة 1924رجع الشيخ إىل بلدتو قمار يف سنة 
إصالحية للعلماء يف اجلزائر، حبيث أف عقد العشرينيات كاف مرحلة زبمر فكرة اإلصالح 

. كقد شهدت ىذه الفَبة من القرف ادلاضي حركة 12أف كضعت احلرب العادلية أكزارىامنذ 
علمية يف حواضر سوؼ األساسية)الوادم، قمار الزقم(، بعد عودة طلبة العلم من جامع 
الزيتونة، كىي عناصر متشبعة بالفكر اإلصالحي، كالركح العلمية الصادقة، فظهر دبدينة 
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بيدم، كيف الزقم معمرم عبد الرضباف، كزلمد الساسي معامّب، الوادم الشيخ العوامر كالع
كمَبصبنا الشيخ عمار، كقد انتصب األخّب معلما  13كيف قمار الشيخ السايح اللقاين

كمثقفا كمفتيا كمصلحا كقائدا للحركة العلمية بقمار، كأخذ يلقي دركسا دبسجد السوؽ 
ودة باحلكمة، من ذبح كنذر العتيق، كيعمل على تغيّب ادلعتقدات الٍب كانت موج

كتقديس، كقد رّكز جهوده على فهم التوحيد السلفي كالتعريف دبعُب "ال الو إال ا، كأف 
زلمدا رسوؿ ا"، كدراسة الفقو اإلسالمي كالتاريخ، كعلـو اللغة العربية من ضلو كصرؼ 

دأ الوعي كبالغة كعركض كشعر، كأصبح يؤـّ حلقتو صبع غفّب من الكبار كالصغار، كب
 . 14الديِب ينتشر يف بلدتو قمار كحٌب جوارىا

كتوطدت عالقة الشيخ يف البداية بأىل البلدة، كأخذ حّبو يعّم النفوس، ككاف 
ػلضر دركسو الدينية كاللغوية أبناء القرية دبن فيهم أبناء الزاكية التجانية، حيث تعامل 

عن التصريح، كباإلشارة عن باللْب كاحلكمة، كيف قولو يكتفي يف إرشاده بالتلويح 
ـ عن كاقع احلركة العلمية 1927. كقد كتبت جريدة النجاح القسنطينية سنة 15العبارة

بقمار كدكر الشيخ عمار اإلصالحي، حيث جاء فيها: "كيف مدة ثالثة أعواـ مضت منَّ 
تطوع اُ على ىذه البلدة، بالفقيو النَّبيو العامل العالمة السِيد عمار بن األزعر ادل

فبّث علمو يف البلدة فجزاه ا عنَّا كل خّب، كاألىايل فرحوف مستبشركف  بالزيتونة،
مسركركف هبذا البدر الطَّالع الذم أضاء على "قمار" كنواحيها، كقد اتَّفقت أىايل البلدة 

فرنكا غلازكنو هبا يف كل سنة، فأصلزكا ذلك يف السنة األكىل كالثانية  307على مبلغ 
نسمة، ككثّبىم أغنياء كذبار كال يعلموف  7500بعد ذلك، مع أفَّ سكاف البلدة كتأخركا 

. ككما قاـك الشيخ 16أف شرؼ نفوسهم كشرؼ أبنائهم العلم، كبالعلم سادت األمم"
عمار االضلراؼ الديِب، فإنو عمل على إحباط سلططات االستعمار الفرنسي، إذ مل 

يف نشر الفساد، كأخذ الشيخ يف نشر دعوتو ؼلضع ألحكامهم اجلائرة كغاياهتم السّيئة 
 سرا دلقاكمة االستعمار بْب أتباعو، الذين استجابوا لدعوتو كاتبعوه كنصركه. 
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 : الشيخ عمار بين عضوية الجمعية واضطهاد الخصوم -4

كيف بداية عقد الثالثينيات من القرف ادلاضي، راكدت علماء اجلزائر فكرة تأسيس 
ح ما أفسده ادلستعمر كادلتخلفْب كاخلرافيْب من بعض الطرقية. رابطة جامعة تتبُب إصال

كذلذا الغرض ُكجهت الدعوة جلميع العلماء كادلتصوفة حٌب؛ حلضور االجتماع التأسيسي 
ـ بنادم الَبقي بالعاصمة، كمنهم علماء كادم سوؼ، 5/5/1931جلمعية العلماء يف 

يخ الطاىر العبيدم، كأخوه أضبد كمن ادلدعوِّين صلد: الشيخ إبراىيم بن عامر كالش
العبيدم كالشيخ ميداين موساكم؛ كالسبب ىو توليهم كظائف يف اإلمامة أك القضاء، 

 . 17فضال عن اعتبارات فكرية كآراء خاصة، أقعدهتم عن التحرؾ دلثل ىذا ادلنتدل

كمل ػلضر سول زلمد األمْب العمودم كضبزة بوكوشة من السوافة ادلقيمْب خارج 
فهو الوحيد من الشيوخ آنذاؾ، كمَبصبنا الشيخ عمار بن األزعر من قمار، الوادم 

السوافة ادلستقرين بادلنطقة الذم أجاب داعي الدعاة، من الذين ُكجهت ذلم الدعوة سنة 
ـ؛ حلضور االجتماع العاـ الذم انعقد يف نادم الَبقي بالعاصمة، كىو االجتماع 1931

حيث يقوؿ عن نفسو يف ىذا  .18سلمْب اجلزائريْبالذم انبثقت عنو صبعية العلماء ادل
الشأف: "ٍب عدت البتداء صفحة جديدة من اجلهاد ادلقدس؛ يف نشر عقيدة السلف 
كالدعوة إىل الرجوع إىل كتاب ا كالسنة، كزلاربة البدعة كالضاللة، كُكنت أحد ادلؤسسْب 

 .19جلمعية العلماء ادلسلمْب، كرئيسا لشعبتها يف جنوب اجلزائر"

كمل ؽلض عاـ عن تأسيس اجلمعية، حٌب أضحت بلدة قمار تشهد حركة علمية 
لتعليم الشباف كالّشيب، أخذ أعداء العلم يتصدكف ذلذه الصحوة ادلباركة، كالقضاء عليها 
يف مهدىا خوفنا من شركؽ مشس احلقيقة فتكشف ستارىم، كقد استعانوا بسلطة احلكومة 

وكوشة يف "رحلتو بْب الرماؿ كالتالؿ"، أف، قطب احلركة يف إخفائها. كيذكر الشيخ ضبزة ب
. كمل يعبأ الشيخ بذلك 20اإلصالحية بقمار ىو األستاذ عمار األزعر الذم أكذم يف ا
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ككاصل يف تلقْب النشء كتكوينهم كتثقيفهم، فقد ركل أحد طلبتو النجباء الشيخ، 
زعر، فيقوؿ: كمن عادتو "الطاىر التليلي"، إحدل فصوؿ يوميات الطلبة مع الشيخ ل

ادلباركة الٍب الزمها كألـز تالمذتو هبا، اجتماعنا لكل ليلة صبعة يف داره للمساجالت 
األدبية كااكرات العلمية، كالقصائد النبوية، كيتحتم على اجلميع يف تلك األثناء التكلم 

مقررة معلومة. بالعريب، كمن تلفظ بكلمة فرنسية يعاقب خبطّية مالية تناسب قدر اجلميع 
كيضيف التليلي، كأما الكتب الٍب درسناىا عليو يف رلالساتو العلمية، فمنها سلتصر خليل 
كصحيح البخارم ككفالة الطالب، كاألجركمية كالقطر كمقدمة اإلعراب، كالرحبية يف 
الفرائض، كجواىر األدب ألضبد اذلامشي كالورقات كشرح اذلمزية البن حجر كشرح صبل 

 .21األربعْب النوكية كغّبىا كثّباإلعراب ك 

كجبهود الشيخ عمار التنويرية؛ أخرج جيال من ادلصلحْب عّلمهم بعد أمية كجهالة؛ 
إذ بذلك أنقذ رلموعة كبّبة من غياىب اجلهل كالتخلف. كىو ما غُلمع عليو العديد من 

يرجع  ٍب أىل قمار الذين تتبعوا احلركة اإلصالحية هبا، أف الفضل يف قياـ ىذه النهضة 
إىل الشيخ عمار بن لزعر؛ بفضل جهوده الطيبة الٍب أشبرت، كغراسو الٍب أينعت. يعَبؼ 
، كينوىوف دبناقبو، كدبقاكمتو الثقافية للمستعمر الفرنسي،  لو كبار السن بذلك حٌب اليـو
يذكر تلميذ الشيخ التليلي، بأنو ىو الذم نفخ فيو من ركحو اإلصالحية؛ الٍب أىلتو ألف 

 .22كوف خليفة لو بعد ىجرتو االضطراريةي

كيف ادلقابل ينشط تيار ادلعاكسة ادلدعـو من ادلستعمر، لكل زلاكالت نشر الفكر 
اإلصالحي يف أكساط األىايل، فكل من اشتم فيو رائحة الدعوة أك التعاطف أك االتصاؿ 

شيخ لزعر الذم جبمعية العلماء أك أحد أعضائها؛ كاف مصّبه النفي كاإلبعاد، ك دّر ال
كجد ىو اآلخر نصبا من أعداء اإلصالح يف بلدتو، كبدأت أتعابو مع الزاكية التجانية 
سيما أكالد الشيخ العركسي بقمار كالشيخ العيد بتاغزكت، حبيث أصبحت ال ترضهم 
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سّبتو يف دركسو اإلصالحية؛ فوقعت بينو كبْب أىل الزاكية كأتباعهم نفرة ٍب مباعدة ٍب 
إىل انقساـ أىل البلدة إىل حزبْب، حزب اإلصالح كأكثر أىلو من أتباع  عداكة؛ أدت

. كعّد 23الطريقة الرضبانية كالطريقة القادرية، كحزب الطرقية أكثر أتباعو من التجانية
الشيخ كأعترب أف بعضا من الطرؽ التقليدية أنصار ادلستعمر، من بْب األسباب الرئيسة يف 

مشاحنات،  24كانت بينو كبْب زلمد بن الربيّة القمارمتكريس التخلف بادلنطقة، كما  
حيث كاف األخّب مدافعا عن الطرؽ الصوفية، كىذا من خالؿ ما كتبو ىذا األخّب من 

 .       25مقاالت يف اجلرائد، كجريدة البالغ اجلزائرم، كجريدة النجاح معاديا الشيخ عمار

سلطات الفرنسية، من كذلذا كثرت الوشايات كاالفَباءات على الشيخ لدل ال
خصومو أعداء اإلصالح، ناىيك عن ادلتاعب كاحلوادث الٍب كقعت لو كلعائلتو اخلاصة، 
جراء ربريض ادلناكئْب، فوصل ببغيهم بأف ادلار منهم بقرب منزلو يرمي احلجارة كسط 

، فنائو؛ شلا أدل إىل إيذائو، ككانت زكجتو كأكالده ال ؼلرجوف إىل كسط الفناء إال للضركرة
كؽلشوف ربت احلائط من غرفة ألخرل خوفنا من األذل، كفضالن عن ذلك كانت تتحطم 
ذلم األكاين الٍب ؽللؤكف فيها ادلاء، ككاف رضبو ا يف كل يـو ؼلرج يف حجره احلجارة الٍب  

 26كانوا يرموهنا يف منزلو، كمل يكتفوا بذلك فأطلقوا عليو أذناهبم كشعراءىم يشنونو
كيعّّبكنو كمن ىؤالء الشاعرة بنت حورية زكجة كلد خشخوش، كشلا قالتو يف "احلضرة" 

 :27إساءة للشيخ عمار

 دكد   القارم على ليهودڤرع التػڤعلى لػ
 كا لضاربيو

 راه جاء كاحد من تونس   قارم على الطالبيو
 كااللفرنسويو
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ادلغرضة كاحلاقدة عليو لدل ادلستعمر، على أنو ػلرض الناس  كنتيجة السعايات
حٌب تدخلت األخّبة لفائدة مناكئيو، كًب استدعاء الشيخ يف إحدل ادلرات  ،على فرنسا

من طرؼ القائد الفرنسي بالوادم، فذىب إليو، كقد استقبلو القائد بكل عجرفة، كقاؿ 
ربرض الناس عليها، كبعد ااكرة، صدر لو: لقد بلغِب أنك تسبُّ نظاـ احلكم يف فرنسا ك 

قرار فورم دبنع الشيخ من الوعظ كاإلرشاد كالدركس كحلقات الذكر يف ادلسجد، كًب 
هتديده إف ىو خالف ذلك؛ فإنو سيبعث بو إىل سجن برج فطيمة، كىم سجن ادلعتقلْب 
 السياسيْب قرب حاسي مسعود بالصحراء، كدلا خرج الشيخ من مكتب القائد، كانت

عيوف األعداء لو خارج ادلكتب، فسألو صديقو: ماذا قاؿ لك الضابط؟ فقاؿ: اذىب 
كدرِّس ال ؽلنعك أحد، فبدت اخليبة على كجوه ادلناكئْب، كدّرس يومها بعد صالة ادلغرب 

 .  28بادلسجد العتيق، كىذه احلادثة تدؿ على فطنة الشيخ كذكائو، كسرعة بديهتو

قد جلب لو ادلصاعب مع السلطات الفرنسية،  كيبدك أف ىذا التعنت من الشيخ
ككادت أف تزّج بو يف السجن، لوال أف ا سّلم، كقّيض لو رجاال من قمار كالوادم من 
الرمسيْب احلكوميْب دافعوا عنو، أمثاؿ: القاضي الصادؽ حوحو، كالقايد أضبد بن اذلاليل 

السيد البشّب بن زلمود كابنو األخضر، كآغة الوادم عبد العزيز مصريل، كالَبصباف 
بالوادم، كبعض األعياف كالوجهاء مثل: السيد أضبد بن عثماف، كالسيد عبد الرضبن بن 

 .29علي بن فطـو كغّب ىؤالء  كثّب شلن قّيضهم ا للدفاع عن ىذا العامل ادلفَبل عليو

كرغم ادلصائد كادلكائد، مكث الشيخ عمار مكافحا كزلاربا للبدع كالضالالت 
ادلوجودة بقمار بل بسوؼ عامة، سواء منها األخالقية أك اخلرافية مدة إحدل عشر سنة 

ـ، قاـك فيها السفور الذم كاف منتشرا يف قمار بأًب معناه، 1937إىل  1924من سنة 
ن بيوهتن متربجات، كػلثُّ على تفادم االختالط إذ كاف ينهى نساء البلدة باخلركج م

بشباف القرية كمغازلة فتياهنا، السيما أياـ األعياد كاالحتفاالت العامة، كلقي يف سبيلها 
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مصادمات عنيفة من صوفية العصر؛ إذ قاـك شيخ الزاكية التجانية بقمار ىذه الظاىرة 
شيخ عن عزمو يف زلاربة اجلهالة . كل ذلك مل يثِب ال30مقاكمة عنيفة بكل كسائلو اخلاصة

كالتخلف، كاحلث على العمل بالسنة ادلطهرة، كقد أفلح يف ضبل لواء اجلهاد العلمي 
كاإلصالحي بقمار كأحوازىا، كزبرّج على يده أعالما بارزة من اإلصالحيْب ادلتنورين، 

 . 31اعيةككاف حلركتو أيضا تأثّبا يف صبيع اجملاالت العلمية منها كالسياسية كاالجتم

 : الشيخ عمار مهاجرا ومدرسا بالمدينة المنورة -5

ىػ؛ ألداء 1352كدّع الشيخ عمار مسقط رأسو لزيارة البقاع ادلقدسة يف العاـ 
فريضة احلج، كبعد أداء ادلناسك رجع إىل بلدتو، كمل يتغّب حالو، كأحّس فيها بضنك 

ػايد قمار ڤفيو، بإيعاز من العيش؛ حيث أكد البعض أف احلاكم العسكرم بالوادم قّرر ن
كأتباع بعض الطرقية؛ ذلذا أخذ الشيخ قراره بأف ال بقاء يف ىذا الوسط اجلاحد، كالبد من 

ىػ 1353اذلجرة؛ كذلك خوفا على أىلو كذريتو من الفًب، حيث ىاجر الشيخ يف العاـ 
قدسة،  مع صبع من أتباعو كمريديو من ادلستضعفْب إىل البالد ادل 32ـ1937ادلوافق لسنة 

كاف خركجو من بالده دبشهد غفّب عظيم اجتمع فيو كثّب من الناس، فمنهم الَفرِح 
خبركجو، كمنهم الباكى، كدلا كاف كقت رحيلو صعد لو بعض أعدائو إىل السيارة كطلبوا من 
ادلسازلة كناشدكه القرابة كالرحم، فقاؿ ذلم: لقد أخرجتمونا كقاكمتمونا، ا بيننا كبينكم، 

وىل كنعم الوكيل، كمل يسلم مناصركه كتالمذتو من بعده، فقد ُسّلط األذل عليهم، نعم ال
 . 33وكعلى كحاملي فكرتو كمؤيدم دعوت

خرج الشيخ عمار فارا بدينة إىل سعة ا كملكوتو، كلساف حالو لوال ظلم أىلك 
يا سوؼ دلا خرجت من موطن الفؤاد كمرقد األجداد. كمل يغادر قمار حٌب ترؾ فيها 
طابعو اإلصالحي، كترؾ يف قلوب أىلها زلبتو كإجاللو كتعظيمو كإكباره، ككاف من آثاره 
ادلادية ادللموسة إشارتو لتجديد اجلامع الكبّب جامع السوؽ، كالذم كاف يسمى قبل 
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ـ، 1930التجديد جبامع الطلبة، الذم استغرؽ إعادة تشييده عدة سنوات حٌب سنة 
 . 34ـ1931تأسست سنة  ككذلك بناء مدرسة النجاح الٍب

استقر بالشيخ ادلقاـ يف مدينة رسوؿ ا صلى ا كعليو كسلم، حيث استقبلو 
العلماء كرحبوا بو، كعلموا دبا عنده من علم؛ فبدأ يعطي دركسو حٌب اشتهر كذاع صيتو، 

ىػ ادلوافق لػ 1366فرشحوه مدرسا بشكل رمسي بتاريخ غرة زلـر من سنة 
لم كأىلو سوقا نافعا، فالتف حولو طالب العلم من ادلدينة ـ، كعقد للع25/1/1946

ادلنورة كمن ادلهاجرين إليها. كأفاد كبلغ ادلقاصد بعلمو، كدّرس دبدينة رسوؿ ا صلى ا 
عليو كسلم ما يقارب عشرين عاما، حيث دّرس احلديث كعلـو القرآف، ككذا ا العربية، 

ادلدين، الذين تضرب من أجلهم أكباد اإلبل كآباط فأصبح من العلماء ادلربزين يف احلـر 
 ادلطي؛ لإلفادة من علمهم كتقواىم. 

كرغم انشغالو بالدرس كالتعليم، مل ينقطع اىتمامو كمتابعاتو عن أحواؿ كطنو 
ادلغتصب، كىذا دبجالسة الوافدين إىل البقاع ادلقدسة من أجل احلج كالعمرة من اجلزائريْب 

ية خاصة، يستقبل العلماء لالطالع على أحواؿ البالد، فحبُّو عامة كالسوافة كالقمار 
لوطنو بقي راسخا يف فؤاده مل ينفصم قيد أظللو، حبيث كاف عامة الناس من بلدتو كغّبىا 

 زكار احلـر ادلدين، غللسوف إليو مستفتْب يف أمور دينهم كدنياىم. 

ـ، 1955نة يف رحلتو إىل احلج س 35كقد سّجل القمارم الشيخ احلبيب حنيش
حرص الشيخ لزعر على رعاية القادمْب من البلد سواء يف مكة أك ادلدينة، كيذكر، أف 
الشيخ أتى ذلم يـو اخلميس من شهر جويلية لالنضماـ للحجاج من أىل بلدنا ادلقيمْب 
باحلجاز كالبقاء مع ادلطوؼ، كجاء بعماؿ ليحملوا أثاثنا إىل دار أخ لنا يف ا دبجوؿ 

. ككاف الشيخ غللس للدرس كاإلفتاء يبصر الناس إىل للمكوث هبا دلكرمةغريب مكة ا
، كقد سألو حاج 36العقيدة الصحيحة كنبذ الشرؾ كالظالؿ كغليب عن أسئلتهم الفقهية
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من قمار يدعى علي كراـ معُب قولو عز كجل: ﴿كقيل أدعوا شركاءكم فدعوىم فلم 
، فاسَبسل يف الكالـ عن الشرؾ كأدرج الوسيلة كاالستغاثة كالنذر 37يستجيبوا ذلم﴾

 كالنسك بنية التقرب إىل ا. 

كسألو آخر من إفريقيا الغربية كيف رقبتو سبحة تشّب إىل طريقتو، عن الطرؽ 
كاالنضماـ إليها، فأجابو الشيخ، اعلم يا أخي أف اخللفاء الراشدين كالتابعْب كاألؽلة 

رأسهم النيب صلى ا كعليو كسلم، ما كرد عليهم أهنم ازبذكا طريقة  اجملتهدين كعلى
كأخربكا هبا، كعليو فأنصحك أال تتخذ ذلك كتعتقد، كأما الذكر فاذكر ربك يف كل حْب 
بسبحة كغّبىا، كال تقّيد نفسك بعدد كال كقت؛ ألنك مأمور بالذكر كالصالة على النيب 

ث، كالطريق كاحد كىو ما كاف عليو صلى ا عليو صلى ا عليو كسلم كبالقرآف كاحلدي
كسلم. كىكذا ظل الشيء منافحا عن السنة ادلطهرة داعيا إىل اإلصالح إىل أف لقَي ربّو، 

كدفن بادلدينة ادلنورة، رضبة  38ـ1969أغسطس  11ىػ/1389صبادل األكىل  28يف 
 ا عليو.

 :خاتمة

ؼ الذين تناكلنا سَّبتو كجهوده كشلا سبق ذكره، نلحظ، أف شيخ اإلصالح يف سو 
يف عمل اخلّب كخّب العمل، عاصر كغّبه من دعاة التنوير بيئة سياسية كاجتماعية قاسية 
حيث ؼلّيم عليها شبح الفقر كالعوز كليل االستعمار ادلظلم، تكبد عمار بن لزعر الفٌب 

بعد التزكد عناء من أجل التحصيل العلمي الذم ينشده كل متعلم آنذاؾ رغم الفاقة، ك 
بالنور ككشف ستائر العلم عليو، رجع لوطنو ُمكلال بالعلم كبأفكار اإلصالح كالتنوير، 
ينشد إضاءة مشوع احلق كتبصّب احليارل يف غياىب ظالـ االستعمار كغيِّ أعوانو من 

 ادلتصوفة ادلزيفْب. 
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، ثُب الرُّكب إىل جانب تالميذه يعلمهم دبا جاد ا عليهم من علـو كمعارؼ
حارب ادلنكرات كادلوبقات، حّذر من مناصرة ادلستعمر ادلغتصب، كقاـك فكرة خلوده 
كعدـ القدرة على دحره الٍب زبّمرت يف أذىاف العامة؛ كناؿ من جراء سعيو ىذا الغضب 
كاإلبعاد من الكاثوليكي اجلّبار، كاخلاضع اخلانع من بِب اجللدة الذم ػلمل اجلحود 

ليو كغّبه من منارات اإلصالح بادلنطقة، بكل صنوؼ الشيطنة كاإلنكار، فتم التضييق ع
كاإلكبار، فالسجن تارة كالنفي القسرم خارج الديار تارة أخرل، كلكنهم صربكا كاحتسبوا 

 ضريبة الدعوة إىل احلق كاإلصالح، فلم يبدلوا كمل يغّبكا.    
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 الجهود التشريعية لدول شمال إفريقيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

 باألغواط/جامعة عمار ثليجي  /قسم الحقوق / الطاهر برايكد/ 

hamed02004@yahoo.fr 

 :ملخـــص
إف موضوع اؽبجرة غَت الشرعية وما تنطوي عليو من شبكة معقدة من التهديدات       

والنتائج الديبغرافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، قد انتقل إذل صدارة االىتمامات 
اإلقليمية والدولية، حيث أصبح موضوعها من اؼبسائل الرئيسية اليت تدعو للقلق نتيجة 

شكل كبَت ما يستدعي دراستها وربليلها، خصوصا وأف دوؿ مشاؿ إفريقيا تفاقم زيادهتا ب
د العاملة اإلفريقية اؼبهاجرة إذل أوربا أو ما يسمى يتعد ؿبطة مهمة ونقطة عبور تقليدية لل

 باؽبجرة العابرة للحدود.
وعلى اعتبار الدور اغبيوي الذي يلعبو موقع الدوؿ اؼبغاربية اؼبطلة على البحر 

ؼبتوسط يف خريطة اؽبجرة غَت الشرعية سواء كبو تونس أو اؼبغرب، أو باذباه أوربا األبيض ا
مباشرة، فقد تزايد عدد اؼبهاجرين غَت الشرعيُت القادمُت من الدوؿ اإلفريقية اجملاورة 
وحىت من الدوؿ اآلسياوية اليت أصبحت كذلك مصدرة للمهاجرين إذل دوؿ اؼبغرب 

ارل تعترب اؽبجرة غَت الشرعية من أىم التحديات واؼبخاطر العريب ومنها اعبزائر، وبالت
األمنية بالنسبة للجزائر وبلداف مشاؿ إفريقيا، نظرا الرتباطها الوثيق بباقي أشكاؿ اعبريبة 
اؼبنظمة مثل التهريب وذبارة السبلح، باإلضافة إذل األمراض واآلفات االجتماعية 

 اؼبصاحبة ؽبا.
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Résumé  
 
        Le thème de l'immigration illégale ou clandestine et ce qu'il 
implique un réseau complexe de menaces et les résultats de 
l'évolution démographique, sociale, politique et économique, 
ont déménagé à l'avant-garde des préoccupations régionales et 
internationales, où il est devenu le thème des principaux sujets 
de préoccupation en raison de l'aggravation de l'augmentation 
des appels grandement pour l'étude et l'analyse, d'autant plus que 
les États du Nord l'Afrique est une importante station et le point 
de passage traditionnel pour fritter la main-d'œuvre de migrants 
africains en Europe ou que l'on appelle la migration 
transfrontalière. 
 
         Et compte tenu du rôle essentiel joué par le site avec vue 
sur les pays de la mer Méditerranée Maghreb dans la carte de 
l'immigration clandestine, que ce soit sur la Tunisie ou le 
Maroc, ou vers l'Europe directement, le nombre croissant 
d'immigrés illégales en provenance des pays africains voisins et 
même des pays Asiatiques est également devenu un exportateur 
des migrants vers les pays du Maghreb, dont l'Algérie, et donc 
considérés comme la migration illégale des plus importants défis 
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et les risques de sécurité pour l'Algérie et les pays d'Afrique du 
Nord, compte tenu de son étroite association avec le reste des 
formes de criminalité organisée telles que le commerce de la 
contrebande et les armes, en plus des maladies et ravageurs 
Social  . 

 
 مقدمة:
اليت ربتل صدارة االىتمامات الدولية واإلقليمية  لعل من أىم القضايا اؼبعاصرة      

يف ظل التوجو العاؼبي كبو العوؼبة االقتصادية  وذلك، ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية  والوطنية
شكلة خاصة يف السنوات األخَتة، ىذه اؼبتفاقم  ال سيما أماـ  ، وربرير قيود التجارة

من أىم التحديات اغبالية لؤلمن الوطٍت يف دوؿ مشاؿ إفريقيا القادمة من حىت أصبحت 
 الدائرة اإلفريقية جنوب الصحراء.

موضوع اؽبجرة غَت الشرعية وما تنطوي عليو من شبكة معقدة من  عليو فإفو       
صدارة  التهديدات والنتائج الديبغرافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، قد انتقل إذل

ة والدولية، حيث أصبح موضوعها من اؼبسائل الرئيسية اليت تدعو االىتمامات اإلقليمي
ا بشكل كبَت ما يستدعي دراستها وربليلها، خصوصا وأف دوؿ زيادهتللقلق نتيجة تفاقم 

اإلفريقية اؼبهاجرة إذل أوربا  ؿبطة مهمة ونقطة عبور تقليدية للبد العاملة مشاؿ إفريقيا تعد
 . يسمى باؽبجرة العابرة للحدود أو ما
اؼبطلة على البحر دوؿ مشاؿ إفريقيا لدور اغبيوي الذي يلعبو موقع ا على اعتبار و     

األبيض اؼبتوسط يف خريطة اؽبجرة غَت الشرعية سواء كبو تونس أو اؼبغرب، أو باذباه أوربا 
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دوؿ اإلفريقية اجملاورة مباشرة، فقد تزايد عدد اؼبهاجرين غَت الشرعيُت القادمُت من ال
إذل دوؿ اؼبغرب  بحت كذلك مصدرة للمهاجرينوحىت من الدوؿ اآلسياوية اليت أص

العريب ومنها اعبزائر، وبالتارل تعترب اؽبجرة غَت الشرعية من أىم التحديات واؼبخاطر 
ريبة األمنية بالنسبة للجزائر وبلداف مشاؿ إفريقيا، نظرا الرتباطها الوثيق بباقي أشكاؿ اعب

اؼبنظمة مثل التهريب وذبارة السبلح، باإلضافة إذل األمراض واآلفات االجتماعية 
 اؼبصاحبة ؽبا. 

تزايد بُت اعبريبة اؼبنظمة واؽبجرة غَت الشرعية ويبلحظ اؼبتابع ؽبذه الظاىرة الًتابط اؼب      
دود ال يتم إال عرب ، أي أف انتشار اعبريبة اؼبنظمة العابرة للحنبا داعمتُت لبعضهما باعتبار 

القنوات الرظبية اليت وبدثها اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، نظرا لطوؿ اغبدود اعبزائرية من 
جهة، والتهديدات األمنية اآلتية من دوؿ اعبوار اليت شهدت وتشهد اضطرابات إذل 

 استفحاؿ ىذه الظاىرة.
لتالية: إذل أي مدى ااإلشكاليات يف اإلجابة على ىذا البحث وعليو تكمن أنبية       

يبكن أف تؤثر اؽبجرة غَت الشرعية على األمن الوطٍت اؼبغاريب؟ وما ىي أىم انعكاساهتا 
على األمن الوطٍت وبقية بلداف مشاؿ إفريقيا؟ وما ىي ـبتلف آليات مكافحتها اليت تتبعها 

 ؟  الدوؿ اؼبغاربية
 :  التاليةاؼبباحث ولئلجابة عن ذلك سيتم تقسيم الدراسة إذل        

 .دول شمال إفريقيا في الهجرة غير الشرعيةظاهرة المبحث األول:  -

في  المبحث الثاني: انعكاسات الهجرة غير الشرعية على األمن الوطني -
 .دول شمال إفريقيا
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مع الهجرة غير  في دول شمال إفريقياالتشريعات  تعاملالمبحث الثالث:  -
 الشرعية.
 دول شمال إفريقيا:الهجرة غير الشرعية في ظاهرة المبحث األول: 
 مفهوم الهجرة غير الشرعية:  المطلب األول :

تعرؼ اؽبجرة غَت الشرعية على أهنا انتقاؿ أفراد أو صباعة من مكاف آلخر بطرؽ       
وتعٍت أيضا دخوؿ اؼبهاجرين ، 1سرية ـبالفة لقانوف اؽبجرة كما ىو متعارؼ عليو دوليا

الببلد بدوف تأشَتات أو أُذونات دخوؿ مسبقة أو الحقة وغالبا ما تسمى"العمالة 
 األجنبية غَت اؼبصرح هبا". 

ويقصد باؽبجرة غَت الشرعية االنتقاؿ من بقعة جغرافية إذل أخرى للبحث عن   
ية، االجتماعية، وضع أفضل وظروؼ أحسن يف النواحي اؼبختلفة السياسية، االقتصاد

      . 2 الثقافية وحىت الدينية
وتعرؼ اؼبفوضية الدولية لشؤوف اؽبجرة، اؽبجرة غَت الشرعية بأهنا تعٍت دخوؿ أو       

اجتياز بلد دوف موافقة سلطات ذلك البلد، وبدوف أف تتوفر يف الشخص العابر الشروط 
ق البلزمة للسفر أو االعتماد على القانونية للمرور عرب اغبدود، لعدـ حيازتو على الوثائ

تزويرىا، واستخداـ اؼبنافذ غَت الشرعية للمرور بغية التهرب من الرقابة اعبمركية أو األمنية، 
 .3 سواء كاف ذلك برا، حبرا، أو جوا

كما يقصد باؽبجرة غَت الشرعية أيضا "بأهنا الدخوؿ أو اػبروج غَت القانوين من       
وإذل إقليم أية دولة من قبل اؼبهاجرين، من دوف اإلمتثاؿ للضوابط والشروط القانونية اليت 

، وما يعرؼ عن اؼبهاجرين غَت الشرعيُت ىو 4تفرضها كل دولة يف ؾباؿ تنقل األفراد"



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 119  13العدد 
 

يدىم بااللتزامات والشروط اؼبوضوعة من قبل دولة االستقباؿ عدـ احًتامهم وعدـ تق
 . 5اؼبتواجدين هبا، واػباصة بدخوؿ وإقامة األجانب

اؼبؤرخ  66/211وتعرؼ اؽبجرة غَت الشرعية يف القانوف اعبزائري حسب األمر رقم       
ق "بأهنا دخوؿ شخص أجنيب إذل الًتاب الوطٍت بطريقة سرية أو بوثائ 21/7/1966يف 

 . 6" مزورة بنية االستقرار أو العمل
اؼبتعلق بشروط دخوؿ  2008جواف  25اؼبؤرخ يف  08/11كما حدد األمر رقم       

األجانب إذل اعبزائر وإقامتهم هبا وتنقلهم فيها، وضعية األجانب يف اعبزائر من حيث 
تنامي  ، ولقد جاء ىذا القانوف ؼبواجهة7ضبط إجراءات دخوؽبم وإقامتهم وتنقبلهتم

ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية، خاصة يف ظل تدفق موجات كبَتة من اؼبهاجرين السريُت 
على اغبدود اعبنوبية اعبزائرية، وما ترتب عليها من أبعاد خطَتة كاستفحاؿ اعبريبة اؼبنظمة 

كما تعرؼ اؼبعاىدة اػباصة بالعماؿ   األمراض الفتاكة والعملة اؼبزورة،واإلرىاب و 
اؽبجرة غَت  1975تبناة من طرؼ اؼبؤسبر العاـ ؼبنظمة العمل الدولية لسنة اؼبهاجرين اؼب

الشرعية أو السرية أو غَت القانونية، بأهنا "تواجد اؼبهاجرين أثناء سفرىم إذل وجهتهم أو 
أثناء إقامتهم، أو عملهم يف ظروؼ ـبالفة للقوانُت واالتفاقيات الدولية أو الثنائية أو 

إف ىذا التعريف يركز على ـبتلف مظاىر عدـ قانونية الدخوؿ  ،8 لتشريعات وطنية"
 واإلقامة يف الدوؿ اؼبستقبلة وفبارسة نشاط معُت.

  الهجرة غير الشرعية أسباب ودوافع المطلب الثاني:
، لفهم ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية ال بد من تقصي األسباب والدوافع اؼبؤدية إليها 

 واليت أنبها:
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 سباب اقاقتاادية: األ الفرع األول:
يتجلى التباين يف اؼبستوى االقتصادي بصورة  التباين في المستوى اقاقتاادي: أوقا:

واضحة بُت الدوؿ الطاردة والدوؿ اؼبستقبلة، ىذا التباين ىو نتيجة لتذبذب وتَتة التنمية 
على الزراعة والتعدين  يف الببلد اؼبرسلة، إذ أف ىذه الببلد تعتمد أساسا يف اقتصادياهتا

ونبا قطاعاف ال يضمناف استقرارا للتنمية، نظرا الرتباط األوؿ باألمطار والثاين بأحواؿ 
 .9 السوؽ الدولية وىو ما ينعكس سلباً على مستوى سوؽ العمل

: وفيما ىبص اغبدود اعبنوبية ؼبنطقة انهيار اقتااديات دول الساحل اإلفريقي ثانيا:
مشاؿ إفريقيا كمصدر للهجرة غَت الشرعية لؤلفارقة ذباه اؼبنطقة تعود األسباب االقتصادية 
ؽبجرهتم إذل اهنيار اقتصاديات دوؿ الساحل اإلفريقي، فعلى الرغم من امتبلكهم لثروات 

يعتمدوف على الفبلحة  طبيعية ىائلة إال أف الركود الصناعي ؽبذه الدوؿ جعل أفرادىا
والزراعة كمورد أساسي، بيد أف ىذا اؼبورد عجز بدوره على سد حاجيات األفراد 
واؼبواطنُت نظرا لصعوبة الظروؼ كالتصحر واعبفاؼ، فبا تولد عنو انتشارا سريعا للفقر 
 والبطالة اللذاف يعترباف داعياف قوياف للهجرة، وباؼبقابل تسجل ىذه الدوؿ ارتفاعا مطردا

للنمو الديبوغرايف سنة بعد أخرى، وقد اقبر عن ىذه العوامل انتشار اجملاعة اليت أصبحت 
 . 10هتدد سكاف تلك الدوؿ

إذ ال تزاؿ منطقة الساحل الصحراوي تعاين من ـبتلف  األزمات الغذائية: ثالثا :
(، فالعديد من 2012، 2010، 2008، 2005األزمات الغذائية األربعة اؼبتعاقبة )

 20ائبلت فيها ال تزاؿ تكافح من أجل ظروؼ عيش مقبولة، وقد مت تقدير كبو الع
أشخاص دبنطقة الساحل الصحراوي يعانوف من  8من بُت  1مليوف شخص أي دبعدؿ 
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، وقد تضمن ىذا الوضع تسعة دوؿ واقعة بإفريقيا 2014حالة البلأمن الغذائي سنة 
، بوركينافاسو، النيجر، تشاد، مشاؿ الغربية ىي: السنغاؿ، غامبيا، موريتانيا، مارل

الكامروف، ومشاؿ نيجَتيا، وقد ازداد الوضع تدىورا مع االلبفاض اغباد يف التحويبلت 
اؼبالية للمهاجرين كنتيجة للًتاجع االقتصادي العاؼبي، وىو ما كاف لو تأثَت على النزاعات 

 .11وصبهورية وسط إفريقيايف مشاؿ مارل ومشاؿ نيجَتيا، إضافة إذل دوؿ أخرى مثل دارفور 
وعليو فإف ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية تنتج غالبا ألسباب ودوافع اقتصادية نتيجة 
تدين الوضع االقتصادي يف البلداف اؼبصدرة للمهاجرين، واليت تشهد قصورا يف عمليات 

 ، وكذا الرغبة يف ربقيق الكسب السريع12التنمية، وقلة فرص العمل والبفاضا يف األجور
 عن طريق االشتغاؿ بالتهريب وترويج البضائع واألشياء اؼبهربة بالدوؿ اؼبتسلل إليها.

 األسباب السياسية واألمنية:   :الفرع الثاني
سبيزت هناية القرف العشرين حبركات ىامة من البلجئُت واؼبهاجرين غَت الشرعيُت  

عرفتها العديد مناطق العادل، بصفة فردية أو صباعية، وذلك جراء اغبروب والنزاعات اليت 
حيث أف عدـ االستقرار الناجم عن اغبروب األىلية والنزاعات وانتهاكات حقوؽ 
اإلنساف بسبب انتماءاهتم العرقية أو الدينية أو السياسية، يعد أحد األسباب الرئيسية 

ثر أمنا، غبركات اؽبجرة اليت ذبرب األفراد على النزوح من اؼبناطق غَت اآلمنة إذل أخرى أك
وتعترب منطقة اؼبغرب العريب بصفة خاصة من  ،13 وىو ما يطلق عليو باؽبجرة االضطرارية

 :مايلي  أىم اؼبناطق اؼبصدرة واؼبستقبلة للمهاجرين غَت الشرعيُت بسبب
الذي تعرفو الدوؿ اؼبصدرة للهجرة غَت : و الحروب وعدم اقاستقرار الداخلي: أوقا

الشرعية، ويف ىذا اإلطار يبكن القوؿ بأف منطقة اؼبغرب العريب تعترب منطقة عبور رئيسية 
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للمهاجرين غَت الشرعيُت القادمُت من دوؿ إفريقية، وخباصة من منطقة البحَتات الكربى 
ة اؼبغربية نقطة عبور ومنطقة الساحل اإلفريقي ودوؿ جنوب الصحراء، إذ تعترب اؼبملك

رئيسية إذل إسبانيا، كما تعد كل من اعبزائر وتونس وليبيا ىي األخرى مناطق عبور 
للمهاجرين غَت الشرعيُت إذل دوؿ أوروبا، لذا ازبذهتا اعببهات اإلفريقية كمحطات عبور 

 . 14 للوصوؿ إذل الدوؿ األوروبية
يف ابتزاز االرباد األورويب فيما يتعلق  كاف القذايف بارعا  نتائج الحرب في ليبيا: ثانيا:

دبلف اؽبجرة غَت الشرعية ال سيما أنو أدرؾ أف قادة االرباد األورويب باتوا مقتنعُت بأف 
كما أف سقوط النظاـ اللييب   حكم هبذا اؼبلف إذل أبعد ما يكوف،القذايف بإمكانو الت

مكن اؼبيليشيات اؼبدنية السابق أدى إذل اهنيار شبو كلي ؼبؤسسات الدولة الليبية، و 
اؼبسلحة اليت حاربت القذايف من السيطرة على مقومات الدولة الليبية، فاستباحت 
اؼبؤسسات العامة وحلت ؿبل اؼبؤسسة األمنية والعسكرية فبا جعل السنوات األربع اليت 
أعقبت النظاـ السابق يف ليبيا تتسم بقدر من كبَت من الفساد والفوضى واالنفبلت 

، األمر الذي أحاؿ ليبيا إذل دولة فاشلة وجعل منها الوجهة اؼبفضلة للهجرة غَت األمٍت
. لقد كاف االنقبلب على 15 الشرعية صوب أوروبا نظرا إذل قرهبا من السواحل األوروبية

يف ليبيا بُت  L’OTANنظاـ القذايف والتدخل العسكري من طرؼ حلف الناتو 
، أف أدى إذل تغيَت جذري يف اعبغرافية السياسية للمنطقة، 2011مارس وأكتوبر 

فأصبحت تدفقات اؽبجرة غَت الشرعية تسَت يف االذباه اؼبعاكس للمهاجرين اإلفريقيُت 
العابرين أو اؼبقيمُت بليبيا، فمنهم من ىرب من تصفيات اؼبيليشيات اؼبعارضة اليت كانت 

ؼبهاجرين السود على أهنم ؿباربُت مع نظاـ القذايف، والبعض منهم قرر الرجوع تنظر إذل ا
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إذل بلداهنم والبعض اآلخر دخلوا اعبزائر، ويتمثلوف يف الطوارؽ اؼباليُت من اعبيش الوطٍت 
، فبا أدى هبؤالء L’OTANاللييب الذي تلقى ضربات من ربالف حلف الناتو 

  .16الطوارؽ إذل الدخوؿ إذل اعبزائر
وبالتارل كاف لتدىور األوضاع السياسية واألمنية بعد سقوط نظاـ القذايف يف ليبيا 
أف زادت من تدفقات اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، فأصبحت ليبيا من اؼبسالك األسهل نظرا 
إذل ضعف اؼبراقبة على اغبدود، وىو ما يسهل وصوؿ اؼبهاجرين من دوؿ جنوب 

 ومنها االنطبلؽ حبرا إذل أوروبا. وأصبحت اؽبجرة الصحراء، وكذالك من اؼبغرب العريب
غَت الشرعية ذبارة مرحبة جدا حىت بالنسبة إذل بعض اؼبيليشيات، فبل تبعد السواحل 

كم عن جزيرة "المبيدوزا" اإليطالية اليت تشهد كل عاـ وصوؿ آالؼ   300الليبية سوى 
سعة اليت تبلغ أكثر من مليوف اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، فليبيا دبساحتها الصحراوية الشا

كم أصبحت نقطة انطبلؽ اؼبهاجرين   770، ومع ساحل طولو ألف و2ملألف ك 760و
غَت الشرعيُت الذين وباولوف عبور البحر اؼبتوسط إذل أوروبا، إذ تتشارؾ ليبيا حبدود برية 

 م مع مصر والسوداف والنيجر وتشاد واعبزائر وتونس. وأكرب تدفقلك  5000بطوؿ كبو 
للمهاجرين مصدره مشاؿ النيجر حيث ينتقل اؼبهاجروف عرب شبكات من اؼبهربُت الذي 
يأتوف هبم إذل منطقة "الكفرة" و"سبها" اللتاف تعداف أىم مناطق ذبمع اؼبهاجرين يف 

  .17 جنوب ليبيا
وبالتارل تزداد أنبية اؼبنطقة اؼبغاربية باعتبارىا فضاء لعبور واستقباؿ اآلالؼ من 
اؼبهاجرين من أصل دوؿ جنوب صحراء إفريقيا الذين يطمحوف يف االلتحاؽ بدوؿ 
االرباد األورويب إذل جانب عدد كبَت من اؼبهاجرين اؼبغاربة وآخروف من دوؿ آسيوية 
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ربية معربا يوصلهم إذل دوؿ أوروبا، وىذا ما ازبذتو ىذه الذين ازبذوا من اؼبنطقة اؼبغا
األخَتة لعدـ البقاء يف معزؿ عما وبدث يف الدوؿ اؼبغاربية كوهنا تأوي عددا كبَتا من 

 . 18 اؼبهاجرين القادمُت من إفريقيا عموما
عرفت معظم دوؿ إقليم  الاراعات المسلحة داخل دول أقاليم دول المنبع: :ثالثا

الساحل الصحراوي اؼبصدرة للهجرة غَت الشرعية إذل الدوؿ اؼبغاربية صراعات مسلحة، 
أفضت يف الغالب إذل حروب أىلية ذات طابع عرقي أطوؽبا أمدا حرب الشماؿ واعبنوب 
يف تشاد، اليت زادت عن ربع قرف ومازالت تداعياهتا قائمة تنذر بانفجار قنابل موقوتة 

تضافر عوامل االحتقاف واالنفبلت األمٍت اليت تكثر يف دوؿ إقليم الساحل  عند
الصحراوي، كما شهدت صبهورية إفريقيا الوسطى منذ سنوات حربا أىلية بدأت عرقية 
لتتحوؿ الحقا إذل حرب دينية بُت اؼبسلمُت واؼبسيحيُت، كما أف الكامروف ىي األخرى 

إضافة إذل ثورة يف  قل خطورة عن دوؿ اعبوار،كنها ال تتشهد قبلقل من نوع مغاير، ل
بوركينافاسو اليت أطاحت بػ "بليز كومباري" من السلطة يف سابقة إفريقية مازالت تعاين 
من عدـ استقرار، جراء االحتداـ والتنازع على السلطة والنفوذ بُت اؼبؤسسة العسكرية 

ية اليت ال ترى للعسكر دورا يف وجنراالهتا وإمرباطوري اؼباؿ، وبُت النخبة الوطنية اؼبدن
العملية السياسية. أما النيجر البلد األفقر يف إفريقيا فقد شهد ىجمات "بوكو حراـ" اليت 

، وباهنيار ليبيا توسعت صباعة "بوكو حراـ" 19 تعتربه اغبلقة األضعف لًتىب دوؿ اعبوار
مع اجملموعات عرب تشكيل ربالفات مع اجملتمعات احمللية ويف بعض األحياف العمل 

اعبهادية، وبالتارل أصبحت اؼبنطقة مصدرا رئيسيا ونقطة عبور للمهاجرين غَت الشرعيُت 
من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين وباولوف الوصوؿ إذل أوربا من خبلؿ اخًتاؽ حدود 
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 106000كاف أكثر من   2015دوؿ اؼبغرب العريب، فبحلوؿ أواسط شهر جواف 
ا عن طريق البحر طبقا للمنظمة الدولية للهجرة، كاف حوارل شخص قد وصلوا إذل أوروب

شخص قد وصلوا إذل إيطاليا تقريبا حصريا من ليبيا مرورا بالبلداف الواقعة إذل  57000
 .20 جنوهبا
كاف لبلنقبلب العسكري يف مارل الذي أطاح بػ "أمادو توماين   األزمة المالية: :رابعا

منطقة اعبوار مثل موريتانيا واعبزائر وليبيا، فقد  تبعات على 22/03/2012توريو" يـو 
ساىم ىذا االنقبلب يف إضعاؼ اعببهة العسكرية النظامية غبساب اؼبتمردين، وىو ما 
أدى إذل ربوؿ الصحراء الكربى ؼبنطقة خارجة عن السيطرة والقانوف، تتحكم فيها 

دات األمنية آثار اعبماعات اإلرىابية والعصابات اؼبسلحة، حيث كانت لتلك التعقي
سبثلت يف مشكلة البلجئُت واؼبهاجرين غَت الشرعيُت، واليت أصبحت مصدر معاناة 
لبلداف اعبوار ، فانقبلب النقيب "سانوغو" فجر األوضاع األمنية يف الشماؿ وتزامن ذلك 
مع كارثة غذائية ـبيفة يف منطقة الساحل، فعلى طوؿ اغبزاـ الصحراوي الذي يربط مارل 

ر مرورا دبوريتانيا هتدد اجملاعة اؼببليُت من الناس نتيجة العجز الفادح يف اغببوب، إذ بالنيج
مليوف شخص  13جي يب" أرقاما مقلقة حيث تشَت إذل أف  –قدمت منظمة "أوكسفاـ 

 .   21مبليُت يف مارل 3مبليُت يف النيجر و 5مهددوف باجملاعة يف الساحل منهم 
  العامل البيئي والجغرافي:  :الفرع الثالث

يضاؼ إذل العوامل الدافعة إذل اؽبجرة غَت الشرعية من اقتصادية وسياسية، عامل       
القرب اعبغرايف من أوروبا، إذ أف بلداف اؼبغرب العريب تشكل بوابة رئيسية وصلة وصل بُت 

المبيدوزا" اإليطالية إفريقيا وأوروبا، فليبيا مثبل تستغرؽ الرحلة من سواحلها إذل جزيرة "
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أقل من يـو واحد، وىبتار العديد من ينجحوف يف الوصوؿ إذل إيطاليا طرؽ هتريب أخرى 
ميبل  60، كما أف ىذه اعبزيرة ال تبتعد سوى 22 للوصوؿ إذل غَتىا من الدوؿ األوروبية

حبريا من السواحل التونسية، تستغرؽ تقريبا طبس ساعات للوصوؿ إليها، وىي أقرب 
قة ساحلية أوروبية إذل تونس، وتنطلق القوارب إليها من ميناء "اؼبهدية" التونسي أو منط

ميناء "حلق الوادي"، أما اؼبهاجروف الغَت شرعيوف القادمُت من اؼبغرب فيتوجهوف إذل 
مدينيت "سبتة" و"مليلة" االسبانيتُت برا، أو عرب مضيق "جبل طارؽ" إذل الشواطئ 

الكناري"، وكذلك اغباؿ لدولة موريتانيا اليت يتوجو منها االسبانية، أو إذل جزر "
كما أف للجزائر ؽبا موقع جغرايف ساىم يف   ،23 اؼبهاجرين يف الغالب إذل ىذه اعبزر

تسهيل عملية انتقاؿ األفارقة وحىت اؼبغاربة إذل الضفة الشمالية للبحر اؼبتوسط، إذ أف 
م سانبت يف تفاقم الظاىرة، لذا فقد لك  7011شساعة اغبدود اعبزائرية واليت تقدر بػ 

اعترب اإلقليم ذو اؼبوقع االسًتاتيجي بالنسبة للعديد من أفراد وصباعات من الدوؿ 
اإلفريقية مبلذا ألطماعها، فهؤالء اؼبهاجرين غَت الشرعيُت ينظروف للمنطقة على أهنا 

 .24 منطقة عبور إذل ما وراء البحر اؼبتوسط والدخوؿ إذل أوربا
إف عمليات دخوؿ وخروج اؼبهاجرين غَت الشرعيُت إذل الًتاب اعبزائري مثبل وتتم       

انطبلقا من ستة أروقة برية أساسية وكل رواؽ يشمل عدة نقاط دخوؿ، حيث فيها مراكز 
حدودية ربت رقابة مصاحل األمن واعبمارؾ، ونقاط ال ربمل إشارات وتسمح بالربط مع 

 :25 اب اعبزائريمسالك وطرؽ ومسارب تقع يف الًت 
إذ تصل من الًتاب اؼبارل تدفقات اؼبهاجرين غَت  الرواق الجزائري المالي:: أوقا

الشرعيُت من بلداف إفريقيا الغربية انطبلقا من "باماكو" كبو "غاو" عرب مدينة "مبويت"، 
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ومن "غاو" تتسرب التدفقات داخل الًتاب اعبزائري عرب رواؽ يؤدي كبو اذباىُت: كبو 
"سبنراست" مرورا بػ "تُت زواتُت"، وكبو مدينة "أدرار" مرورا بػ "برج باجي ـبتار"، ويبكن 

 الوصوؿ إذل "برج باجي ـبتار" أيضا من اؼبركز اغبدودي بػ "تيمياوين".
حبيث تصل من الًتاب النيجَتي تدفقات قادمة من  يري:الرواق الجزائري النيج: ثانيا

دبدينة "أغاديس  لبللتحاؽبلداف إفريقيا الغربية والعابرة لػ "واغادوغو"، و"نيامي" 
Agades نقطة وصوؿ التدفقات القادمة من بلداف إفريقيا الوسطى، ويف ىذه اؼبدينة "

" اليت تفتح الطرؽ اؼبؤدية Arlitتتجو تدفقات اؼبهاجرين غَت الشرعيُت كبو مدينة أرليت 
 .03إذل "سبنراست" مرورا بػ "عُت قزاـ" أو كبو "جانت" عن طريق الطريق الوطٍت رقم 

تتم عمليات الدخوؿ واػبروج للًتاب اعبزائري مع اغبدود  الرواق الجزائري الليبي: :ثالثا
الليبية عرب نقطيت مرور حدوديتُت، من مدينة "سبها" الليبية كبو مدينة "جانت" اعبزائرية، 
ومن مدينة "غدامس" الليبية يتم الدخوؿ عرب نقطة "الدبداب" اغبدودية اعبزائرية، واليت 

 ن أمناس" جنوبا و"ورقلة" مشاال.تفتح الطريق كبو "إليزي" عبورا بػ "إي
تتعدد اؼبراكز اغبدودية اليت تنظم التدفقات بُت اؼبدف  الرواق الجزائري التونسي:: رابعا

التونسية واعبزائرية واؼبوجودة يف كل من "توزر" و"قفصة" و"الكاؼ" و"جندوبة" من جهة 
 تونس، ومن "الطارؼ" و"سوؽ أىراس" و"تبسة" و"الوادي" باعبزائر.

إف اغبدود مع اؼبغرب واليت أغلقت يف التسعينيات  الرواق الجزائري المغربي: : امساخ
سبنح رواؽ تنقل انطبلقا من أربعة مراكز حدودية تسمح ببلوغ الًتاب اعبزائري انطبلقا من 
اؼبدف اؼبغربية: "السعيدية" كبو "مرسى بٍت مهيدي"، و"وجدة" كبو "مغنية" و"أحفَت" كبو 
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و"فقيق" كبو "بٍت ونيف"، وكذلك عرب النقاط اليت تربط اغبدود اؼبغربية "باب العسة"، 
 دبساؿ كبو "بشار" و"تندوؼ" اعبزائريتُت.

تتم عمليات الدخوؿ واػبروج للًتاب اعبزائري من  الرواق الجزائري الموريتاني:: سادسا
 .26 خبلؿ اغبدود مع موريتانيا عرب "تندوؼ" و"بٍت عباس" و"تابلبلة"

 أما بالنسبة ألروقة ليبيا فتتم عرب: 
مهاجروا النيجر ومارل وبوركينافاسو يف مدينة يتجمع الرواق الليبي النيجيري: : سابعا

يف مشاؿ النيجر، ومن مث يقـو مهربوف من الطوارؽ ومن القاعدة يف ببلد اؼبغرب  أغاديس
اإلسبلمي بتهريبهم يف رحلة طويلة ومتعبة إذل مدف اعبنوب اللييب )"القطروف" و"أـ 
األرانب"(. أما اعبزء األخَت من الرحلة يكوف مشيا على األقداـ ليبل لعشرات 

ود اللييب التابعة لبلديات اعبنوب اللييب، ويف ىذا الكيلومًتات لتجنب دوريات حرس اغبد
 اعبزء قد يبوت بعض اؼبهاجرين عطشا يف الصحراء.

مهاجروا نيجَتيا والكامروف عادة ما يصلوف إذل مدف  الرواق الليبي التشادي:: ثامنا
 اعبنوب اللييب عرب دولة تشاد.

يوف من منطقة القرف اإلفريقي يأيت اؼبهاجروف غَت الشرع تاسعا: الرواق الليبي السوداني:
إذل السوداف، حيث أف نقاط ذبميع اؼبهاجرين من دوؿ ىذه اؼبنطقة، ىي مدينتا "كسبل" 
وجنوب "كردفاف" يف السوداف، حيث يقـو مهربوف سودانيوف بإيصاؽبم لػ "دارفور"، 
 وبعدىا يقـو مهربوف سودانيوف آخروف بتوصيل ىؤالء اؼبهاجرين غَت الشرعيُت بواسطة

شاحنات متهالكة إذل اؼبنطقة اغبدودية الليبية السودانية عرب طرؽ ترابية غَت فبهدة، ومن 
 . 27 اؼبنطقة اغبدودية يتم دخوؽبم إذل مدينة "الُكفرة" الليبية
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يتم نقل اؼبهربُت إذل نقاط التجمع يف : حيث  من المدن الحدودية الليبيةعاشرا: 
)عاصمة اإلقليم(، ىذه اؼبرحلة تقـو هبا ميليشيات اعبنوب يف مدينة "أوباري" أو "سبها" 

 قبلية من قبائل اعبنوب اللييب.
عادة ما يقـو اؼبهاجرين : ف في "سبها" أو "أوباري" أو المدن المجاورةإحدى عشر: 

بالعمل اليدوي لعدة أشهر وأحيانا لسنوات للحصوؿ على اؼباؿ البلـز إلكماؿ بقية 
 .28 الرحلة إذل أوروبا

الثاني: انعكاسات الهجرة غير الشرعية على األمن الوطني في دول شمال  المبحث
 إفريقيا.

 : تهديد الظاهرة لألمن المغاربي :المطلب األول
تؤدي اؽبجرة غَت الشرعية كوهنا ظاىرة اجتماعية واقتصادية وسياسية معقدة إذل  

أضرار بالغة اػبطورة على سيادة الدوؿ اؼبغاربية، وإذل خلق جرائم كثَتة ومتعددة منها ما 
ىو متصل منها مباشرة ومنها ما ينتج بطريقة غَت مباشرة عنها، ومن ىذه اعبرائم: 

واؼبتاجرة باألشخاص واؼبخذرات وتبييض األمواؿ والتزوير،  اإلرىاب، اعبريبة اؼبنظمة
 . 29 واعبرائم غَت األخبلقية

إف هتديد اؽبجرة غَت الشرعية ال يتوقف على ما يسربو اؼبهاجروف غَت الشرعيوف إذل      
داخل كل من دوؿ االستقباؿ والعبور، من اؼبتاجرات غَت اؼبشروعة السابقة الذكر إضافة 

باألسلحة أو اإلطاحة بقانونية مؤسسات الدولة من خبلؿ اللجوء إذل التزوير  إذل االذبار
وتعريض حياة اؼبواطنُت لآلفات اػبطَتة اليت ينشرىا ىؤالء اؼبهاجرين السريُت، دبعٌت أنو 
عند طرد ىؤالء اؼبهاجرين وإرجاعهم إذل اغبدود الصحراوية، يشكل ىؤالء ؾبموعات 
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حدود الدوؿ اؼبغاربية، خارج اإلطار اإلقليمي  وعصابات يف فضاء صحراوي خارج
ليبيا،  –للدولة ويف فضاء مفتوح، ىذه الفضاءات ىي متقطعة على طوؿ اغبدود: النيجر 

مارل، أين يتم إيصاؿ ىؤالء اؼبهاجرين غَت الشرعيُت األفارقة، ويف خضم فضاء  –اعبزائر 
رىابية للحصوؿ على حصانة مغلق ال يسع ؽبؤالء اؼبهاجرين سوى فبارسة النشاطات اإل

من جهة، ومداخيل مالية سبكنهم من العيش بل واغبصوؿ على أرباح من جهة أخرى، 
. كما أف التنقل AQMI 30وحىت االنضماـ إذل القاعدة يف ببلد اؼبغرب اإلسبلمي 

السري احملكم الذي يقدمو أعضاء القاعدة بكل من مارل، موريتانيا والنيجر يزيد من 
دي األمٍت الذي تواجهو الدوؿ اؼبغاربية إزاء ظاىريت اإلرىاب واؽبجرة غَت خطورة التح

الشرعية القادمتُت من دوؿ الساحل اإلفريقي، وىذا األمر إف كاف يبُت أمرا فهو يبُت 
مدى إمكانية تنقل ىؤالء اجملرمُت وقطعهم غبدود الدوؿ من دوف أي زبوؼ أو ارتباؾ، 

 .31 وىم مسلحُت بأحدث األسلحة
إف زيادة معدالت اؽبجرة غَت الشرعية واؼبشكبلت اليت ترتبت عن ذلك، ومن        

أنبها عدـ قدرة اؼبهاجرين على االندماج يف اجملتمعات اؼبضيفة، ولذلك رباوؿ اؼبنظمات 
اإلجرامية االستفادة من مشاكل ىؤالء اؼبهاجرين اؼبالية والثقافية، وتوظيفهم يف عصابات 

فأىداؼ تلك اؼبنظمات وأساليبها غَت اؼبشروعة دبا تتضمنو من عنف، اعبريبة اؼبنظمة، 
سبثل هتديدا ألمن اجملتمع وتطوره، نتيجة ما تسببو من انفبلت أمٍت، وعلى الصعيد 
االقتصادي تتسبب أنشطة تلك اؼبنظمات اإلجرامية يف خلق ما يطلق عليو "االقتصاد 

تلك اؼبنظمات استثمار األمواؿ يف  اؼبوازي"، أو "االقتصاديات السوداء" حيث تعيد
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االقتصاد الوطٍت من خبلؿ عمليات غسل األمواؿ، األمر الذي يتسبب يف إفساده نتيجة 
 .32 تشجيعها للمعامبلت غَت القانونية

 : تداعيات الظاهرة لدى الدول المغاربيةالمطلب الثاني
بعد اإلطاحة بنظاـ القذايف عرفت اؼبرحلة اليت  انتشار السالح وتهريبه: :الفرع األول

، ومع 33 بعدىا بسيطرة اؼبليشيات اؼبسلحة على مقاليد األمور يف معظم اؼبدف الليبية
سقوط نظاـ القذايف واستمرار الصراع داخل ليبيا وتفكك األجهزة األمنية اؼبصاحبة 

ماعات اؼبسلحة واؼبهربُت، اليت  يف يد اعب  للدولة الليبية، وقعت الًتسانة العسكرية الكبَتة
وبفضل اهنيار  .34 كانت حىت وقت قريب تشكل العمود الفقري لسلطة الدولة يف ليبيا

كاف لدور األسلحة واؼبيليشيات اؼبهربة من ليبيا أف  مؤسسات اعبيش والدولة الليبية
، وإذل زعزعة 2011يف دعم وتواصل اغبركة االنفصالية يف مارل يف عاـ  تسببت

الستقرار دبا يف ذلك اؽبجمات حىت على موظفي األمم اؼبتحدة وأعضاء البعثات ا
وعبلوة على ذلك فإف اغبصوؿ على األسلحة عرب الصحراء الكربى أصبح  الدبلوماسي،

عامبل حاظبا يف القدرة على التحكم يف طرؽ ذبارة األسلحة وبسط السيطرة عليها 
اليت تقع مشاؿ الصحراء اليت تتمثل يف دوؿ اؼبغرب إقليمية وىو ما يهدد أمن الدوؿ اؼبعرب و 

جملموعات اؼبسلحة تقـو بتمويل اإلرىاب واعبماعات اعبهادية واليت بدورىا فا،  35العريب
تقـو بأنشطة إجرامية واليت ال يبكن االستهانة هبا، إذ أف انعداـ األمن واالستقرار يف ليبيا  
كاف دبثابة الضربة القاضية لدوؿ اؼبغرب العريب، وىذا ما خلق بيئة آمنة ومبلذا 

تعمل على اإلفبلت التاـ من العقاب، إذ تعمد إذل فرض  للمجموعات اإلرىابية اليت
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ضرائب على التهريب واالذبار بالصفقات اليت ترتكب من قبل عدد من اعبماعات 
  .36اؼبسلحة والشبكات اإلجرامية يف اؼبنطقة

تزايدت كميات اؼبخذرات اؼبهربة من السواحل الليبية  رات:دتهريب المخ :الفرع الثاني
أوربا، ودل تعد تتوقف على الكوكايُت القادـ من أمريكا البلتينية، بل أضيف عرب ليبيا إذل 

إليو اؽبروين القادـ من أفغانستاف عرب إيراف واليمن والصوماؿ وتنزانيا وكينيا، يتجو جزء 
منو إذل األسواؽ اإلفريقية يف جنوب إفريقيا ونيجَتيا، واعبزء الثاين يهرب عرب السوداف 

بيا، ليتم الحقا هتريبو إذل أوروبا. كما تتوذل القاعدة يف ببلد اؼبغرب وتشاد ليصل إذل لي
اإلسبلمي هتريب اؼبخذرات عرب معابر التهريب وفبراتو يف الساحل اإلفريقي وكذا تنظيم 
أنصار الشريعة يف جنوب ووسط غرب ليبيا، وىو اؼبمر الذي يسلكو الكوكايُت القادـ 

والذي يدخل ليبيا برا من اعبنوب حيث يتم نقل اؼبخدرات عرب  ،37 من أمريكا البلتينية
الصحراء ومنها إذل ليبيا، كجزء من الطريق الربي من غينيا بيساو إذل البحر األبيض 

ومنها إذل أوروبا، وقد يتم النقل بالتواطؤ اعبهات الفاعلة داخل الدولة وقوات اؼبتوسط 
سبر سنويا عرب الدوؿ الساحلية يف غرب  طنا من الكوكايُت 18األمن، فما يقدر بػ 

، ووفق اػبريطة التالية تتضح أمكنة ذبارة 38أفريقيا، وال سيما غينيا بيساو وغينيا
اؼبخذرات وسبددىا إذل الداخل اإلفريقي ومن مث دخوؽبا عرب الطرؽ اليت يسلكها اؼبهاجرين 

يظهر منها أيضا أف الطرؽ غَت الشرعيُت واذباىها مشاال إذل منطقة دوؿ اؼبغرب العريب، و 
اؼبتبعة يف نقل اؼبخذرات ىي طرؽ ومسالك اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، وىو ما يبُت أيضا 

  .ربالف ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية مع التجارة الدولية للمخذرات
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ومن بُت انعكاسات اؽبجرة غَت الشرعية على  انتشار األمراض واألوبئة:الفرع الثالث: 
الناحية الصحية واالجتماعية، قبد استفحاؿ وانتشار أمراض جنسية بُت اؼبهاجرين غَت 
الشرعيُت أنفسهم، وبُت أوساط سكاف اؼبنطقة األصليُت، وعلى رأس ىذه األمراض 

حت السيدا ". ففي دولة اعبزائر أصبSIDAمرض "نقص اؼبناعة اؼبكتسبة" أو "السيدا 
سبثل هتديدا صحيا لكل اجملتمع اعبزائري ؼبا لو من تداعيات خطَتة على صحة الفرد 
واجملتمع، لقد أصبح اؼبهاجرين غَت الشرعيُت ينقلوف ىذا اؼبرض عن طريق اؼبمارسات 
البلأخبلقية فأصبح ىذا الداء يهدد سكاف منطقة اعبنوب يف ظل انعداـ اؼبراقبة الصحية، 

الصحة بػ "سبنراست" فإف من بُت اؼبصابُت هبذا الداء ىناؾ نسبة منهم فحسب مديرية 
من سكاف اؼبنطقة، وىذا دبثابة مصدر قلق للسكاف واؼبسؤولُت على حد سواء، كما قبد 
أمراض جديدة أخرى ال تقل ضررا عن فقداف اؼبناعة اؼبكتسبة واؼبتمثل يف "فَتوس 

يف غرب إفريقيا، وبالتارل تنتقل  " الذي انتشر بسرعةVirus D’Ebolaاإليبوال 
أطباء من الصحة العسكرية كما حذر ،  39 العدوى عن طريق اؼبهاجرين غَت الشرعيُت

دولة  23اعبزائرية من األخطار الناصبة عن نزوح اؼبهاجرين غَت الشرعيُت القادمُت من 
البلجئُت اليت أفريقية إذل اعبزائر، خاصة بعد أحداث ليبيا ومارل، واآلثار اؼبًتتبة على 

تتدفق فبا هبعل اػبطر يتجاوز تسرب األسلحة واؼبخذرات، لتصل إذل األمراض اؼبعدية 
مهاجر غَت شرعي يدخلوف سنويا للجزائر، منهم  9000اليت تنتقل عن طريق أكثر من 

الجئ، وتصنف تلك األمراض على أهنا بالغة اػبطورة كوباء اإليدز واؼببلريا  30.000
 . 40 والتهاب الكبد

 المبحث الثالث: تعامل التشريعات في دول شمال إفريقيا مع الهجرة غير الشرعية:
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  :: التشريعات الجزائريةالمطلب األول
تعترب اعبزائر أف مناقشة مسألة اؽبجرة غَت الشرعية هبب أف تتم يف إطار االرباد       

اإلفريقي، كوهنا تؤيد اؼبقاربة اإلفريقية اليت حسبها يكوف حل مشكل اؽبجرة منفصل عن 
اجتماع اػبرباء األفارقة ذوي اؼبستوى  2006التنمية، وقد استضافت اعبزائر يف أفريل 

 "مقاربة شاملة، متكاملة، متوازنة ومتناسقة" خبصوص ظاىرة العارل والذين دعوا إذل
 01/9/2008كما أقر ؾبلس الوزراء اعبزائري اؼبنعقد يف   ،41 اؽبجرة غَت الشرعية

مشروع قانوف جديد هبـر اػبروج غَت القانوين من الًتاب الوطٍت اعبزائري بعقوبة قد تصل 
نظمي اؽبجرة غَت الشرعية، وتزداد سنوات ؼب 10أشهر، إضافة إذل عقوبة السجن  6إذل 

العقوبة يف حالة ارتكاب اعبريبة من قبل يستفيد من تسهيبلت حبكم وظيفتو كأعواف 
األمن وحرس السواحل واغبدود ...إخل، أو من قاـ هبذا العمل يف إطار ؾبموعة منظمة أو 

 2008جواف  25اؼبؤرخ يف  08/11كما حدد األمر رقم   ،42باستعماؿ السبلح
تعلق بشروط دخوؿ األجانب إذل اعبزائر وإقامتهم هبا وتنقلهم فيها، وضعية األجانب اؼب

، ولقد جاء ىذا 43يف اعبزائر من حيث ضبط إجراءات دخوؽبم وإقامتهم وتنقبلهتم
القانوف ؼبواجهة تنامي ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية، خاصة يف ظل تدفق موجات كبَتة من 

 اؼبهاجرين.
لدولة جـر اؼبشرع اعبزائري اؽبجرة غَت الشرعية ربت عنواف اعبرائم ودبا ىبدـ صاحل ا

اؼبؤرخ  01-09اؼبرتكبة ضد القوانُت واألنظمة اؼبتعلقة دبغادرة تراب الدولة )قانوف رقم 
اليت تنص على: "دوف اإلخبلؿ  1مكرر 175( بنص اؼبادة 25/02/2009يف 

باغببس من شهرين إذل ستة أشهر،  باألحكاـ التشريعية األخرى السارية اؼبفعوؿ يعاقب
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دينار جزائري، أو بإحدى ىاتُت  60000دينار جزائري إذل  20000وبغرامة مالية من 
العقوبتُت كل جزائري أو أجنيب مقيم يغادر اإلقليم الوطٍت بصفة غَت شرعية، أثناء اجتيازه 

أو باستعماؿ وثائق أحد مراكز اغبدود الربية أو البحرية أو اعبوية، وذلك بانتحالو ىوية 
مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتخلص من تقدمي الوثائق الرظبية البلزمة، أو من 
القياـ باإلجراءات اليت توجبها القوانُت واألنظمة السارية اؼبفعوؿ تطبق نفس العقوبة على 

ص ، كما ن44 كل شخص يغادر اإلقليم الوطٍت عرب منافذ أو أماكن غَت مراكز اغبدود"
 303إذل غاية  30مكرر  303اؼبشرع اعبزائري على هتريب اؼبهاجرين بنص اؼبواد 

، حيث أعطى تعريف هتريب اؼبهاجرين "بأنو القياـ بتدبَت اػبروج غَت اؼبشروع 41مكرر
من الًتاب الوطٍت لشخص أو عدة أشخاص، من أجل اغبصوؿ بصفة مباشرة أو غَت 

. كما نص على عقوبة هتريب اؼبهاجرين 45أخرىمباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة 
 300000سنوات، وبغرامة مالية تقدر بػ  5سنوات إذل  3واليت قدرىا باغببس من 

دينار جزائري، وجعل ىذه العقوبة خاضعة لظروؼ  500000دينار جزائري إذل 
ربُت التشديد، إذا كاف بُت األشخاص اؼبهربُت قاصر أو تعرض حياة سبلمة اؼبهاجرين اؼبه

 5للخطر أو ترجيح تعرضهم لو، أو معاملتهم معاملة ال إنسانية أو مهنية وذلك بعقوبة 
دينار  1000000دينار جزائري إذل  500000سنوات إذل عشر سنوات وبغرامة من 

 .46جزائري
لقد سارعت اعبزائر إذل ازباذ إجراءات بغية فرض اغبصار على اغبدود وتضييق       

رة غَت الشرعية لببلد، وقد سبثلت ىذه اإلجراءات يف اإلجراءات اػبناؽ على اؼبغاد
التنظيمية، إذ أف رجاؿ شرطة اغبدود يقوموف بتوقيف العديد من اؼبهاجرين غَت الشرعيُت 
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يوميا، وعند اكتشاؼ ىويتهم عند التفتيش يتم اقتيادىم إذل فصيلة الشرطة القضائية اليت 
دبصلحة ربديد اؽبوية، وللتعرؼ على طرقهم  ربقق معهم وتشخص ىويتهم وتتأكد منها

 550 – 543اؼبستعملة للهجرة غَت الشرعية، ووبرر ضدىم إجراء جزائي طبقا للمواد 
، أو مواد قانوف العقوبات إف كانوا ؿبل ارتكاب جرائم 05/98من القانوف البحري رقم 

صاحل أمن الوالية أو ويتم تقديبهم للعدالة، أما الذين يكونوف ؿبل حبث فهم وبولوف إذل م
. كما ازبذت إجراءات أمنية من خبلؿ تعزيز اؼبراقبة 47الدائرة لتقديبهم إذل اعبهة اؼبطلوبة

على حدودىا حيث أوكلت لعدة وحدات أمنية بتنظيم العبور وضباية اغبدود. كما قامت 
ت بتعزيز اؼبصاحل األمنية وىي ؾبموعة حراس اغبدود إحدى اجملموعات التابعة لوحدا

اعبيش الوطٍت الشعيب، واليت تعمل على طوؿ اغبدود الربية واليت تضمن اغبراسة الدائمة 
بفضل وجود وحدات راجلة وأخرى متنقلة مكلفة دببلحقة وإفشاؿ كل ؿباوالت التهريب 
أو دخوؿ اإلرىابيُت واؽبجرة غَت الشرعية، حيث سبكنت مصاحل حراس اغبدود من 

ت ـبتلفة بتهمة اؽبجرة غَت الشرعية. أما عن حراس توقيف مئات األفراد من جنسيا
السواحل فهي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطٍت تتكفل أساسا حبراسة الشواطئ وضبايتها 
من كل ؿباوالت التهريب البحري، حيث تقـو بتدخبلت وإحباط كل ؿباوالت التهريب 

 . 48لؤلشخاص والسلع وتضمن اغبراسة للبواخر األجنبية
ىاـ يف مراقبة اغبدود اعبزائرية الربية والبحرية  دور كما أف ؼبصاحل شرطة اغبدود      

واعبوية، واؼبتمثلة يف اإلجراءات اإلدارية والقانونية اؼبنظمة لدخوؿ وخروج األشخاص 
 واؼبمتلكات عرب اغبدود، وىي مكلفة أساسا باؼبهاـ التالية:

 اغبدود.مراقبة حركة عبور األشخاص والبضائع عرب  – 1
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 مكافحة اآلفات االجتماعية كاؽبجرة غَت الشرعية واؼبخذرات والتهريب. – 2
 مراقبة وثائق السفر وكشف كل األشخاص الذين ىم يف حالة حبث أو فرار. – 3
ضماف حراسة وأمن اؼبوانئ واؼبطارات والسكك اغبديدية ومراكز اؼبراقبة الستشعار  – 4

 أي حركة مشبوىة.
األجانب وتقـو باإلجراءات دبجرد صدور قرار إبعادىم وذلك كما تتكفل ب  – 5

بالتنسيق مع مصاحل الشرطة األخرى، كما تقـو بالتعرؼ على اؼبتورطُت واؼبتواطئُت مع 
  49اؼبهاجرين غَت الشرعيُت.

ونظرا لتأـز الوضع وتوافد الكثَت من اؼبهاجرين واألجانب إذل اعبزائر، أنشأت       
اؼبديرية  العامة لؤلمن الوطٍت "الديواف اؼبركزي ؼبكافحة اؽبجرة غَت الشرعية 

OCLCUC وىو جهاز مركزي للقيادة والتنسيق بُت ـبتلف الفرؽ اعبهوية ،"
 و:للتحري بصفتو مؤسسة لئلشراؼ والتنسيق ومن مهام

  مكافحة خبليا وشبكات الدعم اليت تساعد على إيواء األجانب الذين ىم يف حالة
 غَت شرعية.

 .مكافحة خبليا وشبكات الدعم لتنقل غَت الشرعي لؤلجانب داخل الًتاب الوطٍت 
 .مكافحة التوظيف والعمل غَت الشرعي لؤلجانب 
 ة.مكافحة تزوير الوثائق اؼبرتبطة باؽبجرة واإلقامة غَت الشرعي 
 .وضع إسًتاتيجية وقائية وردعية للهجرة غَت الشرعية 

"، ومن BRICكما أنشأت "الفرؽ اعبهوية للتحري حوؿ اؽبجرة غَت الشرعية      
 مهامها متابعة اؽبجرة غَت الشرعية وذلك عرب:
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  فراد شبكات اؼبوزعُت والناقلُت ألتابعة دبقتضى القانوف اؼبتوقيف و الالتعرؼ والبحث و
 غَت الشرعيُت.للمهاجرين 

  التعرؼ والبحث والتوقيف واؼبتابعة دبقتضى القانوف لؤلفراد اؼبزورين لوثائق السفر
 اؼبوجهة للمهاجرين غَت الشرعيُت.

  التعرؼ والبحث والتوقيف واؼبتابعة دبقتضى القانوف لؤلجانب الذين ىم يف وضعية
 .50ة غَت شرعي

 طريقة العمل اؼبتعلقة بالدخوؿ  ربديد نقاط العبور غَت الشرعية لؤلجانب وربديد
 غَت الشرعي للًتاب الوطٍت.

 .تسجيل وتتبع كل اؼبعلومات اؼبتعلقة بظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية 
  اؼبسانبة يف تطبيق إجراءات ردعية ضد األجانب الذين ىم يف وضعية غَت شرعية يف

 .51اعبزائر )الطرد والًتحيل(
وتطبيقا لتعليمات رئيس أركاف اعبيش الوطٍت الشعيب اعبزائري الفريق "أضبد قايد  

صاحل"، مت ازباذ اإلجراءات والتدابَت للرفع من درجة اعباىزية العملياتية للجيش، وإحكاـ 
السيطرة على كل اؼبنافذ اغبدودية تفاديا ألي تسلل من طرؼ اجملرمُت أو اإلرىابيُت أو 

وبفضل  مشروع،اغبدود ومراقبتها لردع أي عمل إجرامي وغَت  اؼبهربُت، وضباية
اإلسًتاتيجية األمنية واالنتشار احملكم للوحدات العسكرية والتنسيق الفعاؿ فيما بينها، 

من اعًتاض  2012جانفي  30سبكنت مثبل قوات اعبيش الوطٍت الشعيب اعبزائري يـو 
ف من أربع سيارات رباعية الدفع تنقل النيجَتية، تتكو  –قافلة على اغبدود  اعبزائرية 

أشخاصا من جنسيات إفريقية كانوا وباولوف سبرير شحنة من األسلحة والذخَتة. وقد مت 
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 –تنفيذ ىذه العملية بعد رصد ربركات القافلة على إثر استطبلع جوي باغبدود اعبزائرية 
افلة ومكاهنا بدقة، النيجَتية بإقليم القطاع العمليايت "جانت"، وفور ربديد طبيعة الق

 أصدر قائد الناحية العسكرية الرابعة أمرا بالتدخل الفوري واعًتاض القافلة وتوقيف أفرادىا
. وبعد مطاردة طويلة وشاقة بواسطة اؼبروحيات والوحدات الربية سبكنت قوات اعبيش 52

وسبثل الوطٍت الشعيب اعبزائري من ؿباصرة اجملموعة وإلقاء القبض على كامل عناصرىا، 
ىذه العملية شبرة جهود مضنية واىتماـ كبَت أولتو القيادة العليا للجيش الوطٍت الشعيب 
اعبزائري للمنطقة من خبلؿ تدعيمها للتشكيل القتارل لوحداهتا اؼبنتشرة على طوؿ 
حدودىا اعبنوبية الشرقية، قصد الرفع من درجة اعباىزية العملياتية وإحكاـ السيطرة على  

اغبدودية، ولئلشارة فإف الوحدات اؼبنتشرة باغبدود اعبنوبية الشرقية قد كل اؼبنافذ 
تسلمت فور بداية األزمة الليبية أوامر وتعليمات خاصة بتعزيز التشكيل القتارل اؼبنتشر 
وتأمُت الشريط اغبدودي اعبزائري من اعبهة الشرقية، تفاديا ألي تسلل من طرؼ اجملرمُت 

هاجرين غَت الشرعيُت، وضباية اغبدود ومراقبتها لردع أي عمل واإلرىابيُت واؼبهربُت واؼب
إجرامي وغَت مشروع، وذلك بوضع العديد من اؼبفارز اليت تدعم وتعزز أفراد حرس 
اغبدود. ومن جهة أخرى ويف نفس اؼبسعى؛ مت تدعيم التشكيل اؼبنتشر بوحدات فرعية، 

 . 53ليبل وهنارا وذلك لسد كل الثغرات، من خبلؿ دوريات مشًتكة مستمرة
 المطلب الثاني: التشريعات المغاربية األخرى 

اىتمت السلطات التونسية بإهباد آليات هتدؼ إذل  التشريعات التونسية:: الفرع األول
عن  2003اغبد من ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية، ومن أبرز تلك األساليب سبثل يف عاـ 

طريق سن قانوف العقوبات اؼبوقعة على اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، وعلى عصابات التهريب 
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كل عناصر منظومة اؽبجرة غَت اليت تعمل يف ىذا اجملاؿ، وتوسع اؼبشرع التونسي يف ذبرمي  
الشرعية مثل األشخاص اؼبهربُت أنفسهم أو من يساعدوهنم أو مالكي األماكن اليت 
تأويهم، وعدىم نص القانوف فيمن: "كونوا عصابات أو تنظيمات بغرض تنظيم 
عمليات ىجرة سرية، أو األشخاص اؼبتهمُت باؼبساعدة يف تنظيم عمليات اؽبجرة، سواء 

رغبوف يف اؽبجرة أو تسهيل عبورىم للدوؿ اليت يرغبوف يف اؽبجرة إليها، أو بإرشاد من ي
إيواء األشخاص اؼبهربُت أو هتريبهم، أو إعداد أماكن إلخفائهم، وتوفَت وسائل النقل 
ؽبم، أو القياـ بعملية النقل يف حد ذاهتا، أو األشخاص الذين زبلفوا عمدا عن إعبلـ 

معلومات عن عمليات ىجرة سرية"، كذلك شدد  السلطات اؼبختصة دبا لديهم من
قانوف العقوبات على األشخاص الذين البرطوا يف جريبة اؽبجرة السرية أو غَت الشرعية، 

 100عاما، وبغرامات مالية تصل إذل كبو  20أشهر و  3بالسجن ؼبدة تًتاوح ما بُت 
مة حق وضع ألف دوالر، وأعطى القانوف احملك 83ألف دينار تونسي أي ما يقارب 

اجملرمُت قيد اؼبراقبة اإلدارية، أو منعهم من اإلقامة يف أماكن ؿبددة إذا كاف ذلك 
 .54يساعدىم يف مباشرة جريبة اؽبجرة غَت الشرعية

كما حاولت حكومات االرباد األورويب إقناع دوؿ اؼبغرب العريب اػبمسة )ليبيا،       
وتونس، اعبزائر، اؼبغرب، موريتانيا(، بإنشاء معسكرات احتجاز ومراكز إيواء ؽبؤالء 
اؼبهاجرين يف دوؿ اؼبغرب العريب، بدال من دو االرباد األورويب حيث يتم التحفظ على 

، حىت يبت يف أمرىم، إما بالعودة إذل بلداهنم، أو السماح ؽبم اؼبهاجرين غَت الشرعيُت
بالعبور، وىذا االقًتاح عرؼ باسم "اغبل األمٍت" والذي استعدت فيو دوؿ االرباد 
األورويب بذؿ األمواؿ لدوؿ اؼبمر والدوؿ اؼبصدرة للمهاجرين، للوقوؼ يف وجو اؽبجرة 
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ىذا االقًتاح ما عدا دولة موريتانيا اليت  غَت الشرعية، غَت أف دوؿ اؼبغرب العريب رفضت
، باالتفاؽ مع 2006أنشأت معسكر احتجاز على شواطئها يف مدينة "نواذيبوا" عاـ 

اسبانيا اليت دعمتها باؼباؿ واألجهزة واؼبعدات اػباصة باؼبراقبة اغبثيثة للشواطئ 
 .55اؼبوريتانية

قانونا يفرض  2003سنت اؼبملكة اؼبغربية عاـ  التشريعات المغربية : :نيالثافرع ال
عقوبة السجن ؼبدة قد تصل إذل عشرين عاما على كل من يساعد البلجئُت على الفرار 

مليوف يورو ؼبساعدتو للسيطرة على  67عرب األراضي اؼبغربية، وقد منحو االرباد األورويب 
. وقد 56مة ضد هتريب البشراؽبجرة غَت الشرعية وتعزيز أمن حدوده، وازباذ إجراءات صار 

اؼبتعلق بدخوؿ وإقامة األجانب باؼبغرب وباؽبجرة غَت الشرعية  03/02دخل القانوف 
، وكاف اؽبدؼ من ذلك توحيد القوانُت السابقة اؼبتعلقة 11/11/2003حيز التنفيذ يف 

قامة باؽبجرة وضماف االنسجاـ بُت اؼبقتضيات اعبديدة والقانوف اعبنائي، وربديد معايَت إ
األجانب يف اؼبغرب، وباألخص تقنُت اؼبخالفات اؼبرتبطة باؽبجرة السرية، ويف ىذا السياؽ 

 غَت الشرعية، مت ذبرمي هتريب اؼبهاجرين وضماف االنسجاـ بُت اؼبقتضيات اؼبرتبطة باؽبجرة
ويف ىذا السياؽ مت ذبرمي هتريب اؼبهاجرين حيث أصبح مرتكبو ىذه األعماؿ معرضُت 

سنوات واؼبؤبد، كما وبمي ىذا القانوف  10لسجن الذي تًتاوح مدتو بُت لعقوبات ا
حقوؽ األجانب ما دامت طرؽ اللجوء إذل القضاء معروفة بشكل واضح، وجاء ىذا 

متعلق بدخوؿ األجانب إذل اؼبملكة القسم األوؿ  :57بقسمُت 03/02القانوف رقم 
 7عقابية للهجرة غَت الشرعية، ضمت اؼبغربية وإقامتهم هبا والقسم الثاين يتعلق بأحكاـ 

(، حيث عاقبت ىذه األحكاـ كل األشخاص الذين 57إذل اؼبادة  50مواد )من اؼبادة 
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درىم،  10000و 3000يغادروف الًتاب اؼبغريب بصفة سرية بغرامة مالية تًتاوح بُت 
من  50أشهر أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت معا طبقا لنص اؼبادة  6وباغببس من شهر إذل 

 . 03/02القانوف رقم 
ودل يقتصر ىذا القانوف على معاقبة األشخاص اؼبهاجرين سرا، بل شدد العقوبة على      

كل من نظم أو سهل أو ساعد دخوؿ أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية 
درىم،  500000إذل  50000سنوات، وبالغرامة من  3أشهر إذل  6باغببس من 

 500000سنة وبغرامة يًتاوح قدرىا بُت  15إذل  10من  وضّعف العقوبة بالسجن
 درىم إذا ارتكب ىذه اعبريبة بصفة اعتيادية.  1000000و

كما أشار القانوف لضرورة معاقبة أي شخص قدـ مساعدة أو عونا الرتكاب      
األفعاؿ السابقة الذكر، وإذا كاف يضطلع دبهمة قيادة قوة عمومية أو كاف ينتمي إليها أو 

ذا كاف مكلفا دبهمة للمراقبة، أو إذا كاف ىذا الشخص من اؼبسؤولُت أو األعواف أو إ
اؼبستخدمُت العاملُت يف النقل الربي أو البحري أو اعبوي أو يف أية وسيلة أخرى من 

 50000سنوات وبغرامة تًتاوح بُت  5وسائل النقل، باغببس من سنتُت إذل 
 .58درىم 500000و

ىذا القانوف حيث يعاقب بغرامة يًتاوح  عقابودل يسلم الشخص اؼبعنوي من  
درىم إذا ثبت ارتكابو ألحد اعبرائم السابق ذكرىا،  1000000و 10000قدرىا بُت 

عبلوة عن اؼبصادرة اليت خوؿ ىذا القانوف للمحكمة مصادرة وسائل النقل اؼبستعملة يف 
هتريب اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، سواء كانت ىذه  ارتكاب اعبريبة يف حالة اإلدانة جبريبة

الوسائل تستعمل للنقل اػباص أو العاـ أو للكراء شريطة أف تكوف يف ملكية مرتكيب 
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اعبريبة أو يف ملكية شركائهم أو يف ملكية أعضاء العصابة اإلجرامية، دبن فيهم أولئك 
 .59 الذين دل يشًتكوا يف ارتكاب يف ارتكاب اعبريبة

اؼبغرب إحدى أكرب الدوؿ اؼبصدرة للهجرة غَت الشرعية ألوروبا، خاصة وتعد  
إسبانيا السيما أهنا سبثل دولة استقباؿ وترانزيت للمهاجرين القادمُت من الدوؿ اإلفريقية 
جنوب الصحراء خاصة من الكامَتوف ومارل ونيجَتيا قبل االنتقاؿ عرب البحر إذل أوروبا، 

غربية، فإف عدد اؼبهاجرين الذين يعيشوف على أراضيها بشكل ووفقا لتقديرات اغبكومة اؼب
ألفا، حيث يتمركزوف يف مناطق األحراش على جبل  40و 25غَت شرعي يًتاوح بُت 

 .60"غوروغو" يف عدد من اؼبخيمات
وعلى الصعيد اؼبؤسسايت فاؼبملكة اؼبغربية ازبذت إجراءين قويُت لتعزيز ىذه 

بإنشاء مديرية لشؤوف اؽبجرة والثاين دبراقبة اغبدود على  القوانُت، ويتعلق األوؿ منهما
 .61مستوى وزارة الداخلية ومرصد اؽبجرة لعلو يساىم يف كبح ىذه الظاىرة اػبطَتة

كاف القذايف يتبٌت وجهة نظر حياؿ ظاىرة اؽبجرة غَت   :: التشريعات الليبيةالفرع الثالث
الشرعية تتلخص يف اعتبار القضية مشكلة إنسانية واقتصادية باؼبقاـ األوؿ، ذبب 
معاعبتها وفق منظور إنساين أمشل وأعم يتعلق ببعد تنموي من أبرز مبلؿبو خلق فرص 

لتوطينهم يف بلداهنم وأف عمل عرب ضخ استثمارات يف الدوؿ الفقَتة اؼبصدرة للمهاجرين 
يتم ذلك من خبلؿ تعاوف دورل واسع، وتعترب إيطاليا من الدوؿ األوروبية األكثر تأثرا 
بتدفق اؼبهاجرين من األراضي الليبية تسعى مع الفرقاء الليبيُت الذين تولوا اغبكم بعد 

لوضع سياسات االنقبلب على القذايف والشركاء األوروبيُت طيلة السنوات األربعة األخَتة 
تنسيقية عامة للتصدي لظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية لكنها دل تقدـ على خطوات جدية 
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وعملية حىت اآلف. فانقساـ ليبيا إذل حكومتُت وبرؼبانُت يتنازعاف الشرعية يف ليبيا حدَّ  
مليوف دوالر  250كثَتا من قباعة أي تنسيق وتفاىم مع اعبانب اإليطارل الذي قدـ 

بلس، وحىت اللحظة دل تَر إيطاليا خطوات جدية من اعبانب اللييب. ومؤخرا غبكومة طرا
قامت حكومة "عبد اهلل الثٍت" بتشكيل اللجنة الوطنية العليا ؼبكافحة اؽبجرة غَت الشرعية 
التابعة لوزارة الداخلية يف اغبكومة اؼبؤقتة الليبية، واليت يعتقد أف ستؤدي دورا ؿبوريا يف 

ة مع اعبانب اللييب نظرا إذل امتبلؾ نائب رئيس ىذه اللجنة للخربة يف التنسيقات الدولي
التعاطي مع اؽبجرة غَت الشرعية وكونو أحد أبناء القبائل الليبية اعبنوبية اليت تسيطر على 
معظم معابر التهريب السرية باعبنوب، ورغم مرور أشهر على تشكيل ىذه اللجنة إال أف 

ث يف التعامل مع ىذه اللجنة بناء على ذبربتها السابقة إيطاليا مازالت تتهيب وتًتي
 . 62اؼبخيبة لآلماؿ مع حكومة طرابلس

 :ةـــخاتم
إف ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية ليست مسألة ظرفية، بل أصبحت مكوف ىيكلي 
فما زالت اآلليات اؼبستخدمة غبد اآلف غَت قادرة على تدبَته بشكل وبد من آثاره 

ى دوؿ اؼبنبع أو الدوؿ اؼبعرب أو الدوؿ اؼبستقبلة. فهذه الظاىرة وانعكاساتو سواء عل
أصبحت تتطلب التعميق يف البحث وفهم أبعادىا واذباىاهتا ونطاقاهتا قصد الكشف عن 
أسباهبا، وبالتارل معاعبتها من جذورىا وليس ؿباربتها، فتزايد ىذه الظاىرة وبشكل ملفت  

استقرار الذي شهدتو معظم دوؿ اؼبغرب العريب كاف مع بداية اغبراؾ العريب وحالة البل
واليت ازبذ منها اؼبهاجروف غَت الشرعيوف دوال معربا للعبور إذل دوؿ أوروبا، ففيهم من 
ينجح يف العبور ومنهم يستقر بو اغباؿ ولو بصفة مؤقتة يف دوؿ اؼبغرب العريب لتدبَت 
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غلوف كل الطرؽ لتلبية مرادىم، بعض اؼباؿ ومن مث مزاولة طريق اؽبجرة الذي بدؤوه، ويست
وىو ما هبعلهم أحيانا يتجهوف لطرؽ غَت شرعية أخرى كتهريب اؼبخذرات وذبارة 

 . األسلحة أو حىت انضمامهم لتنظيمات إرىابية
ذبارة األسلحة"  – اؼبخذرات –إف ربالف ىذا الثالوث "اؽبجرة غَت الشرعية        

عرض دوؿ منطقة اؼبغرب العريب إذل هتديدات أمنية جراء ذلك وانعكس عليها سلبا، رغم 
اآلليات اؼبوضوعة من قبلها للقضاء على ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية واحتوائها، وعلى 
الرغم من عدـ وجود تقديرات رظبية ؿبددة بشأف أعداد اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، تظل 

رير غَت الرظبية والدراسات البحثية مؤشرا أوليا ؼبعرفة حجم ووضعية ىذه الظاىرة اليت التقا
 دل تعد مقتصرة على دوؿ بعينها.     

  ما يبكن أف يوصي بو البحث حوؿ ىذا اؼبوضوع ما يلي : ولعل أبرز     
بع اليت ؿباربة اؽبجرة غَت الشرعية تتطلب على اؼبدى الطويل مواجهة األسباب واؼبنا - 1

تعود إليها، واليت تغلب عليها شروط الفقر وازدياد الفوارؽ وانسداد األفق بسبب تنامي 
البطالة، ومن مث ال مفر من سياسة إمبائية أو اسًتاتيجية اقتصادية اجتماعية تؤدي إذل 
خلق فرص العمل واحًتاـ الكرامة اإلنسانية، وربقيق ىذا اؽبدؼ يتطلب تنمية مستدامة 

ى مشروعات اقتصادية واجتماعية واقبازات ملموسة تسمح باستقرار اؼبواطنُت قائمة عل
 يف أماكن إقامتهم األصلية.

إرساء األمن واالستقرار يف كل من ليبيا بالدرجة األوذل، وكذلك يف مارل والنيجر  – 2
وإهباد حل الستتباب األمن االستقرار داخل ىذه الدوؿ اؼبتوترة واليت تسببت يف ظاىرة 

 ؽبجرة غَت الشرعية والنزوح البشري الذي فاؽ كل التصورات.  ا
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تطوير رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة تنظر إذل التنمية كإسًتاتيجية لؤلمن والسبلـ  – 3
 واالستقرار يف كل اإلقليم اإلفريقي واؼبتوسطي.

اؼبساعدة يف  تفعيل ارباد اؼبغرب العريب ليقـو بكثَت من األعماؿ واألدوار، من بينها – 4
 التصدي للهجرة غَت الشرعية اليت تعاين منها صبيع بلدانو تقريباً.

 الهوامش:
، )القاىرة: دار اؽبجرة غَت الشرعية طبقا للقانوف واؼبواثيق والربوتوكوالت الدوليةأمَت فرج يوسف،  -1

 .21(، ص.2012الكتاب اغبديث، 
اؽبجرة غَت الشرعية يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط اؼبخاطر وإسًتاتيجية ؿبمد غريب وآخروف،   - 2

 .186(، ص.2014، )لبناف: دار الروافد الثقافية، اؼبواجهة
 .82-81نفس اؼبرجع، ص ص    – 3
أضبد رشاد سبلـ، "األخطار الظاىرة والكامنة على األمن الوطٍت للهجرة غَت اؼبشروعة"، يف:  – 4

َت اؼبشروعة، أضبد عبد العزيز األصغر وآخروف، )الرياض: جامعة نايف العربية للعلـو مكافحة اؽبجرة غ
 .211(، ص.2010األمنية، 

ؿبمد ظبَت عياد،"اؽبجرة يف اجملاؿ األورو متوسطي:  العوامل والسياسات"، العادل االسًتاتيجي،  – 5
 .4، ص.2008، ماي 3ع.
  الشرعية وأسباهبا يف منطقة اؼبغرب العريب"، نقبل عن:ؿبمد أمُت سٍت، "مفهـو اؽبجرة غَت  – 6

http://machahid24.com/etudes/10037.html( ،02/6/2015.)  
 .02/6/2008الصادرة بتاريخ  36اعبريدة الرظبية، ع. - 7
 .29(، ص. 2014حامد،  ، )عماف: داراؽبجرة السريةؿبمد غزارل،  – 8
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ؿبمد ؿبمود السرياين، "ىجرة قوارب اؼبوت عرب البحر اؼبتوسط بُت اعبنوب والشماؿ"، حبث  – 9
، الرياض، اؼبملكة العربية 2010فيفري  10-80مقدـ لندوة اؽبجرة غَت اؼبشروعة األمباط اغبديثة، 

 .3السعودية، ص.
 .مرجع سابقؿبمد أمُت سٍت،  - 10

11 – "Sahel : crise alimentaire et nutritionnelle",p.2, 
(http://ec.europa.eu/echo/fiiles/aid/countries/factsheets/sahel-
fr.pdf). 

عثماف اغبسن ؿبمد نور وياسر عوض الكرمي اؼببارؾ، اؽبجرة غَت اؼبشروعة واعبريبة، )الرياض:  – 12
 .24(، ص.2008جامعة نايف للعلـو األمنية، 

 .مرجع سابقؿبمد أمُت سٍت،  – 13
 .نفس اؼبرجع – 14
اغبسُت الشيخ العلوي، اؽبجرة غَت الشرعية عرب ليبيا.. معاناة إنسانية برسم التسعَت، سلسلة  – 15

 .3، ص.2015ماي  11تقارير مركز اعبزيرة للدراسات، 
16 – Dalal Benbabaali, "un espace charniére,le sud algérien et la 
migration subsaharienne vers l’Europe, espace temps", Net 
Travaux ,(10/9/2012). 

 أضبد دياب، "األزمة الليبية وتفاقم اؽبجرة غَت الشرعية إذل أوروبا"، نقبل عن موقع: – 17
 http://www.alhayat.com/Articles( ،08/01/2016.) 

18 – Khadija Mohsen-Finan, "Les défis sécuritaires au 
Maghreb", in : Eduard Solder i Lecha et Laia Carbonell 
Agustin,VIéme Séminaire International sur la Sécurité et la 
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 التراث األثري بين أسس البحث العلمي وسبل الحفاظ عليه

 / قسم العلوم االنسانية/ جامعة الشهيد حمه لخضر التجاني مياطهد/ 

p_tedjani@yahoo.fr 

 ملخص باللغة االنجليزية:

The idea of the transmission of something over time 
is the original meaning of the meaning of heritage, that is, 
the word heritage is a language that holds our language and 
the language of others the meaning of inheritance and 
transport, which is inherited, whatever the successor of the 
predecessor. 
The inheritance is all that is transmitted and inherited 
frequent and acquired the rude after that the meaning of 
the metaphorical metaphor and metaphor until it is often 
called on all the elements of culture that are passed from 
generation to generation 
And the heritage, despite the clarity of the meaning of 
language and terminology, the researcher hardly find him a 
definition only one different scholars in the definition and 
conflict according to science and methods, and became a 
heritage of many definitions of multiple areas of use. 
Cultural heritage, architectural heritage, folklore, Arab 
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heritage, Islamic heritage, cultural heritage, cultural 
resources or cultural cultural assets are said. And in the 
light of another concept that is complementary to it as long 
as it is overlooked. 

 

إن فكرة انتقال شئ ما عرب الزمن ىو ادلعٌت األصلي دلعٌت الًتاث، أي أن لفظة 
الًتاث لغة حتمل لغتنا ولغة غَتنا معٌت التوارث والنقل وىو الشئ ادلوروث أي ما 

 نقلو اخللف من السلف.

عناه وادلوروث ىو كل ما ىو منقول ومتوارث متواتر واكتسب الفظ بعد ذلك م
االصطالحي على االستعارة والتشبيو حىت أصبح يطلق يف الغالب على كل 

 .1عناصر الثقافة اليت تتناقل من جيل إىل آخر

والًتاث رغم وضوح معناه لغة واصطالحا فإن الباحث ال يكاد جيد لو تعريفا 
واحدا فقط فاختلف أىل العلم يف تعريفو وتنازعوه حبسب علومو ومناىجهم، 

للًتاث تعريفات كثَتة  تتعدد بتعدد اجملاالت اليت تستعمل فيو. فيقال وأضحى 
، اإلسالميث العريب، الًتاث ث ادلعماري والًتاث الشعيب، الًتاالًتاث الثقايف والًتا

أو ادلمتلكات الثقافية احلضارية. ويف  احلضارية ردويقال الًتاث احلضاري أو ادلوا
وىو ضرورة احلفاظ على الًتاث الثقايف أغفل ضوء مفهوم آخر مكمل لو طادلا 

وإحياؤه ، إذن مفهوم الًتاث مقًتن مبفهوم احلفاظ عليو وإعادة تثمينو وىدف 
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الكشف عن محايتو واالستفادة من قوتو الكامنة اليت تربز من خالل حتقيق الذات 
 .2وذلك بتواصل اإلبداع فيو وحتمل مسؤولية نقلو لألجيال القادمة

: ىو شكل ثقايف متميز يعكس اخلصائص البشرية عميقة _ تعريف الًتاث1
اجلذور، ويتناقل من جيل إىل آخر ويصمد عرب فًتة زمنية متفاوتة نوعيا ومتميزة 

، تظهر عليو التغَتات الثقافية الداخلية والعادية ولكنو حيتفظ دائما بوحدة 3بيئيا
ينبغي أن ننتقل أساسية مستمرة ولكي منسك بشكل أفضل مبفهوم الًتاث ىذا 

من التعميم إىل التخصيص ولنتخذ من مفهوم الًتاث ومركباتو يف اإلطار الثقايف 
 لًتاث الثقايف إىل ثالثة أقسام:فقد قسم ا 4اال بارزا على ذلكوالعريب مث

_ الًتاث ادلادي: ويعرف بادلباين األثرية وما تكشفو احلفريات، ومبا حتتويو 1_1
كادلدن األثرية وادلواقع التارخيية والعمائر ادي منو الثابت  ادلتاحف مبعٌت الًتاث ادل

يتمثل يف كل  وادلنقولالدينية واحلصون العسكرية وادلنشآت ادلائية والزراعية وادلدافن 
من ادلقتنيات ادلنحوتة وادلخطوطات وادلسكوكات واألدوات الفخارية والزجاجية 

 .5وادلنسوجات

  ما يلي :وينقسم إىل: الالمادي_ الًتاث 2_1

ما قدمو السابقون من علماء وكتاب ومفكرين كانوا  وىوأ_ الًتاث الفكري: 
 شهودا على عصورىم مبدعُت من خالذلا ويشمل ثالثة أصناف وىي:

 السلف من العلوم وادلعارف الدينية . وورث ما -
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يف كافة  اإلسالميالعلوم وادلعارف الطبيعية كعلوم األوائل والًتاث العلمي  -
 رلاالت العلوم.

 الفنون األدبية والزخرفية واخلطية ... -

الًتاث االجتماعي: قوامو قواعد السلوك والعادات والتقاليد اخلاصة مبجتمع   ب_
 ، ويشمل ما يلي:6معُت

 الشعبية واللهجات ... واألمثالادلوروث الشفوي كاحلكايات  -
 والوطنية كاللباس والطبخ  الدينيةالعادات والتقاليد ادلتعلقة بادلناسبات  -
 الفنون الشعبية كالغناء والرقص وادلوسيقى واألىازيج... -

ومن ىنا صلد أن تنوع الًتاث يعطي لو تعددا وتنوعا يف ادلفاىيم حبيث نستطيع 
 : 7القول أن

  الًتاث ىو شغل ثقايف يعكس اخلصائص البشرية وظاىرة أساسية لوجود
 يف ىذا السياق اإلنسان دون إمهال مصطلح الثقافة 

  أن الًتاث إصلاز اجتماعي ينتسب إىل ادلاضي يف صورة سلتلفة سواء أكان
ذلك علميا أم فنيا، وينضوي ذلك يف مجيع أشكال التعبَت الثقايف ادلادي 

 ولالمادي.

ورغم ترادف مفهوم الثقافة والًتاث الثقايف إال أنو ديكن للمرء أن يتبُت فيها 
 .8العناصر األخرى اليت تضمنت مفهوم الثقافةعناصر الًتاث شليزة عن 
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_ مفهوم احلفاظ على الًتاث الثقايف:  يتمثل احلفاظ يف رلال الًتاث احلضاري 2
داللتُت متكاملتُت، فالداللة األوىل يقصد باحلفاظ معٌت احلماية واحملافظة على 

ما وصلتنا دون وادلعامل وادلواقع التارخيية واإلبقاء على الشواىد الًتاثية ك اآلثار
وختريبها وذلك ألهنا ال تغيَت ديس جوىرىا واحليلولة دون سرقتها وهنبها  تعديل أو

، 9تتزايد وإمنا تتناقص بإستمرار نتيجة اإلتالف والنهب وحركة التنمية احلديثة
ومعٌت احلفاظ يف الداللة الثانية ىو إحياء ذلك الًتاث باعتباره خلفية للمكون 

لكشف عنو وصيانتو وترميمو وفق األساليب العلمية ومجعو الثقايف عن طريق ا
وإبرازه والتعريف بو ودراستو ، ويف مقدمة ذلك حصره وتسجيلو ليصبح الثر 
معروفا ومفصال وعميق ادلفهوم بل يف بعض احلاالت البد من إعادة توظيفو 

 .10توظيفا نافعا وتشجيع إعادة اجليد منو

بدخول يف العصرنة احلديثة وادلشاركة يف  إالق إن أمهية الًتاث الثقايف ال تتحق
من خالل احلداثة وكل ما استوعب  إالتتحقق فعال  مسَتة ركبو ألن األصالة ال

  حتتاجنعيش يف رلتمعات  أنناادلرء معطيات العصر يف ىذا العامل بقدر ما ندرك 
العلمية والتقنية كشكل معاصر لًتاث ادلستقبل حبيث نسعى  بأسباب لألخذ

 أمناطالثقافية يف خضم عامل صاخب تطغى فيو  والذاتيةللحفاظ على اذلوية 
 التفوق واالنتشار والظهور. أسبابالثقافات اليت أتيحت ذلا كل 
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_ آليات وسبل احلفاظ علة الًتاث الثقايف: إن احلديث عن احلفاظ يعٍت تناول 3
ادلختصة  األجهزةتضطلع هبا  أنياسات والتشريعات والربامج اليت ينبغي الس

 الدولية. أووادلؤسسات الثقافية والعلمية احلكومية 

 _ تقدير أمهية الًتاث وحتديد عملية احلفاظ:1_3

االختصاص وذوو ذوق  أىل إىلحيتاج  األمرالن  أدائهاتعترب ىذه ادلهمة صعبة يف 
وعلوم  اآلثاربتاريخ الفن وتاريخ العمارة وعلم  كاإلدلاموخربة يف رلاالت عديدة  

 اذلندسة وختطيط ادلدن وغَتىا من العلوم.

 ىي كالتايل: 11الًتاث البد من وضع معايَت أساسية ألمهيةالتقدير اجليد  وإلعطاء

  معيار القيمة اجلمالية: الذي يتمثل يف الذوق السليم وانطباع مهم يستند
 خلفية ثقافية واسعة. إىل
  معيار القيمة التارخيية: واليت تتمثل يف ادلعرفة العميقة مبقدار ما يعرب عنو

 معُت. إنساينادلعلم التارخيي لنشاط 
  معيار القيمة العلمية: وتتحقق يف الغالب من خالل ما ديكن تقدديو من

 جملال.معارف نادرة تدل على تطورات تقنية وفنية تفيد الباحثُت يف ىذا ا
  معيار القيمة االجتماعية: تتجلى من مجيع اخلصائص اليت تضفي على

الدينية حيث يصبح ادلعلم مزارا لكثَت  كاألمهيةاجتماعية معينة   أمهية األثر
 .12عربة للماضي أوالوطنية كرمز  األمهية أومن الناس 
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 يعترب مصطلح احلفاظ مصطلحا عاما_ سبل احلفاظ على الًتاث الثقايف: 2_3
تقًتن بو وان حيدد ادلصطلح  أنبتحديد نوع عملية احلفاظ اليت ينبغي إال يفهم  ال

 : 13لكل حالة من احلاالت  وابرز عمليات احلفاظ ما يلي

احلفاظ: وىو مصطلح عام يشمل مجيع النواحي ادلتعلقة حبماية  - أ
، وتشمل مهمة احلفاظ عملية الصيانة األثريةادلعامل التارخيية وادلواقع 

والظروف ادلرتبطة بو وىكذا صلد أن مصطلح   األثر ألمهيةتبعا 
استخداما من كل العمليات  وأقدموامشل  أىماحلفاظ يف مدلولو 

 ، وللحفظ مفهومان مها: 14األخرى

واحملافظة لغة: احلفاظ، احملافظة على العهد واحملاماة على احلرب ومنعها من العدو، 
 . 15تعٍت ادلواظبة على األمر

ادلشتقة من  conservationاصطالحا: كلمة احلفظ تعٍت باللغة االصلليزية 
واليت تعٍت الصيانة واحلفظ والعالج، وقد  conservatioالكلمة الالتينية 

ظهرت ىذه األعمال الًتميمية اخلاطئة اليت كان يقوم هبا ادلرشلون يف ادلاضي دون 
أسس علمية حتفظ لألثر طابعو األصلي وقيمتو الفنية واألثرية، وقد أطلق على 

 . restauration16ىاتو األعمال مصطلح الًتميم 

احلياة الثقافية يف أوروبا وجهة نظر تنادي  سادت 19و  18وخالل القرنُت 
باحملافظة على الًتاث، وأن تكون أعمال الًتميم موجهة لعالج األثر من التلف، 

 . 17دون أن يفقد شيء من قيمتو األثرية
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اليت كانت تطلق على البيت  conservatory، كلمة 19ظهرت خالل القرن 
تتطلب احملافظة عليها من االنقراض، أو احلديقة اليت تضم النباتات النادرة اليت 

، كما صلد كلمة أخرى بالفرنسية conservationوىي تقًتب من كلمة 
أطلقت على معهد  conservatoireم  1879ظهرت ألول مرة سنة 

 .    18ادلوسيقى الذي يهتم باحملافظة على الًتاث ادلوسيقي األورويب

 antiquitéأخذ مصطلحة صيانة اآلثار  19ومع بداية القرن 
conservation  يطلق على األعمال والدراسات اليت يقوم هبا ادلختصون يف

صيانة اآلثار وعالجها من مجيع مظاىر التلف وصيانتها وفق أسس علمية من 
 .  19خالل حتديد خصائصها الفزيوكيميائية

مازال مستخدما جنبا إىل جنب مع  restaurationومع ذلك فإن مصطلح 
بالرغم من اختالف ىذين ادلفهومُت عند الفرنسيُت  conservationمصطلح 
 واالصلليز.

الصيانة: من ادلعروف أن ادلادة األثرية حتمل قيما فنية ومجالية،  - ب
واذلدف من الصيانة ىو الكشف عن ىذه القيم وكذلك محايتها 

طبقا دلا اقره القانون وأوصت بو ادلواثيق الدولية إن رلال صيانة 
مد فقط على ادلهارة اليدوية واخلربة الفنية فحسب وترميم اآلثار يعت

لكنو يعتمد أيضا على شىت العلوم والتكنولوجيا اليت تساعدنا على 
صيانة األثر وترميمو، وذلذا ديكن القوا أن كل أعمال الًتميم ادلختلفة 
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، وتعرف الصيانة كما 20وصيانة اآلثار ىي عمليات علمية وتنفيذية
 يلي:

يصون، صونا وصيانة، صائن، مصون: أن نقى شيئا أو ثوبا، لغة: تعٍت صان،  –
الشيء: حفظو يف مكان آمن ) صانت جواىرىا يف ، وصان الشيء صونا وصيانة

 ادلصرف (.

 عرضو أو ضلوه: ) محاه ووقاه ( يصونون بالدىم من األخطار.    

 صائن: حافظ دلالو، صائن عرضو، حام متعهد.    

ة من اخلشب أو ادلعدن أو غَتىا تصان فيها ادلالبس صواُن: مجع أصونو، خزان   
 أو الكتب ...إخل.

أما تعريفها حسب القاموس فهي عملية احلفظ وإبقاء التحف واللقى على نفس   
 .21احلالة اليت كانت عليها أو وجدت فيها

اصطالحا: الصيانة ىي رلموعة االحتياطات ادلتخذة من أجل اإلطالة يف حياة  
ة أو التحف الفنية، مع تفادي تلفها الطبيعي أو الناجم عن االصطدام ادلواد األثري

العفوي، وتنقسم الصيانة إىل نوعُت: عالجية تعمل على إصالح التلف ادلسجل 
 .22أو الظاىر، وأخرى وقائية تعمل على تفادي أسباب التلف
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والصيانة بالتحديد ىي خلق وسط حفظ حيوي مالئم. والعمل على استقراره، 
والتقليل من التلف والتآكل الذي تتعرض لو ادلقتنيات والتحف والوثائق ادلعروضة 

 .23أو ادلخزونة مع مراقبة حالة حفظها باستمرار

 إضافاتبناء ادلوقع على حالتو السابقة دون  إعادةوىو عملية الًتميم:  -ج
 مواد جديدة. إدخالجتميع العناصر القائمة وعدم  وإعادة

الستخدام مغاير دون االستخدام  األثر ليتالءمعملية تعديل التكييف: وىو  -د
وان يكون _  أمهيتولدرجة كبَتة من   األثرينتقص  ال أنوشرط التكييف  األصلي

 .24ادلوقع يف حالة اقتصادية دتكنو من االستمرار  إلبقاءالتكييف _ ضروري 

يقع  وإمناادلعنية يف الدولة فقط،  األجهزةاحلفاظ على الًتاث الثقايف ليس مهمة  إن
 إتالفواحلفاظ عليو، وال ينحصر  بأمهيتوعلى عاتق اجملتمع يف رلملو حىت يعي 

انتشر الوعي بُت الناس والتعاون حبماس وروح  إذا إال أنواعهاادلواد الًتاثية بشىت 
  احلفاظ إىلمسؤولية مع اجلهات ادلختصة فيما تقوم بو من برامج ومشاريع هتدف 

تكثف اجلهود التعليمية والًتبوية يف رلال نشر الوعي الًتاثي  أنكما ينبغي 
 الرأيالتغيَت ادلطلوب لدى  إحداث إىلوالتواصل بانتظام وما تبعو حىت نصل 

 العام.

يكتمل دون مفهوم احلفاظ  مفهوم الًتاث مهما توسعنا يف احلديث عنو ال أن
وحكمتها وحسها  األمةموروث تكمن يف انو ديثل  األساسيةفقيمة الًتاث 
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بو تستعُت على  الذي ورثتو من ادلاضي و األساسياجلماعي وعامل وحدهتا 
 ونظرهتا للمستقبل.تشكيل وعيها للحاضر 
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 العثمانية الضبط في أيالة الجزائرو  الرقابة

 / تيزي وزوجامعة مولود معمري / د/ نبيلة بن يوسف

يف الشماؿ االفريقي؛ بنو مرين يف اؼبغرب  ظهرت إماراتاؼبوحدين  بعد اهنيار      
اؼبغرب العريب يف منطقة  كاغبفصُت يف تونس كالزيانيُت يف اعبزائر، كتشتت القول عرض

بداية القرف السادس عشر للميالد إىل اعتداءات صليبية استعمارية، ككاف السبانيا اليد 
ىل ىلها إكفرار أ ـ25:3السيما بعد سقوط االندلس عاـ  الطويل يف اشعاؿ فتيلها

د فعل اجيايب ظهرت حركة جهاد سباف، ككر  ت مالحقتهم من طرؼ اإلاؼبغرب العريب، فتم
يئة تصدت لغارات القراصنة األكركبيُت على مسلمي االندلس الفارين إىل حبرية جر 

طرابلس كتونس  ؛ربديدا بالد اؼبغرب العريب ،السواحل اعبنوبية للبحر األبيض اؼبتوسط
"عركج" ك  اكاعبزائر كاؼبغرب األقصى. من أشهر ؾباىدم اغبركة البحرية اإلخوة برباركس

 البحر اؼبتوسط ما دف  باعبزائر االستنااد مهما ؼبا "خَت الدين" اللذاف ذاع صيتهما يف
ىذه الفًتة  كيفاجتاح االسباف جهتها الغربية، كمل يًتدد اإلخوة يف تقدمي اؼبساعدة كالعوف، 

مرباطورية ل اإلعياهنا لتزيد قوهتم يف ظيالة عثمانية فقبل أعرض على اعبزائر أف تكوف إ
 .اإلسالمية العثمانية

بعد سقوط  مرباطورية العثمانية خليفة اؼبسلمُت اعبديدةإىل اإلبعد انضماـ اعبزائر       
سالمية من انقسامات ليو األمة العربية كاإلإاػبالفة العباسية على يد ىوالكو، كما آلت 

األثر الكبَت يف تقبٌّل فكرة االنضماـ اليت دخلت صاحب دم ائالتشابو العقكتشتت، كاف 
 افور التنظيممأف تفرض رقابتها كتضبط ـ، كأصبح لزاما أ2629 حيز التطبيق عاـ

 كعليو تكوف اشكالية البحث كاآليت; ،يالتها اعبديدة اعبزائرالسياسي كاإلدارم يف إ
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ا ىي صيغ الرقابة كالضبط اليت استعملتها الدكلة العلي ة يف إيالة اعبزائر طيلة الثالث م
، كإىل أم مدل كانت صيغ ناجعة لفرض ـ( 2941إىل  2629قركف كاثنا عشر عاما )

  ؟على اإليالة السيطرة 

 ;الفرضيات

كلما زادت قدرهتا على التحكم  ػػ كلما زادت قوة السلطة العثمانية عسكريا كماليا،
 .كمراقبة الوض  يف اعبزائر

، كيف صاحل استمرار يمن كالنظاـ احملل  ا يف صاحل األػػ الرقابة كالضبط يف اعبزائر كانت
 مرباطورية العثمانية.االرتباط باإل

 ونتبع في تحليل الدراسة المنهج التاريخي 

 اليت تعاجل اؼبوضوع قيد الدراسة ستكوف على النحو اآليت; المحاور

 ظركؼ التدخل العثماين كانضماـ اعبزائر إىل السلطنة العثمانيةػػ 

 ػػ الرقابة كالضبط يف اجملاؿ السياسي 

  اجملاؿ اإلدارمػػ الرقابة كالضبط يف 

 الرقابة يف اجملاؿ اؼبايلػ 

 ػػ الرقابة العسكرية. 



 مجلة دورية دولية محكمة                                           مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 166  13العدد 
 

 ػػ اػباسبة.

I   وانضمام الجزائر إلى السلطنة العثمانية التدخل العثمانيظروف ـ:  

 كما يبزغ الشهاب يف الليلة الظلماء فقد مدا يدبارباركس  خوة قد بزغ صيت اإلل       
فريقي السيما إىل تونس كالفارين إىل الشماؿ اإلندلس العوف للمسلمُت اؼبطركدين من األ

يف البحر األبيض  فريقي لصد سطوة القراصنةالشماؿ اإل يد العوف ألىايل اكاعبزائر، كمد
كخَت الدين بسيفاف من سيوؼ اإلسالـ لشهامتهما  كج، حىت لقب عر اؼبتوسط

مل تكن اعبزائر تتعرض لالعتداءات القو ية لوال  كحرصهما على دحر األعداء الكفار.
 .2مارات مفككة متصارعةم أصاب دكلة بٍت زياف ؼبا صارات إالتشتت الذ

 
لكن  فريقي لصد اؼبسيحا بوجوب تأسيس دكلة يف الشماؿ اإلكاف عركج مقتنع       

 رغم أفىي اؼبكاف الذم يتخذه حصنا،  املكليست تونس اغبفصية اليت على رأسها 
لكن ، مقابلها غنائمالتونسية قلعة حلق الوادل  اـ على اعطائهم2624كافق عاـ  ملكها
ساعدة كال تعرؼ على رأسها اؼبىل إربتاج خوين ألهنا يف كقت ىي اؼبطلوبة عند األاعبزائر 

  ساللة ربكم.
 كمن أسباب سهولة غزكىا من طرؼ االسباف نذكر ؛       

مارات عديدة اليت انقسمت على نفسها كتشتت إىل إ يف اعبزائر افأ ػػ ضعف دكلة بٍت زي
 بعد التكالب على السلطة، كحب اؼبلك كالنفوذ.



 مجلة دورية دولية محكمة                                           مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 167  13العدد 
 

خبار لذؿ كاؼبهانة كنقل األالقابلة  ل ب ػػ قوة اعبوسسة ك كجود النفوس اؼبيتة كالضعيفة
 كأىلو. كمساعدة األعداء، يف انتظار مقابل مادم أـ كعود قد ال تتحقق أبدا ػبائن أرضو

)أين كاف يستقر عدد كبَت من مسلمي دبنطقة كىراف غرب اعبزائر احتل اؼبرسى الكبَتف
 سنةاألندلس اؼبطركدين( من طرؼ اإلسباف اغباقدين كالناقمُت بعد ضبلة عسكرية 

أعدىا اؼبلك  بقيادة "غونزالو سيسنَتكز"، كارديناؿ اؼبلوؾ الكاثوليكـ، 2616
ذبح أربعة  ،3، كارتكب اعبنود فيها ؾبازر رىيبة :261مام  27"فرديناند" بتاريخ 

 ىل اسبانيا.لم كسيق كثَت من اؼبسلمُت كعبيد إمس آالؼ
كاف قبم اإلخوة باربركس ساطعا خيًتؽ اآلفاؽ كانتصاراهتم اؼبتتالية على القراصنة           

كقد حاكلوا  ،4قطاع الطرؽ البحرية السيما اإلسباف يف حوض البحر األبيض اؼبتوسط
باءت ؿباكلتهم األكىل بالفشل ، ك ربرير مدينة جباية من احملتل ؼبا استناد مهم عقاؿ اؼبدينة

أم تآمر ذكم النفوس  ؛ألسباب ىي نفسها األسباب اليت سهلت دخوؿ اإلسباف
كاف ىذه اؼبرة التآمر  ك الضعيفة م  األعداء ألجل أىداؼ شخصية كبصرىا يف السلطة، 

 م  بٍت عباس.
الواق  يف حلق الوادم بتونس إىل مدينة  امل ييأس اإلخوة باربركس كحو ال مركزمه       
بعد أف شنوا ضبلة عسكرية على اإليطاليُت اعبينوة الساحلية يف شرؽ اعبزائر جيال 

كبوي  عركج أمَتا عليها من طرؼ السكاف، ككانت فكرة التحرير ؽبا بعد  ،اللذين احتلوىا
األقرب من مدينة جباية عوض حلق الوادل التونسية ديكن ؽبم  ايالفتكتيكي ػػ حريب، 

 .حبراؿباصرة االسباف من خالؽبا برا ك 
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شر انتقاـ من  "خَت الدين باربركس"كقبل اغبملة لتخليص جباية من االحتالؿ انتقم 
 الؼ منهم.  ؼبا ىام على جزر البليار كأسر اآلاالسباف 

ـ كحاصرىم 2625سباف لتحرير مدينة جباية عاـ نضم عركج ضبلة جديدة على اال     
برا، ككررىا بعد عاـ لكن نفاذ الذخَتة كعدـ قبوؿ األمَت اغبفصي بتونس تزكيده 
مها)للخوؼ من غضب االسباف عليو(، لكن ىدية السلطاف العثماين جاءت يف كقتها 

وض مقابل ىدية شبينة أرسلها عركج للسلطاف بعد قباحو يف مدينة جيال، كلكن ع
اليت اشتكى أىلها  ـ2627عاـ  التو جو إىل جباية كانت الوجهة إىل مدينة اعبزائر

لألخوين بارباركس استبداد كقهر االسباف اؼبتمركزين يف قلعة البنيوف ؽبم، كانوا ناقمُت 
، أك ما ديسى يف اعبزائر بربج الفنار اؽبواف من قادة قلعة البنيوفك  كضاع كعلى الذؿعلى األ

 ؿ; قاؿ مارمو 

مدينة الجزائر في عهد سليم كانت تمول الحصن،  " إن  
ن الجنود االسبانيين  أي حال من األحوال أال تتصور ب

الحصن ال يبرحونه والمدينة هي كانوا قابعين داخل هذا 
د إلى المدينة قرب ما يمكن منهم فنزول الجنو األ

هانة لكل السكان وابتزازهم لبعض األشياء كان يشكل إ
"...4. 

سبكنت اغبملتُت الربية كالبحرية من قهر األعداء فيها، كبوي  عركج أمَتا على اؼبدينة من 
، فراح حييك اػبطط ليبعده عن اإلمارة 6طرؼ سكاهنا، كذلك ما ضايق "سامل تومي"

ىل القرب بعد اغتياؿ غادر يقاؿ يف اغبماـ يـو اعبمعة كيقاؿ يف لكن تفطن عركج قاده إ
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ككاف عركج قد باغت " كارا حسن" الًتكي من حصن شرشاؿ حىت  قصره "قصر اعبنينة".
 ال يكوف منافسا لو.

ىؤالء  ف  اؼبدينة ككبار ذبارىا كعقاؽبا، ألمل يشف  لعركج بسالتو كمساعدتو ألىل       
ثارت ثائرهتم من جراء ما يركنو من غرابة من اجملموعة اغبربية اليت يًتأسها عركج كاليت مل 

ىل ضبالتو فأصبحوا من رجاالتو، أىل إقوياء كاف يضمهم األاعات من تكن جنودا بل صب
خيططوف  جعلهمعراضهم فاهتم كخوفوىم على بضائعهم كعلى أاعبزائر مل تعابهم تصر 
لحوف الثائركف، كيف كقت صالة اعبمعة حاصر رجاؿ عركج لطرد عركج كفشل اؼبس  

 يف الشوارع. رموىارؤؤسهم ك  والحُت كقطعباؼبس   وااؼبساد، كأمسك
مدينة صحاب السلطة استمر خوفا على مكانتهم فكاف دكر "ضبيد العيد" ملك كقلق أ

 ـ.2628تنس يف جواف شلف كاحتل عركج  مدينة تنس، كالتقيا اعبيشاف يف سهل
الثالث باالستيالء على العرش بالقوة  ضبوبعركج ؼبا قاـ أبو  تلمسانىل كاستناد أ

خَت تآمر عليو ؿباكال ارجاع أبا زياف العرش، لكن ىذا األستطاع عركج التغلب عليو ك ا
الثالث فقد  ضبوبو طرده من تلمساف فما كانت هنايتو إال   القتل من طرؼ عركج. أما أ

عركج، قتل كىو يقاتل ببسالة على شنوا ضبلة كانت القاضية فراح يتحالف م  االسباف 
 كطيفكبيد كاحدة ألف  األخرل قطعت ؼبا استعصى عالجها، كفصل رأسو عن جسده 

الـ سطق أكركبا، استشهد كىو جياىد من أجل إخراج أعداء اإلاسبانيا كعديد من منابو 
 ربعُت عاما. من اعبزائر اؼبسلمة كعمره يناىز األ

دينة اعبزائر، استطاع خَت انية اليت استهدفت مكبعد استشهاد عركج كصد اغبملة االسب
ىل الدكلة العثمانية حىت سبدىا بيد العوف يف إاالنضماـ  بأمهيةعياف اعبزائر الدين أف يقن  أ
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العدة كالعتاد كالدعم اؼبعنوم، بعد ما ؼبس قلة العتاد ككثرة اؼبتآمرين عليو من اغبفصيُت 
 كبعض أمراء الزيانيُت.
ضركرة التحالف كالتشابو العقائدم كما ذكرنا يف مقدمة الدراسة كاإلحساس باػبوؼ ك 

كبوي  خَت الدين  ياف يوافقوف على عملية االنضماـ إىل السلطنة العثمانيةجعل األع
 . 7بارباركس حاكما

II :ــ الرقابة والضبط في المجال السياسي 

ياالت اؼبغرب العريب عامة مراحل عديدة إلقد عرؼ اغبكم الًتكي يف اعبزائر ك       
تغيَتات السياسية كاإلدارية اليت الاختلفت يف بعض طرؽ تسيَت شؤكف البالد، كلعل  كثرة 

عرفتها اؼبنطقة لداللة قاطعة على أف األكضاع السياسية مل تكن مستقرة، كيف حالة 
دكا حلوال لتنظيم مستمرة من االضطراب، ككاف على السلطاف العثماين كمستشاريو أف جي

جعلها خاضعة فعلي ا للباب العايل، لذلك كانوا يضعوف على رأسها حاكما البالد ك 
يف ؾباؿ  ت اعبزائر يف نظاـ حكمها بعهود أربعةر  ماختلفت تسميتو من فًتة ألخرل. فقد 

 ىي ; الضبط السياسي

 م(1587ــ  1518لربايات: ) البايـ عهد 1
زائر مر حكم اعبأبارباركس ف اسند السلطاف سليم األكؿ إىل خَت الدين أ ذتبدأ الفًتة من

تسعة كتداكؿ على حكمها يف ىذا العهد  األمراء،مَت لربام أم أالبام ماكبا لو لقب 
 .ابايلرم باي عشر
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ضبد بن القاضي ر مدينة اعبزائر مركزا لو، كعُت أعُت خَت الدين حاكما كاختا     
ا ػ سلطانػػ ينحدر من عائلة ايب العباس الغربيٍت عامل من علماء الشريعة كالفقو ػػالغربيٍت 

 ،من اعبزائر عبهة الشرقيةا يف دبنطقة القبائل( جبل كوكو)على مقربة من نات ايراتن على
اكالت ييأس من احملالذم مل  االحتالؿ اإلسباين اغبكاـ يف ىذه اغبقبة دبطاردةكاىتموا 

 . ء اليت أغبقت بأساطيلوغم اؽبزائم النكرار 
ىل إألغراض شخصية ؿبصورة يف الوصوؿ  الدسائسكمل يسلم ىذا العهد من       

ضبد ابن القاضي على خَت الدين بعدما استميل من سلطة كاالستحواذ عليها، ؼبا ثار أال
بعد ستة سنوات قضاىم  ال  كمل يتمكن خَت الدين من العودة إىل اؼبدينة إ عداءاألطرؼ 

كظلم ابن القاضي ألىل اؼبدينة ىو الداف  الذم جعلهم . شرؽ اعبزائر جيالمدينة يف 
كقضى على  ،ـ2638عاـ  ؾبدداسلطانو على اؼبدينة  ، فاستعاديستنادكف خبَت الدين
ـ ىدمو كردـ البحر بُت الربج كالساحل مكونا رصيفا يشكل :263برج الفنار يف مام 

شرشاؿ  مدينة باف بعد هتدمي حصنهم كشنوا ضبلة علىسميناء اعبزائر اغبايل. كانتقم اإل
 سبافلنادهتم كطرد اإل ىلها كلكن خَت الدين اؼبلقب بأمَت البحار ىم  أكقتلوا الساحلية 

 .منها
كلبسالة خَت الدين باربركس ككفاءه لإلمرباطورية العثمانية عُت كزير البحرية العثمانية عاـ 

 استخلف مكانو "حسن آغا". ، ك كراح إىل االدارة اؼبركزية ـ2646
صاحل "لربام  ماـ على يد الب2666التفوؽ العسكرم ربرير مدينة جباية عاـ  كختم     
يف نفوذ السلطة الًتكية يف اعبزائر السيما  ديد  حيقق الوحدة ك أف  استطاعالذم  "،رايس
 .8اعبزائرم نوباعب
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ربل كبعد طردىم اعبزائر يعلو خارجيا ؼبشاركتها يف معارؾ كضبالت ك صيتكبدأ       
ىم من يعينوف باشوات تونس كطرابلس اعبزائر لربايات  بامصبح لإلسباف من تونس أ
 عن الدكلة العثمانية.

لربايات كانوا رياس حبر، عملوا على مطاردة االسباف كالقراصنة اؼبًتبصُت  معظم البام
 قليم اعبزائر جغرافيا كسياسيا.من األندلس، كقد استطاعوا توحيد إن باؼبسلمُت اؼبطركدي

بل أعداء الداخل من جراء التطاحن حوؿ  ،إال  االسباف أعداء للحكاـمل يكن      
السلطة كالنفوذ من جهة، كأعداء من اػبارج كالدكلة اغبفصية بتونس كالدكلة السعدية يف 

مراكش، لكن استطاع حسن  مدينة ىلإ مهااؼبغرب اليت شنت حصارا على تلمساف لتض
 باشا اسًتجاعها.

، مل خيلو بيت جزائرم العبيدكديكن إضافة نوع آخر من األعداء لألعداء اؼبذكورين كىم 
كثر انتشارا يف مدينة اعبزائر جلهم من أمن عبد أك أكثر خيدمو، ككانت ذبارة البشر 

، كيعيشوف يف مذلة إال  اللذين  أسرل اغبرب من اؼبسيح، ال يتلقوا إال  قوتا كاحدا يف اليـو
شداء. كاػبوؼ منهم اذا اجتمعوا يوما كقرركا أسياد ميسورين كغَت أسعفهم اغبظ يف أ

 العصياف كالتمرد.

رم ضخم كقوم، يطلب منو زبليص السفن حب يف ىذا العهد كاف للازائر أسطوؿ       
لطنة العثمانية تستفيد من قراصنة كتدف  االتاكات مقابل ذلك، فكانت السكركبية من الاأل

فكاف تاكات كثَتا، كلذلك ال ديكن االستغناء عن اعبزائر اليت تذر خَتا كبَتا. تلك اإل
اؼبنتشرة يف كل مكاف السيما  اختيار اغباكم من اإلدارة اؼبركزية كالرقابة من خاللو كأعينو
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ىل اعبيش كؼبا ظبح إمل يكن ذكم األصوؿ اعبزائرية يسمح ؽبم باالنتماء  اعبيش، إذ يف
 .ـ 2679هنت حكمو يف اعبزائر عاـ دبرت ضده مؤامرات أ "حسن باشا"لبعضهم 

 

 كاف ىذا العهد اىتماـ اغبكاـ فيو بصد االعداء االسباف، كالتحالف م  العثمانيُت كعدـ
 اػبركج عنهم كالوالء للسلطاف.

 م: 1659إلى  1587عهد الباشاوات 

 من استبداد اغباكم كتشبتو بالسلطةمن انفصاؿ اعبزائر عنها ية ؼ الدكلة العل  زبو      
فلذلك كيف عهد الباشوات حددت السلطة بثالث  ،صل تركيمن أف كاف إحىت ك 

ربديد سنوات اغبكم حىت ال يزيد ىل إاقات من السب  كمهذا الشكل تعد سنوات للحكم، 
 بإلغاء نظاـ البام فارماف التارب كاالستبداد بالسلطة. كقد أصدر السلطاف "مراد الثاين"

; لربايات كاستبدالو بنظاـ الباشوات. يدار اغبكم دبساعدة اللانة االستشارية اؼبؤلفة من
 ككيل اػبرج، اػبزناجي، خوج اػبيل كاآلغا. 

( ـ:269-2698" )دايل أضبد باشا"كأكؿ باشا عُت طبقا ؽبذا التنظيم اعبديد ىو 
 متتاليتُت منهم من شغل اؼبنصب ؼبرتُت اكتداكؿ على ىذا اؼبنصب أربعة كثالثوف حاكم

 إبراىيم" ت يف اعبزائراو الباش ه، ككاف آخر (ـ 2727- 2724)"حسُت الشيخ"مثل 
 (.ـ :276 - 2767" )باشا
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ف كل حاكم يعمل إال  أف ىذا التحديد الزمٍت مل يكن يف صاحل البالد كعبادىا أل      
 ثراء نفسو قبل رحيلو دكف االىتماـ حباؿ البالد كأىلها بل إغراقهم يف الضرائبعلى إ

 .كمتاىات اإلفالس
 أك 8سلطة األوجاقزادت الصراعات على السلطة فقد عانوا من يف عهد الباشوات 

قد اشتعلت نَتاف ثورة كربكمو كمقاكمتو لنفوذ السلطاف العثماين، ك  وانمجلس الدي
)من أب تركي كأـ جزائرية كانت فًتة سبيزت بزكاج اعبنود  9الكراغلةمارة ـ ربت إ2744

عاز الوالة عن ا ـ(، ؼب  26:7 عاـيات أم اعبزائريات السيما االنكشاريُت بالنساء احملل  
على السلطة. كمل تكن  21انتهى األمر بسيطرة الرايس"علي بتشيٍت"دف  مرتبات اعبنود 

تلك الثورة الوحيدة بل شبت نَتاف ثورة أخرل ؼبا أخلف السلطاف الًتكي كعده بتعويض 
خسائر األسطوؿ اعبزائرم الذم استدعاه شخصيا للحرب يف مياه البحر األدرياتيكي، 

 ت الثورة اعبزائر ىز  

حىت اعبزائريُت تطاع اعبيش االنكشارم أف ينقض على السلطة كاسمعا، كالباب العايل 
هى بذلك عهد تكانىايل، الباشاكات اللذين انصرفوا عن األ ثناء صراعو م ناصركه أ
 الباشوات.

كاف اعبيش االنكشارم أداة ؾبد السلطة العثمانية كبقاءىا على امتداد قركف من        
السلطاف العثماين كال حرفة إال  اعبهاد، كيف  ال  الزمن فال يعرؼ اعبندم االنكشارم أبا إ

نفس الوقت كاف ىو قائد كثَت من االنقالبات مبقي على دام كبام كآغا كطارد آلخر 
 بالعزؿ أـ القتل أـ االنقالب.
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 (م1671ــ1659عهد األغوات )

اليوليداش قائد ؼبا أصبح ية، العثمانية الفعل  مثلت ىذه الفًتة القصَتة غياب السيادة       
من قادة اعبيش الربم خيل  الباشا كيعوضو بقائد من فئتو، كذلك ما ىو إال  انقالب على 

صبح الديواف اؼبتألف من كبار أ . كبعدىا22الباشا اؼبعُت من طرؼ السلطاف العثماين
اؼبنتدب للحكم بعدما كاف  الضباط االنكشارية ىو الذم يقـو بانتخاب "اآلغا"

حددت السلطة فيو ؼبدة شهرين  ىو صاحب التعيُت األكؿ كاألخَت. العثماينالسلطاف 
ت أجواء فقط لعلها يف تاريخ النظم السياسية كتسيَت دفة اغبكم مل تكن ؽبا سابقة، عم  

غا التخلي على عدـ كجود االستقرار كعدـ رغبة اآلاالضطراب كالفوضى يف ىذا العهد ل
غتياالت ومات، ككثرت اإلكاشتدت اػبص السلطة آلخر، نسات خيوط اؼبؤامرات

الغادرة، كقامت التكتالت داخل القوة العسكرية "االنكشارية" فبا ظبح بالتكالب 
ف قادة القول البحرية األكركيب على اعبزائر، فبا جعل اعبزائريُت كالسلطاف العثماين يؤيدك 

قط  األغوات لكل  ثناء صراعهم م  اآلغوات، كاستياء السلطاف العثماين من"الر ياس" أ
 صلة باالستانة.

س ؼبا انتفض األىايل كثاركا فكانت هناية حكم أفاضت الكأككانت ىي القطرة اليت       
من الذم داـ عهده عدة سنوات قتل أثناء ىذه الثورة  "اآلغا علي"اآلغاكات، آخر آغا 

ديواف كجاء حد أف يصبح آغا البالد، فاجتم  ؾبلس الطرؼ رياس البحر، كمل يقبل أم أ
ك رمضاف كشعباف  خليلربعة فقط كىم د. كلقد تداكؿ على حكم اآلغاكات أبنظاـ جدي

 كعلي آغا على التوايل.
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 (:م 1830- 1671)عهد الدايات  
 اغبياةتعٍت الدام يف اللغة الًتكية الزعيم، كقد اتفق الديواف على جعلو حاكما طيلة       
ىل ابنو من بعده، كعليو أف يتوىل تنفيذ أكامر كتعلميات الديواف، إث اغبكم ف يور  دكف أ

دايا  طبسة كعشرينكمهذا يصبح ؾبلس الديواف ىو اغباكم األعلى. تداكؿ على اغبكم 
 طيلة ىذا العهد.

مل تعد السلطة العثمانية ىي صاحبة األمر كالنهي السيما يف مسألة العالقات       
ة الباشوات كانت هناية ذلك التحكم بشطارة كقدرة ؾبلس اػبارجية للازائر، لكن هناي

الديواف على فرض آرائو، حىت أصبح  سلطاف آؿ عثماف يصدر فرمانات بتعُت الدام 
يوجد يف اغبكم اظبيا أك شرفيا كصورة للباب  ويضيف له باشاالذم خيتاره ؾبلس الديواف 

أصبح يشكل سلطة مزدكجة ألنو ىذا األخَت يف عهد الدايات  ولم يطل وجودالعايل، 
اط م  الدكلة التـز الدايات األكائل بتعميق االرتب ف  إف ال يتدخل يف شؤكف اغبكم. ونرغم أ

ة كمل يبق للسلطاف غَت السلطة خرين منهم زبلوا عن ىذه السياسياؼبتأ العثمانية فإف  
 ظبية. اإل
االتفاقيات م  الدكؿ األجنبية  أصبحت اعبزائر يف ظل ىذا العهد مستقلة ترـب إذ

 ىل موافقة السلطاف العثماين. كتستقبل القناصلة كيعلن الدام اغبرب دكف رجوع إ
كما سبيز العهد باستمراره يف الزمن، كاندماج اعبيش االنكشارم بطائفة رياس البحر 

كما زبلى الدايات عن اعبهاد البحرم، كاكتفوا حبماية  .حيث اختفى الصراع بينهما
متميز باستقاللية اعبزائر عن اؼبركز لقد كاف القرف الثامن عشر  السفن الغربية فقط.

ـ. 2821العثماين، كرفض القول احمللية الباشا اؼببعوث من طرؼ السلطاف العثماين عاـ 
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ربت اسم صبهورية اعبزائر   ،ؿ باسم أيالة اعبزائرلقد كانت ترـب اؼبعاىدات م  الدك 
كثائق ؼبراسالت فرنسية تثبت أف فرنسا كانت تسميها صبهورية، كىناؾ كشفت عن ذلك 

 ملكة اعبزائر.  من ظباىا دب

ف ، كالدليل ؼبا أصبحت تونس ال ترغب يف أبل كانت اعبزائر جاعلة ربت يدىا تونس
ىل إدف  الضرائب السنوية لقط  "حسُت بن علي" تكوف تابعة للازائر راح البام فيها  

اعًتؼ بتبعيتو للازائر كدف  الضرائب، كن بعد التشديد عليو من اعبزائر لدام اعبزائر، 
 كؼبا اشتد اػبالؼ بُت بام تونس كبام قسنطينة زحفت قوات دام اعبزائر على رأسها

فقاـ بالسيطرة على بعض اؼبدف التونسية كاعتقاؿ قائد البحرية "ؿبمد  "رايس ضبيدك"
البخارم" كأرغمت تونس على دف  مقادير من الزيت سنويا إلنارة اؼبساجد كالزكايا يف 

 اعبزائر.

ة فمختلف احملاكالت تراؾ كبقية الواليات الًتكيعبزائر مل تق  ربت سيطرة األا ف  إ      
طرة عليها كانت فاشلة، كمل تتمكن من ضبطها، كقد كصف شاعر طار السيلرقابتها يف إ

   الثورة اعبزائرية "مفدم زكرياء" حاؿ تلك العهود كما يلي; 

 .ماضي العهود الًتؾكلن خيفر *** انتصرنا  كآزرنا الًتؾ حىت
 .كنسدم اعبميل، كنرعى اغبدكد*** كقمنا نسػػوس البالد بعدؿ 

 باعبهود إف عػػززكا سعينا ك*** بالتابعُت  للًتؾكمل نكن 
 .23ككبن أناس نعد اعبميل *** كنرعى ذماـ الصديق الودكد
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رغم االستقاللية النسبية إال  أف آؿ عثماف حاكلوا دائما التدخل يف شؤكف الدكلة ألجل 
 لربايات.  استعادة نفوذىا السابق يف عهد البام

II  داري في العهد العثماني:والضبط اإلالرقابة ــ 
لربام  مااتساع النطاؽ اعبغرايف للازائر السيما يف الصحراء اليت عمد  فيها الب      

لربام "حسن باشا" ابن خَت الدين بارباركس أف  "صاحل رايس" كاف لزاما على البام
، فما اؼبناطق كأىلها كمراقبةفرض سلطانو لو حىت يتسٌت  داريا فبيزاإينظم الوالية تنظيما 

ؾبموعة من اإلجراءات كاألكامر كالقرارات اليت تتخذىا السلطة اؼبختصة الضبط إال  
بالضبط من أجل احملافظة على النظاـ العاـ يف اجملتم  من جهة، كلتسهيل مراقبة األىايل 

 كزاد اإلىتماـ بالتقسيم اإلدارم عبعلو أكثر كضوحا يف عهد الدايات. من جهة ثانية.
 لى أربعة عمالت أو بايليكات هي:إقسمت الجزائر 

 ، خيض  لنفوذ الوايل مباشرة ػػ بايلك اعبزائر مركزه مدينة اعبزائر )ظبيت بدار السلطاف(2
، عليو نائب حيمل لقب ػػ بايلك الشرؽ مركزه مدينة قسنطينة، كىي أكرب اؼبقاطعات3

 بام الشرؽ.
  يلقب ببام التيطرم.، حيكمو نائب كايلػػ بايلك الت يطرم مركزه مدينة اؼبدية4
حيكمو نائب  ػػ بايلك الغرب مركزه مازكنة مث معسكر مث كىراف بعد جالء االسباف عنها.5

 .24الوايل بلقب بام الغرب كيساعده موظفُت
 بقي التقسيم ذاتو إىل هناية العهد الًتكي يف اعبزائر.
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ين يف اعبزائر كىي كانت تسيَت دفة اغبكم بواسطة أجهزة عرفت طيلة اغبكم العثما       
 ، كىي كاآليت;هااليت أرست معامل تنظيما سياسيا كإداريا في

 ػػػ اغباكم العاـ الذم اختلف لقبو باختالؼ فًتات اغبكم) الباشا، اآلغا،الدام(2  

 ػػػ اجمللس االستشارم اػباص أك الشورل من أىم أعضائو نذكر;3  

 أػػ ككيل اػبرج؛ اؼبهتم بشؤكف البحرية 

 خوجة اػبيل؛ يتصرؼ يف امالؾ الدكلة كيتوسط بُت القبائل كاغبكومةب ػ 

 ج ػػ اػبزناجي أك اػبزف دار؛ يهتم بأمواؿ اػبزينة مداخيلها كـبارجها.

د ػػ اآلغا، يتحكم يف قوات البحرية، كيقـو دبهاـ بام اؼبدينة، ال ديكنو البقاء يف منصبو 
 .25سول شهرين

 العقود كاؼبواريثىػ ػ بيت اؼباعبي؛ تسايل 

 ػػ ؾبلس الديواف العمومي من أعضائو نذكر؛4  

 أ ػ القائم مقاـ اك اػبليفة كىو نائب الوايل

 ب ػالدفًت دار، يهتم بديواف االنشاء ككتابة الدكلة

 ج ػػ الباشا سيار ، يهتم بالربيد

 د ػػ القبطاف رايس امارة البحر
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 ق ػ الًتصباف

 د ػ بيت اؼباعبي 

 رسيك ػ شاكش الك

ح ػ الكاىية، ألمن حفظ مدينة اعبزائر، كقد كاف للايش نظاما ىرميا فمن اليلداش إىل 
 رتبة ككيل اغبرج إىل األكدباشي كصوال إىل الكاىية، يتصدرىم القائد األعلى لإلنكشارية.

موظفُت كبار يستعُت مهم بام البايلك  ككاف كل بايلك يعتمد على تنظيم إدارم داخلو 
ايد دار، كاآلغا كباش سراج كباش حامبو، باش موكحلي، كالباش كاتب كاػبليفة كالق

 كالباش سيار كالباش سايس.
ية باإلضافة إىل ىذه األجهزة اإلدارية كالسياسية فقد قامت ىيئات مدنية كعشائرية ؿبل  

ك منطقتو النائية كفق األعراؼ كالتقاليد ما قائد أك شيخ ينظم أمور قبيلتو ألكل منه
 حيث يرأس اؼبنطقة شيخ البلد كما كاف اغباؿ عليو قبل العهد العثماين.السائدة، 

دارم كاف يعكس الًتتيب و يف ىذا الصدد ىو أف التنظيم اإلشارة إليب اإللكن ما ذب
كالوض  االجتماعي، فاؼبناصب العليا ذات الدخل الكبَت كانت من نصيب األتراؾ 

نصيب الكراغلة، كذات الدخل كحدىم، كاؼبناصب ذات الدخل اؼبتوسط كانت من 
الضئيل من نصيب اغبضر)أىل اؼبدف من اعبزائريُت(، كاألعماؿ الشاقة كعددية األمهية من 

 . 26إىل جانب العبيد من دكؿ أجنبية الريفيوننصيب الربانية أم 
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كالكرغلي مل يكن مسموح لو الوصوؿ إىل مناصب إدارية عليا كاػبزناجي، لكن سبردىم 
ـ سبرد ثاين استطاعوا الوصوؿ إىل كظائف سامية على 2744ك :273ـ على النظاـ عا

 .27مستول اإلدارة احمللية كعلى مستول دار السلطاف ذاهتا
لقد سبكنوا من تويل منصب بيت اؼباؿ كاػبزناجي كتويل "ابراىيم بن رمضاف الًتكي" 

 .28ـ2842اؼبنصب عاـ 
 
 

 III الجزائر:الرقابة والضبط المالي العثماني في 

ىل تنوع آؿ عثماف بغٌت مايل يرج  إامتازت اعبزائر يف اغبقبة األكىل يف ارتباطها ب      
إىل التنوع يف اؼبوارد اؼبالية اليت تزكد مها اػبزينة من خالؿ ك  كاغبيوانيةاحملاصيل الزراعية 

يغنمها أمواؿ الزكاة على اؼباشية كاغببوب كالغرامات اؼبالية كطبس غنائم البحر اليت 
الرياس، كمن أمواؿ اعبزية اؼبفركضة على السفن البحرية اليت تطلب اؼبساعدة كاغبماية يف 

، ناىيك عن 29مركرىا بسالـ على البحر األبيض اؼبتوسط، كىدايا القناصل، كاألكقاؼ
االتوات اليت كانت تدفعها تونس كاؼبغرب للازائر سنويا رغم ؿباكالهتا اؼبستميتة يف 

الستقالؿ عن ربكم اعبزائر فيهما، كتقتط  من كل األمواؿ اؼبذكورة نسبا االنفصاؿ كا
تذىب سنويا إىل اإلدارة اؼبركزية لتمويل اػبزينة الكربل لإلمرباطورية العثمانية ناىيك عن 

 اؽبدايا اؼبتنوعة للسالطُت العثمانيُت. 
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اله لصاحل اإلدارة إف  الضبط اؼبايل ىو اقتطاع نسبة معينة سنويا من كل ما ذكر أع     
، ككانت الرقابة مفركضة من اإلدارة احملل ية حسب كلتسيَت شؤكف االدارة احمللية اؼبركزية

  الوظائف اليت ذكرت يف اعبانب اإلدارم أعاله.

 منها الزكاة، العشور، الغرامة، ال لزمة، الضيفة، اؼبعونة، اإلتاكة. كأنواع الضرائب متنوعة

خاصة كأف طريقة صبعهم مل تقم على العدالة، كنتياة  ائبكإرىاؽ اعبزائريُت بالضر 
التعسف يف صب  الضرائب السيما أكقات احملن كالكوارث الطبيعية كالزالزؿ كاعبفاؼ 

يتمردكف كيعلنوف العصياف كما حدث كمالؾ األراضي  جعل طبقة الفالحُتكاعبراد...، 
ـ، داـ عصياهنم قرابة سبعة 2878عاـ  يف منطقة القبائل بالضبط يف منطقة فليسة

 :2سنوات، كقبلو عصياف سكاف منطقة البليدة كاغبضنة كيسر كالنمامشة دبنطقة األكراس
 ، فكانت النتياة قتل كىركب عديد من األتراؾ من أرض اعبزائر.

عمل الدام فيف عصر الدايات زاد تدخل اعبيش االنكشارم كسطوتو على ماؿ اػبزينة 
ـ بنقل اؼبركز 2928فصل بُت القضائُت السياسي كاالقتصادم عاـ على "علي خوجة" 

السياسي كاإلدارم دبا يف ذلك دار السلطاف إىل القصبة لدكاعي أمنية للتخلص من 
 .31كسطوت  على أمواؿ اػبزينة سيطرة اعبيش االنكشارم

 
إف  السياسة اؼبالية يف اعبزائر يف بداية العهد الًتكي مل يكن تدخل األتراؾ كاغبكاـ      
، بل كاف عن طريق مشايخ الدين اللذين يستااب ؽبم عبم  الزكاة دكف فيها مباشرا
كىل كانت اعبزائر سبلك دخال قويا الضبط القانوين كاالدارم، خاصة كأف العهود األتدخل 
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غبركب كاالتاكات اليت تدفعها السفن كمن خالؿ عمليات القرصنة من خالؿ غنائم ا
 اؼبتكررة.

الباشاكات  يف عهد فإف  اغبكاـ لكن بعد توقف علميات القرصنة يف القرف الثامن عشر
 تدخلوا بطرؽ مباشرة لفرض كصب  الضرائب من السكاف فأىلكوا كاىلهم.

صل فقد استعمل نظاـ الكرغلي األ ضبد بامإال  أف بايلك الشرؽ كيف عهد آخر داياهتا أ
كيضيف عليها حسب اغباؿ نظاـ اغبكر، كمل تكن القبائل كلها  لنظامو اعببائي العشور 

 .32تلتـز بدف  الضرائب كقد تندل  صدامات قوية ألجل ذلك

كلتميز فًتة حكمو باعبدية كالعدالة جاء يف صحيفة البياف التابعة عبمعية العلماء 
 ـ مايلي;2:48أكتوبر  28ُت الصادرة بتاريخ اؼبسلمُت اعبزائري

أساس "إن  إدارة الحاج أحمد باي قد ارتكزت على 
العمل الخيري وحسن االعتبار والسلطة وكذا شرف 
اإليمان، فكانت الر عية تحطى في ظل إدارته بالعيش 
والطمأنينة...، بل لم تكن تتعرض أثناء حكم هذا الباي 

  .33"أو احتقار إلى حرمان أو بؤس أوخذالن

لذلك أقر سكاف مدينة قسنطينة بقاء البام أضبد على بايلكهم حىت بعد االحتالؿ 
 الفرنسي للازائر.
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الضرائب ذبم  من السكاف اللذين كاف منذ بدايات سنوات االرتباط العثماين   ف  كإ
 إىل ثالثة ؾبموعات ىي؛اغبكاـ قسمهم 

 معفية ، كىيمنصب  الضرائب كاحملافظة على األيف تتعاكف م  اغبكاـ  ;ؾبموعة اؼبخزفػػ 2
 من دف  الضرائب.

مواؿ عند اغباجة، كتدف  الضرائب كاأل تلتـز بتمويل اعبيش بالرجاؿ ;قبائل الدائرةػػ 3
 بصفة غَت منتظمة.

ط عليهم العقوبات الضرائب بانتظاـ كتسل   تدف متيازات، ية; ال تتمت  باإلعقبائل الر  ػػػ 4
 كالتقاعص عن الدف . اعيف حالة االمتن

أما سكاف مدينة اعبزائر اؼبسماة بدار السلطاف فقد قسم اغبكاـ سكاهنا إىل أعراؽ 
مهنية كزبتلف قيمة الضرائب بقيمة الكسب أخرل جزائرية، كأندلسية كيهودية...، ك 

 كالربح.

 الرقابة العسكرية :

منذ الدخوؿ العثماين كاالنزاؿ االنكشارم ؼبساعدة اعبزائر يف صد االعتداءات      
لباش دام اعبزائر تنظيم عمليات التانيد دكف اغبصوؿ اإلسبانية الصليبية، كاف ال ديكن 

مثلت اإليالة اعبزائرية صبهورية عسكرية  لقد على تسريح من الباب العايل كموافقتو.
 فريقي.عثمانية ىامة يف الشماؿ اإل

 
دناىا أىل نظاـ ىرمي فأعلى رتبة فيو اآلغا ك إككاف اعبيش الربم خيض  كاألسطوؿ البحرم 

 اليلداش، تبعا لنظاـ األقدمية. 
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كاف اعبيش االنكشارم عماد الدكلة العثمانية كركيزهتا يف الفتوحات مث أداة حكمها      
بأكجاؽ اعبزائر. كانت يف كالياهتا، أصبح للازائر جيش انكشارم خاص مها عرؼ 

عملية ذبنيد االنكشاريُت يف بداية اغبقبة العثمانية يف اعبزائر تقـو على نفقة السلطاف 
العثماين، لكن اعبزائر أصبحت تتحمل أعباء مرتباهتم كحدىا من خزينتها كاليت كلفها 

 أمواال كثَتة.
أيضا يفضلوف العمل يف  أما عن أبناء اإلنكشاريُت الكراغلة من أب تركي كأـ جزائرية فهم

ناصب عليا لكن ال يرقوف ؼبيتقاضوف أجورىم كأجور اإلنكشارية كاالنتساب إليو،  اعبيش
يف اعبيش بسبب اختالط دمهم الًتكي باعبزائرم كاػبوؼ من عدـ كالءىم الكلي إىل 

 الباب العايل.

القرف الثامن عشر، لقد كصلوا ألعلى  ا كبَتا خالؿالكراغلة يف اعبيش ربسن ن كض  ربس  
باؼبائة، ك كصلوا إىل رتبة ككيل اغبرج مثل "ؿبمد  61أم بنسبة قرابة ؛ اؼبراتب العسكرية

 28:9ك ::27غا ما بُت ىل رتبة اآلإكرغلي   25كصل ، ك 34بن حسُت بن علي أغا"
 .35ـ

كاف الضبط العسكرم داخل اعبيش االنكشارم يف ترتيب كتصنيف الرتب، كيف       
ضبط األمن الداخلي كمراقبة التصرفات كمالحقة اؼبخالفُت، كالدفاع كصد األعداء من 
اػبارج، لعل ىذه األخَتة اليت كانت األىم بعد خشية السلطاف العثماين من اإلنقالبات 

ر الثاـ عن اإلمرباطورية العثمانية، فإف  اؽباجس األكرب انفصاؿ كبالتايل انفصاؿ إيالة اعبزائ
تونس كاؼبغرب كطرابلس عن اعبزائر اليت كانت تعمل عمل السلطنة العثمانية يف الضبط 
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كالرقابة عليها، فلذلك كانت تسخر ـبابراهتا لكشف اؼبؤمرات اليت تنسج بغرض 
ؼبا ربالف اؼبغرب م  اإلسباف  االنفصاؿ، أين كصل التحالف م  األعداء الصليبيُت

" للسلطاف اؼبغرب. كؼبا أرسل "صاحل رايسمن ألجل طرد العثمانيُت من اعبزائر كبالتايل 
 .36مره بالرد  اغباسمالعثماين عن اؼبؤامرة أ

  مة :ـــالخات
كاف دخوؿ العثمانيُت اعبزائر استاابة الستنااد السكاف مهم، عكس بقية األقطار      

حكاـ اؼبنطقة  بُت العثمانيُت كالعربية اليت ارتبط الوجود العثماين فيها بصراع مسلح 
ـ، فكاف اغبكم فيها مباشرا بعد  العراؽ كاؼباليك يف مصر كالشا، كالصفوين يفالعربية

الدكلة العثمانية باؼبوافقة تدخل ربدد فيو د كاف حكما غَت مباشرا، اما اعبزائر فقدخوؽبا، 
 على اػبزينة اعبزائرية كفرضتختياره من ؾبلس الديواف باعبزائر، على تعُت الوايل بعد ا

، كالدعوة للسلطاف العثمانيمن خالؿ منابر لضرائب كاإلقرار بالوالء للدكلة العل يةا
 ؼبسلمُت.اؼبساجد باػبَت باعتباره خليفة ا

خالؿ العهد العثماين كانت مظاىرىا كاضحة من خالؿ تلك عبزائر إف  استقاللية ا      
ديقة صبية حىت تلك غَت الك اؼبعاىدات كاالتفاقيات اليت تربمها م  الدكؿ األكر 

ككانت  ما يظهر ذباىل الدكؿ األكركبية للوجود الًتكي يف اعبزائر،مرباطورية العثمانية، لإل
ذ عهد خَت الدين ظبها مناختاما كنقودا بللازائر أك اعبزائر تستقبل البعثات الدبلوماسية، 

لكن ىذا ال يعن أهنا انفردت بتنظيم خاص بل  .دليل من أدلة استقالليتها بارباركس
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ـ، بداية 2941تطابق التنظيم العسكرم يف اعبزائر التنظيم العسكرم العثماين اىل غاية 
 الفرنسي.االحتالؿ 

تقلصت سلطتها يف كالياهتا  كلما  مرباطورية العثمانيةاإل كلما نقصت ىيبة كقدرة      
لكنهم ال دارة اؼبركزية رقابة اإلكربديدا اعبزائر، فيزداد اغبكاـ استقالال، كينفلتوف من 

منُت الرقابة بغرض حفظ النظاـ كاألدارم ك سلطاهنم ينفلت كيواصلوف الضبط اإليدعوف 
القوة العسكرية فبا أدل إىل  باستخداـ  تاكات كالضرائبالداخلي كاػبارجي، كصب  اإل

 الكثَت من اؽبزات االجتماعية كاالنتفاض يف كجو السلطة.

  

اإلمرباطورية العثمانية مادة خامة للبحث التارخيي تبقى عملية البحث العلمي يف       
العلمي، إهنا تعد  من الدكؿ اؼبكذكب عليها يف التاريخ، كتب تارخيها األكركبيوف، كتبوا ما 

، لذلك العودة إىل أرادكا حسب ما خيدـ ظركفهم كأغراضهم السياسية كاإلستعمارية
كمها كالبحث الدقيق فيو بكل االرشيف الًتكي يف تركيا كيف الواليات اليت كانت رب

 موضوعية أضحى أمرا ضركريا حىت نعرؼ تارخينا كحضارتنا كال ندع غَتنا يكتب عنا.

 الهوامش
، اعبزائر; ش.ك.ف .ت، 3،ط، حرب الثالث مائة سنة بين الجزائر واسبانياػ أضبد توفيق اؼبدين 1

 .4:، ص 2:83
، اعبزائر; ديواف الثاني: الجزائر الحديثةالجزء ، الموجز في تاريخ الجزائرحيي بوعزيز ، 3 

 .19، ص3118اؼبطبوعات اعبامعية، 
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4 - Haedo.D,Topographie et histoire générale d’Alger, 
traduction )Dr. Monnereau et A .Berbrugger(, Paris ;Bouchène, 
1998, p33. 

،) ترصبة; صباؿ (1541ـ1510الجزائر)الثالثون سنة األولى لقيام دولة مدينة ػػ كورين شوفاليو، 
 4ضبادنة(، اعبزائر; ديواف اؼبطبوعات 

 ،36، ص 3118اعبامعية،

ػ ينتمي سامل بن تومي اىل قبيلة الثعالبة فرع بن تومي كمن اللذين قرركا توقي  معاىدة استسالـ مدينة 6
كالئو للقائد االسباين بدرك نافارك.  اعبزائر لالسباف، كىو من توجو اىل جباية مث اىل اسبانيا  العالف

  كقد استطاع مرة سيدم عبد الرضباف التعاليب اف يوفق بينو كبُت عركج.
اعبزء األكؿ، بَتكت; الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب والسقوط،ػػ ؿبمد علي الصاليب،  7

  .3:6، ص 3121مكتبة حسن العصرية،
 8 .442ص المرجع السابق الذكر، ػ ؿبمد علي الصاليب،

التحرشات  األكجاؽ ىي طائفة عسكرية كانت تتوىل اإلشراؼ على البالد كالدفاع عنها ضد ػ9
 .النسق من اعبند""األجنبية كىي كلمة تركية تعٍت

إال  يف اعبزائر بل يف ليبيا كغَتىا من اياالت اإلمرباطورية العثمانية، كانوا ؿبركموف  ػ مل تنشا الكراغلة 9
من اعتالء اؼبناصب ألهنم يف كل مشكل يقفن اىل جانب اخواؽبم كليس اىل جانب اعبيش 
االنكشارم. لكن بعد سبردىا عديد من اؼبرات اصبحت تعتلي مناصب عليا، كقد تضاعف عددىم 

ـ كبدايات القرف التاس  عشر كدلك راج  اىل عدـ كجود متطوعُت يرغبوف اؼبغامرة 29 يف هناية القرف
يف بلد بعيدة ال يعرفوف ظركؼ العيش فيها، اضافة اىل تراج  راتب اعبندم االنكشارم ككثرة اؼبخاطر 

  يف ظل تراج  االسطوؿ ككثرة اغبركب.
لبطوالتو كانتصاراتو، كىو صاحب اؼبساد ػ تشيٍت رايس ذك ظبعة جيدة يف اعبزائر كيف أكركبا 21

 اؼبعركؼ يف ساحة الشهداء باظبو.



 مجلة دورية دولية محكمة                                           مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 189  13العدد 
 

، بَتكت; دار الغرب 1962التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية الى غاية ػ عمار بوحوش، 22
  :6،ص 8::2اإلسالمي،

  ، اعبزء األكؿإلياذة الجزائرػ مفدم زكرياء، 23
  .76 ، ص، المرجع السابق الذكرػ حيي بوعزيز24
 Shaw, T. L’Algérie un siècle avant l’occupation ػ25

Française au XVIIIeme siècle , Paris; Carthage, 1968, p 90. 

المجلة ـ"،2:65اىل  2941عقيلة ضيف اهلل،" التنظيم السياسي ػ اإلدارم يف اعبزائر  26
 .81، ص 3112 ،العدد األكؿ،شتاء  الجزائرية للعلوم السياسية واالعالمية

، مقاربة اجتماعية ٠٣٨١ـ٠٠١١، الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر عائشة غطاس 27
  .37، ص 3118، اعبزائر; اؼبؤسسة الوطنية للنشر كاالشهار، اقتصادية

ػ :273منوذجا فارس كعواف،النظاـ العثماين كالفئات االجتماعية يف اعبزائر فئة الكراغلة  17-
ـ، ص ص 3116ػ3115، جامعة قسنطينة، التاريخ الحديث والمعاصرماجستير في ،2941

 .217ػ 97
 .44ػ43، ص ص المرجع السابق الذكرػ حيي بوعزيز، 29
 .61ػ59، ص ص المرجع ذاته ػ:2
31 Raymond,A, « le centre d'Alger en 1830 »,Revue de 

l’Occident musulman et de la mediterrané, 
N°31,1981,p74 

، 3118، اعبزائر; ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،م1850ـ1826الحاج أحمد باي ػ صاحل فركوس، 32
  .46ص
  .43، ص المرجع ذاتهػ 33
ـ، دراسة اجتماعية ػ ٨١فهيمة عمريوم، اعبيش االنكشارم دبدينة اعبزائر خالؿ القرف  ػ  34

،جامعة رسالة ماجستير في التاريخ الحديثاقتصادية من خالؿ ساالت احملاكم الشرعية، 
 .65، ص ٩٠٠٢اعبزائر،
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  ، الصفحة ذاهتا.ـ المرجع ذاته24
  .449ػ 448ص ص ،المرجع السابق الذكر،ػػ ؿبمد علي الصاليب36
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 ()مشاكله والحلول المقترحة البحث التاريخ في بالد المغرب القديم
 قسم التاريخ وعلم اآلثار /كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/د/شباحي مسعود

 1باتنة-جامعة الحاج لخضر

 
تناول ىذه الدراسة جانبا مهما من تارخينا وىو تاريخ ادلغرب القدمي والذي يعد ت :ملخص
فال حاضرا دلن الماضي لو ، وال مستقبل دلن  ” لتارخينا احلديث وادلعاصر،امتدادا 

،وانطالقا من من ىذا ادلنظور فان ادلتتبع دلسار تاريخ ادلغرب القدمي يالحظ “ الحاضر لو
يف حاجة اذل معاجلة شاملة خاصة وأن معادلو الكربى دل تتضح  بأن ىذ التاريخ مازال

اجملهودات والبحوث اجلادة اليت قد تزيل عنو ركام السنوات، ، وىو حيتاج اذل مزيد من بعد
وتعيد لو وطنيو الت حاول مؤرخوا الفًتة الكولونياية وقبلهم ادلؤرخون االغريق والرومان 
توجيهو مبا خيدم مصاحل بلداهنم، غَتأن ىذ العمل يواجو اليوم مشاكل عديدة  حتول دون 

على ادلستوى االقليمي وىو ماسنحاول استكمالو، سواء على ادلستوى القطري أو 
 جلتو من خالل ىذه الدراسة.امع

Summary: This study address an important aspect of our 
history and the history of the Ancient Maghreb  which is 
considered to be an extension of our recent and contemporary 
history , “those who don't have a past don't have a present  and 
There is no future for those who don't have a present”, 
Proceeding from this perspective, the observer of the path of the 
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Ancient Maghreb history notes that this history is in need for a 
total comprehensive treatment especially that its major 
milestone are yet to be clear , It needs  more efforts and serious 
research that may remove the rubble of the years to retrieve its 
patriotism ,which the colonial historian and before them the 
Greece and the Roman historian tried to guide it with what 
serve their countries, However, this work today is facing many 
problems preventing its completion both on the regional and 
territorial level, and that is what we will try to address through 
this study. 

ديثل ذاكرة الشعوب وما احوجنا كشعوب مغاربية بصفة عامة ال جدال يف ان التاريخ    
والشعب اجلزائري بصفة خاصة ان نتذكر بُت احلُت واألخر تارخينا وان منعن التأمل فيو 

ها الدروس نن نناقش قضايانا بنزاىة وموضوعية لنستلهم مأونغوص يف احداثو ووقائعو و 
ريخ عملية مستمرة من التفاعل بُت ادلاضي والعرب وننطلق منها دلستقبل اكثر اشراقا، فالتا

 واحلاضر وصوال اذل ادلستقبل.

ووفقا ذلذا ادلنظور فان رلهودات الباحثُت وصناع القرار يف الدولة جيب ان تنصب يف    
تراثنا احلضاري شلا علق بو من شوائب ابان  ةالرفع من رصيد مستوى امتنا الثقايف، وتنقيي

 .اثارىا من عقول األجيال احلالية والقادمةالفًتة الكولونيالية وزلو 
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غَت ان الوصول ذلده األىداف تبقى رىبتو البحث العلمي يف بلدان ادلغرب العريب    
بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة وىذا نظرا للمشاكل الكبَتة اليت تواجو ىؤالء الباحثُت 

 يف رلال البحثالتارخيي.

والعقبات اليت تواجو الباحث يف تاريخ ادلغرب  وقبل التطرق اذل اىم ىده ادلشاكل   
 بصفة خاصة واحلديث وادلعاصر بصفة عامة جيب ان نعرف التاريخ. (1)القدمي

: على الرغم من ان أمناط سلتلفة من الناس تستخدم كلمة )تاريخ( يف مفهوم التاريخ-1
نفسها معٌت مناسبات سلتلفة ويف ظروف متباينة فان كل فريق منهم يقصد بالكلمة 

خيتلف عن ادلعٌت الذي يقصده الفريق االخر، ويبدو منطقيا أن حناول منذ البداية التعرف 
على ادلعٌت اللغوي لكلمة تاريخ، ذلك ان ذلذه الكلمة تثَت من ادلشكالت حول معناىا 
اللغوي ومدلوذلا يف اللغة العربية كما أن نظرائها يف اللغات األوروبية تثَت من ادلشكالت 

 (2)ادلتشاهبة ألن الكلمة حتمل عدة معان متباينة أحيانا ومتقاربة أحيانا أخرى.

فاغلب ادلؤرخُت يقصرون معٌت التاريخ على حبث واستقصاء حوادث ادلاضي كما    
ادلستمد األصل اليوناين القدمي، أي كل (Historia) ييدل على ذلك لفظ )ىستوريا(

ثاره على الصخر واألرض لتسجيل أو وصف اخبار ما يتعلق باإلنسان منذ أن بدأ يًتك آ
احلوادث التارخيية اليت ادلت بالشعوب واالفراد، وقد تدل كلمة تاريخ على مطلق رلرى 
احلوادث الفعلي الذي يصنعو األبطال والشعوب واليت وقعت منذ أقدم العصور واستمرت 

 (3) وتطورت يف الزمان وادلكان حىت الوقت احلاضر.
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تاريخ يف اللغة العربية تعٍت عدة أشياء فالسحاوي يف كتابو )اإلعالن بالتوبيخ وكلمة     
دلن ذم التاريخ( يعرف التاريخ بأنو ""االعالم بالوقت، وقد يدل تاريخ الشيء على غايتو 
ووقتو الذي ينتهي اليو زمنو، ويلتحق بو ما ينبثق من احلوادث والوقائع اجلليلة، وىو فن 

ان من ناحية التعيُت والتوقيت، وموضوعو االنسان والزمان ومسائلو يبحث عن واقع الزم
 (4) وأىوالو ادلفصلة للجزئيات حتت دائرة األحوال العارضة لإلنسان ويف الزمان."

ويرى ابن خلدون أن التاريخ ""يف ظاىرة ال يزيد عن اخبار األيام والدول والسوابقمن     
ضرب فيها االمثال وتؤدي الينا شان اخلليقة كيف القرون األوذل، تنمو فيها االقوال وت

تقلبت هبا األحوال، واتسع للدول فيها السلطان واجملال، وعمروا يف األرض حىت نادى 
هبم االرجتال، وحان منهم الزوال، ويف باطنو نظر وحتقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها، 

 (5) وعلم بكيفيات الوقائع واسباهبا".

ال بُت العلماء حول ادلفهوم اللغوي لكلمة تاريخ بل يتعداه اذل وال يتوقف اجلد   
االختالف حول ما إذا كان التاريخ علما أم ال. فقد قال بعضهم مثل )و.س.جيقونز( 
ان التاريخ ال ديكن ان يكون علما ألنو يعجز عن اخضاع الوقائع التارخيية دلا خيضعها لو 

ختيار والتجربة، وبذلك ال ديكن يف دراستو العلم من ادلعاينة وادلشاىدة والفحص واال
استخالص قوانُت علمية يقينية ثابتة على حنو ما ىو موجود بالنسبة لعلم الطبيعة أوعلم 

 (6) الكيمياء مثال.

وبغض النظر عن كون التاريخ علما ام ال فهو فن من الفنون، وان العلم ال ديكنو ان    
ة البالية وأنو ال بد من االستعانة باخليال لكي يعطينا عن ادلاضي سوى العظام ادلعروق
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تنشر تلك العظام وتبعث فيها احلياة ،مث ىي حباجة كذلك اذل براعة الكاتب حىت تربز 
 (7) يف الثوب الالئق هبا.

الشروط الواجب توفرها في المؤرخ-2  

فال بد  إذا كان علم التاريخ ضروريا للدراسة اخلاصة والعامة ولثقافة الشعوب بعامة    
 من حبثو ودراستو وكتابتو قبل أن يدرس يف ادلدارس وادلعاىد واجلامعات.

من الصفات الواجب توفرىا يف ادلؤرخ كما يف غَته من الدارسُت أن يكون زلبا لبحثو     
جلدا صبورا فال دتنعو وعورة البحث وال ادلصاعب والعقبات من مواصلة العمل وال توقفو 

يصرفو عن عملو غموض الوقائع و احلقائق التارخيية واختالطها ندرة ادلصادر وال 
واضطراهبا، وينبغي عليو احلل والًتحال من بلد آلخر و يف وطنو ويف كل مكان ديكن أن 
يعثر فيو على ما يفيد حبثو، وينبغي عليو أال يتسرع أو يتعصب مستعجال نيل منفعة ألن 

ية. كما أن عليو أن يكون أمينا فال ىذا سيكون على حساب العلم واحلقيقة التارخي
يكذب وال ينتحل وال ينافق أصحاب اجلاه والسلطان وال خيفي الوقائع واحلقائق اليت قد 
ال يعرفها غَته يف بعض األحيان اذ أنو ال رقيب عليو غَت ضمَته، ومن خيرج عن ذلك ال 

التحيز أو اظهار  كما أن من الصفات األساسية للمؤرخ ىو عدم(8) ديكن أن يعد مؤرخا.
 الكراىية لعصر خاص أو لناحية تارخيية معينة.

 صعوبات البحث في تاريخ المغرب القديم:-3

 لعل من أبرز الصعوبات اليت يصطدم هبا الباحث يف رلال تاريخ ادلغرب القدمي مايلي:    
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 مشكلة التسمية أو المفهوم الجغرافي.-أ

األرض والسكان واجملتمع كأهنم شاىدوا بداية يفتتح ادلؤلفون كتبهم التارخيية عن     
التاريخ يف البقعة اليت يكتبون عنها،ىذا بالطبع وىم خالص، ال نستطيع أن منسك 
مباشرة األولويات،يستحيل علينا أن نضع أنفسنا زلل ادلغاربة وىم على وشك ولوج حيز 

جدية ال نزاع فيها  التاريخ، ان ىذا الفهم ادلتداول من الكتب إذا ىو اعتمد على حبوث 
كان ضمن التاريخ الطبيعي واذا كان افًتاضيا كما ىو الشأن عادة فانو حيمل معو فلسفة 

 (9) االستعمار.

والسؤال الذي جيب طرحو يف ىذا ادلقام ىوىل جيوزلنا ان نؤرخ للمغرب      
اجلغرافيون ألننا كوحدة؟يسال البعض أي بقعة أرضية نعنون، اذا قلنا مشال افريقيا اعًتض 

حنيد مصر ،واذا قلنا مشال غرب افريقيا كنا اقرب اذل الواقع لكن الوصف يعرب عن حالة 
سياسية معاصرة، واذا قلنا أرض الرببر استعملنا عبارة كانت رائجة يف أوروبا يف بداية 
العصر احلديث مث نبذت دلا حتملو من خلفيات سياسية ورمبا عرقية.  وىل تعٍت صعوبة 

لتسمية أن مشروعنا مصطنع وأنو ال يوجد تاريخ مشًتك حقيقي جلميع شعوب ا
ادلنطقة.ما اكثر من يستنتج ىذا االستنتاج ويركن اذل التاريخ القطري، عندما يدخل يف 
مناقشات مضحكة ينازع زمالؤه يف األقطاراألخرى يف جنسية كاتب )كأغسطُت( او 

(أو مفكر )كابن خلدون(،تعترب قرارات )الونشريسي(أو أمَت) كعبد ادلؤمن ادلوحدي
متعلقة مبناطق خارجة عن حدود دل تكن مرسومة انذاك ضمن السياسة اخلارجية، فهذه 

 (10)متاىات تدل على أن التاريخ القطري ال يقل عسفا عن التاريخ الوحدوي.
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 المصطلح السكاني:-ب

مصدرا أساسيا خيربنا عن  تعد النصوص ادلصرية أول وأىم الوثائق التارخيية اليت تشكل    
ادلالمح العامة لقبائل بالد ادلغرب القدمي، واليت عرفت بتسميات شهَتة يف النصوص 

)التحنو()والتمحو( مث )الليبو( و)ادلشوش(، على أن أكرب  أال وىي قبائل (11)اذلَتوغليفية.
ىذه اجملموعات ىي ادلعروفة بقبائل )الليبو( واليت امتد نفوذىا حىت مشل معظم مشال 
افريقيا، وكان أول ماورد ىذا االسم يف النقوش اذلَتوغليفية ، ولذلك فان اللوبيُت القدماء 

ية الينحصرون يف منطقة غرب النيل وامنا يعٍت الذين أشارت اليهم ادلصادراألثريةوالتارخي
 (12)هبم  سكان بالد ادلغرب القدمي منذ اللف الثانية قبل ادليالد. 

كمااىتم الكتاب االغريق والرومانويف مقدمتهم     
باجملتمع الللييب او اللويب وأشار اذل اهنم تلك االقوام Hirodote)((13)دلؤرخهَتودوت

ورة بُت غرب النيل اذل سواحل األطلسي وعٌت هبا مجيع اليت تسكن ادلنطقة احملص
اجملتمعات البشرية يف مشال افريقيا والذين يشكلون سكان ادلغرب القدمي ويشًتكون يف 

 (14) اللغة واالقليم اجلغرايف.

وظل مصطلحا)ليبيا والليبيون( يستخدمان يف ادلصادر اإلغريقية والالتينية حىت أواخر      
( عن مدن ليبيا ودببة ليبيا، كما VIRGILفقد حتدث )فَتجيليوس( )العصورالعتيقة 

استخدم )بلينوس( الكبَت مصطلح )الليبيُت( لإلشارة اذل سكان مشال افريقيا،ويصف 
بالليبية بعض ادلنتوجات احليوانية والنباتية األصيلة يف ىذه ادلنطقة. كما حتمل بعض 

ادلصطلحُت، واليت عثر عليها يف )سالمبو( وكذا النقوش البونيقية والبونيقية اجلديدة ىذين 
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أما . (15)(.LBYيف معبد )احلفرة( الذي عثر فيو على رلموعة منالنصب هبا مصطلح)
)بوليبيوس( وىو مؤرخ اغريقي أيضا من القرن الثالث قبل ادليالد فَتى أن الليبيُت ىم 

 السكان االصليون اخلاضعون لقرطاجة.

على لسان الكثَت من ادلؤرخُت العرب الذين ربطوا ىذه  كما يرد اسم )الرببر(     
التسمية باجلد األول  )بر(، والبعض اآلخر على ما يذكر ابن خلدون نسبوىا اذل 
)اقريقش( الذي قال عندما مسعهم يتحدثون )ما اكثر بربرتكم( فسموا بالرببر مبعٌت كثرة 

 (16) األصوات غَت ادلفهومة.

ين أطلقوا اسم )الرببر( على السكان األصليُت إلفريقيا وإذا كان العرب ىم الذ    
( ادلتداولة عند Barborusالشمالية فان اشتقاق االسم يرتبط بالكلمة الالتينية )

 (17) ادلؤرخُت الالتينيُت لإلشارة.كماحيدد )قزال( األىاليادلستعصُت عن احلضارة الالتينية.

لتسمية ببعض االمساء وادلواقع يف اذلند وعمل بعض ادلؤرخُت اآلخرين على ربط ىذه ا    
أو يف وادي النيل وىو ما اعتربه )فنطر( مبثابة ىذيان مفتعل علقوا عليو افًتاضات أخرى 
متعلقة بأصل السكان.كما يتداول على نطاق واسع مصطلح آخر للسكان وىو)امازيغ( 

ينسبهم اذل أبيهم واليت يعتقد )قزال(أهنا نعٍت )النبيل( أو )احلر( .أما ابن خلدون ف
 )مازيغ(.

 :مشكلة المصادر-ج
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ان مصادر البحث التارخيي تنقسم اذل قسمُت: مصادر أصلية أي )اصول(       
ومصادرغَت أصلية ، فادلصادر األصلية تتمثل يف ادلخلفات األصليةللبحث التارخيي 

ضي.أما ويستخدمها الباحث عادة يف اعادة تركيب احلدث التارخيي واسًتداده من ادلا
ادلصادر الغَت أصلية فتتمثل يف الصور التارخيية اليت مت تركيبها عن طريق البحوث 
والدراسات العلمية والتارخيية مبا تتضمنو من آراء وتفسَتات واجتهادات،وىي مصادر 
مساعدة تستخدم عادة يف توضيح األحداث والقضايا الفرعية اليت تتعلق باحلدث 

 (18)التارخيي زلل الدراسة. 

وأول ما يواجهو الباحث يف تاريخ ادلغرب القدمي ىو مشكل ادلصادر، فرغم توفر      
ىذه ادلصادر ادلادية واألدبية اليت تناولت تاريخ ادلغرب القدمي إال أن معظمها ان دل نقل  
كلها خطت بأقالم أجنبية، حيث احتكر مؤرخوا الفًتة الكالسيكية من اغريق ورومان 

ادلتعلقة بتاريخ ادلغرب القدمي وصاغوىا وفقا ألىوائهم ورغباهتم فصوروا  الكتابة التارخيية
تاريخ ادلنطقة وكأنو صراع بُت روما وقرطاجة وأمهلوا كل ما يتعلق حبياة السكان 

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية.

ة واالجتماعية باالضافة اذل اعتماد ىؤالء ادلؤرخُت على أساطَت تصور النواحي الديني    
اليت ال ختدم السياسي يف كثَت من االحيان.كما يؤخذ عليهم عدم معرفتهم جلهات 
ولغات الشعوب اليت كتبوا عنها، كما نسجل معاداهتم للتواجد السامي )الفينيقيُت 
والقرطاجيُت( يف بالد ادلغرب القدمي وذلك نظرا للتنافس السياسي و االقتصادي الذي  
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يف احلوض الغريب للبحر ادلتوسط وبالد ادلغرب القدمي بُت القرطاجيُت  كان سائدا حينذاك
 (19)والرومان. 

مث جاء من بعدىم ادلؤرخون احملدثون، والذين عملوا على مجعو وإعادة صياغتو، غَت     
أهنم أفرغوه من ىويتو وبذروا فيو ما بدا ذلم من نظريات واستنتجوا منو ما أرادوا من 

 أىدافهم االستعمارية يف كثَت من االحيان.استنتاجات خلدمة 

غَت أهنولكون ىؤالء الباحثُت ينتمون اذل حضارة التينية مسيحية فان اىتمامهم كان     
فاجتهدوا يف ابراز تاريخ  ادلغرب مركزا على ادلخلفات االثرية للفًتة الرومانية وادلسيحية، 

الكشف عن القواعد ادلتينة للحضارة  ذا النوع من الدراسة ديكنهم منخالذلا باعتبار أن ى
الرومانية ادلسيحية، ولعلهم كانوا يسعون من وراء ذلك اذل حتقيق فكرة االعتماد على 

فرنسي ، حبيث أن ىؤالء كانوا يعتربون -تلك القواعد القددية لبناء جسر حضاري روماين
، وأنو ال يسعهم اال ان انفسهم يف وقت ما ورثة احلضارة الرومانية الالتينية يف بالد ادلغرب

 (20)يعملوا على صيانة ذلك ادلَتاث احلضاري وابرازه واستغاللو يف اجملال السياسي.

وقد امتاز التأليف الستعماري بتوسيع مفهوم الوثيقة حيث شرع الباحثون االوروبيون     
ام  يف احلفريات وسجلوا روايات شفوية ومجعوا الوثائق ادلكتوبة االجنبية رمسية كانت

 (21)ادبية.

ان ادلؤرخُت األجانب الذين كتبوا عن تاريخ ادلغرب يف عهد االستعمار يرددون نغمة     
سوء حظ ادلغرب، يقولون انو كان من سوء حظو انو دل يدرك ان الغزو الروماين ذو طابع 
حضاري وأنو اعتنق االسالم وأنو سقط ضحية )بٍت ىالل( وأنو كان قاعدة القرصنة 
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. بيد أن سوء حظ ادلغرب ىو أن تارخيو كتبو ودلدة طويلة ىواة بال تأىيل، العثمانية
جغرافيون وأصحاب افكار براقة وموظفون يدعون العلم، وعسكريون يتظاىرون بالثقافة، 
وبكيفية أعم مؤرخون بال تكوين لغوي وتأىيل تارخيي حييل بعضهم على االخر، يعتمد 

 (22)ة لتفرض االفًتاضات البعيدة كحقائق مقررة.ىؤالء على اولئك وحتاك خيوط ادلؤامر 

واذا كانت العناية بالتاريخ القدمي قد ىدفت اذل النيل من الدعوة االسالمية فان     
االىتمام بتاريخ القبائل الرببرية كان قد رمى اذل النيل من معادل العروبة بادلغرب العريب، 

من جدارة وموضوعية ترمي اذل غايات  واذا كانت العناية بالتاريخ القدمي على ما فيها
متكاملة أو ذلا: النيل من الضمَت االسالمي بادلغرب عن طريق االحياء باحتمال زوالو 
لفائدة اوروبا مثلما زالت لفائدتو يف القرن السابع قبل ادليالد معادل احلضارة الفينيقية 

للمسيحية من انتشاربادلنطقة  والقرطاجية والرومانية وادلسيحية، وثانيهما:الًتكيزعلى ماكان
لاليهام باحتمال جتديد التبشَت هبا.وثالثها:اعتماد االرث الروماين الضفاء صبغة الشرعية 

 (23)واالصالة على اعمال الغصب واالستغالل االستعمارية.

ورغم أمهية الوثائق كمصدر ىام للكتابة يف التاريخ فانو جيب التنبيو اذل احلذر يف     
وجتنب الوقوع حتت سيطرهتا، ووجوب اخضاعها وفقا للمنهج العلمي السليم استخدامها 

فان ادلؤرخ يف طبيعة  -رغم امهيتها ليست مقدسات-واضعُت يف االعتبار أن ىذه الوثائق
رسالتو أشبو ما يكون بالقاضي اذ يفصل يف القضايا التارخيية اليت يتناوذلا بالبحث 

لًتكيز على مصدر بعينو، وعليو أن يقتبس من واالستقصاء ومن مجيع ادلصادر دون ا
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القاضي روح العدل الذي يستلهمو يف قضائو، فعلى من يتصدى لكتابة التاريخ ان 
 (24)يتحرى احلق واالنصاف وادلوضوعية.

 مشكلة اللغة:-د

ىم الوسائل ادلساعدة اليت ينبغي على الباحث يف التاريخ ان يتزود هبا، أتعد اللغة من     
وال من معرفة اللغة االصلية اخلاصة بادلوضوع التارخيي ادلراد حبثو، فالراغب يف أفال بد 

وقس على ،الكتابة يف التاريخ اليوناين القدمي البد عليو من معرفة اللغة اليونانية القددية
 بقية ادلواضيع االخرى. كذل

هنا قد دونت أجدنا واذا رجعنا اذل الكتابات التارخيية اليت تناولت تاريخ ادلغرب القدمي لو 
حيث  ،حد ابرز ادلشاكل اليت تواجو الباحث يف ىذا اجملالأبلغات اجنبية، وىذا يعد 

حداث كما وقعت، فالنص التارخيي الذي كتب بلغات ألحتول دون دتكنو من نقل ا
جنبية قد يكون كتب يف سياق تارخيي كثَتا ما يكون متناقضا مع الرؤى العلمية، وذلذا أ

ول ىو ما يتعلق بالطروحات الكولونيالية ألية ىنا تطرح من جانبُت اجلانب افان االشكال
 واجلانب الثاين ىو الرؤى العلمية.

 خرى:أصعوبات -ه

صعوبة مجع ادلادة التارخيية فهي مبعثرة بُت عديد االماكن واخلرائب واالطالل، وبُت -
لتارل فان الوصول اليها يتطلب ثنايا التنقيبات االثرية وادلؤلفات الكالسيكية واحلديثة. وبا

 جهدا كبَتا فيظل غياب دعم اجلهات الرمسية وغَت الرسيمية.
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مام فرضيات أراء ادلؤرخُت والباحثُت يف ىذا اجملال اذ جيد الباحث نفسو آتباين -
 مثلة على ذلك كثَتة.ألقة واطوتفسَتات متناقضة للحدث الواحد يف تاريخ ادلن

 المقترحات:-4

الكتابات الكولونيالية لفًتة ما قبل االسالم باعتبارىا قاعدة ثانية القامة مدرسة مراجعة -
التالريخ القدمي لالنطالق منها حنو كتابة تاريخ ادلغرب مبقاييس نىبمغاربية خالصة تع

و أجديدة مع الًتكيز على اجلوانب اليت امهلتها الكتابات االستعمارية واليت كانت ال هتمو 
 البحث فيها. نو تعمد جتنبأ

القيام جبرد شامل)بيليوغرافيا( لكل ما كتب عن ادلغرب القدمي باقالم اوروبية منذ بداية -
ن مثل ىذا العمل أ، مع علمنا بالعريب اذل غاية استقالل بلدان ادلغرب شرعالتاسع القرن 

غاربة، ن تتظافر فيو رلهودات مجيع ادلؤرخُت ادلأن يقوم بو افراد بعينهم بل جيب أيستحيل 
 ن يكون ذلك حتت اشراف ىيئات علمية مؤىلة.أو 

تشجيع البحث العلمي التارخيي بغية تطهَت تارخينا من الشوائب واالرث االستعماري -
 باقالم وطنية(. تاريخ لوطٍتال)كتابة 

حد ادلكونات االساسية للتاريخ الوطٍت، وال ديكن أاالىتمام بالًتاث الشفوي باعتبارع -
يخ ر و التغاضي عنو، فالبد من تدوينو باعتباره جزء من تاأحوال اغفالو ي حال من االأب

 امتنا واقرار دراسة اللهجات احمللية حسب توزيعها اجلغرايف.
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توحيد ادلصطلحات اجلغرافية اخلاصة ببالد ادلغرب القدمي واالتفاق على التسميات -
ات اخلاصة بالسكان القدامى، وتلخيص البحوث من فوضى ىذه التسمي

 )بربر،امازيغ.....اخل(.

انشاء معاىد سلتصة يف رلال الدراسات التارخيية القددية، وادراج دراسة الللغات القددية -
 يف ادلدارس وادلعاىد اليت تدرس التاريخ ليتمكن الطلبة من ولوج البحث يف التاريخ القدمي.

احلضاري دلنطقة، والقيام محاية ادلواقع االثرية اليت تعترب مصدرا ماديا لكتابة التاربخ -
 بالتنقيبات االثرية يف ادلواقع اليت دل يتم التنقيب فيها بعد.

انشاء رللس أعلى لآلثار أوىيئة لآلثار كما ىو الشأن يف كثَت من الدول لالشراف على 
 األثرية ومحايتها. عادلواق

توجيو طلبة الدراسات العليا حنو البحث يف التاريخ القدمي لبالد ادلغرب القدمي ، فما -
لبحث يف التاريخ انالحظو حىت اآلن أن معظم الطلبة الباحثُت يف التاريخ دييلون اذل 

احلديث وادلعاصر وأن نسبة الرسائل ادلسجلة يف التاريخ القدمي على مستوى جامعاتنا 
 بنظَتهتا يف احلديث وادلعاصر.قليلة جدا مقارنة 

 ،القرطاجية الفينيقية الفًتة-ماقبل التاريخ–ربط حلقات التاريخ ادلغاريب بعضها ببعض -
مبا فيها الفًتة -البيزنطية الفًتة االسالمية-فًتة ادلمالك الرببرية، الفًتة الرومانية ،الوندالية

 الفًتة احلديثة وادلعاصرة.-العثمانية

 الهوامش
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أطلقها العرب على البالد الواقعةة غةريب النيةل ، أي أن العةرب كةانوا يطلقةون  جهويةادلغرب تسمية  1-
 اسم ادلغرب عل رلموع ادلنطقة ادلمتدة من وادي النيل مبصر اذل احمليط األطلسي 

، عةُت للدراسةةات والبحةةوث 1قاسةم عبةةده قاسةم ، تطةةور مةةنهج البحةث يف الدراسةةا تالتارخييةةة ، ط.2-
 .14،ص.2222لية اآلداب ، جامعة الزقازيق،القاىرة،االنسانية واالجتماعية ، ك

 .12، دار ادلعارف ، القاىرة ،ص.8حسن عثمان، منهج البحث التارخيي ، ط. 3-
 .7،ص.1349السحاوي مشس الدين زلمد بن عبد الرمحان ، القاىرة، 4-
 .9،ص.1966ادلقدمة ، مطبعة كتاب التحرير، القاىرة، 5-
 .16،ص.حسن عثمان، ادلرجع السابق 6-
 .8،ص.1937ىونشو .ف، علم التاريخ ، ترمجة وتعليق عبد احلميد العبادي ، القاىرة ، 7-
 .18حسن عثمان، ادلرجع السابق،ص. 8-
، ادلركةةةز الثقةةةايف العةةةريب ، الةةةدار البيضةةةاء ، ادلغةةةرب ، 5عبةةةد ال العةةةروي، رلمةةةل تةةةارخ ادلغةةةرب ،ط. 9-

 .32، ص.1966
 .33نفس ادلرجع،ص. 10-
 لكتابة ادلقدسة.معناىا ا 11-
مهةةا عيسةةاوي اجملتمةةع اللةةةويب يف بةةالد ادلغةةرب القةةةدمي مةةن عصةةور ماقبةةةل التةةاريخ اذل عشةةية الفةةةتح  12-

االسةةةةةةةةةةةةةةالمي، أطروحةةةةةةةةةةةةةةة دكتةةةةةةةةةةةةةةوراه العلةةةةةةةةةةةةةةوم يف التةةةةةةةةةةةةةةةاريخ القةةةةةةةةةةةةةةدمي ، قسةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةاريخ ، جامعةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ؛ فةةةةوزي فهةةةةيم جةةةةاد ال ، مسةةةةائل يف مصةةةةادر التةةةةاريخ الليةةةةيب القةةةةدمي قبةةةةل84،ص.2212قسةةةةنطينة،

 .54-53،ص.1967)ىَتودونت()ليبيا يف التاريخ( منشةرات اجلامعة الليبية، بنغازي ، ليبيا،
 ق.م.424ق.م وتويف سنة 484أشهر مؤرخي االغريق ولد سنة  13-
 .87،ص.1992بيومي مهران ، تاريخ ادلغرب القدمي، دار ادلعارف اجلامعية، االسكندرية،  14-
زلمةةةد اذلةةةادي حارش،التةةةاريخ ادلغةةةاريب القةةةدمي السياسةةةي واحلضةةةاري منةةةذ فجةةةر التةةةاريخ  اذل الفةةةتح  15-

 Gsell؛ ينظةةةةةةةةةةر كةةةةةةةةةةذلك22االسةةةةةةةةةةالمي ، ادلؤسسةةةةةةةةةةة اجلزائريةةةةةةةةةةة للطباعةةةةةةةةةةة ، اجلزائةةةةةةةةةةر،ص.
st ,Hirodote ,texte Relatifs,L’histoire De L’Afrique Du Nord 

,ed , A.jordan et Leureux,Paris,1919,p.70. 
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، القاىرةن 3ابن خلدون عبد الرمحان ، كتاب العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف أيام العجم والرببر،ج. 16-
 .87ه،ص.1284

؛لقةةةةةد روج بعةةةةةض العسةةةةةكريُت وموظفةةةةةوا االدارة 25زلمةةةةةد اذلةةةةةادي حةةةةةارش،ادلرجع السةةةةةابق،ص . 17-
ن( والةةةةذي مثةةةةل ادلصةةةةاحل االسةةةةتعمارية لفكةةةةرة أن الرببةةةةر أقةةةةارب األوربيةةةةُت ، حيةةةةث نشةةةةر اجلنةةةةرال )برديةةةةو 

كتابةا بعنةوان )بربروعةرب ( بةالد الرببةربالد   1938الفرنسية يف احلجاز أثنةاء احلةرب العادليةة األوذل سةنة 
أوربية ، وىي نظلرة يف احلقيقة تعرب عةن سياسةة ادمةاج افريقيةا الشةمالية يف اجملموعةة األوربية.أنظر:عبةد 

 .47ال العروي، ادلرجع السابق،ص.
، السنة الرابعةة ، 5فريد حشيش، الوثائق وامهيتها يف الدراسات التارخيية، رللة سَتتا،العدد،زلمد  18-

 .97،ص.1982جامعة قسنطينة،
، شةةةركة دار األمةةة للطباعةةةة، بةةةرج 1زلمةةد الصةةةغَت غةةازل، ادلملكةةةة النوميديةةةة واحلضةةارة البونيةةةة ،ط. 19-

 .12،ص.1989الكيفان، اجلزائر،
  
م(ادلؤسسة 42-ق.م  146حتالل الروماين لبالد ادلغرب )سياسة الرومنة زلمد البشَت شنييت، اال 20-

  12-9،ص.1985الوطنية للكتاب ، اجلزائر،
 .15عبد ال العروي، ادلرجع السابق،ص. 21-
 .27نفس ادلرجع،ص. 22-
عبد العزيز بن عبد ال ، تاريخ ادلغرب، )العصر القدمي والوسيط، مكتبةة السةالم، الةدار البيضةاء،  23-

 .132-129ادلغرب،ص.
 .99زلمد فريد حشيش، ادلرجع السابق،ص. 24-
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 أثناء االحتالل الفرنسيمسألة الوقف في الجزائر 
/ قسم العلوم االنسانية/ جامعة الشهيد حمو لخضر محمد الحاكم بن عونأ/ 

 بالوادي
benaoun3030@gmail.com 

 

 ملخص المقال:
 

يعترب الوقف من أهم مظاهر احلضارة االسالمية ، فهػو يعػرب  ػن إرادة الػى لػ ل 
ربػػػوع العػػػام االسػػػالم  ملػػػا فػػػيهم امسػػػام ا  ا ػػػرم الػػػ م أن ػػػ  االنسػػػاف امسػػػام    امػػػ  
الػػػا  ػػػاف ارتػػػها التعيػػػ  افت ا يػػػا ك  افيػػػا ،   العهػػػ  العن ػػػاي الع يػػػ  مػػػن ام سسػػػا 

كاقتصػػػػاديا  لػػػػي  بػػػػا ت س ا  ا ػػػػرم فشسػػػػحمل بػػػػ  اسػػػػته ؼ ال ػػػػر ة ا ركمػػػػة مػػػػن أب ػػػػا  
عػاف نػا دكرا  اػىا   ي ػوير أب ػا  امسا ني من ف را  كمسا ني...كالتخييف من آالمهم، ف

م يست ر كتعية الوقػف ا  ا ر بالعام ؛ با تاارها الراف  ال م يغ م هنر التعايم ...؛لعن 
ـ،  1830 اػػح هلانػػا ، بعػػ  االهلػػتالؿ الػػ م رػػ ف امسػػت مر اليرنسػػ   اػػح ا  ا ػػر سػػ ة 

ـ جتػػاا ام سسػػا  الػػ م أراد س ػػ  انويػػة االسػػالمية   هػػ ا الااػػ  ، ك ػػاف لػػف موقػػف هلػػاز 
ال ي يػػػة  ال ضػػػا  كأمػػػا ن العاادة...،كتػػػره أاهػػػا معرفتػػػف بالػػػ كر اليا ػػػ  الػػػا ياعاػػػف ؛أال 
كهػػ  ام سسػػة الوقييػػة ، ف ػػاـ بت ويضػػها كهػػ ـ معامها،با تاارهػػا هلػػاف ا لتوسػػعف، كليرنسػػة 

؛فعيػػػػف  انػػػػل نظريػػػػف لا  سسػػػػة الوقييػػػػةيكما هػػػػ  الوسػػػػا   كا ليػػػػا  الػػػػا ؛أب ػػػػا  ا  ا ػػػػر
 استخ مها لتصييتهايكما مصىهاي
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Abstract: 

Is the cessation of the most important aspects of Islamic 
civilization, it reflects the will of the goodness of the Muslim 
man in the entire Muslim world, throughout, including the 
Algerian Muslim who has established many institutions in the 
Ottoman Empire, whose purpose was to provide for a socially, 
culturally and economically not only the Algerian society, but 
targeted the disadvantaged segment of Muslim children of the 
poor and the poor ... and alleviate their pain, it was a great role 
in informing the people of Algeria science; as a tributary that 
feeds the river education ...; but the status of the moratorium 
did not continue the same, after the occupation launched by the 
Algeria 1830 m, which Rad blur the Islamic identity in this 
country, and had a firm attitude towards religious institutions 
such as the judiciary and places of worship ... and hit the most 
important to know the active role played by the; namely, the 
waqf institution, so he undermined and demolished ruins as a 
barrier to expansion, and Franch sons Islamicis of AlgeriaWhat 
was his view of the Waqf Foundation and what means and 
mechanisms he used to liquidate it?. 

 



 مجلة دورية دولية محكمة                                      ث والدراسات التاريخيةمجلة المعارف للبحو 
 

 209  13العدد 
 

 الوقف في العهد العثماني:أوال:
ارادة الػػػػػػى لػػػػػػ ل االنسػػػػػػاف امسػػػػػػام    امػػػػػػ  ربػػػػػػوع العػػػػػػام الوقػػػػػػف يعػػػػػػرب  ػػػػػػن 

االسػػػػػالم  ،عفػػػػػال يعػػػػػ  كافاػػػػػا دي يػػػػػا ؛بػػػػػ  هػػػػػو   ػػػػػ  فػػػػػردم اهلتسػػػػػا  ، ي ػػػػػ  امػػػػػر    
باحلافػػػػػا   كرفػػػػػا  ا  ػػػػػرة ، فضػػػػػال  ػػػػػن ك ػػػػػ  فعاػػػػػف  اػػػػػح نيسػػػػػف مػػػػػن أفػػػػػ  التسػػػػػام 

 .1االفت ا ية كاالنسانية ع
فهػػػػػو مػػػػػن رػػػػػيم ا ت ػػػػػس ا  ا ػػػػػرم  الػػػػػ م أقاػػػػػ   ايػػػػػف   يػػػػػس رػػػػػرا شف كىتاػػػػػف 

ـ(، فػػػػػػػ كقيوا يتاعػػػػػػػا م كأمػػػػػػػوانم 1515سا ايػػػػػػف، هلػػػػػػػر قاػػػػػػػ  هػػػػػػػ   ا يػػػػػػػراؾ إ  باػػػػػػػ ا 
؛يػػػػػػػػػا أدل إ  انت ػػػػػػػػػارا   ربػػػػػػػػػوع الػػػػػػػػػوسن ؛ ا ػػػػػػػػػة   أكا ػػػػػػػػػر العهػػػػػػػػػ  العن اي  هػػػػػػػػػ  

ا أد  إ  هػػػػػػػػ ا ـ(، يػػػػػػػا فعا ػػػػػػػػا نتسػػػػػػػا ؿ  ػػػػػػػن الػػػػػػػػ كافس الػػػػػػػ1830-1771الػػػػػػػ ايا 
 االقااؿ االقااؿ  ايف   ه ا الوسن.

 /العوامل التي أدت إلى انتشاره:1
ه ػػػػػػػاؾ الع يػػػػػػػ  مػػػػػػػن العوامػػػػػػػ  الػػػػػػػا أد  إ  انت ػػػػػػػار الوقػػػػػػػف   ا  ا ػػػػػػػر م هػػػػػػػا 

 امرياطة بال ين كم ها امتعا ة بالساطة السياسية أك ا انحمل االفت ا   كه :
 اػػػػػػػح الوقػػػػػػػف، الػػػػػػػ م ي ػػػػػػػ ف ب يػػػػػػػة الػػػػػػػوازع الػػػػػػػ ي  فهػػػػػػػو أهػػػػػػػم  امػػػػػػػ  ويػػػػػػػ  -أ

الواقػػػػػػػػف؛ ف ػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػوف ىاصػػػػػػػػا ه   ب لػػػػػػػػف هػػػػػػػػ ا  كقػػػػػػػػ  يغاػػػػػػػػحمل  ايػػػػػػػػف  هػػػػػػػػواا فيعػػػػػػػػوف 
 .2ميا رة ،كذ را هلس ا بني قومف؛ب  ق  يعوف كقيف ه ا إبعادا لاعض الور ة

احلريػػػػػػػػػة ام هايػػػػػػػػػة   امسػػػػػػػػػالة الوقييػػػػػػػػػة ،فاليوفػػػػػػػػػ  إفاػػػػػػػػػار  اػػػػػػػػػح االلتػػػػػػػػػ اـ  -ه
يافع  امسػػػػػػام ا  ا ػػػػػػرم يوقػػػػػػف يتاعايػػػػػػف  اػػػػػػح امػػػػػػ هحمل امػػػػػػ هف  احل ييػػػػػػة كامالعيػػػػػػة(،

، مػػػػػن فهػػػػػة ؛ كالػػػػػ م سػػػػػي ع ف مػػػػػن االنتيػػػػػاع  3احل يػػػػػ  ؛ نػػػػػف ال ياطػػػػػ  الوقػػػػػف الػػػػػ رم
  يػػػػػ كؿ إ  الي ػػػػػرا  مػػػػػن بعػػػػػ هم، ك تػػػػػوم  اػػػػػح -إف رػػػػػا  ذلػػػػػ  –مػػػػػن كقيػػػػػف     اػػػػػف 

 .5من فهة أ رل 4نظاـ امعاكتة
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ف مػػػػػػن فهػػػػػػة ،يػػػػػػا يضػػػػػػ ن هلصػػػػػػانة الوقػػػػػػف ؛فػػػػػػال  تػػػػػػ  يػػػػػػ  أم سػػػػػػاطة إليػػػػػػ -ج
انتيػػػػػػاع الواقػػػػػػف ك  اػػػػػػف م ػػػػػػف مػػػػػػن فهػػػػػػة  انيػػػػػػة ؛ لػػػػػػ ل   ػػػػػػاف رؤسػػػػػػا  احلعومػػػػػػة االيػػػػػػراؾ 
 بايػػػػػػػا  ، تػػػػػػػااط...(كا  ريا  الػػػػػػػ ين ل ػػػػػػػوف مػػػػػػػن فػػػػػػػور السػػػػػػػاطاف  اػػػػػػػيهم أك  ػػػػػػػ نم 
أك  وفػػػػػػػػا مػػػػػػػػن يعسػػػػػػػػيف يامػػػػػػػػ كف إ  كقػػػػػػػػف يتاعػػػػػػػػا م م ػػػػػػػػس مصػػػػػػػػادر ا ، ي ػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػن 

الػػػػػ ؾ   دكلػػػػػتهم ل ػػػػػوف  اديػػػػػة سػػػػػاطاهنم  اػػػػػح  اػػػػػ كف   هػػػػػ ا الصػػػػػ د:عإف ا مػػػػػرا  
مػػػػا يسػػػػتخايونف مػػػػن ذريػػػػتهم مػػػػا لػػػػف مػػػػن الػػػػرزؽ أكالػػػػوال ، كمػػػػا ل ػػػػح مػػػػن معاسػػػػحمل اماػػػػ  
فاسػػػػػػتعنركا مػػػػػػن ب ػػػػػػا  امػػػػػػ ارس كال كايػػػػػػا كالػػػػػػرب  ككقيػػػػػػوا  ايهػػػػػػا ا كقػػػػػػاؼ امغاػػػػػػة  عاػػػػػػوف 

 ػػػػػوح إ  فيهػػػػػا رػػػػػر ا لولػػػػػ هم ي ظػػػػػر إليهػػػػػا أك نصػػػػػياا م هػػػػػا مػػػػػس مػػػػػا فػػػػػيهم االاػػػػػا مػػػػػن ا 
 .6الى كالت اس ا فور   ام ا   كا فعاؿ فعنر  ا كقاؼ ل ل ...ع

ركح التضػػػػػػػػػػامن كالتعافػػػػػػػػػػ  االفت ػػػػػػػػػػا   بػػػػػػػػػػني أفػػػػػػػػػػراد ا ت ػػػػػػػػػػس ا  ا ػػػػػػػػػػرم   -د
 ال ا   كمس ا واهنم امسا ني   الارج.

الت ظػػػػػػػػػػػيم ا عػػػػػػػػػػػم  ا ػػػػػػػػػػػة   فػػػػػػػػػػػ ة الػػػػػػػػػػػ ايا ؛يا أدل إ    ػػػػػػػػػػػة الواقػػػػػػػػػػػف -ق
، كي يػػػػػػ  هلػػػػػػر يصػػػػػػ  إ   7إذ  ػػػػػػاف يػػػػػػرل أف كقيػػػػػػف مسػػػػػػم كرػػػػػػما تف  اػػػػػػح الوقػػػػػػف، 

 .8مستش يف
 

 /تنظيم األوقاف:2
إف ا هػػػػػػػػػػػػػػػػػاز األدارم امسػػػػػػػػػػػػػػػػػ كؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ،يت تس باالسػػػػػػػػػػػػػػػػػت اللية   
قرارايػػػػػػف،رام أف ال ام الاارػػػػػػا(أك الاػػػػػػام يتػػػػػػ    لصػػػػػػا  التسػػػػػػيى احلسػػػػػػن، لعػػػػػػن يا ػػػػػػح 

ل ػػػػػػػػػػػػػػػريعة قػػػػػػػػػػػػػػػرار انيتػػػػػػػػػػػػػػػة الت يي يػػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػػت   كفػػػػػػػػػػػػػػػ  مايت ارػػػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػػػس م ا ػػػػػػػػػػػػػػػ  ا
االسالمية،يت اسػػػػػػػػػحمل مػػػػػػػػػس يو يػػػػػػػػػ  كإدارة الوقػػػػػػػػػف ككسػػػػػػػػػا   اسػػػػػػػػػتن ارا ك يييػػػػػػػػػة  صػػػػػػػػػي  

 . 9إيرادايف
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 كيتعوف فهاز إدارة ا كقاؼ من: 
أ/الواليػػػػػة  اػػػػػح الوقػػػػػف:كه  السػػػػػاطة امتشع ػػػػػة   الوقف،فا ايػػػػػة يعػػػػػوف  ا ػػػػػة كهػػػػػ  

،أمػػػػػػا العامػػػػػػة فتعػػػػػػوف لاشػػػػػػا م هلػػػػػػر يتصػػػػػػرؼ   هػػػػػػ ا اماػػػػػػ  كفػػػػػػ  م ا ػػػػػػ   10لاواقػػػػػػف
 .11ال ريعة

 ه/ انيتة الت ريعية:كالا يت لف من ه و ة   ا ر أاها:
ا اػػػػػػػػػػ  العا  :الػػػػػػػػػػ م يضػػػػػػػػػػم أ ضػػػػػػػػػػا  يت تعػػػػػػػػػػوف بالعيػػػػػػػػػػا ة العا يػػػػػػػػػػة كا  ػػػػػػػػػػالؽ -1

ا  الياتػػػػػاة مػػػػػن قضػػػػػاة لا ػػػػػ هاني امػػػػػالع  كاحل ي ،ك ػػػػػ ا ميتيػػػػػني لعػػػػػ  مػػػػػ هحمل، ك ا ػػػػػ
 ك طاا  كك اظ.

/ال اظر:الػػػػػػػػػػ م يعػػػػػػػػػػرؼ بالو ي ،كالػػػػػػػػػػ م يعي ػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػ ام أك مػػػػػػػػػػن ي وبػػػػػػػػػػف   الايالػػػػػػػػػػ  2
النالث الاػػػػػػػػام(،كيع ن كظييتػػػػػػػػف،   السػػػػػػػػهر  اػػػػػػػػح ي ظػػػػػػػػيم كيسػػػػػػػػيى الوقػػػػػػػػف كي ييػػػػػػػػ ا 
ليصػػػػػػػػػ  إ  امسػػػػػػػػػتيي ين،فهو ماػػػػػػػػػـ  بت ييػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا  الوقػػػػػػػػػف ،كاليتصػػػػػػػػػرؼ فيػػػػػػػػػف ملشػػػػػػػػػض 

اػػػػػػ  العا ػػػػػػ ، فيػػػػػػف  ػػػػػػ  مػػػػػػايتعا  با كقػػػػػػاؼ ، كي ػػػػػػ ـ ي ريػػػػػػرا سػػػػػػ ويا لصػػػػػػا  ا 12إراديػػػػػػف
 .13من اهلصا  كايرادا 

/الػػػػػػو ال ،كهم مسػػػػػػا  ك ال اظر،كام ػػػػػػرفوف  اػػػػػػح ا مػػػػػػالؾ دا ػػػػػػ  ام سسػػػػػػا  سػػػػػػوا  3
أ انػػػػػػػل مسػػػػػػػاف  أك زكايػػػػػػػا أك مػػػػػػػ ارس، مػػػػػػػن   ايػػػػػػػة يسػػػػػػػمي  أك هلسػػػػػػػاه لا ػػػػػػػ ا ي  

 .14أك امصاريف امتعا ة بع  م سسة
العتػػػػػػػػاه الػػػػػػػػ ين ي سػػػػػػػػخوف ك يظػػػػػػػػوف  /أ ػػػػػػػػواف ام سسػػػػػػػػا  الوقييػػػػػػػػة :كي صػػػػػػػػ   ػػػػػػػػم4

ا كقػػػػػػػػاؼ الػػػػػػػػػا   ي كي ها،كالعػػػػػػػػػ كؿ الػػػػػػػػ ين ي ػػػػػػػػػه كف  اػػػػػػػػػح  ػػػػػػػػشة أك زيػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػ ا 
 .15ا كقاؼ ك  اؿ ي وموف بصيانة الوقف ك رسونف

إف هػػػػػػػػػ ا الت ظػػػػػػػػػيم ا عػػػػػػػػػم امسػػػػػػػػػت    ػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػاطة ال  يػػػػػػػػػة أدل إ  انت ػػػػػػػػػار 
 ا ػػػػػػػػر العا ػػػػػػػػ ة العنػػػػػػػػى مػػػػػػػػن ام سسػػػػػػػػا  الوقييػػػػػػػػة    امػػػػػػػػ  ربػػػػػػػػوع الػػػػػػػػوسن ك ا ػػػػػػػػة ا 

 كالايال  النالث، كفي ا يا  بياف  اها:



 مجلة دورية دولية محكمة                                      ث والدراسات التاريخيةمجلة المعارف للبحو 
 

 212  13العدد 
 

 /أىم المؤسسات الوقفية:3
رػػػػػعال هػػػػػػ ا ام سسػػػػػة أااػػػػػحمل ا كقػػػػػاؼ الىيػػػػػػة  مؤسسةةةةةة الحةةةةةرمين الشةةةةةريفين : –أ

أك ا هايػػػػػػة نظػػػػػػرا لا عانػػػػػػة الرفيعػػػػػػة الػػػػػػا  ػػػػػػ   ػػػػػػا سػػػػػػعاف ا  ا ػػػػػػر   الا ػػػػػػاع ام  سػػػػػػة 
نػػػػػػػػرة إذ باغػػػػػػػػل نسػػػػػػػػاتها   أكا ػػػػػػػػر باحلمػػػػػػػػاز ، ك قػػػػػػػػ   انػػػػػػػػل هػػػػػػػػ ا ا كقػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػن الع

 .16ا كقاؼ اموفودة آن اؾ 3/4العه  العن اي  ال ة أرباع 
ك ي ػػػػػ ـ هػػػػػ ا ام سسػػػػػة األ انػػػػػا   هػػػػػاجل احلػػػػػرمني ال ػػػػػرييني ام ي ػػػػػني بػػػػػا  ا ر ك أب ػػػػػا  
السػػػػػػاي  الوافػػػػػػ ين  ايهػػػػػػا مػػػػػػن احلمػػػػػػاز ، ك يتعيػػػػػػ  ب رسػػػػػػاؿ هلصػػػػػػة مػػػػػػن مػػػػػػ ا ياها إ  

سػػػػ تني  ػػػػن سريػػػػ  ماعػػػػوث رػػػػريف معػػػػة أك بواسػػػػطة أمػػػػى ف ػػػػرا  احلػػػػرمني   مطاػػػػس  ػػػػ  
 .17ر حمل احلماز

 تػػػػػ  هػػػػػ ا ام سسػػػػػة امرياػػػػػة النانيػػػػػة بعػػػػػ    مؤسسةةةةةة أوقةةةةةاف الجةةةةةام  االعظةةةةةم : –ب 
أكقػػػػػػػػػاؼ م سسػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػرمني مػػػػػػػػػن هليػػػػػػػػػ  مردكدهػػػػػػػػػا ك  نػػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػػ دها ، ك هػػػػػػػػػ ا يعػػػػػػػػػود 
با سػػػػػػػاس إ  الػػػػػػػ كر الػػػػػػػ م لعاػػػػػػػف ا ػػػػػػػامس اال ظػػػػػػػم   احليػػػػػػػاة الن افيػػػػػػػة ك ال ي ية؛الػػػػػػػ م 

كقيػػػػػا ملاػػػػػل ام ػػػػػازؿ ك احلوانيػػػػػل ك الاسػػػػػايني ك امػػػػػ ارع  550باغػػػػػل أكقافػػػػػف مػػػػػا ي ػػػػػاه  
 يعػػػػا  ك اىهػػػػا ك يعػػػػود التصػػػػرؼ فيهػػػػا لا يػػػػا امػػػػالع  الػػػػ م يو ػػػػ  أمػػػػر يسػػػػػيىها ك ام

 .18إ  الو ي  العاـ ك يسا  ا   ذل  ك يالف
أمػػػػػػػا إدارة هػػػػػػػ ا ام سسػػػػػػػة فعػػػػػػػاف يتوالهػػػػػػػا  ال ػػػػػػػة   ػػػػػػػرة ك ػػػػػػػيال  ػػػػػػػل إرػػػػػػػراؼ اميػػػػػػػا 
امػػػػػػػالع  ماارػػػػػػػرة ، ي ػػػػػػػرفوف   أدا  مهػػػػػػػامهم األداريػػػػػػػة كفػػػػػػػ  ماػػػػػػػ أ التخصػػػػػػػ  فوفػػػػػػػ  

 .19م ذنني كك ي  ر يس  لف مه ة الرقابة العامةك ي  ا
أسػػػػػ  هػػػػػ ا ام سسػػػػػة ع رػػػػػعااف  وفػػػػػػة ع مؤسسةةةةةة أوقةةةةةاف سةةةةةبل الخيةةةةةرات :  –ج 

ق كاجتػػػػػػػف ن ػػػػػػػاسها إ  ام ػػػػػػػاريس الىيػػػػػػػة العاماػػػػػػػة    ػػػػػػػالح الطرقػػػػػػػا  كمػػػػػػػ  999 ػػػػػػػاـ 
ق ػػػػػػوا  الػػػػػػرم كإ انػػػػػػة ام عػػػػػػوبني كذكم العاهػػػػػػا  ك ي ػػػػػػيي  امسػػػػػػاف  كامعاهػػػػػػ  العا يػػػػػػة 

العتػػػػػػحمل ككقيهػػػػػػا  اػػػػػػح سااػػػػػػة العاػػػػػػم ك اهاػػػػػػف ك  ػػػػػػاف يسػػػػػػى هػػػػػػ ا ام سسػػػػػػة إدارة كرػػػػػػرا  
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يضػػػػػم إهلػػػػػ ل   ػػػػػر  ضػػػػػوا مػػػػػن بيػػػػػ هم مست ػػػػػارين م تخاػػػػػني كنػػػػػاظرا أك ك يػػػػػ  أكقػػػػػاؼ 
ام سسػػػػة ك اياػػػػا يػػػػ ظم   ػػػػود ام سسػػػػة ، ك يعػػػػني الو يػػػػ  كالعايػػػػحمل ك  ػػػػيعهم مػػػػن بػػػػني 

أب يػػػػػػػة هػػػػػػػ ا أهػػػػػػ  العاػػػػػػػم ، ك يضػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػيهم مسػػػػػػػتخ ـ معاػػػػػػػف بالسػػػػػػػهر  اػػػػػػػح  ايػػػػػػػة 
 .20ساله قرا  ي ر كف ال رآف بام سسة 8ام سسة ك يسهي      كراهلة 

ك انػػػػػػل األدارة   هػػػػػػ ا ام سسػػػػػػة يػػػػػػ ار بطري ػػػػػػة  ا يػػػػػػة ي ػػػػػػرؼ  اػػػػػػح  يػػػػػػس ا كقػػػػػػاؼ 
امتعا ػػػػػػة مل مػػػػػػة امػػػػػػ هحمل احل يػػػػػػ  مػػػػػػن مػػػػػػ ارس ك مسػػػػػػاف  ك مػػػػػػوظيني ك ف ػػػػػػرا  هليػػػػػػ   

العاػػػػػػى، مسػػػػػػم   ت ػػػػػػاكة ،   انػػػػػػل يػػػػػػ ير حانيػػػػػػة مسػػػػػػاف  هل ييػػػػػػة مػػػػػػن بي هػػػػػػا : ا ػػػػػػامس
مسػػػػػػم   اػػػػػػ   وفػػػػػػة ،  انػػػػػػل ي ػػػػػػـو بػػػػػػ دارة ك ين ػػػػػػى ا كقػػػػػػاؼ الػػػػػػا  انػػػػػػل ي ااهػػػػػػا ك 

 .21اموفهة ل مة الي را  ك العا ا  ك الطااة ك ام ع ين
يعتػػػػػػػرب هػػػػػػػ ا ام سسػػػػػػػة مػػػػػػػن الت اليػػػػػػػ  العري ػػػػػػػة  مؤسسةةةةةةةة أوقةةةةةةةاف بيةةةةةةة  المةةةةةةةال : –د 

العهػػػػػػ  العن ػػػػػػاي ، ك هػػػػػػ  م سسػػػػػػة لػػػػػػادارة األسػػػػػػالمية   ا  ا ػػػػػػر ك الػػػػػػا يػػػػػػ   ل   
ذا  كظييػػػػػػة رطيػػػػػػة ك سايعيػػػػػػة افت ا يػػػػػػة  ىيػػػػػػة فعانػػػػػػل يتػػػػػػو  ا انػػػػػػة أب ػػػػػػا  السػػػػػػاي  ك 
اليتػػػػػػامح ك الي ػػػػػػرا  ك ا سػػػػػػرل ك يتصػػػػػػرؼ   الغ ػػػػػػا م الػػػػػػا يعػػػػػػود لا كلػػػػػػة ،   ػػػػػػا  ػػػػػػتم 
ب ػػػػػػػ كف الػػػػػػػراج ك رػػػػػػػرا  العتػػػػػػػاد ك ي ػػػػػػػرؼ  اػػػػػػػح إقامػػػػػػػة امرافػػػػػػػ  العامػػػػػػػة مػػػػػػػن سػػػػػػػرؽ ك 

أمػػػػػا ن العاػػػػػادة ،   ػػػػػا  انػػػػػل ي ػػػػػـو بتصػػػػػيية ال  ػػػػػا  ك  ػػػػػاف   اػػػػػح فسػػػػػور ك ي ػػػػػيي  
 ػػػػػػػػػػػركا  الغػػػػػػػػػػػا اني ك أمال هػػػػػػػػػػػم ، ك مػػػػػػػػػػػ   الصػػػػػػػػػػػ قا  لا شتػػػػػػػػػػػافني ك ي ػػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػػ دارة 
أكقػػػػػافهم مػػػػػس مسػػػػػااتهم   د ػػػػػم إيػػػػػرادا    انػػػػػة ال كلػػػػػة ملاػػػػػال  ماليػػػػػة م تظ ػػػػػة ، ك ػػػػػاف 

حمل بػػػػػػ ع ي ػػػػرؼ  ايهػػػػػا موظػػػػػف سػػػػاـ يعػػػػػرؼ بػػػػػػ ع بيػػػػل مػػػػػا   ع ، يسػػػػػا  ا قاتػػػػ  يا ػػػػػ
الو يػػػػػػ  ع ك يتػػػػػػو  رػػػػػػ كف التسػػػػػػمي  فيهػػػػػػا مو  ػػػػػػاف يعرفػػػػػػاف بالعػػػػػػ كؿ   ػػػػػػا ياشػػػػػػ   ػػػػػػا 

 .22بعض العا ا 
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ظهػػػػػػػر  هػػػػػػػ ا ا كقػػػػػػػاؼ بيشػػػػػػػ  م ي ػػػػػػػة  مؤسسةةةةةةةة أوقةةةةةةةاف أىةةةةةةةل األنةةةةةةةدل  :–ه 
ا  ا ػػػػػػر مػػػػػػس يوافػػػػػػ   ػػػػػػ د  اػػػػػػى مػػػػػػن مهػػػػػػافرم  ػػػػػػره االنػػػػػػ ل  ك امػػػػػػتال هم ا راتػػػػػػ  

 .23ال را ية  ا
ن لسػػػػػػػػية يوقيػػػػػػػػوف ا مػػػػػػػػالؾ  اػػػػػػػػح ا ػػػػػػػػواهنم الالفتػػػػػػػػني ك قػػػػػػػػ   ػػػػػػػػاف أا يػػػػػػػػا  ا اليػػػػػػػػة ا 

اليػػػػػارين مػػػػػن فشػػػػػيم االنػػػػػ ل  ، هلػػػػػر باغػػػػػل م سسػػػػػا ا هلسػػػػػحمل بعػػػػػض األهلصػػػػػا يا  
( م سسػػػػػة كقييػػػػػة ك  انػػػػػل نػػػػػػا أكقػػػػػاؼ م ػػػػػ  ة مػػػػػس م سسػػػػػة احلػػػػػػرمني أك 60سػػػػػتني   

م سسػػػػػػة ا ػػػػػػامس ا  ظػػػػػػم بالعا ػػػػػػ ة ، امػػػػػػػا ادار ػػػػػػا ف سػػػػػػ    موظػػػػػػف  ػػػػػػاص يعػػػػػػػرؼ 
 .24بػ ع ك ي  ا ن ل 

باألتػػػػػػافة إ  هػػػػػػ ا ام سسػػػػػػا  الوقييػػػػػػة ك فػػػػػػ   م سسػػػػػػا  أ ػػػػػػرل ال ي ػػػػػػ  
أايػػػػػػػػة   هػػػػػػػػا؛    سسػػػػػػػػة أكقػػػػػػػػاؼ ا رػػػػػػػػراؼ ك ال كايػػػػػػػػا ك االكليػػػػػػػػا  الػػػػػػػػا  صػػػػػػػػ  نػػػػػػػػا 
احلعػػػػػػػاـ بعػػػػػػػض ا كقػػػػػػػاؼ لر ايتهػػػػػػػا ، ك الػػػػػػػا  ػػػػػػػاف يعػػػػػػػني نػػػػػػػا ك يػػػػػػػ  كقيػػػػػػػ   يػػػػػػػ  ال 

  سػػػػػػػػ ة يتػػػػػػػػ    ن اػػػػػػػػا  ا رػػػػػػػػراؼ   إدار ػػػػػػػػا بػػػػػػػػ   ت عػػػػػػػػوف مػػػػػػػػس ك يػػػػػػػػ  ا كقػػػػػػػػاؼ  ػػػػػػػػ
لاوقػػػػػوؼ  اػػػػػح أهلػػػػػواؿ الوقػػػػػف ، ك إليهػػػػػا يضػػػػػاؼ م سسػػػػػة أكقػػػػػاؼ ا  ػػػػػ  كالنع ػػػػػا  ك 
امرافػػػػػػػػ  العامػػػػػػػػة ا  ػػػػػػػػرل  ػػػػػػػػالعيوف ك السػػػػػػػػواق  ك ا بػػػػػػػػار ك قػػػػػػػػ   صػػػػػػػػ  لعػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ ا 

 .25امراف  ع ك  ي   اص ع ير ح أكقافها ك يتعه  ر كهنا
إف هػػػػػػ ا ام سسػػػػػػا  الوقييػػػػػػة راػػػػػػم اسػػػػػػت الليتها، إال أهنػػػػػػا ياػػػػػػني مػػػػػػ ل هلػػػػػػرص  

 يػػػػػػػػراؾ   اػػػػػػػػح ق سػػػػػػػػية الوقػػػػػػػػف، كيطايػػػػػػػػ  م ا ػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػريعة فيػػػػػػػػف، يوتػػػػػػػػي  أك إبػػػػػػػػراز ا
التعػػػػػػػايد اموفػػػػػػػود بػػػػػػػني امػػػػػػػ هاني امػػػػػػػالع  كاحل يػػػػػػػ ؛ كيػػػػػػػ ؿ  اػػػػػػػح امسػػػػػػػتول احلضػػػػػػػارم 
الػػػػػ م ك ػػػػػ  إليػػػػػف ا ت ػػػػػس ا  ا ػػػػػرم، ك يػػػػػا ة رفالػػػػػف كمن ييػػػػػف الػػػػػ م سػػػػػاال ام سسػػػػػة 

ا ت ػػػػػػػس   رػػػػػػر ا ػػػػػػػاال  فيػػػػػػػيم الوقييػػػػػػة   يػػػػػػػرقيتهم ، فعػػػػػػاف نػػػػػػػا دكر   يرقيػػػػػػػة هػػػػػػ ا 
 يت ن  ذل ي 
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 /دور األوقاف في العهد العثماني: 4
سػػػػػػػػػػػتش  ها ا   ا ت ػػػػػػػػػػػس كاقتصػػػػػػػػػػػادية ك ا يػػػػػػػػػػػة لألكقػػػػػػػػػػػاؼ أايػػػػػػػػػػػة افت ا يػػػػػػػػػػػة

امسػػػػػػػػػػا وف لتػػػػػػػػػػوفى امػػػػػػػػػػاؿ كالسػػػػػػػػػػعن مسػػػػػػػػػػا  ة العا ػػػػػػػػػػا  كالطااػػػػػػػػػػة كالي ػػػػػػػػػػرا  كالغربػػػػػػػػػػػا  
ا اػػػػػػػراض ،كهػػػػػػػ ا ال ظػػػػػػػاـ يرمػػػػػػػ  كالالفتػػػػػػػني ك ػػػػػػػيانة ام سسػػػػػػػا ، الػػػػػػػا أن ػػػػػػػ   نػػػػػػػ ا 

لاتعافػػػػػػػػ  االفت ػػػػػػػػا   كالتضػػػػػػػػامن بػػػػػػػػني امسػػػػػػػػا ني ،ك ػػػػػػػػاف الوقػػػػػػػػف امصػػػػػػػػ ر ا ساسػػػػػػػػ  
؛ ك نػػػػػػػػ  ا كقػػػػػػػػػاؼ  صػػػػػػػػػحمل هليػػػػػػػػػاة ا ت ػػػػػػػػػس 26ل  ػػػػػػػػر التعاػػػػػػػػػيم كا افظػػػػػػػػػة  اػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػ ين

 ا  ا رم ،من  الؿ ا دكار الا لعاها كالا س   ر أاها   ال  اط التالية:
ت ػػػػػػس دا ايػػػػػػا ك ارفيػػػػػػا يػػػػػػا يػػػػػػ دم  إ  يع يػػػػػػ  ركابػػػػػػ  ا  ػػػػػػوة التعافػػػػػػ  بػػػػػػني أفػػػػػػراد ا -أ

 كاال اد بني أفراد ا ت س امسام.
 سػػػػػػػػني كتػػػػػػػػعية الطا ػػػػػػػػة الضػػػػػػػػعيية   ا ت ػػػػػػػػس مػػػػػػػػن مسػػػػػػػػتش   الوقػػػػػػػػف  الي ػػػػػػػػرا  -ه

كا تػػػػػػػػػػػػػػافني...(،كالتخييف مػػػػػػػػػػػػػػن مصػػػػػػػػػػػػػػا اهم، يػػػػػػػػػػػػػػا  عاهػػػػػػػػػػػػػػم   ا ػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػاحلة   
 ا  ا االٌراؼ،السرقة...(.ا ت س،فياتع كف  ن الت رد كاحلرماف كيابع

يعتػػػػػرب الوقػػػػػف ام ػػػػػوف كام ػػػػػوؿ الر يسػػػػػ  لاتعاػػػػػيم كامغػػػػػ م لػػػػػف ، ف ػػػػػ  ب يػػػػػل امعاهػػػػػ  -ج
كامػػػػػ ارس كالعتاييػػػػػحمل كال كايػػػػػا مػػػػػن  اللػػػػػف، بػػػػػ  اهػػػػػتم ب ػػػػػ كف سػػػػػالف العاػػػػػم مػػػػػن إيػػػػػػوا  

 اػػػػػػػح العا ػػػػػػػا  كام رسػػػػػػػني، ؛  كم  ػػػػػػػ  كماا ،كاقت ػػػػػػػا  العتػػػػػػػحمل كامخطوسا ،كاالنيػػػػػػػاؽ
كيتػػػػػػ  ر ال طػػػػػػاع التعاي ػػػػػػ  سػػػػػػااا   هلالػػػػػػة اسػػػػػػتخ امف   اػػػػػػى وا ػػػػػػف، في افػػػػػػس امسػػػػػػتول 

  رهلاتػػػػػػػف  ػػػػػػػن  27التعاي ػػػػػػ  نتيمػػػػػػػة ذلػػػػػػ  ؛كهػػػػػػػو مػػػػػػا  ػػػػػػػ ث   ػػػػػػف احلسػػػػػػػني الػػػػػػور يالي
التمػػػػػػػاكزا  الػػػػػػػا هلػػػػػػػ  ل   ا كقػػػػػػػاؼ ؛بسػػػػػػػاحمل التصػػػػػػػرؼ كيوفيػػػػػػػف أمػػػػػػػواؿ الوقػػػػػػػف   

    ا انػػػػػػػػػػحمل التعاي ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػن ن ايتػػػػػػػػػػف دكف  ا يتػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػى أسسػػػػػػػػػػها ، كراػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػ
،إال أف كتػػػػػػعيتف ابػػػػػػاف العهػػػػػػ  العن ػػػػػػاي م ػػػػػػرفة ، ب ػػػػػػهادة ا تػػػػػػ  اليرنسػػػػػػ   28ك  ايتػػػػػػف
 .  29نيسف
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يعتػػػػػػػػػػرب مامػػػػػػػػػػ  لاشػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػن التظػػػػػػػػػػام كا ور،نتيمػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػرارا  العػػػػػػػػػػ ؿ كامصػػػػػػػػػػادرة أك -د
 التغرمي؛كهو دافس لاساسة ا يراؾ كا  ريا  ا  ا ريني كرا  الوقف.

يػػػػػػػػػوفى م ا ػػػػػػػػػػحمل   ػػػػػػػػػػ  ليتػػػػػػػػػػا  ا ت ػػػػػػػػػس ملختاػػػػػػػػػػف سا ا م،يػػػػػػػػػػا أدل إ    يػػػػػػػػػػ  -ق
 ن اط إقتصادم 

 هلي  هل وؽ الور ة   الوقف ال رم.-ك
ر ايػػػػػػة ا انػػػػػػحمل الػػػػػػ ما ، ملػػػػػػايوفرا مػػػػػػن  يػػػػػػوف كسػػػػػػواق  كآبػػػػػػار، مواس يهػػػػػػا ك ػػػػػػابرم -ز

 الساي  ام ت رة   ربوع الوسن.
هلنني يػػػػػركف  عػػػػػ  ذلػػػػػ  ؛بػػػػػ  ك ػػػػػيوا د امػػػػػة ال  ػػػػػاط االقتصػػػػػادم راػػػػػم اف بعػػػػػض الاػػػػػا

بػػػػػػا  ود كالر ػػػػػػود ل اػػػػػػة امسػػػػػػتن را  فيػػػػػػف ك ػػػػػػ ـ  ويػػػػػػ   -  ظػػػػػػ  ا كقػػػػػػاؼ-االقتصػػػػػػاد
،ف ػػػػػػا دليا ػػػػػػا  ػػػػػػن 30كسػػػػػػا   االنتػػػػػػاج  بيعػػػػػػا كررا ( ا ػػػػػػة الع ػػػػػػارا  إ  سا ػػػػػػة م تمػػػػػػة

مػػػػػػ  رػػػػػػػاعة الطػػػػػػػرؽ كامسػػػػػػال  كا سػػػػػػػور ، الػػػػػػػا يعتػػػػػػػرب ب يػػػػػػة  تيػػػػػػػة لاتاػػػػػػػادؿ التمػػػػػػػارم، 
 ني الػػػػػػػا يسػػػػػػػتغ    العػػػػػػػرا  كاالسػػػػػػػتن ار؛كه  مػػػػػػػن مصػػػػػػػاشة العا اػػػػػػػة كا ػػػػػػػال  كالػػػػػػػ  ا 

،كلػػػػػػػػػػو  ع ػػػػػػػػػا   االنتػػػػػػػػػػاج ال را ػػػػػػػػػ  لوفػػػػػػػػػػ نا أف 31ا  ا ريػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػ ـ اسػػػػػػػػػػتن ار يتاعا ػػػػػػػػػا
 انػػػػػػػػل يصػػػػػػػػ ر ال  ػػػػػػػػ   كربػػػػػػػػا هلػػػػػػػػر   مرهلاػػػػػػػػة -راػػػػػػػػم كسػػػػػػػػا اها الت اي يػػػػػػػػة-ا  ا ػػػػػػػػر
 .32تعيها

ف م يسػػػػػػػػػػت ر كتػػػػػػػػػػعية الوقػػػػػػػػػػف  اػػػػػػػػػػح هلانػػػػػػػػػػا ، بعػػػػػػػػػػ  االهلػػػػػػػػػػتالؿ الػػػػػػػػػػ م رػػػػػػػػػػ 
ـ، الػػػػػػػػ م أراد س ػػػػػػػػ   1830امسػػػػػػػػت مر اليرنسػػػػػػػػ   اػػػػػػػػح ا  ا ػػػػػػػػر ابتػػػػػػػػ ا  مػػػػػػػػن سػػػػػػػػ ة 

انويػػػػػػة االسػػػػػػالمية   هػػػػػػ ا الااػػػػػػػ  ، ك ػػػػػػاف لػػػػػػف موقػػػػػػف هلػػػػػػػاـز جتػػػػػػاا ام سسػػػػػػا  ال ي يػػػػػػػة  
 ال ضػػػػػػا  كأمػػػػػػا ن العاادة...،كتػػػػػػره أاهػػػػػػا معرفتػػػػػػف بالػػػػػػ كر اليا ػػػػػػ  الػػػػػػ م ياعاػػػػػػف ؛أال 

عامها،با تاارهػػػػػػػا هلػػػػػػػاف ا لتوسػػػػػػػعف، كهػػػػػػػ  ام سسػػػػػػػة الوقييػػػػػػػة ، ف ػػػػػػػاـ بت ويضػػػػػػػها كهػػػػػػػ ـ م
كليرنسػػػػػػػة أب ػػػػػػػا  ا  ا ر،؛فعيػػػػػػػف  انػػػػػػػل نظريػػػػػػػف لا  سسػػػػػػػة الوقييػػػػػػػةيكما هػػػػػػػ  الوسػػػػػػػا   

 كا ليا  الا استخ مها لتصييتهايكما مصىهاي
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 ثانيا: السياسة الفرنسية اتجاه األوقاف:
 ابان االحتالل الفرنسي: /المسألة الوقفية1

الوقييػػػػػػػػػػػة، أقاػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػاطة االسػػػػػػػػػػػتع ارية إف االسػػػػػػػػػػػت الؿ الػػػػػػػػػػػ ا  لا  سسػػػػػػػػػػػة  
اليرنسػػػػية،كم يطاػػػػ  يػػػػ ها   التوسػػػػس كالسػػػػيطرة ؛فعػػػػػاف هػػػػو سػػػػاحمل التػػػػوير امسػػػػت ر بػػػػػني 
ال كلػػػػػػػة كالػػػػػػػ ين،كهلر يتش ػػػػػػػ  نػػػػػػػا السػػػػػػػيطرة البػػػػػػػ  مػػػػػػػن اهنػػػػػػػا  مصػػػػػػػادر الوقف؛فيصػػػػػػػا  
امسػػػػػػم  كام رسػػػػػػة كا ع ػػػػػػة ال ػػػػػػر ية أدكا    يػػػػػػ  االدارة االسػػػػػػتع ارية،ملا فػػػػػػيهم مػػػػػػن 

 .33يني يابعني ناموظ
 كق  رأل امست مر اليرنس  أف ا كقاؼ يعترب:

مانعػػػػػػػا لتوسػػػػػػػعف؛ما نػػػػػػػا مػػػػػػػن  ػػػػػػػية االسػػػػػػػت اللية؛ هنا م يعػػػػػػػن يابعػػػػػػػة لػػػػػػػادارة ال  يػػػػػػػة -أ
 هلر يتسىن لف السيطرة  ايها.

اسػػػػػػػػت رارية لا مت ػػػػػػػػس ا  ا ػػػػػػػػرم كهويتػػػػػػػػف؛  هلالػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ ـ التعػػػػػػػػرض نػػػػػػػػا بامصػػػػػػػػادرة -ه
بامسػػػػػػتع ر الػػػػػػ م م يتػػػػػػ      ر كنف،كسػػػػػػيا ح يسػػػػػػتيي  مػػػػػػن  ؛ ف ا  ا ػػػػػػرم ال يتػػػػػػ  ر

ريػػػػػػػػس ا كقػػػػػػػػاؼ ك ىا ػػػػػػػػا،  ىتاػػػػػػػػف هػػػػػػػػاال  هليايػػػػػػػػف،كبالتاجل سػػػػػػػػيشا  ىطػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ ا 
 امستع ر.

لتاػػػػػف  ػػػػػن نظامػػػػػف الرأطػػػػػاجل اموفػػػػػود    -إسػػػػػالم  -ذا  نظػػػػػاـ يسػػػػػيىم  ػػػػػاص-ج
س كرأطػػػػػػاجل   فرنسػػػػػػا؛فهو ارػػػػػػ ا     اسػػػػػػتغاللف مػػػػػػن قاػػػػػػ  الطا ػػػػػػة الضػػػػػػعيية   ا ت ػػػػػػ

اسػػػػػػػػػتن ار هػػػػػػػػػ ا ام تاعػػػػػػػػػا  الوقييػػػػػػػػػة،لي  ابتغػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػرب  امػػػػػػػػػادم بػػػػػػػػػ  بغيػػػػػػػػػة ا فػػػػػػػػػر 
 ا  ركم.

رابطػػػػػا ك ي ػػػػػا ك ػػػػػاة يتػػػػػ ة بػػػػػني ا  ا ػػػػػرم كا وانػػػػػف   العػػػػػام االسػػػػػالم ؛ فػػػػػال يسػػػػػتيي  -د
 ػػػػػػػػارج -م هػػػػػػػػا ا  ا ػػػػػػػػرم فشسػػػػػػػػحمل،ب  يصػػػػػػػػ  إ   افػػػػػػػػة الي ػػػػػػػػرا  كامسػػػػػػػػا ني ا فانػػػػػػػػحمل

ط يني كسػػػػػعاف احلػػػػػرمني ال ػػػػػرييني كاػػػػػىهم مػػػػػن امسػػػػػا ني   فتصػػػػػ  إ  الياسػػػػػ-ا  ا ػػػػػر
 العام االسالم .
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أسػػػػػػػػػاس االقتصػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػ م يعػػػػػػػػػاي مػػػػػػػػػن الر ػػػػػػػػػود كاالنع ػػػػػػػػػاش،  كفػػػػػػػػػود ام سسػػػػػػػػػة -ق
الوقيية؛كلألسػػػػػػف ه ػػػػػػاؾ مػػػػػػن الاػػػػػػاهلنني مػػػػػػن سػػػػػػار   فاعهػػػػػػم، فػػػػػػىد ا سػػػػػػتاذ مسػػػػػػ كر 

 سػػػػػػتاذ سػػػػػػعي كي فػػػػػػارس  اػػػػػػح هػػػػػػ ا ال  طػػػػػػة قػػػػػػا ال: ع...إف ال تيمػػػػػػة الػػػػػػا يو ػػػػػػ  نػػػػػػا ا
  أف الوقػػػػػػػػف أدل إ  االنع ػػػػػػػػاش كا  ػػػػػػػػود االقتصػػػػػػػػادم قػػػػػػػػ  فاناػػػػػػػػل الصػػػػػػػػشة... ؛ 
 ف الوقػػػػػف م يعػػػػػن وصػػػػػورا  اػػػػػح االسػػػػػتغالؿ اماارػػػػػر مػػػػػن الواقػػػػػف إ  اموقػػػػػوؼ لػػػػػف،ك 
امنػػػػػا  ػػػػػاف مت و ػػػػػا ف ػػػػػ  أرػػػػػرؼ  اػػػػػح مػػػػػ  الطػػػػػرؽ كا سػػػػػور ؛كهػػػػػ  الا يػػػػػة التشتيػػػػػة ل يػػػػػاـ 

 ،  ا أرػػػػػرفل  اػػػػػح ان ػػػػػا  د ػػػػػا ني كوػػػػػال  جتاريػػػػػة التمػػػػػارة مػػػػػن ام ػػػػػت  إ  امسػػػػػتها
،بػػػػػ  سػػػػػى  ال طػػػػػاع الػػػػػ ما  مػػػػػن ف ػػػػػادؽ كمرافػػػػػ   امػػػػػة ،  ػػػػػا أرػػػػػرفل  اػػػػػح يعاػػػػػيم 
أب ػػػػػػػا  ا  ا ػػػػػػػر يػػػػػػػا أدل إ   ريػػػػػػػ  ال طػػػػػػػاع االقتصػػػػػػػادمع،كيرل أف ا سػػػػػػػتاذ سػػػػػػػعي كي 

 .34و    هلالة الوقف ال رم ال م أدل إ  تياع ا رات  ال را ية كإاانا 
 

 /أىداف فرنسا من سياستها تجاه األوقاف:2
  ػػػػػػػػػ   فرنسػػػػػػػػػا إ  إ ضػػػػػػػػػاع ال ظػػػػػػػػػاـ الوقي ،واكلػػػػػػػػػة ه مػػػػػػػػػف كيصػػػػػػػػػييتف؛ هنا 
أدر ػػػػػػل قي تػػػػػػف كأايتػػػػػػف   كسػػػػػػ  ا ت ػػػػػػس ا  ا رم،ك انػػػػػػل مػػػػػػن  ػػػػػػالؿ ذلػػػػػػ   ػػػػػػػ ؼ 

 إ :
 .35ي ويض د ا م نظاـ الوقف كي تيل ملاف-أ

 ػػػػػػػػػعا ر ال ي يػػػػػػػػػة؛ ف مصػػػػػػػػػادرة فرنسػػػػػػػػػة ا مػػػػػػػػػالؾ الوقييػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػتشعم اماارػػػػػػػػػر   ال-ه
ا مػػػػػػػػػػالؾ الوقييػػػػػػػػػػة جتعػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػن االدارة االسػػػػػػػػػػتع ارية هػػػػػػػػػػ  امتعيػػػػػػػػػػ  با ػػػػػػػػػػا  أك يػػػػػػػػػػرميم 
امسػػػػػػػػػاف  كهػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػرؼ  اػػػػػػػػػح امػػػػػػػػػ ارس كدفػػػػػػػػػس أفػػػػػػػػػور امعا ػػػػػػػػػني؛كمن  النػػػػػػػػػا 

 .36يضعف ال   ا  ا ايني كريوخ ال كايا، ك    الو اية  ايهم
ا   ايػػػػػة االحلػػػػػاؽ كاالدماج،كإن ػػػػػا  سا ػػػػػة يي ػػػػػى ا  ا ػػػػػريني كجتهياهم؛يػػػػػا يسػػػػػه  نػػػػػ-ج

 ي من باليعر الغر .
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:عإف ا كقػػػػػػػػػػػػاؼ  ػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػن السياسػػػػػػػػػػػػة seyesالتوسػػػػػػػػػػػػس االسػػػػػػػػػػػػتيطاي   ػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػاؿ -د
 37االستع اريةع

 ػػػػػػ ين امسػػػػػػا ني ا  ا ػػػػػػريني كي صػػػػػػىهم؛ ف ام ػػػػػػركع اليرنسػػػػػػ  أتػػػػػػعف ام سسػػػػػػا  -ق
 .38الا  انل يغ يهمال ي ية الت اي ية   ا  ا ر،من  الؿ يصيية ا كقاؼ 

مػػػػػػن اهلػػػػػػتالؿ ا  ا ػػػػػػر ،  ػػػػػػ   -بػػػػػػ  ا رػػػػػػهر ا ك –كم ػػػػػػ  السػػػػػػ وا  ا ك  
فرنسػػػػػػػا إ  ن ػػػػػػػض معاهػػػػػػػ ة االستسػػػػػػػالـ واكلػػػػػػػة يعػػػػػػػوين إسػػػػػػػالـ ف ا ػػػػػػػرم يت ػػػػػػػاقض مػػػػػػػس 

الػػػػا يعتػػػػرب هلػػػػاف ا  -يػػػػا يػػػػ ؿ  اػػػػح أايهػػػػا كدكرهػػػػا اليعػػػػاؿ- ا انيتهػػػػا ب لغػػػػا  ا كقػػػػاؼ
كإذالؿ ال ػػػػػػعحمل ا  ا رم؛مسػػػػػػتخ مة   ذلػػػػػػ  م يعػػػػػػا تػػػػػػ  يوسػػػػػػس كهي  ػػػػػػة اليرنسػػػػػػيني ،

   ة آليا  فييم يت ن  ه ا ا ليا ي
ف ػػػػػػػػ   السػػػػػػػػاطة االسػػػػػػػػتع ارية   سػػػػػػػػاي  /آليةةةةةةةةات االسةةةةةةةةتيالء علةةةةةةةةى األوقةةةةةةةةاف: 3

مصػػػػػػػػادرة ا كقػػػػػػػػاؼ كي ػػػػػػػػ مي دكرهػػػػػػػػا ك وياػػػػػػػػف ل مػػػػػػػػة مصػػػػػػػػاحلها،ه و ة مػػػػػػػػن الوسػػػػػػػػا    
ل  ال وانني مراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارا ( كاالست ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ ؛ كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تش ث  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أرنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كالػػػػػػ م   ػػػػػػ   اػػػػػػح  ريػػػػػػحمل الػػػػػػرأم  -أمنوذفػػػػػػا-Ernest Mercier 39مرسػػػػػػي 
ال خاػػػػػوم مػػػػػن فهػػػػػة ،كيسػػػػػهي  مه ػػػػػة ال ضػػػػػا  اليرنسػػػػػ  بت  ي ػػػػػف لألمػػػػػالؾ الوقييػػػػػة مػػػػػن 

 أف  ابطانا   االستيال   ايها من فهة أ رل.
 :القوانين -أ

إف سػػػػػن  ال ػػػػػوانني هػػػػػو ا انػػػػػحمل ال ظػػػػػرم الػػػػػ م فرتػػػػػتف السػػػػػاطة اليرنسػػػػػية  اػػػػػح  
ا  ا ريػػػػػػة، كالػػػػػػػ م يػػػػػػ ؿ  اػػػػػػػح التخطػػػػػػي  كالت اسػػػػػػ  راػػػػػػػم ا ػػػػػػتالؼ السياسػػػػػػػا   ا مػػػػػػة

كي ػػػػػوع ا رػػػػػخاص،كه ا مػػػػػا  ػػػػػرح بػػػػػف فػػػػػانا   يعا ػػػػػف  ػػػػػن سياسػػػػػة انػػػػػ ـ قا ال:عإن ػػػػػا 
أ ػػػػ نا ا  ا ػػػػر فػػػػػ شن أ ػػػػشا ا بػػػػال م ػػػػػازع كسػػػػ ع   فييهػػػػػا  ػػػػ  مػػػػا اوا ل ػػػػػا سػػػػوا  مػػػػػن 

  : ،كس عرض أهم ال وانني امت ناة40ناهلية ان ـ أكاىاع
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 : 1830سبتمبر  08مرسوم " دي برمون "  – 1
، ك الػػػػػػا  1830فويايػػػػػػة  4راػػػػػػم يوقيػػػػػػس الاػػػػػػام هلسػػػػػػني معاهػػػػػػ ة االستسػػػػػػالـ بتػػػػػػاري  

يضػػػػػ  ل  ػػػػػ ة ب ػػػػػود فػػػػػا    الا ػػػػػ  الػػػػػام  م هػػػػػا : ع يعػػػػػوف إقامػػػػػة ال ػػػػػعا ر ا   يػػػػػة 
ك ال ي يػػػػػػػػػػة هلػػػػػػػػػػرة ، ك ال ي ػػػػػػػػػػس امسػػػػػػػػػػاس  ريػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعاف   ىتاػػػػػػػػػػف الطا ػػػػػػػػػػا  ك ال 

 هم ك ال بػػػػػػػ مال هم ك ال بتمػػػػػػػار م ك ال لصػػػػػػػ ا تهم ، فتشػػػػػػػـ  نسػػػػػػػاؤها ، كي ػػػػػػػ ـ بػػػػػػػ ي
ال ا ػػػػػػػ  العػػػػػػػاـ بػػػػػػػ ل   هػػػػػػػ  رػػػػػػػرؼ إال أف ا  ػػػػػػػراؿ  دم برمػػػػػػػوف ، نعػػػػػػػ   هػػػػػػػ ا بعػػػػػػػ  

 1830سػػػػػات رب  8مضػػػػػ  رػػػػػهرين ف ػػػػػ  مػػػػػن إبػػػػػراـ األيياقيػػػػػة ، ك أ ػػػػػ ر مرسػػػػػوما يػػػػػـو 
، لتصػػػػػػػا  يتاعػػػػػػػا   ـ ، ي ضػػػػػػػ  ملصػػػػػػػادرة ا كقػػػػػػػاؼ   احلاػػػػػػػوس ( ك االسػػػػػػػتيال   ايهػػػػػػػا

 41 اتعة ألدارة االهلتالؿ ك لف هل  التصرؼ فيها ع.
كم ميػػػػػض سػػػػػول يػػػػػـو كاهلػػػػػ  ف ػػػػػ  ،هلػػػػػر أ ػػػػػ ر دم برمػػػػػوف قػػػػػرارا  انيػػػػػا يعيػػػػػ  
ل يسػػػػػػف هلػػػػػػ  التصػػػػػػرؼ   ا مػػػػػػالؾ ال ي يػػػػػػة، كيوزيعهػػػػػػا بالتػػػػػػ فى كالعػػػػػػرا  ، با تاػػػػػػار أف 

رة ا كقػػػػػػػاؼ ، ك احلعومػػػػػػػة اليرنسػػػػػػػية هػػػػػػػ  الػػػػػػػا هلاػػػػػػػل وػػػػػػػ  احلعومػػػػػػػة ا  ا ريػػػػػػػة   إدا
 -اهنػػػػػا امسػػػػػ كلة   هػػػػػا ك  ػػػػػن يوزيػػػػػس ريعهػػػػػا لا سػػػػػتش ني ، إال اف   ايػػػػػة امصػػػػػادرة هػػػػػ ا

م يػػػػػتم حلسػػػػػاه ا هػػػػػا  الػػػػػا كقيػػػػػل  ايهػػػػػا هػػػػػ ا ا راتػػػػػ  ك ا مػػػػػالؾ  -بعػػػػػ  أسػػػػػف
الػػػػػػ م  يػػػػػػ    -؛ فشػػػػػػر ا انػػػػػػحمل ال ػػػػػػانوي42، بػػػػػػ   ػػػػػػل حلسػػػػػػاه احلعومػػػػػػة اليرنسػػػػػػية

ماعيػػػػػة،ه    ا  ػػػػػ  ليسػػػػػل ماعػػػػػا لاسػػػػػاطة يػػػػػرفض االسػػػػػتيال   اػػػػػح -فرنسػػػػػا اهل امػػػػػف
 ال  ية،ب  مست اة   ها.  

كهػػػػػػػػػػػػ ا يعػػػػػػػػػػػػ  أف األدارة اليرنسػػػػػػػػػػػػية بسػػػػػػػػػػػػيطر ا  اػػػػػػػػػػػػح ا كقػػػػػػػػػػػػاؼ ، كتػػػػػػػػػػػػعل 
ام سسػػػػػػػػػػا  ال ي يػػػػػػػػػػة كام ػػػػػػػػػػرفني  ايهػػػػػػػػػػا   قاضػػػػػػػػػػتها ، ك بعػػػػػػػػػػ  اف  انػػػػػػػػػػل ا كقػػػػػػػػػػاؼ 
مصػػػػػ ر رزقهػػػػػم أ ػػػػػاشوا رػػػػػاف مػػػػػوظيني لػػػػػ يها  يػػػػػ  يت اتػػػػػوف أفػػػػػورهم  ػػػػػن سري هػػػػػا ، 

 .43ش   ا   ل  ا كقاؼ التابعة م سسة احلرمني ال ريينيلتا
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ك قػػػػػ  ل ػػػػػ  هػػػػػ ا ال ػػػػػرار اهلتمافػػػػػا مػػػػػن سػػػػػرؼ رفػػػػػاؿ الػػػػػ ين ك اػػػػػح رؤكسػػػػػهم 
ابػػػػػػن الع ػػػػػػا  كأ يػػػػػػاف م نيػػػػػػة ي ػػػػػػـو بالسػػػػػػهر  اػػػػػػح ا كقػػػػػػاؼ ك مواردهػػػػػػا طيػػػػػػل بالام ػػػػػػة 

، فشػػػػػػػػاؿ دكف اسػػػػػػػػتيال هم 44الىيػػػػػػػػة لاغػػػػػػػػوث ك  انػػػػػػػػل م ليػػػػػػػػة مػػػػػػػػن يسػػػػػػػػعة أرػػػػػػػػخاص
 ايها أكقػػػػػاؼ معػػػػػة كام ي ػػػػػة(، كهػػػػػ ا يػػػػػ ؿ  اػػػػػح م اكمػػػػػة ا هػػػػػاجل لا شتػػػػػ ؛كالف فرنسػػػػػا  
 انػػػػػػل   هلالػػػػػػة يوسػػػػػػس ؛ف ػػػػػػن  ػػػػػػاحلها الته  ػػػػػػة كلػػػػػػي   سػػػػػػحمل ا  ػػػػػػ ا ؛ ف الوتػػػػػػس 

 م يستتحمل نا بع .
 :07/12/1830قرار-2

يضػػػػػػػػػػم هػػػػػػػػػػ ا امرسػػػػػػػػػػـو ا مػػػػػػػػػػالؾ الوقييػػػػػػػػػػة إ  أمػػػػػػػػػػالؾ ال كلػػػػػػػػػػة، ل يصػػػػػػػػػػرؼ 
؛ ي ػػػػػػػػػػػػػميعا لع ايػػػػػػػػػػػػػة 46 ها  اػػػػػػػػػػػػػح امسػػػػػػػػػػػػػتوس ني؛كالػػػػػػػػػػػػػ م بػػػػػػػػػػػػػ كرا سػػػػػػػػػػػػػيوز 45مػػػػػػػػػػػػػ يرها

 االستيطاف؛كاهلعاـ السيطرة  اح ا  ا ريني. 
،ك  47كقػػػػػػػػ  ساػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ ا ال ػػػػػػػػرار    ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن مػػػػػػػػ ي ا كهػػػػػػػػراف ك   ابػػػػػػػػة ف ػػػػػػػػ 

يابعػػػػػػة م سسػػػػػػة احلػػػػػػرمني  55كقػػػػػػف( م هػػػػػػا  81االسػػػػػػتيال   اػػػػػػح كاهلػػػػػػ  كحػػػػػػانني كقيػػػػػػا  
العامػػػػػػة،كالا فعاػػػػػػل  كقيػػػػػػا يابعػػػػػػة لا سػػػػػػم  ا  ظػػػػػػم كالاػػػػػػاق  ىصصػػػػػػة لا رافػػػػػػ  11ك 

  ل ك اية فها  فرنسية أ رل  اح ال شو التاجل:
 أك ال أكقاؼ العيوف كالسواق  مه  سني فرنسيني-أ

أكقػػػػػاؼ الطػػػػػرؽ مصػػػػػاشة ا سػػػػػور؛ مة تػػػػػعف اب ا هػػػػػا ك مػػػػػ هم  ػػػػػن ال يػػػػػاـ  ػػػػػ ا -ه
 ال كر.

مصػػػػػػادرة أمػػػػػػالؾ ا يد؛ مػػػػػػة انػػػػػػف ير ػػػػػػ  ؛فاػػػػػػو ب يػػػػػػل   أيػػػػػػ م ا  ا ػػػػػػريني  د   -ج
 .48   ورةإ
مصػػػػػػػادرة أمػػػػػػػالؾ معػػػػػػػة كام ي ػػػػػػػة ؛ مػػػػػػػة أف أمال ه ػػػػػػػا تػػػػػػػا عة،  نػػػػػػػف ي يػػػػػػػ   اػػػػػػػح -د

 .49االفانحمل  ارج الاالد
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إف ام اكمػػػػػػػة ال ػػػػػػػعاية الػػػػػػػا كافهػػػػػػػل فرنسػػػػػػػا فػػػػػػػرا  اسػػػػػػػتي ازها لام ا ػػػػػػػريني مػػػػػػػن 
 ػػػػػػالؿ هػػػػػػ ا ال ػػػػػػرارا  أذ  تهػػػػػػا إ  انتهػػػػػػاج أسػػػػػػاوه آ ػػػػػػر لالسػػػػػػتيال   اػػػػػػح ا كقػػػػػػاؼ 

 50ىها .،من  الؿ الت      يسي
 م :17/09/1835المخطط العام لتصفية مؤسسات األوقاف  –3

ـ كتػػػػػػػػػػػػعل سػػػػػػػػػػػػاطة االهلػػػػػػػػػػػػتالؿ اليرنسػػػػػػػػػػػػ  ىططػػػػػػػػػػػػا 1832أ تػػػػػػػػػػػػوبر  25  
 امػػػػػػا لت ظػػػػػػيم الوقػػػػػػف ا  ا ػػػػػػرم ي ػػػػػػ  ـ بػػػػػػف فػػػػػػىار داف امػػػػػػ ير العػػػػػػاـ  مػػػػػػالؾ ال كلػػػػػػة إ  
 ام تصػػػػػػ  امػػػػػػػ ي ،يهػػػػػػػ ؼ إ  كتػػػػػػس ا كقػػػػػػػاؼ  ػػػػػػػل إرػػػػػػراؼ األدارة اليرنسػػػػػػػية هليػػػػػػػ 
هيػػػػػػػػ    ايػػػػػػػػة إرػػػػػػػػراؼ   ػػػػػػػػة يتعػػػػػػػػوف مػػػػػػػػن ك ػػػػػػػػال  مسػػػػػػػػا ني  ػػػػػػػػل إرػػػػػػػػراؼ ام تصػػػػػػػػ  
اليرنسػػػػػ   اػػػػػح ا كقػػػػػاؼ ك  ولػػػػػل لػػػػػف بػػػػػ ل   سػػػػػاطة التصػػػػػرؼ بعػػػػػ  هلريػػػػػة   ألػػػػػف 

 .183551م سسة  ىية س ة  200كقف  موز ة  اح 
ـ يضػػػػػػػػ ن 1835-09-17كإ  فانػػػػػػػػحمل ذلػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػ ر احلػػػػػػػػا م العػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػرار بتػػػػػػػػاري  

ا ي  ك دفػػػػػػس امصػػػػػػاريف  يسػػػػػػا  ا ك يػػػػػػ  احلػػػػػػرمني يعيػػػػػػني مراقػػػػػػحمل يعاػػػػػػف ب ػػػػػػاض امػػػػػػ 
ال ػػػػػػػرييني ، ي ػػػػػػػـو  ػػػػػػػرد الػػػػػػػ فاير امتعا ػػػػػػػة بػػػػػػػا مالؾ الوقييػػػػػػػة كسػػػػػػػمال  هلسػػػػػػػابا ا ك 

 . 52م ارنة اماال  امسم  فيها مس اماال  اموفودة فعال   ال ي ة
ـ ، هليػػػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػػػاشل  ػػػػػػػػػػػػ  امػػػػػػػػػػػػ ا ي  ك 01/01/1936ك  ييعياػػػػػػػػػػػػف    

امصػػػػػػػػاريف الا ػػػػػػػػة بػػػػػػػػا مالؾ الوقييػػػػػػػػة يسػػػػػػػػم    دفػػػػػػػػاير ، ك يوتػػػػػػػػس  ػػػػػػػػل يصػػػػػػػػرؼ 
 معتحمل امراقاة ال م أن ئ  صيصا ن ا الغرض .

تصػػػػػػػػرؼ   ام سسػػػػػػػػا  الوقييػػػػػػػػة معرفتهػػػػػػػػا بعػػػػػػػػ  كأ ػػػػػػػػاشل االدارة اليرنسػػػػػػػػية ي
ا، را  ...( ا ػػػػػػػة بعػػػػػػػ  إ ػػػػػػػ ار امرسػػػػػػػـو امػػػػػػػ رخ مػػػػػػػايتعا   ا إهلصا ،سايعتها،كتػػػػػػػعيته

 53ـ . 1838أ توبر 31بتاري  
 م :  1838أكتوبر  31مرسوم -4
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فػػػػػػا  هػػػػػػ ا امرسػػػػػػـو لات ييػػػػػػ  بػػػػػػني ام تاعػػػػػػا    ػػػػػػا فػػػػػػا    يصػػػػػػري   فرنسػػػػػػ  
فػػػػػػا  فيػػػػػػف:عان ا قػػػػػػ  تػػػػػػ   ا إ  يتاعػػػػػػا  ال كلػػػػػػة سػػػػػػا ر   ػػػػػػارا  ا كقػػػػػػاؼ االسػػػػػػالمية 

سا يػػػػػة مػػػػػن السػػػػػعاف يعهػػػػػ نا نػػػػػا بػػػػػاهل اـ أرخا ػػػػػها  ككتػػػػػع ا  ػػػػػل احلمػػػػػ  ي تاعػػػػػا 
 كيتاعا ا...عهلي  قس ل ا مالؾ الوقيية إ   ال ة أنواع :

 أمالك الدولة ) وطنية ( : –أ 
ك ػػػػػػ   ػػػػػػ  الع ػػػػػػارا  ا ولػػػػػػة الػػػػػػا يوفػػػػػػف إ  امصػػػػػػاشة الع وميػػػػػػة  ػػػػػػن سريػػػػػػ  قػػػػػػرارا   

ؿ ال ي ػػػػػػة ، ك  ػػػػػػ ا ي ػػػػػػريعية كامعتسػػػػػػاة  ػػػػػػن سريػػػػػػ  مػػػػػػ ا ي  ، ك رأس امػػػػػػاؿ مػػػػػػن أمػػػػػػوا
 ا ػػػػػ ا   الع ػػػػػارا  الػػػػػا  انػػػػػل إراد ػػػػػا    هػػػػػ  ا يػػػػػراؾ ال  ػػػػػوؿ إ  انيتػػػػػا  ا ايػػػػػة 

 54أك م يعن ماعا لام ا ا  ا اية اك التم عا  السع ية أك ا  عيا  ع.
 األمالك المستعمرة . -ب
 االمالك المحتجزة . –ج 

م  ـ؛كالػػػػػػػػػػػػ 1843مػػػػػػػػػػػػارس  24ك بعػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػالث سػػػػػػػػػػػػ وا  أ ػػػػػػػػػػػػ ر مرسػػػػػػػػػػػػـو 
ي ضػػػػػ  ملصػػػػػادرة أراتػػػػػ  ال اا ػػػػػ  الػػػػػا يع ػػػػػ   اػػػػػح األ ػػػػػالؿ بال ظػػػػػاـ   ام ػػػػػاس  الػػػػػا 
 تاهػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػوا  اليرنسػػػػػػػػية ك  ػػػػػػػػاف هػػػػػػػػ ا سػػػػػػػػالهلا يسػػػػػػػػ   لايرنسػػػػػػػػيني با تيػػػػػػػػار أفػػػػػػػػود 
ا راتػػػػػػ  ال را يػػػػػػة ك إد ػػػػػػا  أف النػػػػػػورة أ ػػػػػػشا ا تػػػػػػ هم ، إذ   ربػػػػػػ  مي انيػػػػػػة ا مػػػػػػالؾ 

 انيػػػػػة االسػػػػػتع ارية ، ك يػػػػػتم الت سػػػػػي    ي ييػػػػػ  الوقييػػػػػة ام سسػػػػػا  ال ي يػػػػػة اال ػػػػػرل بامي
وتويػػػػػا  هػػػػػ ا ال ػػػػػرار  ػػػػػالث فهػػػػػا ، كهػػػػػ  احلػػػػػا م العػػػػػاـ اليرنسػػػػػ  بػػػػػا  ا ر، كمػػػػػػ ير 

 .55ال ا اية، كم ير امالية 
ـ الػػػػػػػػ م ي ضػػػػػػػػ  ملصػػػػػػػػادرة  يػػػػػػػػس 1843فػػػػػػػػواف  04  ػػػػػػػػا    إ ػػػػػػػػ ار قػػػػػػػػرار    

 56ا كقاؼ ا اسة لامامس ا  ظم بالعا  ة .
ـ قػػػػػػػػػػػرار، مل تضػػػػػػػػػػػاا   يصػػػػػػػػػػػيية االمػػػػػػػػػػػالؾ  1843أ تػػػػػػػػػػػوبر  06ك ػػػػػػػػػػػ ر    

الوقييػػػػػػػة التابعػػػػػػػة لا سػػػػػػػاف  ك ال كايػػػػػػػا ، ك امػػػػػػػرابطني ك ام سسػػػػػػػا  ال ي يػػػػػػػة ك ا تػػػػػػػرهلة 
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، ك م ميػػػػػػض كقػػػػػػل  اػػػػػػى هلػػػػػػر ي اقصػػػػػػل ا كقػػػػػػاؼ ك رػػػػػػشل مواردهػػػػػػا فاػػػػػػم يتمػػػػػػاكز 
 701بسػػػػػػػػػػػتاف ك  19أفػػػػػػػػػػػراف ك  3د انػػػػػػػػػػػا ك  39م ػػػػػػػػػػػ ال ك  125كقيػػػػػػػػػػػا م هػػػػػػػػػػػا  293

 57كقيا . 550ـ ك الا ق ر  قا  االهلتالؿ بػ 1843ف ا  س ة 
 م : 1844أكتوبر  01مرسوم  – 5

 اػػػػػػػػح أف الوقػػػػػػػػف م يعػػػػػػػػ  يتضػػػػػػػػ   -بصػػػػػػػػري  العاػػػػػػػػارة-يػػػػػػػػ   هػػػػػػػػ ا امرسػػػػػػػػـو  
باحلصػػػػػػانة مه ػػػػػػا  انػػػػػػل ام سسػػػػػػة التابعػػػػػػة لػػػػػػف ، ألد انػػػػػػا   ال ػػػػػػانوف اليرنسػػػػػػ  الػػػػػػاص 

النت ػػػػػػػػػػػاؿ ا رض مػػػػػػػػػػػن ا  ا ػػػػػػػػػػػريني إ   بامعػػػػػػػػػػػامال  الع اريػػػػػػػػػػػة أل ػػػػػػػػػػػاد  ػػػػػػػػػػػي  ف يػػػػػػػػػػػ ة
االكركبيػػػػػػػػػػػػني ، ك ملوفاػػػػػػػػػػػػف ياغػػػػػػػػػػػػح قانونيػػػػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػػػػرا  ا رض بػػػػػػػػػػػػالطرؽ السػػػػػػػػػػػػاب ة ك  ػػػػػػػػػػػػ  

 – 1830األرػػػػػػػػػػػػػعاليا  ك ال  ا ػػػػػػػػػػػػػا  ام ياػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػن انت ػػػػػػػػػػػػػاؿ ا رض مػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػني   
كالػػػػػا يػػػػػ    اػػػػػح اسػػػػػتيال  ا كركبيػػػػػني  اػػػػػح العنػػػػػى مػػػػػن االراتػػػػػ  ال را يػػػػػة 58(.1844

  ا رية العربل .الواقعة بضواهل  ام ف ا 
ـ ، فػػػػػػرض  اػػػػػػح  ػػػػػ  مػػػػػػواسن يريػػػػػػ  بيػػػػػػس أرتػػػػػػف 1846فويايػػػػػػة  21ع ك مل تضػػػػػح قػػػػػػرار 

 ػػػػػػػحمل يػػػػػػػوفى سػػػػػػػ  ا  ماعيػػػػػػػة ك أف كزارة احلػػػػػػػره كهلػػػػػػػ ها هػػػػػػػ  امخولػػػػػػػة ملػػػػػػػ   الع ػػػػػػػود 
لألكركبيػػػػػػني ، ك ستصػػػػػػادر ا راتػػػػػػػ  الػػػػػػا لػػػػػػي  نػػػػػػػا سػػػػػػ  ا  لصػػػػػػا  األدارة ا ايػػػػػػػة   

 .59ا  ا ر
مػػػػػػػ   -سػػػػػػػاب ا الػػػػػػػ  ر، إ  ي ػػػػػػػميس االسػػػػػػػتيطاف يهػػػػػػػ ؼ هػػػػػػػ اف امرسػػػػػػػوماف ال

ك ال ضػػػػػػا   اػػػػػػح نظػػػػػػاـ احلاػػػػػػوس ك االسػػػػػػتيال   اػػػػػػح ا راتػػػػػػ   -االراتػػػػػػ  لا سػػػػػػتوس ني
 .60بطرؽ   ي ة ك يتم ذل  كف  إفرا ا  الت ريس اليرنس 

الػػػػػ م فعػػػػػ  ا  ا ػػػػػر يرابػػػػػا -بسػػػػػ وط ال ظػػػػػاـ اماعػػػػػ  ك قيػػػػػاـ ا  هوريػػػػػة النانيػػػػػة 
  اايػػػػػػػة  ػػػػػػػ كر قػػػػػػػانوف  ػػػػػػػاص لضػػػػػػػعها ال ظػػػػػػػاـ فرنسػػػػػػػيا ك سػػػػػػػت ار ب ػػػػػػػوانني  ا ػػػػػػػة إ

بػػػػػػ أ  يتشػػػػػػرر معػػػػػػام السياسػػػػػػة الت ػػػػػػريعية لالسػػػػػػتع ار اليرنسػػػػػػ  ، ك  -احلػػػػػػاجل لا سػػػػػػتور
 61امت ناة أساسا   االستيطاف .
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 :1851جوان  16قانون -6
فػػػػػػا  هػػػػػػ ا ال ػػػػػػرار لت ػػػػػػتيل اماعيػػػػػػة ا  ا يػػػػػػة ام ا ة،كتػػػػػػ ها م يريػػػػػػة أمػػػػػػالؾ 

مػػػػػػػس يطايػػػػػػػ   (كي ػػػػػػػميس اماعيػػػػػػة اليرديػػػػػػػة لضػػػػػػره ال اياػػػػػػػة أكالعػػػػػػرشdomineال كلػػػػػػة  
ال ػػػػػػػػانوف اليرنسػػػػػػػػ   اػػػػػػػػح الصػػػػػػػػي ا  الع اريػػػػػػػػة الػػػػػػػػا يػػػػػػػػتم بػػػػػػػػني ا كركبيػػػػػػػػني ك مػػػػػػػػا بػػػػػػػػني 

  62االكركبيني ك امسا ني ع.
فا وفػػػػػحمل هػػػػػ ا ال ػػػػػرار يعرتػػػػػل ماعيػػػػػة االراتػػػػػ  ام ػػػػػا ة   ا  ا يػػػػػة ( حلػػػػػػ   

رية مػػػػػن فاناهػػػػػا بػػػػػ فراغ ال ػػػػػوانني العرفيػػػػػػة االنتيػػػػػاع  ػػػػػا ف ػػػػػ  ،كقامػػػػػل  األدارة االسػػػػػػتع ا
ام ظ ػػػػػة لاع ػػػػػار   ا  ا ػػػػػر مػػػػػن وتواهػػػػػا ، كالضػػػػػغ   اػػػػػح ال اا ػػػػػ     عهػػػػػا   م ػػػػػاس  
معي ػػػػػػة ، كاال ػػػػػػ اؼ باماعيػػػػػػا  فيهػػػػػػا م ابػػػػػػ  أف يتخاػػػػػػح  ػػػػػػن ا راتػػػػػػ  ا  ا يػػػػػػة الػػػػػػا 

 63ال  تافها .
ت ػػػػػػػس ال ااػػػػػػػ  كهلػػػػػػػ   ملوفػػػػػػػحمل هػػػػػػػ ا ال ػػػػػػػرار ، ال ػػػػػػػانوف اليرنسػػػػػػػ  الع ػػػػػػػارم   ا 

ا  ا ػػػػػػػػرم ؛ لضػػػػػػػػره كهل يػػػػػػػػف كن ػػػػػػػػ  ماعيتػػػػػػػػف مػػػػػػػػن ا  ا ػػػػػػػػة إ  اليرد،كيسػػػػػػػػهي  ن اهػػػػػػػػا 
 لألكر .

: فػػػػػػػا  هػػػػػػػ ا ال ػػػػػػػانوف ليخضػػػػػػػس ا كقػػػػػػػاؼ ل ػػػػػػػوانني  م1858أكتةةةةةةةوبر  30قةةةةةةةانون -7
اماعيػػػػػػػػػة الع اريػػػػػػػػػة امطا ػػػػػػػػػة   فرنسػػػػػػػػػا ، ك طػػػػػػػػػ  لايهػػػػػػػػػود ك بعػػػػػػػػػض امسػػػػػػػػػا ني امػػػػػػػػػتالؾ 

عػػػػػػامال  الا ػػػػػػة لتصػػػػػػيح ي رياػػػػػػا هنا يػػػػػػا م سسػػػػػػة االمػػػػػػالؾ الوقييػػػػػػة   هػػػػػػاؿ أهلعػػػػػػاـ ام
 .64ا كقاؼ ع

 Sentusم : المعةةةةةةةةروف ب 1863أفريةةةةةةةل  22القةةةةةةةرار المشةةةةةةةيخي  – 8
consult : 

ع قػػػػػػػاـ نػػػػػػػابايوف النالػػػػػػػ  ب رسػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػالة إ  احلػػػػػػػا م العػػػػػػػاـ بػػػػػػػا  ا ر ليشػػػػػػػاكؿ إ ضػػػػػػػاع 
الػػػػػ م أ ػػػػػ ر قػػػػػانوف  ػػػػػاص باماعيػػػػػة الع اريػػػػػة   ا  ا ػػػػػر ك هػػػػػو مػػػػػا يعػػػػػرؼ  مع ػػػػػاهوف

 ـ ؛ك ايػػػػػػل 1863أفريػػػػػ   08بػػػػػال رار ام ػػػػػيخ  الػػػػػ م ناق ػػػػػف هاػػػػػػ  ال ػػػػػيوخ بتػػػػػاري  
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ك    65امعايػػػػػػػػػػػحمل العربيػػػػػػػػػػػة باألرػػػػػػػػػػػراؼ  اػػػػػػػػػػػح مسػػػػػػػػػػػ  ا راتػػػػػػػػػػػ  ك يطايػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػوادا ع.
عرييهػػػػػػػا  مل تضػػػػػػػاا جت  ػػػػػػػة بعػػػػػػػض أراتػػػػػػػ  لوهلػػػػػػػ ا    اريػػػػػػػة فرديػػػػػػػة لتسػػػػػػػهي  إفػػػػػػػرا ا  ي

 ال انونية .
 كي يي ا ن ا ال رار ساعل إدارة االهلتالؿ اليرنس  الطة التالية : 

   ي  أرات  ال اا   ،-أ
 يوزيس ه ا ا رات  بني ال كاكير.-ه
أدل هػػػػػ ا ال ػػػػػرار إ  إن ػػػػػا  اماعيػػػػػة اليرديػػػػػة الػػػػػا يعػػػػػ  هػػػػػ ؼ أطػػػػػح لا ػػػػػرار ام ػػػػػيخ   

 245000نسػػػػػػػػػػػػػػ ة ااػػػػػػػػػػػػػػػح  124401ـ، كإ  ارييػػػػػػػػػػػػػػاع امسػػػػػػػػػػػػػػتوس ني مػػػػػػػػػػػػػػػن 1863
 ـ .1871ـ إ  1852نس ة ما بني 
كالوتػػػػػػػػس نيسػػػػػػػػف رػػػػػػػػاه يف مرهلاػػػػػػػػة احلعػػػػػػػػم امػػػػػػػػ ي ، فاعػػػػػػػػ  احلػػػػػػػػره االمانيػػػػػػػػة  

ك إل ػػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػػاض  اػػػػػػػػػح ماػػػػػػػػػ  فرنسػػػػػػػػػا ع نػػػػػػػػػابايوف ع قامػػػػػػػػػل  1871اليرنسػػػػػػػػػية  ػػػػػػػػػاـ 
ألػػػػػػػػػف هعتػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػن االراتػػػػػػػػػ  ، ك افػػػػػػػػػرب   ػػػػػػػػػ   500ا  هوريػػػػػػػػػة النالنػػػػػػػػػة بت ػػػػػػػػػ مي  

م اكمػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػي  ام ػػػػػػػػػػػراي  ػػػػػػػػػػػاـ  -كموا االهلػػػػػػػػػػػتالؿ اليرنسػػػػػػػػػػػ  ا  ا ػػػػػػػػػػػريني الػػػػػػػػػػػ ين قػػػػػػػػػػػا
 اػػػػػػػػح مغػػػػػػػػادرة أراتػػػػػػػػيهم ، ك هػػػػػػػػو هػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػا دفػػػػػػػػس بػػػػػػػػ دارة األهلػػػػػػػػتالؿ  ػػػػػػػػالؿ -1871
ألػػػػػػػػػػف هعتػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػن االراتػػػػػػػػػػ  إ   100إ  إ ػػػػػػػػػػ ار قػػػػػػػػػػانوف  ػػػػػػػػػػاص ميػػػػػػػػػػ    1841

 .66امستوس ني ال ادمني من ا ل اس ك الاورين الرافضني لاشعم ا ماي
 :1873جويلية  warnier  : "26 مشروع وراني " – 9

إف انػػػػػػػػػ ؼ ا ساسػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػ كر هػػػػػػػػػ ا ال ػػػػػػػػػانوف هػػػػػػػػػو فرنسػػػػػػػػػة ا راتػػػػػػػػػ  
ا  ا ريػػػػػة هليػػػػػ  فػػػػػا    امػػػػػادة ا ك  م ػػػػػف : ع إف ي سػػػػػي  اماعيػػػػػة الع اريػػػػػة بػػػػػا  ا ر ك 
هليظهػػػػػػا ك االنت ػػػػػػاؿ التعاقػػػػػػ م لا  تاعػػػػػػا  ك احل ػػػػػػوؽ الع اريػػػػػػة مه ػػػػػػا  ػػػػػػاف أ ػػػػػػشا ا 

 67 ضس لا انوف اليرنس .
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ع كهػػػػػ ا مػػػػػا ي  ػػػػػػ  اف ال ػػػػػانوف فػػػػػػا   ػػػػػ ؼ يع ػػػػػػيم فعػػػػػرة ع اليرنسػػػػػػة ع ك الػػػػػا أ ػػػػػػ   
 ايهػػػػػػا السياسػػػػػػة اليرنسػػػػػػية   ا  ا ػػػػػػر إبػػػػػػاف قيػػػػػػاـ ا  هوريػػػػػػة اليرنسػػػػػػية النالنػػػػػػة   ا  ا ػػػػػػر 
، ك سا ػػػػػػػػا لا ػػػػػػػػادة االك  مػػػػػػػػن قػػػػػػػػانوف كراي الػػػػػػػػا ا تػػػػػػػػرب   ػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػوانني ك ا  ػػػػػػػػراؼ 

غػػػػػػاة ك   ميػػػػػػة ا  ػػػػػػر كبالتػػػػػػاجل بطػػػػػػالف  ػػػػػػ  احل ػػػػػػوؽ ال ا  ػػػػػػة  اػػػػػػح الت ػػػػػػريس ا  ا ػػػػػػرم ما
أفريػػػػػػػػ   28ام ياػػػػػػػة  ايهػػػػػػػػا ك ل ػػػػػػػ  د ػػػػػػػػم قػػػػػػػػانوف كرا ػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػانوف آ ػػػػػػػػر  ػػػػػػػ ر بتػػػػػػػػاري  

ـ ، لعػػػػػػػػ  يع ػػػػػػػػم فعػػػػػػػػرة اليرنسػػػػػػػػة ملػػػػػػػػا فيهػػػػػػػػا فرنسػػػػػػػػة ا مػػػػػػػػالؾ الع اريػػػػػػػػة بصػػػػػػػػية 1887
 68كاسعة ع.
 ػػػػػػل يصػػػػػػيية ا مػػػػػػالؾ الوقييػػػػػػة هنا يػػػػػػا كإلغػػػػػػا  يصػػػػػػ يف اماعيػػػػػػة الوقييػػػػػػة مػػػػػػن  

 يصػػػػػػػييا  اماعيػػػػػػػة   ال ظػػػػػػػاـ اليرنسػػػػػػػ  ك  ػػػػػػػوؿ ر ػػػػػػػي ها إ  ماعيػػػػػػػة امع ػػػػػػػرين ك بػػػػػػػني
اليهػػػػػػػػػود ك إ  ماعيػػػػػػػػػة ال كلػػػػػػػػػة هليػػػػػػػػػ  أفريػػػػػػػػػل   ي ػػػػػػػػػا    اريػػػػػػػػػة أد  إ  ي سػػػػػػػػػي  
سػػػػػػ  ا  ماعيػػػػػػة ك ىططػػػػػػا  سػػػػػػا ل   ػػػػػػشا ا ،  ا ػػػػػػة ك أنػػػػػػف ي ضػػػػػػ  بضػػػػػػ ها إ  

ي ػػػػػ مي ك ػػػػػا   يناػػػػػل  أمػػػػػالؾ ال كلػػػػػة الاليػػػػػة مػػػػػن الع ػػػػػراف ، ك الػػػػػا ال يسػػػػػتطيس أ ػػػػػشا ا
 69ـ .1830ماعيتهم نا قا  فوياية 

-االستشةةةةةةةةةةرا  ودوره فةةةةةةةةةةي السياسةةةةةةةةةةة الوقفيةةةةةةةةةةة الفرنسية)إرنسةةةةةةةةةة  مرسةةةةةةةةةةيي-ب
 (:-أنموذجا

اسػػػت عر مرسػػػي  الوقػػػف قػػػا ال:عم يػػػ م  أم هلياػػػة أ ػػػرل يسػػػ   بسػػػتار الػػػورع 
كيعػػػػود سػػػػاحمل اسػػػػت عارا ؛لعػػػػوف الوقػػػػف يت ػػػػاقض مػػػػس ال ػػػػانوف 70كالت ػػػػول سػػػػول الوقػػػػفع

اليرنسػػ ، بػػ  كيصػػف الواقػػف بعػػ ة أك ػػاؼ منػػ : امخػػادع ك ام ػػاف    قولف:عف  ػػاشل 
احلاػػػػوس هػػػػرد  ػػػػ اع كنيػػػػاؽ يضػػػػش  باطػػػػف مصػػػػا  الي ػػػػرا  كامسػػػػا ني   مػػػػة لا صػػػػا  

لػ ـ امسػتش ني  ؛ أم أف الوقػف لػ ـ مصػا  الواقػف كذريتػف كال71ال خصية كال نيويػة ع
 احل ي يني من ف را  كمسا ني .
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  ػػػػا يصػػػػيف بامتشايػػػػ   ػػػػن ال ػػػػانوف اليرنسػػػػ  كال ػػػػريعة االسػػػػالمية   قولػػػػف:عإف 
ميهػػـو احلاػػوس لألسػػف يعػػرض لاع يػػ  مػػن الت ػػويف الػػ م هلػػاد  ػػن انػػ ؼ امراػػوه فيػػف 

و أ  ػػػا  كفعاتػػػف هػػػرد كسػػػياة لاتشايػػػ   اػػػح ال ػػػانوف ك اػػػح ال ػػػريعةع،فالتشاي  ام صػػػود هػػػ
الت سػػػي  ف ػػػ   ػػػـر أكالدا مػػػن مػػػىاث الع ػػػار ، مػػػس مػػػ شهم هلػػػ  االنتيػػػاع بالن ػػػار العا ػػػ  
لف،لعن ه ا الوقف  شيشا   ا يراا الي هػا    ال ػريعة االسػالمية لغايايػف الىيػة ؛أ ػاف 

       الوقف كسيطا ذريا أـ م يعن فال رموف من  ى الوقف.

االب ػػا   اػػح هػػ ا ا كقػػاؼ الػػا فيهػػا العنػػى مػػن كيػػرل بعػػ ـ إل اميتػػف، في وؿ:ع  
امػػرا  كال يػػاؽ ،هػػ  واكلػػة يا سػػة لاشيػػاظ  اػػح مصػػا  الي ػػرا  كامسػػا نيع فيعتػػرب مرسػػي  
نيسػػػف مػػػ افعا  اػػػح مصػػػا  الي ػػػرا  كامسػػػا ني؛ الػػػ ين ازدادكا ف ػػػرا بعػػػ  د ػػػوؿ ا تػػػ  إ  

  -ا رينيكلو انل  اح هلساه ا   -با هم، كلعن   مة مصاشة با ا 

إف الساحمل احل ي   كرا   ام  امست رؽ اليرنس  إرنسل مرسي  كاسػت عارا،هو 
ا ػػػػػػػػاد  ػػػػػػػػيااة قانونيػػػػػػػػة أللغػػػػػػػػا  هػػػػػػػػ ا ا كقػػػػػػػػاؼ الػػػػػػػػا اليتوافػػػػػػػػ  مػػػػػػػػس مصػػػػػػػػا  السػػػػػػػػاطة 
االسػػتع ارية،هلر يتوسػػػس ك اػػػ  ا رض،كهػػػ ا مػػا فػػػا    قولػػػف:عفا لغا هم نػػػ ا ا كقػػػاؼ 

ا  الت ػػول فهػػم ي ػػ موف   مػػة فاياػػة ؛ هنػػم سػػىفعوف الػػا يعػػرب  ػػن ال يػػاؽ كيتسػػ  بغطػػ
فيػا يػرل  72ا مور ل صا ا بتطاي  أهلعاـ ال ريعة االسالمية ككتس هل  لاغصػحمل كال هػحملع

–ي ؛كهػػ ا احلعػػػم -الػػ م يػػتهعم بػػف-هػػ  الغػػا  ا كقػػاؼ يعػػ  نصػػرة لا ػػريعة االسػػالمية
ن ا تااسيا ؛ بػ   ػاف من امست رؽ،  عا ا نعود إ  ي سي  الوقف ال م م يع-الاس  

 .-  ا أساي ا–كف  رركط ال ريعة االسالمية ، ك ضرة  ا ا  م هود نم بالعيا ة 
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-هلرمػاف الور ػة -ب  يوظف إرنسل الع ي  من العاارا    الوقف ال رم من : 
الاػػػػ  بػػػػني اناػػػػة، كالوقػػػػف، كامػػػػىاث؛ كالغػػػػرض م هػػػػا  -الت ييػػػػ  بػػػػني امسػػػػتش ني لاوقػػػػف 

عة ك  العا ػػا  ؛ بػػ  سػػيشي  امتا ػػ  نػػ ا ا هلعػػاـ ك ا ػػة مػػن الور ػػة الت ػػعي    ال ػػري
 يا  عاهم يواف وف  اح ي سي ف بي هم ؛أم إلغا  هلصانة الوقف كاست رارية  طا ف.

م يعتػف إرنسػل بت ػويف  ػػورة الوقػف ا  ا ػرم بػ  نظ ػػر أللغا ػف، كبػني لا اتػػ  
-ال اتػػ  اليرنسػػ -اؼ؛كأرػػاد ب نػػفاليرنسػػ   يػػف سػػيتعام  مػػس ال ضػػايا  امتعا ػػة با كف

سػػػيطا  ال ػػػريعة االسػػػالميةي. قػػػا ال:ع...يطا  قضػػػاي ا ال ػػػريعة االسػػػالمية إمػػػا ابتػػػ ا يا أك 
   73    االستت اؼع

 من بني نظريايف الا أ    ا ال ضا  اليرنس    وا  ف ما يا :

نوف؛ مس إف الع ود الوقيية اى  شيشة كلا ات  احل    ابطانا  ل سا   ال ا-أ
هلي  امصاشة امادية ؛أم اس داد اماعية بتوزيعها  اح الور ة أك ياغح بوتعف  ل 

 يصرؼ أمالؾ ال كلة.

  رض بعض ال ضايا الا من  النا سيشعم ال ات  اليرنس  باطالف الوقف من :-ه

يبي  مستفيد حائز على حق االنتفاع واالدارة ، الموقوف، ويرف  ورثة *
 بطال الوقف والمطالبة بالثمن الواقف دعوى ال

 نف ي ازؿ  ن -من كفهة نظر ال ريعة االسالمية–من اميركض أف الايس باس  
ـ ؛الا ين طشا لع  من 1858ك  ا  1848ما  الغى ،لعن بع    كر مرسوم  
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اليرنسيني كامسا ني بالايس ،رأل إرنسل بايس الوقف كيعاد ح ف لاور ة ،كان ؼ من ه ا 
هلصانة ا كقاؼ يا يسه    وياها إ  امع رين مااررة  ن سري  ال را   هو ابطاؿ

،كرأل تركرة يو ي  الايس مس تركرة ساحمل هلعم قضا  ،كه ا انتهاؾ لا ريعة االسالمية 
 .74كلي  يطاي ا نا ؛كسيسن اليرنس  قوانني   س ررا  امسام  راتيف مه ا  اف  راؤا

ولي مصالح أمالك الدولة على بانقضاء المستحقين الوسطاء، تست*
الموقوف ،الذي كان سيوجو لسبل الخير، أو المنفعة ، ىنا يطالب ورثة الواقف 
 بملك الرقبة، ويطالبون رف  اليد من طرف أمالك الدولة ومنح االدارة للمتولي

ل   استولل الساطة اليرنسية  اح أمالؾ الوقف  مة أهنا عالمال  ناع، ك  ا 
 كلة  اح  يانة ام سسا  ال ي ية  امساف ؛ فا   دمركا ا كقاؼ،  مة أهنا امس

ك ف مرسي  ه ا احلالة بالط  ال م الب   اح ال ات  جت اف، كذل  ب اوؿ ال  ول 
مس يعي  امتوجل بتسايم العا  ا  الصافية  مالؾ ال كلة ؛كه ا انتهاؾ هل ي   لا ريعة 

سرؼ كر ة الهل  نم   التصرؼ    االسالمية ف ن فهة   قاوؿ د وة باساة من
الص قة ا ارية الا  رح  ا الواقف ،كمن فهة أ رل ب م هل  ي    أمالؾ ال كلة 
العا  ا  الا ي رها ه ا الوقف ؛فامستش  ي    مااررة هل ف فخ ي ة ال كلة ليسل 
 ك ية  ايف؛ هنا ستوفف ه ا العا  ا  كف  مايري ا ه  ؛ كلي    ا يري ا الواقف.

من فهة كال رع م  ـر -إ  اه -،ب   ف الوقف ي كؿ إ  اماعية ا ب ية 
-استيادة ال رية م ف  ا ة إذا  انوا من ذكم احلافة  ف را   اى ماتـ  بال رع ال رآي 

  ـر بعض الور ة أكميي  بي هم ك ا ة ا ننح .  



 مجلة دورية دولية محكمة                                      ث والدراسات التاريخيةمجلة المعارف للبحو 
 

 231  13العدد 
 

نسػػػػػػ  الراميػػػػػػة إف التشايػػػػػػ  الػػػػػػوا  لا صػػػػػػوص ال انونيػػػػػػة    هػػػػػػ  االهلػػػػػػتالؿ الير  
إ  امصػػػػػػػػػادرة كاالسػػػػػػػػػتيال   اػػػػػػػػػح ا كقػػػػػػػػػاؼ ك تػػػػػػػػػ ها إ  أمػػػػػػػػػالؾ ال كلػػػػػػػػػة اليرنسػػػػػػػػػية ك 
ذلػػػػػػػػػ  باسػػػػػػػػػتع اؿ سياسػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػة سا تهػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػ ر يا مػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػالؿ جت  ػػػػػػػػػة ا راتػػػػػػػػػ  
ا  ا ػػػػػػريني ك م هػػػػػػا لا سػػػػػػتوس ني ك قػػػػػػ  أد  هػػػػػػ ا ال ػػػػػػوانني إ  يصػػػػػػيية أمػػػػػػالؾ الوقييػػػػػػة 

،يػػػػػػػا أدل 75ر إ  اماعيػػػػػػػة الع اريػػػػػػػة اليرنسػػػػػػػيةبصػػػػػػػية هنا يػػػػػػػة ، ك إ ضػػػػػػػاع أمػػػػػػػالؾ ا  ا ػػػػػػػ
 إ  انععاسا  سااية  اح ا ت س ا  ا رم،فييم يت ن  يايرلي
 ثالثا/انعكاسات السياسة الوقفية الفرنسية على الجزائريين:

ال نسػػػػػػػػتطيس ك ػػػػػػػػف احلالػػػػػػػػة الػػػػػػػػا آؿ إليهػػػػػػػػا ا ت ػػػػػػػػس ا  ا ػػػػػػػػرم، كالػػػػػػػػا  انػػػػػػػػل  
 اػػػػػػػػح  يػػػػػػػػس ا  ػػػػػػػػع ة االقتصػػػػػػػػادية كاالفت ا يػػػػػػػػة كالن افيػػػػػػػػة كسػػػػػػػػ عتي  بػػػػػػػػ يراد ي ريػػػػػػػػر 
رػػػػػػاه   يػػػػػػاف  اػػػػػػح هػػػػػػ ا الوتػػػػػػعية قا ال:ع...إن ػػػػػػا قػػػػػػ  فعا ػػػػػػا ا ت ػػػػػػس ا  ا ػػػػػػرين أ نػػػػػػر 

الػػػػػػػػػػػل أيادي ػػػػػػػػػػػا ياػػػػػػػػػػػ  رػػػػػػػػػػػ ا  كبربريػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػاف  ايػػػػػػػػػػػف قاػػػػػػػػػػػ  أف يعرف ا...؛ل ػػػػػػػػػػػ  س
ام سسػػػػػػػػا  الوقيية( هلين ػػػػػػػػا كفػػػػػػػػ  ؛لتشوؿ   قسػػػػػػػػ ها ا  ػػػػػػػػرب  ػػػػػػػػن امهػػػػػػػػاـ ام وسػػػػػػػػة 
 ػػػػا ف   ػػػػا بت اػػػػػي   ػػػػ د ام  ػػػػد  الىيػػػػػة ك اي ػػػػا  ػػػػن امػػػػػ ارس كرػػػػتت ا امتعا ػػػػني ل ػػػػػ  
إنطيػػػػػ   ا نػػػػػوار مػػػػػن هلول ػػػػػا ...أم أن ػػػػػا فعا ػػػػػا ا ت ػػػػػس ا  ا ػػػػػرم أ نػػػػػر ب سػػػػػا كفهػػػػػال 

 76قا  اف يعرف اعكامية يا  اف  ايف 
كالػػػػػػا ال اػػػػػػوا مػػػػػػن -إذا  انػػػػػػل هػػػػػػ ا رػػػػػػهادة ا ػػػػػػالد امتػػػػػػورط   هػػػػػػ ا الاػػػػػػ س  
 ػػػػػػػ ا ال ػػػػػػػع  فعيػػػػػػػف سػػػػػػػتعوف رػػػػػػػهادة الضػػػػػػػشية ا  ا ريػػػػػػػة الػػػػػػػا أف ػػػػػػػر     -ال اييػػػػػػػة

أرتػػػػػػػػها كهمػػػػػػػػر  ا ا هػػػػػػػػا كفهػػػػػػػػ  أب اؤهػػػػػػػػا كأ ػػػػػػػػاشوا يتعا ػػػػػػػػوف  ييػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ هنم اق فػػػػػػػػوا 
ح أنيػػػػػػػ  أراتػػػػػػػيهم،كرف  ديػػػػػػػ هم فرمػػػػػػػا؛ كهلػػػػػػػ  بيػػػػػػػ هم امسػػػػػػػتوسن الػػػػػػػ م اسػػػػػػػتو   اػػػػػػػ

-راػػػػػػػم ال عيتهػػػػػػػا–الػػػػػػػ م سػػػػػػػا  ل لػػػػػػػف االدارة اليرنسػػػػػػػية امسػػػػػػػتش ا  الوقييػػػػػػػة لت صػػػػػػػىا 
كراػػػػػػم  ػػػػػػ  هػػػػػػ ا السياسػػػػػػا  ف ػػػػػػ  هلػػػػػػاف  امسػػػػػػام ا  ا ػػػػػػرم  اػػػػػػح هويتػػػػػػف با ػػػػػػا  أكفػػػػػػف 
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موفػػػػػػػودة ؛  ظػػػػػػػ  اليرنسػػػػػػػة كالتضػػػػػػػيي  ،كب ػػػػػػػ  مسػػػػػػػااا كاقيػػػػػػػا -راػػػػػػػم نػػػػػػػ ر ا–احلػػػػػػػا  
 ذل ي موالف كيتاعايف ،فعيف 

 األوقاف الجزائرية إبان الحقبة االستعمارية:
 )المكتب الخيري( : 77وقف االسالم الجزائري-1

ـ ، أك اػػػػػػػػػػل ر اسػػػػػػػػػػتف 1857ديسػػػػػػػػػػ رب  05ملوفػػػػػػػػػػحمل إمرباسػػػػػػػػػػورم  ػػػػػػػػػػادر   
مست ػػػػػػػػػػار فرنسػػػػػػػػػػ   ا  ا ػػػػػػػػػػريني كاليرنسػػػػػػػػػػيني ، اك اػػػػػػػػػػل لا عتػػػػػػػػػػحمل هلسػػػػػػػػػػحمل ال ػػػػػػػػػػوانني 

كمػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػالهليايف قاػػػػػػػػػػػوؿ اناػػػػػػػػػػػا  اليرنسػػػػػػػػػػػية مه تػػػػػػػػػػػف  ؛كامت ناػػػػػػػػػػػة   إدارة ا كقػػػػػػػػػػػاؼ 
كالترب ػػػػػػا  مػػػػػػن ا  ا ػػػػػػريني كاليرنسػػػػػػيني  اػػػػػػح هلػػػػػػ  السػػػػػػوا  ك  ػػػػػػاف الغػػػػػػرض مػػػػػػن إن ػػػػػػا  
هػػػػ ا امعتػػػػػحمل يعػػػػػويض ا تػػػػػرار الػػػػػا أحل تهػػػػػا ال كلػػػػػة اليرنسػػػػػية بػػػػػا  ا ريني بعػػػػػ  مصػػػػػادرة 
االمػػػػػػالؾ الوقييػػػػػػة ، لعػػػػػػن دافػػػػػػس اليرنسػػػػػػيني  ػػػػػػاف سياسػػػػػػيا كهػػػػػػو هلرمػػػػػػاف امسػػػػػػا ني مػػػػػػن 

فهػػػػػػػػػة كيوفيػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػ ا ا مػػػػػػػػػواؿ كام تاعػػػػػػػػػا  كفػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػ ـ  ،مػػػػػػػػػن78سػػػػػػػػػالح امػػػػػػػػػاؿ
 مصاحلها.

 :-أنموذجا–  79وقف االشيخ محمد الهاشمي-2
هػػػػػ ا نػػػػػ  احلػػػػػا  الػػػػػ م هلاسػػػػػف الطيػػػػػحمل الػػػػػ  ر امػػػػػربكر الػػػػػوجل الصػػػػػا  سػػػػػي م 
و ػػػػػػ  انػػػػػػامل  بػػػػػػن ال ػػػػػػي  سػػػػػػي م ابػػػػػػراهيم ال ػػػػػػريف  اػػػػػػح زكايػػػػػػاا ال ادريػػػػػػة   ملػػػػػػاؿ 

 . 80افري يا
 كرد   ب اية امخطوط مايا :

عكبعػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ ف االسػػػػػػػػػتاذ الرب ػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػي  سػػػػػػػػػي م و ػػػػػػػػػ  
انػػػػػامل  بػػػػػن سػػػػػي م ابػػػػػراهيم بػػػػػن أ ػػػػػ  ال ػػػػػريف رػػػػػي  
ال ادريػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػ  أرػػػػػػػػػه   اػػػػػػػػػح نيسػػػػػػػػػف   هلػػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػػشة 
كا ػػػػػػواز أنػػػػػػف هلػػػػػػا  كأبػػػػػػ  ككقػػػػػػف أمال ػػػػػػف الػػػػػػا بػػػػػػوادم 
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ريػػػػػػػػ  ككادم سػػػػػػػػوؼ كنيطػػػػػػػػة  اػػػػػػػػح زكايػػػػػػػػا السػػػػػػػػل الػػػػػػػػا 
ت ر  اػػػػػػػح ماعػػػػػػػف ب يطػػػػػػػة سػػػػػػػت  ر  ػػػػػػػا   يػػػػػػػس مػػػػػػػا اسػػػػػػػ

يػػػػػػـو الوقييػػػػػػة  اػػػػػػح زاكيتػػػػػػف ب يطػػػػػػة ك يػػػػػػس ماعػػػػػػف بػػػػػػوادم 
سػػػػػػػػوؼ  اػػػػػػػػح زاكيتػػػػػػػػف  ػػػػػػػػا ك يػػػػػػػػس ماعػػػػػػػػف بػػػػػػػػوادم ريػػػػػػػػ  
 اػػػػػػػػح زاكيتػػػػػػػػف بتغػػػػػػػػر  سػػػػػػػػول ا  ػػػػػػػػاف العاػػػػػػػػى بسػػػػػػػػي م 
  ػػػػػػػػػراف فانػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػتنىن مػػػػػػػػػن أمػػػػػػػػػالؾ كادم ريػػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػػ  
هلػػػػػػا   انػػػػػػف  اػػػػػػح ال ػػػػػػياع  اػػػػػػح زاكيتػػػػػػف باسػػػػػػعرة ك انػػػػػػف 

ع ة كالناػػػػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػ ل   اػػػػػػػػػػػػح زاكيتػػػػػػػػػػػػف بسػػػػػػػػػػػػعي
  ػػػػػػػػا هلػػػػػػػػا   اػػػػػػػػح    81الاػػػػػػػػاق   اػػػػػػػػح زاكيتػػػػػػػػف بػػػػػػػػا اواط

 ػػػػػػػ  زاكيػػػػػػػة مػػػػػػػن ال كايػػػػػػػا امػػػػػػػ  ورة  يػػػػػػػس مػػػػػػػا فيهػػػػػػػا مػػػػػػػن 
ا  ػػػػػػػػاث قا ػػػػػػػػ ا بػػػػػػػػ ل  يع ػػػػػػػػى ال كايػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػرا ة العاػػػػػػػػم 
كال ػػػػػػػػرآف العظػػػػػػػػيم م ػػػػػػػػ سا أف ي سػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ ل     ػػػػػػػػ  
زاكيػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػا ذ ػػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػركف متعا ػػػػػػػػػػا يتعا ػػػػػػػػػػوف العاػػػػػػػػػػم 

م يػػػػػػػػا ذ ػػػػػػػػر كال ػػػػػػػػرآف كيعػػػػػػػػوف االنيػػػػػػػػاؽ  اػػػػػػػػيهم  ػػػػػػػػيعه
مػػػػػن احلػػػػػا   اػػػػػح أف ي  ػػػػػ   ػػػػػ  كاهلػػػػػ  مػػػػػا يعييػػػػػف  ػػػػػ  
يػػػػػػػػـو مػػػػػػػػن ا  ػػػػػػػػ    الصػػػػػػػػااح كامسػػػػػػػػا  كي سػػػػػػػػ  مػػػػػػػػس 
ذلػػػػػ  مػػػػػ رس  ػػػػػام مػػػػػ ذكف بػػػػػاالقرا  مػػػػػن رػػػػػيوخ نظػػػػػارة 

 ع.82ا امس ا  ظم فامس ال يتونةع

مػػػػػػن لػػػػػػف -بعػػػػػػ  كفايػػػػػػف–بعػػػػػػ  أب ػػػػػػا ا إ  فػػػػػػامس ال يتونة،كأك ػػػػػػح بػػػػػػ ف لايػػػػػػف   ال اكيػػػػػػة 
هػػػػ ا ا ػػػػامس ؛يػػػػا يػػػػ ؿ  اػػػػح انيتػػػػاح ال ػػػػي  ك ػػػػ ـ يعصػػػػاف لاطري ػػػػة إفػػػػازة التطويػػػػس مػػػػن 

ال ادريػػػػػػػة؛ ف معظػػػػػػػم الطػػػػػػػرؽ الصػػػػػػػوفية  انػػػػػػػل يػػػػػػػرل   فػػػػػػػامس ال يتونػػػػػػػة م اهضػػػػػػػا نػػػػػػػا ؛ 
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كدا يػػػػػػػػا إ  التم يػػػػػػػػ  كاال ػػػػػػػػالح السػػػػػػػػاي ،كأدرؾ الضػػػػػػػػعف العا ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػا يعػػػػػػػػاي م ػػػػػػػػف 
يعػػػػػػػػػػوف إال زاكيتػػػػػػػػػػف ،كباػػػػػػػػػػ ا ا  ا ػػػػػػػػػػر؛ كتػػػػػػػػػػركرة إ ػػػػػػػػػػالهلف،لتش ي  ال هضػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػا ال 

 بالعام.

كفعػػػػػػال  اػػػػػػف ال ػػػػػػي  اب ػػػػػػف  اػػػػػػ  الع يػػػػػػ ،  ونػػػػػػف يػػػػػػوفر  فيػػػػػػف ك ػػػػػػية أبيف؛الػػػػػػ م ان ػػػػػػغ   
-باسػػػػػػػتن ار الوقػػػػػػػف؛ كي صػػػػػػػيحمل  ػػػػػػػىة العا ػػػػػػػا  ا  ا ػػػػػػػريني لاتػػػػػػػ ري  بال كايػػػػػػػا ال ادريػػػػػػػة

ام ت ػػػػػػرة با  ا ر؛منػػػػػػ  و ػػػػػػ  السػػػػػػعي  ال اهػػػػػػرم الػػػػػػ م  ػػػػػػني  -امػػػػػػ  ورة   نػػػػػػ  الوقػػػػػػف
؛ ك ػػػػػػػ ل  العػػػػػػػام ماػػػػػػػارؾ امياػػػػػػػ  الػػػػػػػ م درس بال اكيػػػػػػػة ـ بػػػػػػػا اواط1926م رسػػػػػػػا  ػػػػػػػاـ

 .83نيسها؛كالص ي  بن  ريوة ب اكية ي ر 

ـ، موقيػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػن االجتػػػػػػػػػاا اال ػػػػػػػػػالهل  1937بػػػػػػػػػ  هلػػػػػػػػػ د ال ػػػػػػػػػي   اػػػػػػػػػ  الع يػػػػػػػػػ    
ا  ا ػػػػػػػػػػػرم بانضػػػػػػػػػػػ امف كمسػػػػػػػػػػػان يف    عيػػػػػػػػػػػة العا ػػػػػػػػػػػا  امسػػػػػػػػػػػا ني ا  ا ريني؛كل  ي هػػػػػػػػػػػا 

  مػػػػػػػػػة لاعاػػػػػػػػػم ؛84فرنػػػػػػػػػ ( 25000ال ػػػػػػػػػي   اػػػػػػػػػ  احل يػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػادي ، بترب ايػػػػػػػػػف  
 -كاليعػػػػػػػػر األ ػػػػػػػػالهل  ل  ػػػػػػػػر الػػػػػػػػو      امػػػػػػػػ  الػػػػػػػػاالد، كإزالػػػػػػػػة الصػػػػػػػػرا ا  الضػػػػػػػػي ة

 رارية امست مر اليرنس .سااا    است  الا  انل -سرق  إ الهل  

 الخالصة:

 إ    ة نتا   أاها:  ايو االاش    ه ا االرعالية من  الؿ 

بػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػاف م ػػػػػػػػ  انت ػػػػػػػػار االسػػػػػػػػػالـ  ،أف الوقػػػػػػػػف م يعػػػػػػػػن كليػػػػػػػػ  احلعػػػػػػػػػم ال  ػػػػػػػػ -
 بامغره االسالم .

الػػػػػػ كر اليعػػػػػػاؿ الػػػػػػ م ي ػػػػػػـو بػػػػػػف ا كقػػػػػػاؼ  اػػػػػػح امسػػػػػػتويني ا اػػػػػػ  كاالقاي ػػػػػػ  ك  -
 رر ا اال  االقتصادية كاالفت ا ية ك ا ة الن افية.
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-ال ت ػػػػػػػػػاؼ دكرهػػػػػػػػا اال ػػػػػػػػػا –سػػػػػػػػت مر اليرنسػػػػػػػػػ  يصػػػػػػػػيية ا كقػػػػػػػػاؼ واكلػػػػػػػػة ام-
ح ا رض كسػػػػػػػػػػعاهنا؛فش   ل يسػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػت مارا لتوسػػػػػػػػػػيس نيػػػػػػػػػػوذا كفػػػػػػػػػػرض سػػػػػػػػػػاطتف  اػػػػػػػػػػ
 استيطانيا يا انعع  سااا  اح ا  ا ريني.

اسػػػػػػػتخ اـ امسػػػػػػػت مر اليرنسػػػػػػػػ  رػػػػػػػر الوسػػػػػػػػا   مػػػػػػػن قػػػػػػػوانني نظريػػػػػػػػة الػػػػػػػا  يػػػػػػػػ   -
بػػػػػػػػػػالتخطي  كالتػػػػػػػػػػ رج كاسػػػػػػػػػػتخ اـ أليػػػػػػػػػػا    ايػػػػػػػػػػة  االست ػػػػػػػػػػراؽ كفعاليتػػػػػػػػػػف التو ويػػػػػػػػػػػة 

االسػػػػػالم  بتوفيػػػػػف ماػػػػػال  ماليػػػػػة كال ضػػػػػا ية كاما ػػػػػرين امسػػػػػيشيني لا ضػػػػػا   اػػػػػح الػػػػػ ين 
 من  الؿ أكقاؼ امسا ني.

راػػػػػم  ػػػػػ   العراقيػػػػػ  –أهػػػػػم اسػػػػػتن ار يراػػػػػحمل فيػػػػػف ا  ا ػػػػػرم هػػػػػو االسػػػػػتن ار الػػػػػوقي  -
ا  ػػػػػػركم  كواربػػػػػػة امسػػػػػػت مر ؛الػػػػػػ م يسػػػػػػعح لا ػػػػػػا   مػػػػػػن أفػػػػػػ  ربػػػػػػ  ا فػػػػػػر-اليرنسػػػػػػية

ًػػػػػػ ا    مػػػػػػا يعػػػػػػوف هػػػػػػ ا إال بػػػػػػالعام كن ػػػػػػر اليعػػػػػػر اال ػػػػػػالهل  كهػػػػػػو كال انسػػػػػػاف كاع ؛
كقػػػػػػػف رػػػػػػػي  و ػػػػػػػ  انػػػػػػػامل  رػػػػػػػي  ال اكيػػػػػػػة ال ادريػػػػػػػة ؛الػػػػػػػ م ارػػػػػػػ ط لالفتػػػػػػػف العاػػػػػػػػم 

 .لعاملصا  اكأك ح   يس يتاعايف 

بتشويػػػػػػػػػػ  ام تاعػػػػػػػػػػا  -يػػػػػػػػػػردم ا كتػػػػػػػػػػاع االقتصػػػػػػػػػػادية كاالفت ا يػػػػػػػػػػة لام ا ػػػػػػػػػػريني-
مػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػالؿ يي ىهم،يػػػػػػػػػا أدل إ  سػػػػػػػػػػو   -الوقييػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػالؾ ال كلػػػػػػػػػػة أكإ  امع ػػػػػػػػػرين

   ا س كاحلرماف.امعي ة كال

االسػػػػػػػػػػػػػػػػتيال   اػػػػػػػػػػػػػػػػح ا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ أدل إ  همػػػػػػػػػػػػػػػػرة العا ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كجتهيػػػػػػػػػػػػػػػػ  أب ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  -
؛باالسػػػػػػػػػػػػػتيال   اػػػػػػػػػػػػػح أمػػػػػػػػػػػػػا ن يعا هم امسػػػػػػػػػػػػػاف  كالعتاييحمل،كال كايا(كبالتػػػػػػػػػػػػػاجل ا  ا ريني

 ان راس الاغة العربية
                                                           

،ديسػػػػػػػػػػػ رب 274رتػػػػػػػػػػواف السي :عفاسػػػػػػػػػػية الوقػػػػػػػػػػف   ال ػػػػػػػػػػػريعة االسػػػػػػػػػػالميةع،هاة امسػػػػػػػػػػت ا ،ع  1
 .78،ص2001
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فاس ة بن مصااح:عإدارة ا كقاؼ   ا  ا ر أكا ر العه  العن اي كب اية االهلتالؿ اليرنس ع،م  رة  2

ل يػػػ  رػػػهادة اماسػػػل   التػػػاري  احلػػػ ي  كامعا ر،إرػػػراؼ:ا مى بوا ادة، ايػػػة العاػػػـو االفت ا يػػػة 
 .15ـ،ص2015،-بسعرة–كاالنسانية،فامعة و    يضر 

احلا  ا ها  ، ك ي ص   ا هلا   اح أرخاص مع يني من  هلا  الوقف ال رم: ك يس ح أيضا  3
االنساف دارا  اح أكالدا ك أب ا هم ال  ور ما يعاقاوا أك ي اساوا ليست ر انت ا هم و ود ا   مه م ، 

 2003، السعودية ،  1نظاـ الوقف   التطاي  امعا ر ، امعه  االسالم  لااشوث ك الت ريحمل ، ط
 .19، ص 

معاكتػػة:يتم يعػػويض هلػػػا  بد ر،كي ػػ ط فيػػف يوقيػػف  ػػػن أدا  م يعػػة ماديػػة أكماليػػة ككفػػػود نظػػاـ ا 4
 20مصاشة متاادلة،كه ا ال ظاـ يوف    ام هحمل احل ي  ي ظر:فاس ة بن مصااح،نيسف،ص

 فاس ة بن مصااح:نيسف. 5
كم السػػاطاف ابػػن  اػػ كف:ديواف اماتػػ أ كالػػرب   أ اػػار العمػػم كالعػػره كالرببػػر كمػػن  ا ػػرهم مػػن ذ 6

 128،ص2ا  رب،ج
   هػػ   ػػػا  بػػام قسػػػ طي ة   تػػا  الع ايػػػة الوقييػػة فهػػػ  يو ػػ    سػػػمال  كدفػػاير الهلصػػػا ها  7

نا ػػػر الػػػ ين سػػػعي كي ، دراسػػػا    اماعيػػػة الع اريػػػة ، ام سسػػػة  ،كيػػػ كف  ػػػ  مػػػا يتعاػػػ   ػػػا .ي ظػػػر:
 .236،صـ1986الوس ية لاعتاه ، ا  ا ر ، 

 .236-235:دراسا ...،ص صنا ر ال ين سعي كي 8
،دار م  ػػػػػػ ة امعػػػػػػارؼ ، 1و ػػػػػػ    ػػػػػػاؿ ه اـ:الو ػػػػػػية كالوقػػػػػػف   االسػػػػػػالـ م ا ػػػػػػ  كقوا ػػػػػػ ،ط 9

 .209،ص1999االسع  رية ،
اػػى مػػ اف ي ظر:ارنسػػل مرسػػي :الوقف أك -معاػػف–هلػػر –الع ػػ  -الواقػػف ي ػػ ط فيػػف :االسػػالـ 10

 .113،ص2014مراب  لا  ر، احلاوس قوا  ا كأهلعامف،يس:أمي ة  وا ،بن
 

فا   ارتعح سعاف فس طي ة من ظام كيعسف بعض الو ال  كهو ما فع  الساطة يت    لصا   12
التش ػػ  مػػن ا مر،فشي ػػا فػػرض  ػػا  بػػام  اػػح ال ظػػار إرسػػاؿ ي ػػارير  ػػن ا كقػػاؼ  ػػ  سػػتة أرػػهر 

 .37،ي ظر:فاس ة بن مصااح:مرفس ساب ،ص
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 .36-34فاس ة بن مصااح:مرفس ساب ،ص ص 13
 1870  1671 ) ال ايا  ف ة ا  ا ر   العن انية كالساطة العا ا  مع ر، ر رم رري ة 14
 قسم ال  ا   موساكم هل ي ،ارراؼ:فاة ياري  امافستى  ص  رهادة ل ي  ،م  رة(

 ..76،ص  2006  2005ا  ا ر، فامعة كاالفت ا ية، االنسانية العاـو التاري ، اية
 .39-38مصااح:مرفس ساب ،ص صفاس ة بن  15
نا ػػر الػػ ين سػػعي كي ، الوقػػف ك معانتػػف   احليػػاة االقتصػػادية ك االفت ا يػػة ك الن افيػػة بػػا  ا ر  16

، كزارة ال ػػػ كف 89/90أكا ػػػر العهػػػ  العن ػػػاي ك أكا ػػػ  االهلػػػتالؿ اليرنسػػػ  ، هاػػػة ا  ػػػالة ، العػػػ د 
 .92، ص  1981ال ي ية ك ا كقاؼ ، ا  ا ر ، 

 busson jensens.ن ػػال  ػػن :84نا ػػر الػػ ين سػػعي كي ، دراسػػا    اماعيػػة ...،ص  17
contrubution letude des habus biblique Algerienne.these 

doctorat.ALGER.1950.p27.. 
 .93نا ر ال ين سعي كي ، الوقف ك معانتف ... ، امرفس الساب  ، ص  18
 .90اعية الع ارية، امرفس الساب  ، ص نا ر ال ين سعي كي ، دراسا    ام  19
 .94نا ر ال ين سعي كي ، الوقف ك معانتف ، مرفس ساب  ، ص   20
، رسػالة  -دراسػة هلالػة ا  ا ػر  –  ػاؿ م صػورم ، األ ػالح األدارم م سسػا  قطػاع ا كقػاؼ  21

ادية ك  اػـو التسػيى ل ي  درفة ال  توراا    اـو التسيى ،  ص  إدارة أ  اؿ ،  ايػة العاػـو االقتصػ
 .227، ص  2008،  2007، فامعة ا  ا ر ، 

 . 95-94نا ر ال ين سعي كي ، دراسا    اماعية ... ، مرفس ساب  ، ص ص  22
 .97نيسف، ص  23
أبػػو ال اسػػم سػػع  اه ، يػػاري  ا  ا ػػر الن ػػا  مػػن ال ػػرف العارػػر همػػرم إ  الرابػػس   ػػر همػػرم    24
 .237، ص  1979الوس ية لا  ر ك التوزيس ، ا  ا ر ، ـ( ، رر ة 20ـ / 16

 .95نا ر ال ين سعي كي ، الوقف ك معانتف ... ، مرفس ساب  ، ص  25
 . 152ػ أبو ال اسم سع  اه : مرفس ساب  ، ص26
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 كالتوزيس، لا  ر امعرفة  ام دار السابس، م ، ال هار، ال ريف احلاج م  را  ام ي، يوفي  أ   27

 .88ص 2010 ا  ا ر،
هلاف   اح التعايم ال ي  الت اي م ، كهو ما يعاه  ايف من فهة أ رل     ـ التوفف إ  النورة  28

اليعرية كالعاـو الص ا ية ، كهو ما يرفعف العنى من الااهلنني  اح ارار  ا  امال  مرياض إ عاا  
 (.76،ص2003ال  مرياض،باه االفتهاد كبالتاجل انع اـ األب اع اليعرم ع   ا  ام

ي ػػوؿ إييػػوف يىاف:ع... انػػل امػػ ارس كالعتاييػػحمل م ت رة، ا ػػة   الريػػف وكةةان التعلةةيم منتشةةرا  29
فاػػم يعػػن ه ػػاؾ دا ػػرة أك دكار أك هلػػ  مػػن أهليػػا  ام ي ػػة لاػػو مػػن  تػػاه، هليػػ   ػػاف أااػػحمل السػػعاف 

 الهلػػتالؿ اليرنسػػ  م رسػػة كمعاػػم عيعرفػػوف ال ػػرا ة كالعتابػػة ...ك ػػ  ا هليػػا    ام ي ػػة  ػػاف نػػا قاػػ  ا
 .73ن ال  ن راب  ير  :السياسة التعاي ية اليرنسية   ا  ا ر،ص 118،ص1972: إييوف يىاف)

 .191نا ر ال ين سعي كي:امرفس الساب ،ص 30
، نوف رب ، العويل  15فارس مس كر ، التمربة ا  ا رية   إدارة ا كقاؼ ، هاة أكقاؼ ، الع د  31
 .69ص  ، 2008، 
كقيػػل ا  ا ػػر إ  فانػػحمل فرنسػػا،بع  احلصػػار الػػ م فػػرض  ايهػػا مػػن سػػرؼ اماعيػػة ا كربية؛نتيمػػة  32

 ـ.1789النورة اليرنسية
33  Doutté_Edmond  lislam 

Algerienne.ppL'Islam_algérien_en_l'an_1900. 127-128 كي ظر :أن رم
-1889هػ/1358-1307ة ا  ا رية ديرلي : ا  احل ي  بن بادي  ميعر اال الح كز يم ال ومي

 .124ـ(،ي   كير:مازف بن  الح مطا اي ، ام ا فعار،ا  ا ر،ص1940
 .70مس كر فارس:امرفس الساب ،ص 34
اموقس الرط  لوزارة ال  كف ال ي ية ع، ظ  االهلتالؿ اليرنس كتعية الوقف  كزارة ال  كف ال ي ية:ع 35

 .كا كقاؼ
 لا  ػر ف يػ ة  تابػا  ،دار.سيػار نػ ير:.ير ػة .بػا  ا ر اليرنسػية الن افية السياسة :ريساى   ي 36

 .88-87، ص ص2016 أاسط  ،1 ط :األلع كي
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 .252نا ر ال ين سعي كي:دراسا ...،ص 37
 .123-122أن رم ديرلي :امرفس الساب ،ص ص 38

   La Rochelleـ   1840سػات رب Ernest Mercier   17 كل  إرنسل مرسييف 39
 بػالغره سػا ك     اف بارر العسعريني ام  ني مساب ة   ًاهلف ،فاع  من ية أسرة ،من الركري 
 السػ ة كهػ  1873 سػ ة   ا يػا فيهػا اسػت ر أيػن قسػ طي ة إ  كأ ػىا كيػ     احلػركش، ا  ا ػرم
 دكسػتيع  أرنسػتني ملػارم كيػ كجMonbéliar مونايايػارد   كال يػف با ة   فيها الا ي كج نيسها

Marie-Ernestine de Styx 1907 مام 16   قس طي ة   كيو   أكالد مخسة ك اف لف 
يػػػرؾ الع يػػػ  مػػػن ام ليػػػا  م هػػػا يػػػاري  قسػػػ طي ة ،الوقػػػف أكاحلاػػػوس .ي ظر: ػػػ  الػػػ ين بوم ك:الضػػػااط 
اليرنسيوف االداريوف   اقايم ال رؽ ا  ا رم ارنسل مرسي  أمنوذفا،م  رة ل يػ  رػهادة امافسػتى   

عاـو االنسانية،فامعة التاري  احل ي ،إرراؼ:مصطيح هل اد،قسم التاري ، اية العاـو االفت ا ية كال
 .42-41،ص ص2008-007،-قس طي ة–و   م تورم 

 
اموقس الرط  لوزارة ال  كف ال ي ية ع،كتعية الوقف   ظ  االهلتالؿ اليرنس كزارة ال  كف ال ي ية:ع 40

 .كا كقاؼ
ا  ا ػػر ،  ، دار الرا ػ  ،1830 -1500 ػاؿ ق ػاف ، نصػػوص كك ػا     يػػاري  ا  ا ػر احلػػ ي   41

 .68، ص  2010
 كزارة ال  كف ال ي ية :مرفس ساب . 42
 الػػػػ  رمػػػػوؿ ، األسػػػػار ال ػػػػانوي ك الت ظػػػػيم  مػػػػالؾ الوقػػػػف بػػػػا  ا ر ، دار هومػػػػة لام ا ػػػػر ، د ط ، 43

 .15 - 14، ص ص 2004
 ، لا  ر احلع ة دار1830-1930 ،  ر اا    ، الرببرية فرنسا سياسة بو  ة  بوترساية ،44

 .91، ص  2010 ا  ا ر
ـو اسػػتماه لتو ػية عفوفركعكعفالنػ افعاموظيني   مصػػاشة ا مػالؾ العامػػة،ي ظر:كزارة هػ ا امرسػ 45

 ال  كف ال ي ية :امرفس الساب .
 .71مس كر فارس:مرفس  ساب ،ص 46
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كفػػػود -فػػػ ة الػػػ دد اليرنسػػػ    ا  ا ػػػر -التسػػػرع   إ ػػػ ار ال ػػػرار-كيعػػػود هػػػ اإ   ػػػ ة أسػػػااه: 47

ريني  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ال رار.ي ظر:نا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ين اهلتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ا  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-ام اكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا  ا ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 . 251سعي كي:دراسا ...،ص

 كزارة ال  كف ال ي ية:نيسف 48
 .14 ال  رموؿ ، امرفس الساب  ، ص   49
 .101نا ر ال ين سعي كي ، الوقف ك معانتف ... ، امرفس الساب  ، ص  50
 .427، ص 1974ا  ا ر ، ،  3، ج  7 ا  الر اف ا يالجل ، ياري  ا  ا ر العاـ ، ط 51
ام سسػػة الوس يػػة  –العهػػ  العن ػػاي  -نا ػػر الػػ ين سػػعي كي ، دراسػػا  ك أ ػػاث   يػػاري  ا  ا ػػر 52

 .168، ص 1984لاعتاه ، ا  ا ر ، 
( ، دار امعرفػػة ، ال ػػاهرة ، د س ، 1959-1830 ػػ  فػػالؿ ، السياسػػة اليرنسػػية   ا  ا ػػر    53
 .223ص 

 .224 -223امرفس نيسف ، ص  54
، دار الغػػره األسػػالم  ،  1962  ػػار بوهلػػوش ، التػػاري  السياسػػ  لام ا ػػر مػػن الا ايػػة ك لغايػػة  55
 .141، ص 1997،  1ط
 .142  ار بوهلوش ، امرفس الساب  ، ص  56
 .15 ال  رموؿ ، األسار ال انوي ك الت ريع   مالؾ الوقف   ا  ا ر ، مرفس ساب  ، ص  57
 . 15، مرفس ساب  ، ص   ال  رموؿ 58
 .16 ال  رموؿ ، امرفس الساب  ، ص  59
، ا  ا ػػػر ،  2أبػػػو ال اسػػػم سػػػع  اه ، أ ػػػاث ك آرا    يػػػاري  ا  ا ػػػر ،  ػػػام امعرفػػػة ، د ط ، ج 60

 .91، ص 2009
، دار  1954 – 1830 ػػػػ  بػػػػو   يػػػػ  ، سياسػػػػة التسػػػػا  االسػػػػتع ارم ك احلر ػػػػة الوس يػػػػة مػػػػن  61

 .19، ص 2009ا  ا ر ، الاصا ر ، د ط ، 
 .20   بو   ي  ،ػ امرفس الساب ، ص  62
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، ا  ا ػػر ،  2و ػػ  العػػر  الػػ بىم ، التمػػارة الارفيػػة لا ػػرؽ ا  ا ػػرم قاػػ  االهلػػتالؿ ، د د ، ط 63

 45، ص  1984
 .242   فالؿ ، السياسة   ا  ا ر ، مرفس الساب  ، ص  64
ين االقتصادم ل ظاـ الوقف كدكرا ام اـك االهلتالؿ اليرنس  ، و   الا ى انامل  ام يا  ، التعو  65

 .168، ص  2009م  ورا  هلاحمل ، ا  ا ر ، 
ـ 1830*امعتحمل العر  هو هلا ة يوا   بني ا    ا كر  ال م استوسن بال طر ا  ا رم م    اـ 

ا  فر وس ، إدارة ك ا    االها  ، كق    ال  اح إ ضاع ال اا   لاساطة االستع ارية ، ي ظر  
االهلػػػػتالؿ اليرنسػػػػ  لام ا ػػػػر   تػػػػو  رػػػػرؽ الػػػػاالد ، م  ػػػػورا  بػػػػاري ، امخػػػػابر ،   ابػػػػة ، ا  ا ػػػػر ، 

 .19، ص  2006
 .16 ال  رموؿ ، امرفس الساب  ، ص  66
 . 115بو  ة بوترساية ، امرفس الساب  ، ص  67
 .170و   الا ى انامل  ام يا  ، امرفس ساب  ، ص  68
 .16 ال  رموؿ  ، امرفس الساب  ،ص  69
 56-55إرنسل مرسي :مرفس ساب ،ص ص 70
 .64نيسف،ص 71
 .89-88نيسف،ص ص 72
 .202نيسف،ص 73
 .203-202نيسف،ص ص 74
 .448أبو ال اسم سع  اه ، احلر ة الوس ية ا  ا رية ، امرفس الساب  ، ص  75
 .10الغاجل ار  كآ ركف:امرفس الساب ،ص 76
ا رم:هو مصطا  أسا ف العايحمل اليرنس  ادمون  دك  ام صود بف يعوين فرنسا االسالـ ا    77

 إسالما  امة االسالمية من فهة أ رل 
،  1( ،  ػام امعرفػة ، د ط ، ج1900-1860أبو ال اسم سع  اه ، احلر ة الوس ية ا  ا رية    78

 .545، ص  2009
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لتونسػػػػ   اـ،أمػػػػف سػػػػوفيةب أـ هػػػػاي( كابػػػػوا ال ػػػػي  سػػػػي م ابػػػػراهيم ال ػػػػريف:كل  ب يطػػػػة با ريػػػػ  ا 79

 ابراهيم(ري  الطري ة ال ادرية با ري  التونس ،هلي  ال رآف كيا ح العاـو  اح ي  رػيوخ ال اكيػة ، ػاد 
ـ(هليػػػ  أسػػػ  زاكيػػػة بع ػػػيد نيتػػػف السػػػاطة 1892  كادم سػػػوؼ ب ريػػػة الاياتػػػة 1886إ  الػػػوسن

(،يػػػػػو     1920فويايػػػػػة-15/07/1918مػػػػػ ة سػػػػػ تني  15/11/918اليرنسػػػػػية بعػػػػػ  أهلػػػػػ اث
كدفػػػػػن ب اكيػػػػػة الاياتة،ي ظر:ررػػػػػي  قسػػػػػياة:موقف الطػػػػػرؽ الصػػػػػوفية مػػػػػن االسػػػػػتع ار 23/09/1923

(،أسركهلػة م  مػة ل يػ  د تػوراا  اػػـو 1962-1917اليرنسػ  بػوادم سػوؼ الطري ة ال ادريػة أمنوذفػا
ـو االفت ا يػػػػػػة   التػػػػػػاري  احلػػػػػػ ي  كامعا ر،إرػػػػػػراؼ: ا  ال ػػػػػػادر موالم،قسػػػػػػم التاري ، ايػػػػػػة العاػػػػػػ

 .102-101،ص ص2016-2015-أبو ال اسم سع  اه-02كاألنسانية،فامعة ا  ا ر
ال اكيػػػة ال ادرية:ي سػػػحمل إ  الطري ػػػػة ال ادريػػػة الػػػا أسسػػػػها وييػػػ  الػػػ ين بػػػػن  يػػػ  ال ػػػادر ا ػػػػيالي  80

 مػػ ين ـ(كلػػف أياػػاع   أٌػػا  العاػػم االسػػالم  كد اػػل إ  ا  ا ػػر  اػػح يػػ  ال ػػي  أ 910باغ اد كلػػ 
مري  أما   ا  ػوه ا  ا ػرم  14574م  ـ ك 268زاكية ه29إ  1882رعيحمل با    دها  اـ 

أد اهػػػا ال ػػػػي  امػػػػ كي كأبػػػػوبعر بػػػػن أ ػػػػ  ال ػػػريف، فػػػػ  ام صػػػػود   هػػػػ ا احلػػػػا  اجل أسػػػػ  زكايػػػػاا 
 .77-72با  وه التونس   يوزر كنيطة(كم ها إ  كادم سوؼ بالاياتة،ي ظر:نيسف،ص ص

اس  الا أرار إليها ال    اها ف ا رية فت ر  ه   ا  ة كاديري  كاقعة   ا  وه ال رق  إف ام  81
ف وه بسعرة أما كادم سوؼ فه  م ر ال اكية ال ادرية ي س   احل وه ال رق    نا هل كد مس 

  م ي ة ساهلاية بال  اؿ ال رق   -سعيع ة–كادم ري  ف وبا كمس بسعرة اربا أما ركسيعادا 
ا ر نا هل كد مس قس طي ة ؛ ما  ا نيطة فاهنا ي س با  وكه التونس    احل كد مس كادم سوؼ لام  
. 
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 9144-9154 الحركة الوطنية والثورة التحريريةحاني ودوره في يشبشير 
 جامعة المسيلة / قسم التاريخ  /مقالتياهلل  عبد د/أ.

 :  الملخص

  تهرايف هذا ادلقال ضلاول التعرف  لىرش صيةرمغ ورةر رةل وذلر  لىرش الرفيم ور   مة
يف  مررادة وقةقررغ اسوراسل وهرر  وخىمفتررب  اريرر  ري العمرر لانررب ري ررح صررميا  ر مرر  كقاوررغ ر ر غ

ر ر  الىر    إ أهم وقةقغ لىث رة خرلل ادلفلىرغ اسو ل وفر   ور  خرلل  قراول ادل  ر   
لررر  هرررذص ال يةررررمغل والتعف رررا اهترفهررررال واصلازا رررا الث ر رررغل وخا ررررغ يف ا انررر  القمرررراد  

   قظمةرب والتقظمة  والسماس ل و     ني لقا أن صميا  كان  ائ ا وثالمال و  لمث لس
ل ووررر  لمرررث لقفترررب السماسرررمغ و  ر رررب لىرررش ا  قرررا  وإدار ررربل ووررر  لمرررث أ فرررارص ورقا ترررب

 .والتعف ا ريالث رة ا زائف غ

 احلفكغ ال طقمغ.صميا ل الث رة ا زائف غل : ري ح الكلمات المفتاحية

Abstract: 
In this article we are trying to identify the 

personalsubmerged, and in spite of man's value 
Kqamhrevolutionaryleft son Boualaid in the leadership of the 
Auresregion, whichis the most important area of the 
revolutionduring the first phase, the aim by taking the matter to 
the lifting of confusion about thispersonal, and the definition of 
Bmatherha, and revolutionaryachievements, especially in 
leadership, organisationnel and politicalside, has been shown to 
us that Chihani was commander of the ideal, in terms of good 
organization and management, and in terms of ideas and 
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culture, and in terms of political acumen and hisability to 
persuade and the definition of the Algerian revolution. 

 مقدمة:ال
ال هم  الفوز وال  و  ال طقمني ادليىةني وادلثقفني الث ر نيل  رثرف ريالق راط الثر ر  

 را لرب وخىمفترب يف مر  الرذ  لمقرب نائلىيفكغ ال طقمغل وار  ط امسب ريال هم  وةةفش اري  ري الع
وراسل وخررلل وفلىررغ  ماد ررب سهررم وقةقررغ ر ر ررغ يف ري ا ررغ الثرر رة ألةررش ادلثرر   مررادة وة ررغ اس

اسلىررش يف ال طقمررغ وا خررلصل واسررتةا  أن  تيةرر  وسرروولمغ  ق  ررغ و قظررمم الثرر رة وإمسررا  
ا ل ام لىرش  ر  وسرال  ب ادلقرفرينيل وخرمم  إ    ا يف اخلارجل وو  ذل  انتهش ريب اسوف 

القسررمان لىررش وسررحة نفررال لا ىررغ دلثقررا الثرر رة و ائرر  وقةقررغ اسوراس ريعرر  وةررةفش ريرر  
ري العم ل لمث صه  اجملاه  وال الرث زلةر  الةراهف لرزو  ريرثن الفكر  ي فراد  ةر   نسرما 

ائرر  وقةقررغ ل ولىررش الررفيم ورر  ريعررت القرر وات الررة لقرر ت ري ا قررغ و سررقةمقغ  رران  1وقسررماي
اسوراس ادلثقرا    ثخررذ لقررب ورر  العقا ررغ والتفرفمل وكقررا نثورر  أن  سررةش ريامسررب كاوعررغ يف 
 سرررقةمقغ أو ريا قرررغ ولفررر  ذلررر     تيقررر ل وضلررراول المررر م لىرررش  ررر   ال رررهادات وال ررررائ  

 ادلففج لقها نفت الر ار ل   اوغ ر ر غ وقسمغ.

 شيحاني مناضال في الحركة الوطنية: -أوال
ريررراخلفوب  رررفب  سرررقةمقغل  9121ا ف ررر   22ادلقا ررر  وادلثقرررا ولررر   ررر م صرررميا  

ن رررا يف ريمثرررغ ر ر رررغل وأسرررفة زلا ظرررغل لمرررث كانررر  لا رررةغ ال رررف  ا زائرررف  وفكرررزا لىيفكرررغ 
ال طقمرررغ اةسرررتقللمغ وا  رررللمغل  فررر ن كمررر ا ريرررالىرتنيل لمرررث درس ادلفلىرررغ اةريت ائمرررغ 

ريقسرقةمقغل و عىرم القرفان الفرفم وو ررادئ ريراخلفوب   وا ر   عىمةرب ات سرةغ يكر ل  رح ي 
الىرررغ العفريمررغ يف زاو ررغ سررم   ارمرر ة ريرراخلفوبل ويف زلررمط أسررفة اريرر  ريرراد   الررة  ففىرر  

ل وهرررررذا التفررررر    لةررررر  أكثرررررف   كهرررررب العرررررف  9151ريت ر سرررررب يف ريمتهرررررا إ  يا رررررغ لرررررام 
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ل   ر  لراز ا سلو  إ را غ إ  اس فرار الرة اكتسر ها ور  ادل رسرغ الففنسرمغل و فر ن ريرذ
 . 2 عىمةا وزدوكا أكس ب رقا غ واسعغ ريفف  وةالعتب وجتفريتب

ويف و  قررغ  سررقةمقغ الررة  عىررم ون ررث دررا يررف  و ررادئ ال طقمررغل لمررث  ررثرف ريق رراط 
وورا خىفترب ور   9154احلفكغ  ال طقمغ ا  رللمغ والث ر رغل وخا رغ لر ادث الثراو  ورا  

أن  9151ا رسرغ كرر ل  رح  لررام  انعفاسراتل و ر   ررفر وهر  طالرر  يف الةرا الثرران  
 قيرررفط يف خىمرررغ لىةى رررغل ورررا ل رررث أن  ادهرررا ريفررر  كررر ارة و قظرررمم زلفرررمل  رررقم لررر    ر رررب 
واسررررتع ادص لرررر خ ل الق رررراط السماسرررر ل اطلررررفط يف لفكررررغ اةنتةررررار ريقسررررقةمقغ وقررررذ سررررقغ 

ل وكىا ريإن ا  لر ة خل را ك  ر ة يف  سرقةمقغ وخلرفوب وسرقط رأسربل انتقر  يف 9151
قفررراني ريرررني اخلرررفوبل  فررر  خلرررفوب وهررر  ةنت رررار احلرررزب و فعمررر  ن ررراطب لرررام و ررر ارص ال
ل وذلرر  ريففرر  كهرر ص ال يةرر  ووسررال ة وعاونمرربل ووررقهم سررال ص اس رر  ري ررح 9151
ل وأوررا وقةقررغ التليةررغ القف  ررغ ورر  و  قررغ  سررقةمقغ  عف هررا وهرر  لفرر  يف ادلقظةررغ 3لجرراج

ادلقظةررغ انةل ررا ورر  القالرر ة  اخلا ررغل لمررث كىررا اهررام سررف غ ل كسررتمفمغ لرر لم ن رراط
 .4العسفف غ الففنسمغ ادل ك دة ريادلقةقغ

وريع  طفدص و  ران  غ  سقةمقغ ريس   ن راطب السماسر  سرا ف إ   9151ويف لام 
 رر ن  دل ا ررىغ  عىمةررب الثرران   والعرراني ولفقررب      رر  ريسرر   وف ررب و فو ررب ادلاد ررغل ولرراد 

 رررا  ررر  اسرررتج تل إذ أ ررر   شلق لرررا وررر  وررر  ك  ررر  دلمررر ان العةررر  الررر ط ل و ررر  وكررر   فو 
دخرر ل خلررفوب ووةرراردال اختررا ورر ة يف و  قررغ  سررقةمقغل   خةررط لتررزو   أختررب ورر  اريرر  
خاذلررررا الف مرررر  يف ا ررررمل الففنسرررر  والررررذ   فكهررررا كثررررحا يف السرررر ل وذلرررر  درررر    ررررثوني 
ن رراطب السررف  ا  قررغ التليةررغل وهفررذا ررر ل ورر  وةررارد ا  ةكرر  سررف  يف رفقررغ العرر و 

التليةرررغل وصرررف  يف وهةرررغ اسرررتةالغ اجملقررر    ا زائرررف ني لىيفكرررغ الث ر رررغل و ررر  ريررر أ ريةرررهفص ري
أر  رلو  الذ  استةا  اا  ىفب و  أدلغ إ قا  أن  فس بل و ةىر  وقرب إلرادة جت  ر  
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 ررررلة التةرررر   لميىرررر ا لررررب اجملررررال دلةارسررررغ ن رررراطب الرررر  م ل وهرررر  وررررا   لررررب  عررررل يف أكترررر ريف 
يا  كهررر ص لتجقمررر  اكرررك لررر د شلفررر  وررر  ا قررر د ا زائرررف نيل ل لمرررث سررريف صرررم9149

والتعرررف  لىرررش إوفانمرررات و رررفو  العررر ول واحلةررر ل لىرررش ريعرررت  ةررر  اسسرررىيغل وأفرررش 
 .5وهةتب يف التليةغ ريقجاح

كىفررب احلررزب ريا صررفا    ونظررفا دلررا كرران  تةترر  ريررب ورر  وسررت ء رقررايف ون رراط د وب
لىررش لرر ة دوائررفل وقهررا ري ررار وأ ىرر ل لمررث خىررا زلةرر  و رراط  يف  مررادة دائررفة ا قرر بل 
و   أرىن لىمب  ائل:ي كان  لقا لل غ طم رغ ل رير  لرال لل رغ  قر  فل كران و رسرا وتةفقرا 
 و  و  العفريمغ والففنسمغل وكان خةم ا وف هال ووقظةا وتةفقال وو  أنب    فر  لفر ا يف
ادلقظةغ اخلا غ و    ارك يف اكتةالرات الةرما إة أنرب كران لىرش درا رغ كمر ة رياسزورات 

 .6احلا ىغ داخ  اسزوغي

ل وكانررر  9141وأخرررحا ل رررنيين صرررميا  رئمسرررا لررر ائفة احلرررزب ريررراسوراس يف خف رررا 
دائرررفة ريا قرررغ  عرررف  ريعرررت ادل ررراك  نتمجرررغ التقرررال رئرررم  الررر ائفة السررراري  إريرررفاهمم ل رررا  

ري  ري العم  ريقفمغ انفجار سلزون ال ارود ريإلر ء االرلت السرف غ ري ا قرغل كةرا أفرا  وان رال ا
كانرر   تةمررز ريف فررا وفكررز لفرر ادر ادلقظةررغ اخلا ررغ اللكثررني إ  اسوراسل و رر  لررف  سرر  
وسررع د اةسررم الثررف  ل ررميا  ريق رراطب ال اسرر  ولسرر   قظمةرربل وكرران  فتسرر  ورر   رر م 

  ري العمررر  ريثقا ترررب ولسررر   ررر ريحص ووطقمترررب الةررراد غل آلخررف رقرررغ ادلقا رررىنيل و ررر  ألجررر  اريررر
و فر وفارتب يف و     إللن الث رة ريعم ا ل  وةاني وادلفكز ني   ا قرب اسورفل وكران ري رح 
لالغ استثقائمغل ذل  أن أيى   ادة الث رة هم و  كقراح ادلقظةرغ اخلا رغ ولمسر ا وسروولني 

دائرفة سماسرمغ ولفر  يف  مرادة الىجقرغ يف احلزبل ولر ص صرميا   ر  ريرني وسروولمغ رئرم  
الث ر ررررررررغ لى لرررررررر ة والعةرررررررر  ويف القمررررررررادة الث ر ررررررررغ ا   رررررررر ةل وذكررررررررفت ريعررررررررت ادلةررررررررادر أن 

 .7ري ص  ريغوسوول التقظمم يف احلزب ه  وا طى  وقب و   نفسب يف خ وغ اري  ري العم 
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 دور شيحاني في الثورة التحريرية:   -ثانيا
فجرح الثر رة و ماد را خرلل ادلفلىرغ اسو ل فت صميا  رير ور  الر  يف ا لر اد لت

 قرر  التةرر ص اريررر  ري العمرر  وسرررال ا ووست ررار لرررب يف وهةررغ  قظرررمم وقةقررغ اسوراس و مثتهرررا 
لىث رةل لمث  وك  صهادات اجملاه    الذ    عف  ا لىمرب أن صرميا  كران  تققر  رياسرتةفار 

اةكتةالراتل و ر  ل راص ا  يف رري   اسوراس وة  فاد  فار  اري  ري العم ل وخا غ خرلل 
ريق رة لجم غ لىش التيىم  وا  قا ل وريفالغ ك حة يف رلال التقظمم والتيةرمطل و هرم واسر  

 .8لسماسغ الع و ووقاورا ب

وكرران صررميا  القائرر  اسول ةريرر  ري العمرر  القائرر  التررارس  دلقةقررغ اسوراسل  ع ررمغ 
زب ريرراسوراسل و قرر ب اريرر  ري العمرر  يف انرر ة  الثرر رة التيف ف ررغ كرران   ررف  لىررش دائررفة احلرر

يماريرربل ويف اكتةررا  السررتغ لررني رمسمررا نائ ررا ةريرر  ري العمرر  يف  مررادة ادلقةقررغ اسو  اسوراسل 
وة ص  أن ذل    ريرا لاح ور  ارير  ري العمر  الرذ  كران  ثر  ريرب كثرحا وخا رغ ريعر  أن زكراص 

صرررميا  وق ررررل ريتيفرررحات ل و ررر  كررران 9لرررب ادلقا رررىني إريرررفاهمم ل رررا  وورررفاد ري   ررر رة
الثررر رةل  قررر  ذكرررف لفررر  رلة لرررغ اةرقرررني والع رررف   زلةررر  و ررراط  أنرررب التقرررش خرررلل هرررذص 

ل و رر  أسررهم 10ادلفلىررغ صررميا  وسررىةب سلررزون وتفجررفات كرران ا يف لاكررغ إلمررب يف اسوراس
صرررميانمف  رفرررح ادلق ررر راتل ووقهرررا ريمررران أول نررر  ةك الرررذ  ر ررر  ريالففنسرررمغ وريالعفريمرررغ يف 

وراسل وكذا رفح اجملة لات وا ل اد للكتةالاتل ووقهرا اكتةرا  دار ريفير ث لىر  اس
ل والذ   قرفر  مرب انةرل  9145ريثمش لل واكتةا  دصفة أوةد و سش لمىغ الفا   ن  ةك 

 .11الث رة يف وقاط  اسوراس و  كمب التعىمةات اللزوغ

ان  فا ر  ارير  ري العمر  يف و ام صرمها  رير ور ريرارز يف  مرادة وقةقرغ اسوراسل لمرث كر
 ققل رررررب واكتةالا ررررربل و قررررر م لرررررب القةرررررميغ وادل ررررر رةل و قرررررا إ  كان رررررب دائةرررررا يف ا ررررراذ 
القفاراتل كران وسرفورا ار ادث انر ة  الثر رةل ولرف ت لىرش  قمرمم و  ر ل  ذلرا ةسرتقا  
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 را رال ال روسل ويف وفكز القمادة رياحلارة  فب أر ر   ف ر  وارير  رير  العمر  أخ رار الثر رة و ة
واسررت ل ا  ررادة اس رر اج لت كمررب التعىمةررات اللزوررغ واخلا ررغ ريفرر  كهررغل ويف إلرر ء ادلررفات  
كان صميا  وةم ا لق وا نة  اري  ري العمر  ريعر م إلةرا  زلةر  ال رف ا ل اسر  وقةر  
وسررروولمغل لمرررث   ررر  يف  قفمرررذ اذلجررر م لىرررش ريف فرررغ  قرررام اريررر  ري العمررر  ريعزلررربل ووررر  ذلررر  

ون لىةرربل شلررا  ررقم لىررش ريررذور لساسررمات و ررفا  كهرر   وقرررفس ألررادص لجرر ل لىقمررادة د
 . 12يف اسوراس

ويف الثالث ل ف ن  ةك لق  اةكتةا  الثا  لقمادة اسوراس يف ا ق يمسر ل وأرير ء 
صميا  أوام  ادة رلة لات مشال اسوراس  فاؤلب يلق  انةىق  الثر رة ريةر رة كمر ةل ولر  

 فرررراؤة وففطررررا الرررررفض وقررررب ر رررر  وعق  ررررات  رررر وم احلررررفب أكثررررف ورررر  ريفررررعغ أصررررهفيل كرررران 
ل كان صرميا    رارك ريفعالمرغ يف ا راذ القرفاراتل الرلام 13اجملاه    وهم يف ري ا غ الةف  

 ائرر ص لررب ود قفاطمترربل وإ ررا غ إ  لقفتررب ال يةررمغ ووعف تررب ريالسماسررغ و قظررمم اسوراسل 
اةنة رررا  ألمانرررا ريرررثن وهررر  ورررا كعررر  و اسررر   عىررر   رررائل:ي يف وقرررف القمرررادة رياحلرررارة  سررر د 

السىةغ رقائمغ الفأسل ريرني وةرةفش وصرميا ل لترثل  هرذا اسخرح ريفالىمترب وذكائرب لرال أن 
ل و رر  أريرر   صررميا  يف  قمررمم ال  رر  14وةررةفش   رر و و ررجعا لررب لىررش شلارسررغ الزلاوررغي

السماسرر  لىثرر رةل خا ررغ ريعرر   مررام العرر و ريللمرر  سررفان ادل رراي يف أر رر  وصرر  ال لا ررغ 
ل غيل وا لح ال    يف دلا غ وفادة وكس  السفانل واةلتةراد لىرش ادلق ر رات    يالف

يف   ىمر  رسررالغ الثر رةل وهرر  ورا     قمررب سرف عا و ففرر  صرميا  السماسرر  ادلثقرا ريإ فررالب 
 .15ذلمثغ  مادة ادلقةقغ وإطارا ا

 فقررر ت  مرررادة اسوراس ك ررر  أررررف خررر و ولرررادت إ   9145ويف فا رررغ د سرررةك 
حلررارةل كرران ال ررتا   ار ررا والتفررار    ررع غل و رر  وررفض صررميا  لعرر م رةىررب ظلررط وفكررز ا

الر ا  القاس  وه  ارير  احلفرفل  رذكف وفا قرب ا ر د  ريم رغ أن القمرادة صلر  ريثلج ريرغ ور  
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دور غ  فنسمغ كان  مت رط ادلفرانل وأنرب رر  صرميا  ادلرف ت لىرش كتفرب  رال ا ريرب ا  ر  
كانرررر   مررررادة اسوراس ورررر    9144ل وقتةررررا كررررانف  . وخررررل16ادلررررود  إ  وفكررررز احلررررارة

اوتيان لسحل  ق   ا ة  الق ات الففنسمغ لةارها لألوراسل ووزلر  ادلقاصرح الرة متقر  
السررفان ورر  التيررفك يف رلرراةت زلرر دةل وأنزلرر  ضلرر  سررتغ أة  كقرر   لتة ررمط كقرر ب 

و ررررر  أر ررررر ل وريعررررر  أ رررررام ريررررر أ ضلررررر  أرريعرررررغ أة  كقررررر   رىرررررغ مت رررررمط ل رررررةال ريسرررررففةل 
استيىة  القمادة ال رس دلا اكتةع  ريقرادة اس ر اجل إن هر    فنسرا استعفا ر ل وهر  
 قررر   زلا رررفة اجملاهررر   ل لىمقرررا و ا رررىغ لرررفب العةرررارياتل و ت كررر  التففرررح ا ررر   يف 

 .17   ح ال لم لىث رةل وخا غ السلح

مغ وكان ارير  ري العمر   ففرف يف إرسرال صرميا  لى رف  لل ةرال ريراري  ريىرغ وارث  فر
السررلحل ولفقررب لرر ل لرر  ذلرر  و ررفر أن  سررا ف ريقفسرربل  رر  اريرر  ري العمرر  ن اريررب ولررفض 
لىررمهم و ررعمغ الثرر رة الةررع غل وخا ررغ وررا  عىرر  ريررققت السررلحل وألىةهررم ريقررفار سررففص إ  
ال رررف  لى يرررث لررر  اسسرررىيغل و ررر  أريررر ء صرررميا  اللا رررا لىرررش ذلررر ل ريعررر ها انعرررزل 

صررميا  ريالقمررادة ريال كالررغ يف يماريررب وأو رراعلا  وةررةفش ريعجرر ل ولرررفور وأريىرهةررا ريتفىمررا
ل و ف ن اري  ري العمر   ر   رفر رأ رب يف 18ريةالتب ووسال  بل و  يا ي  ه  صاب وصجا ي

وسرررثلغ وهةرررغل وأراد أن  قررر م درسرررا يف ن رررذ ا ه  رررغ و قررر م السماسرررمني لىرررش العسرررفف نيل 
ةل وقرر وا لىررش ذلررر  اختررار صررميا  الررذ  ة  قتةررر  لررألوراس وة زوررفة لررب  عفررر ص لىقمرراد

صجالغ الفك  ولقفتب ولم  تربل ولعىرب   سرل لجر ل ريسر   خل رب ا هر   ور  وسرع د 
وهرر  أكررك وسررال   اريرر  ري العمرر  سررقا  -ريرر  لمسررش الررذ  كرران وعفو ررال و رر  زلررم لجرر ل 

أن رير  ري العمرر  لقر وا أو رراص ولررفور خررحا ري رميا   إنررب أوورث ذلةررا ريررثدا   -وأو رفهم لفررا 
 .19لىش صميا ل خا غ وأنب صاب ولمس  لب خكة لسفف غ وهةغ ال  ا غ
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و رر  ألىررم اريرر  ري العمرر  ا ةمرر  ريتعررني صررميا  نائ ررا لقررب يف  مررادة وقةقررغ اسوراسل 
ولررر د ادلسررروولمات يف إدارة ادلقةقرررغل لجررر ل ولررررفور نرررائ ني ل رررميا ل ووةرررةفش ري سرررتغ 

ل  رالررثل و رر  لررز وفىررا ريادلالمررغ وورر ور لررزو  وفىررا ريررالتة    ووسررع د ريىعقرر ن وسررا
لىرش صرميا  وفار رغ ارير  ري العمر  وهر  يروح الثر رةيل وطىر  وقرب اةلتقرا  ريقفسربل ويف  رر م 

وفررش ركرر  اريرر  ري العمرر  إ  القةاو ررغ ريعرر  أن ودلررب صررميا ل وريعرر   9144كرانف   21
 رررر وني و رررر  إ  القىعررررغ وخررررط اريرررر  ري العمرررر  رسررررالغ ل ررررميا  و ررررىتب ريعرررر   رررر ونيل و مهررررا 

ل ررميا ل وقهررا وعا ررغ اخلررل  الررذ  و ررا لىمررب ريررني  ررادة القةاو ررغل   عىمةررات ك  رر ة
 .20و قظمم وقةقغ احل ود للستفادة و  وعاريفها ا سلا مجمغ

كان  ادلسوولمغ يف نظف صميا  كسمةغل و تةى  وفالفغ ا ه  يف إدارة صروون 
  وقررف الثرر رةل   ررذل صررميا   ةررارء كهرر ص  صلرراح وهةترربل و رر  لقرر  اكتةالررا و ررفر نقرر

القمادة إ  القىعغ ريالقةاو غ لى     لىش ادل فلت الة ذكفها ارير  ري العمر ل وهقراك ريىررب 
خررك إلقررا  القرر ت لىررش ريرر  ري العمرر  وهرر   عقرر  اكتةالررا لاوررال  يةرر  أوررام ر ا ررب ريفرر  
صررجالغل وأريىرهررم أن الثرر رة ة  قرراد رياسصررياص وأن الق رراط الثرر ر  سمت ا رر  أكثررف ورر  

 .21ىمقا العة  أكثفذ     ل و ت ك  ل

و رر   فتقرر  ل قف ررغ صررميا  القائرر  الثرر ر  يف اجملررال السماسرر  والتقظمةرر ل لمررث 
لف  ام  تب ون اطب ال ؤوبل و  ر ب الفائقرغ لىرش التقظرممل وراسرتب اخلةاريمرغ الرة أل ر  
ا ةمررر  راسرررغ ووطقمرررغ. ووررر  ريرررني و ادرا رررب اذلاورررغ إن رررا  أوانرررغ دائةرررغ  تققررر  وررر  القمرررادةل 

ار كف  ة يا زائف احلفةي الة كان  لسان لرال وقةقرغ اسوراسل و  كمهرب ادلق ر رات وإ  
لىجرررمل الففنسررر  وررر  أكررر    رررجم  الىفمرررا اسكقرررق لىرررش الفرررفارل وإ اورررغ  الررر ة  ررر ن  

 .22و قظمم وقةقغ س   أهفاس
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كةررا ألرراد صررميا   قظررمم وقةقررغ اسوراس إ  رررلث نرر ال ل اسو  ار رر  وريا قررغل 
مةرررر  و ررراوزة والةرررريفا ل والثالثررررغ خق رررىغ و  سررررغل واهررررتم ريق رررف الثرررر رة يف أ ةررررش والثانمرررغ ك

ادلقاط  والق ل ل وركز لىش ا ةر  ريرني العةر  السماسر  والعسرفف ل و  رىن أسرى ب لرفب 
العةرراريات   ررعا  العرر و وإرها رربل كرران القائرر  لىررش لفرر  وسررال  ب أومرر  إ   ررفكم  

. و رر  اهررتم صررميا  23سررفف ني وررراوف  العةرر  السماسرر  يف لررني كرران لجرر ل ولرررفور ل
خلل   اكر ص ريالقةاو رغ كثرحا اسرثلغ احلةر ل لىرش اسسرىيغ والرذخحة ور   ر ن  ولم مرال 
وركرررز لىرررش  قظرررمم وفاكرررز الثررر رة رياحلررر ودل ولةررر  لىرررش ن رررف الثررر رة يف ا قررر ب كهرررغ واد  

ورر  سرر   لمررث أرسرر  رررش خلفررف لتعةررمم الثرر رةل ورريررط اة ةررال ريال ررةال القسررقةم  
خلل إرسال  ا ىغ سرلح ولقر  ا فا مرغ  قسرم ل كةرا أرسر    كرا إ  ال ة رغ الثالثرغ ولفر  
  القفررا  لىمررب ريالفاورر ل وة صرر  أن خةرر ة اة ةررال هررذص والتقسررم   عررك لرر  ريعرر  نظررف 

 .     24القائ  صميا 

وورر  ألةرر  صررميا  اسو  يف القةاو ررغ  فتم ررب لفاورر  ادلقةقررغل واسررت لائب  مرر  
  سغ وخق ىغل وزلاس غ ال عت وقهم و ة مر  العق ريراتل و ر  لف ر  ادلقةقترني ريعرت   ادة

التسررم ل كةررا كىررا احلسررني ريرر  ل رر  ال ررا   رياة ةررال ريثررر  ريرر  ل رر الفزا  يف الةرريفا  
ون ررررف الثرررر رة هقرررراكل وألرررر  و ررررفأ صررررميا   رررران ن الثرررر رة خررررلل اكتةالررررب العررررام ايتىررررا 

ن ادلررر ت سرررمف ن وررر  نةرررم  كررر  وررر   قتررر ل أو القمررراداتل وقررر  التررر خنيل وصررر د لىرررش أ
 قيرررف ل سرررر نل أو   رررر د ورررال الثرررر رةل نزلرررر  هرررذص الفىةررررات صرررر   ة ال طرررثة لىررررش  ررررادة 
القةاو غل وري وص    ف  صميا  زلاريما وة ريالثا ل  لة مغل وه  وا أكر ص نائ رب لجر ل 

الففصل ريررررالق ل:ي صررررميا  ركرررر  ة  رررر    لررررب وة لرررر ولل إنررررب ة   ررررعف ة رياحلرررر  وة ريرررر
  الفعالمغ يف خ وغ الث رة ه  ك  وا  هةبي.
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وإن كرران صررميا  وت رر دا ورر  القررادة القةاو ررغ  إنررب أ هررف وكهررا  خررف لىةرر نمنيل 
لمرررث  ررر  شلثىررر  ادلررر نمني   ورررا وخررراط هم ريىةرررا طال رررا ورررقهم دلرررم الثررر رة ريادلرررال وادلوونرررغ 

مل وأوقرا والر ةل أن رث ا وادلعى واتل ي سال ونا  ثنتم يةا  الث رة وستارهال  قي  إخر  ف
و ررالف ا خل ررا دلررم كررمل التيف ررف الرر ط  الررذ  هرر  كم ررفميل وهررذص الفىةررات   رر ب  

ل و رقم لر   هررم 9144كثرحا كىةرات ل ران يف ريمانررب ادلر ز  يف و  قرغ ا زائرف خررلل كر ان 
لةمرر  لفىسررفغ وأريعرراد الثرر رة السماسررمغل وسررف عا جتسرر  وفع ذلررا ومرر انما ريالتفرران ال ررع  

يف القةاو ررغ وسرريائب يف دلةهررا ريادلررال والررذخحةل و  ررف  اجملررال  ال ررع مغ لتةرر    لىثرر رة
 .25إدارة و از غ لإلدارة اةستعةار غ

وهذص ادل ا ا ادلةمزة ل يةمغ صميا  كعىتب زل  إ ثرار وإلجراب كثرح ور  ا قر د 
  وادلسرروولنيل ويف هررذا ا طررار  فرر   سررجم  صررهادة ألرر همل ل رر  الررفزا  ري لررارة الةالرر

اجملقرر  لترر ص ةق ررىغ  تررذكف ريإلجرراب وةقرر  ولورر  صيةررمغ القائرر  ادلىتررزم ريررالق ل: يركررل 
ذكمررال وخةم ررا وققعررال ووقظةررا زلقفررال  رريم  أنررب    فرر   تةترر  دالررغ سرر  وةررةفش ريرر  
ري العمر  ل لفر  كانر  لرب ا رفأة الرة متقيهررا  رفغ ادلسروول يف زور  احلرفب ل و عةر  ريعررت 

ائ  أخررفء ألرر ت ريةف قررغ ري ائمررغ أو نسرري  ريسررفلغل  فررفة نسررحم زلا ررف اةكتةالررات ووررر
 .26ل  العة  التقظمة  ل ميا  ري ح...ي

كانرر   ررلة  مررادة صررميا  القةررحة لررألوراس لا ىررغ رياةصلررازاتل وورر  ذلرر  كانرر  
وىمثررغ ريالةرررع رياتل ريعفررها زلىررر  واآلخررف وررر   ررقمعغ ادلسرررتعةفل ريعرر  التقرررال اريرر  ري العمررر  

ع ائف غ و  ك    يف اسوراسل كةرا ركرزت ادليةةرات الففنسرمغ أطى  القعفات ا ه  غ وال
لىرش احلررفب القفسررمغ وال لا ررغ ادلرف رغل لرراول صررميا  التفمررا ور  ال ا رر  ا   رر  افةررغ 
السماسرر  وادلثقررا وخا ررغ ورر  خررلل كسرر  ود لةررف ريرر  ري العمرر ل ولفرر   الررغ لجرر ل 

ان ذلررر  لىرررش لسررراب ولررررفور  ررر خى  رياسرررتعةال القررر ة  لرررادة   رررفم  الت ازنررراتل وكررر
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ل و ررر  لرررك ري لرررارة لررر  27صرررميا  ذا رررب الرررذ  ذهررر   ررريمغ  رررفا  القمرررادات يف اسوراس
لساسمغ الظرف  وادل  را ريق لرب: يهرذا ادلقا ر  الرذ  ضلر  ور   رفاوغ اةنفر اط احلرز ل 
هرررذا الفكررر  الرررذ   ىررر  ولوررر  ادلثقرررا سرررم اكب  رررع ريات لتيةررر  وسررروولما بل يف ريمثرررغ 

و قتفررر  روح التقرررازل وادلفونررغ و تةىررر  زلةررات ولىررر ل ري  ىرررغ   قتفرر  وقارريرررات  فتمفمررغ
 .   28ذات  عالمغي

لرررراد صررررميا  إ  كمةرررر  ريرررراسوراسل واسررررت لش القررررادة  9144ويف أواخررررف وررررارس 
 للكتةررا ل ريرر ا لررب ال  رر  وتفررا مل ذلرر  أن  ررادة اسوراس ادلىتفررني لرر ل لةررف ريرر  ري العمرر 
ووقهم وسع د ري  لمسش طفل ا ل ة و فلتل دلاذا نقى  القمرادة إ  القةاو رغ و   عر  
لررألوراس ل ودلرراذا ة   ررفك صررميا   ررادة اسوراس يف ا رراذ القررفارات الررة  قفررفد دررا لرررفور 
ولجررر ل ل و  ررر و أن دلا رررغ اريررر  لمسرررش ا ه  رررغ وخل رررب وررر  لجررر ل اسرررتفي ل وخرررلل 

  ري العمررر    لمرررغ هرررذا اسخرررح وقةررر   مررراد  إكفاورررا سخمرررب اةكتةرررا  طرررفح  الرررغ لةرررف ريررر
الذ   ث  روح الث رةل  فف صميا  وىما و   عارض اسورفل ولفر  لجر ل ولررفور العرار ني 
ريالق ا ا ادل مترغ لار رال ووكر  صرميا  نفسرب يف ورثز ل و ر خ  أخرحا لرمعى  أن  عمرني لةرف 

فيف  قطل وو  ذلر  ألر ث هرذا التعمرني ري  ري العم  يف وقةا  ائ  دلقةقغ اسوراس ه  ص
 .    29اةنقسام الذ   عة  يف اةوراس ريني  الغ لةف اري  ري العم  و الغ لج ل ولرفور

وخلل اةكتةا  لفض صميا  القجالات االققغل ألاد  قظرمم وقةقرغ القةاو رغل 
 ووسررر  العةررر  ادلسرررى  يف اجتررراص سرررةمال وألررراد  رررثطح وقةقرررغ ريف فرررغل ووسررر  وررر  صررر فغ
اة ةاةت والتة    الة متت  و    ن  إ  القةاو غ  راسوراسل وصر د لىرش  قظرمم نظرام 
القفا  ادلستة  ور  ال رف عغ ا سرلومغل وور  أكر   ر  اخلقرا  لىرش وقةقرغ اسوراس وكرب 
التعىمةررررات اآل مررررغ: يسررررتقةى  رلة لررررغ أو  ورررر  ك ررررال سررررف انغ رياجترررراص سررررةمال و قةىرررر  

ا ضلرر  لررني وىمىررغ واخلررفوبل وررا أوفرر  ذلرر ل لفرر  الةرر   رلة لررغ رانمررغ ورر  ك رر  ري لف رر
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ادلفررفوب لىررش اسوراسل وأخررحا  قةىرر  رلة لررغ رالثررغ ورر  ك ررال وتىمىرر  ضلرر  ريف فررغ ووقررفة 
وك رر  ري طالررر   كررفا  ا ةرررال ريرر لد الق ائررر ل إن الررفريط ريقررر ال  الرر ط  اسخرررفء لمررر  ل 

 .  30وإة  سقيتق  خلل و    ةحي

 كمرب خةراب راسر  أسرف ريرب لر  وسرتةعمبل و ر  رير أص وختم صميا  اةكتةرا  ريت
ريق لررب: يإن أريقررا  ال ررع   للظ نقررال  عىمقررا أن نفررفب ادلثرر  ريتفرريما قايل وشلررا  الررب أ فررا 
افةتررب ادلعهرر دة :ي إن الففرراح ادلسررى  هرر  ردنررا لىررش اةسررتعةارل إفررا الىرررغ ال لمرر ة الررة 

اذا كررر  هرررذص ادلعانررراة ل  ةرررا  فررر ن  فهةهرررال وإذا سرررثلفم ألررر  : دلررراذا ك هرررغ القترررال ل دلررر
كررر اريفم ل ل رررا يف الررر ط ل وررر  أكررر  اسرررتقلل الررر ط ل ل  رررا اة رررةهاد اةسرررتعةار ل 
وستف ن ن زلقنيل وإذا سثلفم ال يت نفسب وفة أخفء : أ غ  ائ ة  ظ  أنر  سرتجقمها 
لقفس    ةا  ف ن ردكم ل ة  ائ ة  ثنا ة أ     صرمثا لقفسر ل ولفر  كر  صر   لر ط ل 

تف ن ن زلقررررني وررررفة أخررررفءيل ودررررذص الفىةررررات اسررررتةا  صررررميا  أن  ىقرررر  ادلسررررولني وسرررر
واجملاهرر     ررمق  اس رر  وعررا  ال طقمررغ احلقررغل و ررفك ال ررع ر الةمرر  لرر  هم ريثنررب أسررتاذهم 
ادلثقررا و ائرر هم واالقرر ل و رر  لىرر  ألرر هم وهرر  لىرر  ريرر  صررائ غ وا ررفا صررميا  أنررب   

صرجالال ولعىررب أراد أن  قرر ل أنرب    فرر   قرراور و  رر   فر  ذئ ررا ورراكفا ريقر ر وررا كرران أسرر ا 
ريقرر ر ورررا كررران صرررجالا  ففرررف يف وةرررىيغ  -كةرررا كررران  فعررر  يرررحص   -وسررتق ىب ال يةررر  

 .      31ال ط 

لقرر  اكتهرر  صررميا  افةتررب يف و اكهررغ كثررح ورر  ادل ررفلتل ووقهررا اةنقسرراوات 
غل ووسرررع د ريررر  لمسرررش الرررة  ادهرررا لةرررف ريررر  ري العمررر  الرررذ  طالررر  ريسرررىةغ القمرررادة الفاوىررر

ل وط معررغ العل ررغ ورر  الم سررفمني ادلعار ررني ل  ر م ررغ 32ادلتقرراز  ورر  لجرر ل سسرر اب كه  ررغ
ل وورر  اريرر  ريىررغ الررذ   ثرر  كثررحا يف وقةقررغ اسوراس ولرر ل لىمهررا 33وادلو رر    لىثرر رة ا زائف ررغ

. واهررررتم صررررميا  رياةلتةرررراد لىررررش ال اكهررررغ احل ود ررررغ يف 34يف وعار ررررتب لسررررىةغ الرررر اخ 



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 255  13العدد 
 

اة ةرررال ريالعرررا  اخلرررارك ل لمرررث نظرررم  الررر ة  ررر ن  ريفئاسرررغ ل ررر احل  السرررعم  السررر يفل 
وك هغ احل ود الت نسمغ ريقمادة س  ا ملني والةال  العف ل وانت ب إ  وسرثلغ التقسرم  ور  
وقاط  ال ط  اسخفء ود عها لف  اخلقا  لىش اسوراسل وه  ورا كسر ص يف و الثا رب ور  

لقىعغل ورسالتب ذلذا اسخح الة رثب لىش  ع  ص   ور  أكر   ر  و ع ر  ز ر د   سا ريا
 9144اخلقرررررا  لررررر  الثررررر رة يف اسوراسل والرررررة د عررررر  ريتقظرررررمم هجةرررررات الع رررررف   أوت 

 .   35ريال ةال القسقةم 

 معركة الجرف واغتيال شيحاني: -ثالثا
ازدادت و رررررايىب  9144وقرررررذ أن لررررراد صرررررميا  إ  القىعرررررغ ريالقةاو رررررغ يف أ ف ررررر  

تةاوا ررربل  فررر   ررر  متىةررر  أزورررغ القمرررادة ان رررر  صرررميا  ريتقظرررمم ادلقةقرررغ احل ود رررغ الرررة  واه
كانرر   اريعررغ لرررألوراسل و فعمرر  صررر فات نقرر  السررلح القرررادم لررك لم مرررا و رر ن ل وإرسرررا  
وفاكز اة ةال والتة    ادلةت ة لىرش طر ل ادلقةقرغل وور  الثر رة ا  أ ةرش لر ود ادلقةقرغل 

ل وهررر  اثاريرررغ دسرررت ر وررر د لقررر   وواك رررات اجملاهررر ل سررر ا  كررران ورف رررف يومثرررا  اجملاهررر ي
وسىيا أو ور نمال أو وفىفرا رياة ةراةتل كةرا   رسرم احلر ود ا رفا مرغ لىقر ال  السر ل 
و عمررني سلرررازن التةررر    ري  رررغل ووررر  أكررر   ررةان  قفمرررذ القرررفارات كىرررا صرررميا  لةرررف ريررر  

فتمل وقاط  صف  اسوراسل كةرا ري العم  ولرفور ريتفتمل وقاط  يفب اسوراسل ولج ل و 
ألةرررررررش أواورررررررفص ريتيرررررررفم الت ررررررر  وعىقرررررررا أن ي كررررررر  سرررررررمجارة هررررررر  وسرررررررال ة جملهررررررر د العررررررر و 

 .     36العسفف ي

و رررر  كرررران صررررميا  وهتةررررا ريعقرررر  اةكتةالررررات لىةسرررروولني العسررررفف ني وادلرررر نمنيل 
 دررر     كمرررب التعىمةرررات وإرصرررادهمل إ رررا غ إ  اكتةرررا   مرررادة ادلقةقرررغ الرررذ  كررران دور رررا

 ررفأس صررميا  اكتةالررا ريالقىعررغل واسررتة   مررب  9144و سررتةف س ررام ألمانررال  فرر  كرر ان 
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إ   قررار ف لرر ة  رر و  لرر  و رر  الثرر رةل وخا ررغ ريعرر  رلىررة التفتررمل ادلررذك ر ني سرراريقال 
 . 37ولاجل كثحا و  ادل فلت التقظمةمغ والعسفف غ

ارررف اكت رررا ب  رر  صررميا   ررادة ادلقررراط  والقةالرراتل وذلرر   9144ويف ك  ىمررغ 
ل وخةرر   ررمهم 38وررواوفة انقلريمررغ  رر ص دريفهررا وسررع د ريرر  لمسررش لةررا  لةررف ريرر  ري العمرر 

زلرذرا ور  اةن رقا  ولرر دة القزالرات ا ه  رغل و رال: يإن ال  رر  خةرح ريسر   خةرث ورر  
أناس أنانمني ووتعة نيل ويف يماب س  وةةفش اري  ري العم   ران ور  واكرق السرهف لىرش 

ل و ر  كران  عمرني 39و  ريني  فارا ب لزل لةف ري  ري العمر  ور  القمرادة  قفمذ    ما بيل وكان
لةررررف ريرررر  ري العمرررر  ولزلررررب خةررررث زاد ورررر  انقسررررام وقةقررررغ اسوراسل ولفرررر  القررررفار      فرررر  

 صميا  ادلسوول اسول لقهةال لق  ا ذا ري ف   ال  وا اركغ أركان القمادة.

زورام ادل رادرةل  قرفر  قظرمم كان صميا  و  أنب اسرتعاد   9144وخلل س تةك   
أريررر اب وفت لرررغ لىرررش الثررر رة ريالقةاو رررغل وهررر  وعتررراد لىرررش  قظرررمم التجةعرررات ال رررع مغ الرررة 
سةرر   مهررال و فسرر  وقهررا  عرراطا ال ررع  ورر  ر ر ررب ولرر  و ررفلت العررفوش و قظررمم 

سرر تةكل ويكرران التجةرر  وررذهلل وكرران  عررك  91و ق  ررغ  ررا الثرر رةل لقرر  التجةرر   رر م 
القر رات القتالمرغ  رمل التيف رف الر ط  يف القالمرغ وكران  عةر   فرفة لرر   لر  ور ء  ةر ر

. ولىرش الرفيم ور  40التة ر الذ    رقمقب يف رلال العة  السماسر  يف أوسراط السرفاني
طرراري  السررف غ والتقظررمم االفررم   رر و أن ا دارة الففنسررمغ أخررذت لىةررا ريررالتجة  واسررتع ت 

سررمغ ريتة  رر  ك رر  ا ررف  ورر  كها ررب اسرريرر ل و  كرر  الا ررفة الثرر ارل  اورر  القرر ات الففن
لىش كمل التيف ف ال ط  خ ض وقاوصات ووعارك لف  اخلقا  داور  سسر    رير   ور  

ل ومتفرر  اجملاهرر ون ريففرر  لقفررتهم ورر   رر  احلةررار ادلفررفوض 9144سرر تةك  21 رر م 
 .41وإحلا  خسائف ككء ريا مل الففنس 
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خرفج  9144ففنسرمغ ادلفران  ر م الفارير  أكتر ريف وريع  فا غ ادلعفكغ وورادرة القر ات ال
صررميا  ورر  سل ررثص احلةررني ارررارة داخرر  ا  رر  وأخررذ طف قررب ضلرر  القىعررغل وأوررا وسررال   
صميا  الفئمسرمني لجر ل ولررفور الرذ   ريىمرا ريرل  لسرقا يف ادلعفكرغ  فران يف انتظرارصل و ر  

خةرررا   ادلرررغل وقا مرررغ  رررفرا ايتمرررال صرررميا  وهررر  يف أوج رلررر صل وتهةرررني إ ررراص ريار فررراب أ
 .42لألخل  و  اسغ و ادئ الث رة

كانا    دريرفا أوفعلرا وا رذا  فارعلرا ريقرا  لىرش أخ رار و رىتهم لر  سرى ك صرميا  يف 
ادلرارةل وو  دون إللوب رياسوف رل  ا ريب لعق  اةكتةا ل كان صميا   ير را ارا   اصلرازص 

كاور  سرىةا ب وذلر  لىرش الرفيم ور  ودلاهم ةكتةا   قممة ل أراد و  خللرب أن  رارس  
 9144أكترر ريف  22أن القةررف العسررفف  لققررب وسررال وصل ويف اكتةررا  ورر اني لقرر   رر م 

ولفررفص ألفررا  القمررادة و ررادة القرر ال  والفترراب اسررته  صررميا  اةكتةررا  ريق لررب: يإنرر  
  ففت كثحا وإن  ص    التي   لىش وستق   الث رةل لق  انةىق  هرذص اسخرحة انةل رغ
سمثغ وإن وةةفش ري  ري العم     له  إني ريثوف القمرادة إ  أن  عر د ور  رلىترب إ  ال رف  

 العف ؛ ولذل   إن  أطى  وقفم أن جت دوا العه  ني  تةقي   رقتفم وفة أخفءي.

و   فررر  صرررميا   عرررف  أن أ اورررب وعررر ودةل  قررر   رررفر وسرررال وص وةرررحصل وأورررا هررر  
لج ل و  كمة  لقمادة نالمغ   سغل وخاط  صرف ط   ا   اكتةالب ريف  رقغل  فر نق  

لمرر ون يف السررج  إنرر  وققرر ل إ  وقةقررغ كمةرر ل   ا رر  لىررش وفررتل والتفرر  إ  ل رراس 
لم ىرب أنرب نقر  إ  وقةقرغ   سرغ ووهةترب وفا  رغ احلر ودل ريعر  فا رغ اةكتةرا  طىر  لجر ل 

ريررررادر إ   ففمرررر  الفكرررر  القا ررررذ لسررررفف ا ورررر  صررررميا  ود ررررا وفا قتررررب إ  رررررام صرررراري رةل و 
لفاستبل ويف ادلىجث الذ  نزل ا ريب أخك لجر ل ا ر د  ريم رغ لرارس صرميا  ادليىرت أن 
صررميا  لرراول وررر    رر  أن  ستسرررىم لىعرر ول وسرررمياكم لىررش هرررذا ولىررش كثرررح يررحص وررر  
سررى كب يررح القرر م و ةررف ا ب ال يةررمغ الررة  تقررا، و  اسررغ ا هررادل ألررفب ريم ررغ ال رراه  
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غ أن صررميا  الررذ  لف ررب ريررفئ ورر  هررذص احلةا رراتل وأن يررفور لجرر ل الفئمسرر  يف القفررم
 .43وطة لب لىزلاوغ ه  الذ  د عب لتىفم   ى  التهم

وررر  كهترررب  رررذكف لجررر ل يف صرررهاد ب أنرررب هررر  وررر  أ  لىرررش لررررفور  رررفورة زلاكةرررغ  
صررميا  لىرررش سررى كب الررررح القرر م واسرررتة  لررررفور لقةررميغ لجررر لل و رر  ذهررر  ةسرررتفتا  

ال لررب ريا لرر ام إذا كانرر  التهةررغ راريتررغل ولرر كم صررميا  يف كىسررغ لاوررغ ال ررمحم لىرر   ررث 
ل وور  كهترب الرل  لررفور ريثنرب لراكم 44وري هادة ال ه د و ر ر يف لقرب لفرم ا لر ام

ل و   فرررر  هررررذص االاكةررررغ 45صررررميا  وأل وررررب ريسرررر   سررررى كب الررررذ  ة   او ررررب إة ادلرررر ت
ريرف لجرر ل ول راس كرر  صر   وأوعلرر ا سرىمةغ اسركرانل ريرر  كانر  صررع   غ ويرح ريف ثررغل  قر  د

ا قر د أن صرميا  ورتهم ريقفرمغ أخل مرغل وهفرذا  تيةر  لجر ل ولررفور وسروولمغ ايتمررال 
صررميا ل ولعرر  لرررفور يررفر ريررب ورر  طررف  لجرر لل  قرر  كرران إنسررانا ر مقررا صرر    الترر   ل 
وكانر  خمر ط ادلرواوفة الرة دريفهرا لجر ل زلفةرغ انةر ت لىمربل و ةرع  لىرش ادلرورخ المرر م 

 .               46ن  عف  ك  ادللريساتل خا غ يف    يماب ال ه دأ

ووهةا  م  ل  االاكةغ  إفا كان    ر غل أخفج صميا  و  وىجثص وقمر ال وأورف 
االررراكة ن الرررذ   اسرررتةع ا إ  صرررهادات وىت سرررغ ريإلررر ام الفكررر ل وريرررادر لجررر ل إ   قفمرررذ 

وكان هذا اخلةرث ا سرمم ري ا رغ  ل9144أكت ريف  21احلفم سف عال كان ذل    ميغ   م 
ةنقسام القمادة يف اسوراس ورفرم ا ه  رغ والقزالرات  مهرال وةلقر  هرذص ا ف رغ لجر ل 
ولرفور ريققةتهال  اسول انتهش ريرب اسورف لمستسرىم لىففنسرمني والثرا  متر  زلاكةترب ور    ر  

لرلوراس  فاكررث دلررا  مرادة الثرر رة والر مل ولقرر وا  ررف وةرةفش اريرر  ري العمرر  ور  الف  ررغ ولرراد 
 .47مس  اقت  نائ ب صميا  وةم لج ل ول اس كثحا

وأوا ل  اسسر اب العةمقرغ ةيتمرال صرميا   تتةثر  أساسرا يف ري رغ لجر ل إزالترب 
ريقةررررر   رررررزلم وقةقرررررغ اسوراسل خا رررررغ وأنرررررب   رررررج  لرررررذل  ريفعررررر  لررررر ة ل اوررررر  وقهرررررا: 
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لىررش وفرررتل لمرررث أسررف لعجررر ل ولرررفور ريرررثن القمرررادة  اسررتيل  اريررر  ري العمرر  ل رررميا 
الفعىمررغ  فرر ن ريررني أ رر  هةال وذلرر  راكرر  لةرررف سرر  صررميا  ور  تررب وقررب لسرر  صررهادة 
لجرر ل. وكررذا التقررال اريرر  ري العمرر  يف  رر ن ل وهرر  وررا وهرر  لعجرر ل رسررم سماسررغ ال  رر ل 

دلررا  أن لىزلاوررغ ولرر  لىررش لسرراب ايتمررال صررميا  واريرر  ري العمرر  ذا رربل  قرر  روء لىرر  اس
لجرر ل هرر  ورر  و رر  القق ىررغ يف ادلررذ ا  الررذ  أودء امرراة اريرر  ري العمرر . إ ررا غ إ   رر خ  
لررر ة أطرررفا  وقا سرررغ لعجررر ل لىفررررط لىرررش صرررميا  وررر  أكررر  وقيهرررا و ا ررر  وتق ورررغ يف 
 مررادة اسوراس وخا ررغ لةررف اريرر  العمرر  الررذ  انتررز  لقرر  رئررم  لىجةه ر ررغل وهرر  وررا أدء 

لررررادة ورررر  صررررميا  أصررررار إلمهررررا ل رررر  ال هرررراب لثةررررا  يف ريعجررر ل لىرررر خ ل يف خل ررررات 
صررررهاد بل وهفررررذا سررررال ت هررررذص الع اورررر  لجرررر ل لىررررش إ هررررار طة لررررب الرررر  ني يف  رررر ني 

    .48السىةغ الفعىمغل والة كان  ارسها و      ورا  اسم صميا 

 الخاتمة: 
صررمها ل ذلرر  ك انرر  وهةررغ ورر  صيةررمغ ري ررح ورر  خررلل وررا سرر    عف قررا لىررش 

 ر    رني لقرا أنرب والسماس  االق  الذ  و ذ  ىقم ب يروريم  ريماري الثر رة ا زائف رغل و  ادلثقا
 فك ورا ص   رة رك  وثانيل سماسر  وثقرا ووتر   ل ركر   ث  أظل ذكا لى ط  ادليىتل 

ريعم  القظف وسلةط ريار ل إنسان وت ا ر  ولةمرا ادلع رفل  رفك ريةرةتب ال ا ريغ يف سرج  
ل يف لفكررغ اةنتةررارل ووعرر ا لىثرر رة مررب صررف ا أنررب كرران وقا ررل وتةفسرراالثر رة التيف ف ررغل و فف

ووىهةررا لىةجاهرر    وخىمفررغ لى ةرر  وةررةفش اريرر  ري العمرر ل و ائرر ا ذلررا يف وقةقررغ اسوراسل 
 ريثقا تب ولس   قظمةب وإدار ب لىث رة.                     

 الهوامش:
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القسقةم ل وه  وا    علل و   عج  أوف  ق م اسسىيغ لج ل وة لرفور.  قظفل صهادة لج لل 

 ؛ 119-112ادلفك  الساري ل ص ص. 
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1962, p. 100. 
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)من خالل كتابات القديس  الكاثوليكي في المغرب القديمالصراع الدوناتي 
 م(411-م 311) أوغسطين(

 -1- جامعة باتنة/  قسم التاريخ واآلثار/ عولـمي الربيع د.
rabieoulmi@yahoo.fr 

 ملخص: 
الصراع  وخلفيات هتدف ىذه الدراسة إىل إبراز جذور االنشقاق الدونايت

إىل اضطهادات االمرباطور يف ادلغرب القدمي الذي يعود  الكاثوليكي-الدونايت
اليت و م( 303-م303( للمسيحيُت خالل الفًتة )Dioclétianus"ديوكليتيانوس" )

 .بقوة يف الكنيسة اإلفريقية أدت إىل ارتداد عدد كبَت منهم، وطرحت مشكلة االنقسام
عد وفاة ب م،333 يفسيامة "كايكليانوس" أسقف قرطاجة  على إثرتكرس االنشقاق و 

ووجدت الكنيسة اإلفريقية نفسها منقسمة بُت أسقفُت وحزبُت: الكنيسة  "مونسوريوس"،
 الدوناتية والكنيسة الكاثوليكية.

م على 393" حلبة الصراع على الصعيد الالىويت منذ أوغسطُت" دخل القديس
م الذي أدان 393رجييوس )عنابة حاليا(، وترأس رلمع ىيبون سنة -رأس أسقفية ىيبو

الدوناتيون. وعلى مدى أكثر من قرن من الزمن وقفت الدوناتية يف وجو الكنيسة 
ناظرة قرطاجة بطلب الكاثوليكية، والسلطة الزمنية الرومانية اليت تدعمها حىت انعقدت م

 م. 133ربرمي الدوناتية رمسيا سنة حظر و من اإلمرباطور اليت أقرت مبدأ 
 : االنشقاق، الكنيسة الدوناتية، الكنيسة الكاثوليكية، القديسالكلمات المفتاحية

 أوغسطُت"، مناظرة قرطاجة."
Abstract :  
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This study aims at highting the roots of the Donatical 
schism, and the background of the Donatical-Catholic conflict 
in the ancient maghreb, which dates back to the persecution of 
christians by the emperor Dioclétianus during the period (303-
305 A.D.), which led to the rebelling of many of them. The 
problem of devision nas strongly raised in the African church. 
The schism is dedicated to the influence of Caecilianus Bishop 
of Carthage in 311 A.D., after death of Mensurius, the African 
church found itself was divided between two Bishops and two 
parties : the Donatist church and the Catholic church.  

Saint -Augustine entered the arena of conflict since 392 
A.D., at the head of his Bishop Hippo-Régius (Annaba 
currently), he presided over the Hippone complex in 393 A.D., 
which condemned the Donatists, and for more than a century, 
The Donatist Church stood in the  face the Catholic church and 
the Roman temporel authority that supported it until the 
Carthage debate was help at the request of the emperor, who 
approved the principle of attending and forbidding the 
Donatism officially in 411 A.D. 
Key Words : Saint Augustine, the Donatist church, the 
Catholic church, the Carthage debate, the Schism.     

:مقدمـــــــة  
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بـ "احلركة الدوناتية" يف  تبلورت فكرة تأسيس حركة دينية اصطلح على تسميتها
( Dioclétianus" )ديوكليتيانوسادليالدي، على إثر اضطهادات "بداية القرن الرابع 

وبعد وفاة األسقف  .م(303-م303للمسيحيُت يف ادلغرب القدمي خالل الفًتة )
م لتعيُت أسقف جديد 303"بولوس" حيث انعقد رلمع كنسي دبدينة سَتتا سنة 

 للمدينة.
وعلى -ألساقفة النوميد طعنوايعود ظهور الدوناتية إىل رلموعة من األسباب أبرزىا: أن ا

يف سيامة أسقف قرطاجة "كايكيليانوس" -(Secundusرأسهم اجلثليق سوكوندوس )
(Caecilianus وبعض األساقفة الذين انتخبوه يف ىذا ادلنصب، بتهمة تسليم )

الرومانية الوثنية أثناء "االضطهاد األكرب" يف  الكتب ادلقدسة واألواين الكنسية إىل السلطة
وقد ظل الدوناتيون يصفون أعدائهم  .م(303-284اإلمرباطور "ديوكليتيانوس" )عهد 

وكانوا ينعتوهنم أيضا حبزب   Traditores  ،3الكاثوليك بكنيسة "ادلتخاذلُت" 
(، وبنعوت أخرى شائنة، ومل ينعتوىم أبدا Pars Caeciliani"كايكيليانوس" )

 "بالكنيسة الكاثوليكية" ألهنم كانوا يعتربون أنفسهم أصحاهبا احلقيقيُت. 
وإذا كانت الدوناتية قد ظهرت يف نوميديا فإن بغاي تعترب من أكرب معاقلها، 

م، وانعقد هبا رلمع 313حيث وقعت هبا معظم أحداث التاريخ الدونايت كمعركة 
وديكننا أن نتساءل يف ىذا السياق: ما  م.391( سنة Primianistesيانيُت )الربدي

الظروف اليت ساعدت على ظهور احلركة الدوناتية؟ دلاذا ظهرت يف نوميديا وربديدا يف 
بغاي دون غَتىا من مناطق ادلغرب القدمي؟ وما خلفيات الصراع الدونايت الكاثوليكي؟ 

لك الصراع؟ مث كيف تطورت احلركة الدوناتية من وىل كان للسلطة الرومانية يد يف ذ
سياسي عارضت الكنيسة الكاثوليكية -حركة دينية زللية إىل حركة ذات طابع اجتماعي
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وما دور أوغسطُت يف القضاء على  والسلطة الزمنية يف كل الشمال اإلفريقي القدمي؟
 م؟133 سنة الدوناتية وربرديها يف

 ظهور الحركة الدوناتية: -1
زال تاريخ جذور الدوناتية وبداية االنشقاق الدونايت يكتنفو كثَت من الي

الذي  3وينطلق ادلؤرخون أساسا شلا اصطلح على تسميتو بـ "ملف الدوناتية"  .الغموض
م 331يتكون من رلموعة من الوثائق اإلدارية والكنسية اليت يًتاوح تارخيها ما بُت 

  م.330و
واحلقيقة، أن بعض رجال الدين الكاثوليك قاموا جبمع تلك الوثائق يف ملف 

م 313خاص، هبدف استعماذلا يف ادلساجالت الكالمية مع الدوناتيُت وذلك قبل 
(. وقد توفر ىذا ادللف بيد أول L. Duchesne)  3حسب ما ذكره لويس دوشُت 

 Sanctus) يلي" رلادل كاثوليكي ذكر يف كتابات القديس " أوبطاتوس ادل
Optatus Milevitanus )1   الذي انطلق من تلك الوثائق لرواية بداية االنشقاق

حوايل سنة  يف  (Parmenianus) 3 والرد على الزعيم الدونايت "بارمينيانوس" 
 م.333

واحتد النقاش بُت ادلؤرخُت حول صحة بعض الوثائق وأصالتها، باعتبار أهنا 
واليت إذا سلمنا هبا حرفيا فإهنا تربز أن ادلنشقُت كانوا خليطا  زبدم الكاثوليكية صراحة،

من مغامرين حاولوا خداع الكثَت من مسيحيي ادلغرب القدمي بإتباع أسلوب ادلغالطات 
 3واالدعاءات ادللفقة واألكاذيب. 

تربز سلتلف الشهادات اليت أشارت إىل بداية االنشقاق، أن اضطهادات      
للمسيحيُت يف بالد ادلغرب القدمي خالل  Dioclétianusس" يتيانو "ديوكل اإلمرباطور
م( أدت إىل ارتداد عدد كبَت منهم، وطرحت مشكلة االنقسام 303 -303الفًتة ) 
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اليت ظلت دائما متحدة كما وصفها القديس "سربيانوس"  بقوة يف الكنيسة اإلفريقية
Saint-Cyprianus  ةالكنيسة الكاثوليكية واحد «ولو: بق « (De 

Catholicae Ecclesiae Unitate)    واليت أصبحت مهددة نتيجة ىذه
االضطهادات العنيفة مع بداية القرن الرابع ادليالدي، وأدت إىل ضعف مهة الكثَت من 
رجال الدين أمام ىذا التهديد، حىت أهنم سلموا نسخ من الكتاب ادلقدس إىل السلطات 

( وعلى Traditores) لدى ادلنشقُت "متخاذلُت" الرمسية ادلنفذة لالضطهاد، فاعتربوا
وادلتخاذلُت، صمد عدد كبَت من ادلسيحيُت  Lapsi  " 3 -العكس من أولئك "ادلرتدين

 8بشجاعة أثناء تلك األزمة، فأودعوا سجون قرطاجة، بل أعدم الكثَت منهم. 
( فقد ازبذوا موقفا متطرفا من ادلرتدين Confessoresأما ادلقرون بعقيدهتم )

وادلتخاذلُت، ورفضوا التعامل معهم بأي شكل من األشكال بعد انتهاء اإلضطهاد سنة 
  (Abitina)10  وكان من ضحايا ىذا االضطهاد شهداء قرية "أبيتينا"  9 م. 303

 م، الذين اهتموا بعقد اجتماعات شلنوعة. 301فيفري سنة  33قرب قرطاجة يف 
بعدما استنطقوا تعرضوا للتعذيب مث أودعوا السجن بقرطاجة، وقرروا طرد كل ادلسيحيُت ف

 actادلتخاذلُت الذين ضعفوا أيام االضطهادات، وأصدوا بيانا "ميثاق شهداء أبيتينا" )
martyrumويدعو إىل ضرورة انفصال "الشهداء  ،( واعترب دبثابة قانون
Martyres عن كل ادلتخاذلُت، وطلبوا من كل ادلسيحيُت األطهار اإللتزام بو "

وتطبيقو. وقد سبخضت الدوناتية ووجدت تربيرىا التارخيي من خالل ىذا االنفصال، 
فكان الدوناتيون يدعون أهنم خلف الشهداء وكنيسة الصامدين، وأن خصومهم ىم 

 33 "أبناء ادلتخاذلُت".

إن كل من اتحد مع الخونة والمتخاذلين،   « أيت:وأىم ما جاء يف البيان ما ي
لقد أحدث ىذا  33 » .لن يكون في صفنا، ولن يشاطرنا العيش في ملك السموات
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البيان صدى مؤثرا يف مناطق كثَتة من ادلغرب القدمي وخاصة يف نوميديا، وأصبح سالحا 
  وأنصاره.   Mensurius33  "مونسوريوس" ضد األسقف 

م بدأ االنشقاق يتسع يف الكنيسة 301سنة  Abitina "أبيتينا"  ومنذ أحداث قرية
م(، 333-333اإلفريقية، والذي اتضحت معادلو بعد انتهاء االضطهاد ببضع سنوات )

خاصة اضطهادات اإلمرباطور "ديوكليتيانوس" اليت تركت أثرا عميقا يف ادلغرب القدمي، 
  ظلت موحدة  كما ذكرنا ننفا.سبثل يف حدوث االنشقاق يف الكنيسة اإلفريقية اليت

إىل أن اخلالفات كانت عميقة، من ذلك ما ذكرتو -ادلذكورة ننفا-وتشَت الوثائق 
 3( يف Concili Cirtensisادلصادر عن اجملمع الكنسي الذي عقد دبدينة سَتتا )

 Paulus. 31م، لتعيُت أسقف جديد للمدينة بعد وفاة األسقف "بولوس" 303مارس 
كأسقف جديد دلدينة      Silvanus" 33وقد مت انتخاب نائب الشماس سيلفانوس "

 33 سَتتا، رغم معارضة الكثَت من رجال الدين ووجهاء ادلدينة، الذين اهتموه باخليانة.
سَتتا بقيادة األسقف سكوندوس  لردة امتدت أيضا إىل نوميديا. وانعقد رلمعويبدو أن ا

"Secundus 33( نوميديا. 33)" حبضور اثٌت عشر   
 أبرز من-سنواتبعد سبع -م قد أصبحوا 303سنة  "سَتتا"إن األساقفة اجملتمعون يف 
م حيث 333ال شك أهنم قد استعملوا لغة أخرى يف سنة  .مؤسسي الكنيسة ادلنشقة

 lesقاموا بسيامة أسقف قرطاجة، وقد أطلقوا على أنفسهم اسم "القديسُت" )
Saints( "و"األطهار )les Purs.) 38  

كانت بداية التحول يف تاريخ الكنيسة يف ادلغرب القدمي بوفاة "مونسوريوس" 
وكان قد لىب دعوة رمسية وجهت لو  م أثناء عودتو من روما. 333أسقف قرطاجة سنة 

من قبل اإلمرباطور، وقبل أن يسافر عزم على أن يضع كنوز الكنيسة يف مكان نمن، بعد 
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هبا إىل امرأة عجوز وطلب منها أن تسلم ىذه الوثيقة إليو بعد أن وضع قائمة جرد، عهد 
 عودتو أو إىل من سيخلفو.

والتقى "مونسوريوس" باإلمرباطور ورلموعة من األمراء، بروما وىو حدث غَت 
مسبوق يف عالقة السلطة الزمنية بادلسيحية. لكن بعد وفاتو بدأت مشكلة البحث عن 

وتسبب ذلك يف صراع حول الكرسي األسقفي -يف ظل مكائد ومؤامرات-خليفة لو
 39 تطور فيما بعد إىل انشقاق يف الكنيسة اإلفريقية.

( أسقفا جديدا لقرطاجة الذي  Caecelianusوىكذا عُت "كايكليانوس" )
( لدى "مونسوريوس"، غَت أن ىذا التعيُت )"السيامة" Diaconusكان مشاسا )
Ordinatio نوميديا، شلا يعد خرقا لألعراف والتقاليد ( مت يف غياب كبَت أساقفة

-جثليق نوميديا-ادلعمول هبا يف الكنيسة االفريقية. وقد توجو "سكوندوس"
(Episcopus Primae Sedis)   إىل قرطاجة لالحتجاج على ىذا اخلرق رفقة

حسب  -رلموعة من أساقفة نوميديا، وطعنوا يف سيامة كايكيليانوس لكوهنا سبت
    30يد شرذمة من األساقفة ادلتخاذلُت إبان االضطهاد.على  -اعتقادىم

ويف مدينة قرطاجة نفسها، عجز "كايكيليانوس" عن ربقيق اإلصباع، حبيث اهتمو 
ادلتطرفون بسوء معاملتو للمسيحيُت السجناء خالل فًتة االضطهاد، حيث كان يقوم 

هتم يف سجون قرطاجة. حبراسة السجون، وكان دينع إخواهنم يف الدين من زيارهتم ومواسا
وترك ادلقرون بعقيدهتم ديوتون جوعا يف السجن، لذلك لقب باجلالد 

"Eudinepisus .وىو لقب معيب وشائن ذو أصول لغوية بونية " 
يتضح شلا سبق أن مصاٌف ادلتطرفُت القرطاجيُت ادلناوئة لكايكليانوس، مع   

اق يف الكنيسة ادلسيحية ادعاءات األساقفة النوميديُت، كرست االنقسام واالنشق
 اإلفريقية.
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 Abthugni 33أسقف "أبثوكٍت"     Felixووجهت االهتامات أيضا إىل "فليكس"
( Botrusوإىل الكاىنُت "بطرس" ) 33 .باخليانة والتخاذل أثناء اإلضطهادات

( بقرطاجة وادلتهمُت بتعيُت وسيامة "كايكيليانوس" Caelestius"وكايلستيوس" )
 33 لقرطاجة.أسقفا جديدا 

م وانتخبوا 333( أسقفا نوميديا إىل قرطاجة يف 30لذلك توجو سبعون )
( أسقفا لكنيسة قرطاجة، بعد إدانة Majorinus) 31  األسقف "ماجورينوس"

وأمروه   33 الشماس "كايكيليانوس" وعدم االعًتاف بشرعيتو على كرسي األسقفية،
بادلثول أمام اجملمع للمحاكمة بتهمة اخليانة وتقدمي األواين والكتب ادلقدسة إىل السلطة 

لكنو رفض وأصر على شرعيتو، من ىنا بدأ االنشقاق يف الكنيسة اإلفريقية  33الرومانية. 
وإن كانت جذوره  33والذي أخذ يكتسي طابع العلنية وينتشر يف كامل ادلغرب القدمي، 

م. وتذكر احملاضر الرمسية خبصوص ادلفاوضات اليت 301 أحداث قرية أبتينيا سنة تعود إىل
دارت بُت "كايكيليانوس" والقساوسة النوميديُت الذين وجهوا لو التهم، أنو حاول تربئة 

 38 ذمتو وطلب منهم أن يقدموا أدلة إدانتو إن كانت لديهم أدلة.
 39 نية تدعى "لوكيال"وتشَت احملاضر أن امرأة غنية ذوي أصول إسبا

(Lucilla لعبت دورا ىاما يف عدم االعًتاف بانتخاب كايكيليانوس وسيامتو وتعيُت )
"ماجورينوس" مكانو وذلك بعقد اجملمع ادلناىض لو يف بيتها بقرطاجة  lectorالقارئ 

م، والذي ربول إىل مقر حلبك الدسائس وعقد اجتماعات الساخطُت، 333سنة 
 30م(. 303أسقفا نوميديا، وبعض زعماء بروتوكول سَتتا ) (30وحضره سبعون )

استنادا إىل - م100حوايل سنة  اهتم "لوكيال" يف قد وإذا كان أوغسطُت
بأهنا قامت بشراء ذمم بعض قساوسة اجملمع، -ربقيقات جرت بعد سيامة "ماجورينوس"

فإن  33 واستطاعت أن ربقق ىدفها بإدانة "كايكيليانوس" وانتخاب "ماجورينوس".
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( أرجع اخلالف بُت "كايكيليانوس" ولوكيال إىل أحقاد Martroye"مارتروي" )
شخصية، حيث قامت ىذه األخَتة بتحريض النوميديُت ضد "كايكيليانوس" الذي 

 33 يكون قد المها فيما مضى حينما كان مشاسا.
إىل وحسب اعتقادي فإن ىذه اخلالفات بُت "كايكيليانوس" و"لوكيال" قد تعود   

ىي خالفات عميقة بُت كنيسة نوميديا وكنيسة  أحقاد شخصية ودوافع ذاتية، بقدر ما
قرطاجة بزعامة "مونسوريوس" مث كايكيليانوس فيما بعد، وادلتهمُت باخليانة والتواطؤ 
والتخاذل أثناء فًتة االضطهاد، وبتسليم األواين والكتب ادلقدسة إىل السلطة الرومانية 

م، خلفو األسقف 333اة ماجورينوس أثناء انعقاد رلمع روما سنة الوثنية. وبعد وف
(، الذي أعطى امسو للدوناتيُت Donatus) 33"دوناتوس األكرب" 

(Donatismusوكان ديلك صفات القائد، فأسس ودعم )-باستعمال كل الوسائل-
 31 الكنيسة اجلديدة.

 33 وليكية احلقيقية،وقد اعترب دوناتوس الكنيسة اجلديدة ىي الكنيسة الكاث     
وبذلك ظهرت احلركة الدوناتية اليت ضبلت امسو واليت عرفت  ومساىا "كنيسة الشهداء".

وىكذا انقسمت الكنيسة ادلسيحية  Pars Donati 33أيضا بـ "حزب دوناتوس" 
( Caecelianus) 33وتكتل كل فريق دلواجهة الفريق اآلخر، فتزعم "كايكيليانوس"

ة"، وىي حليفة السلطة الزمنية، أما الكنيسة "الدوناتية" فًتأسها الكنيسة "الكاثوليكي
وسرعان ما دعمت السلطة الزمنية الكنيسة  .(Donatusاألسقف "دوناتوس" )
  يف حُت اضطهد معظم األباطرة الرومان الكنيسة الدوناتية. الكاثوليكية بشكل عام،

فالدوناتيون سعوا بكل واذبو كل فريق إىل الدفاع عن وجهة نظره وقناعاتو،   
الوسائل إىل إلصاق التهم بالكاثوليك، والكاثوليك سعوا بدورىم إىل نعت الدوناتيُت 
بكل النعوت اليت ذبعلهم خارجُت عن الكنيسة، وأدى ىذا الصراع إىل الصدام الفكري 
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ادلناظرة ادلباشرة مع الكاثوليك الذين  -يف أغلب األحيان-خاصة وأن الدوناتيُت رفضوا
  38 نوا يصفوهنم بادلتخاذلُت وادلضطهدين.كا

اليت قرر اإلمرباطور -م133وقد رفض الدوناتيُت حضور مناظرة قرطاجة سنة 
وأدى ذلك إىل  إال مرغمُت وربت التهديد. -نفسو عقدىا بُت الكاثوليك والدوناتيُت

وشخصيات فذة من  39 تطور اجلدل الكالمي بُت مفكري الكنيستُت، وبروز مفكرين
ا اجلانب أو ذاك، بعضها لعب أدوارا أساسية يف تطور الفكر ادلسيحي برمتو، ونقصد ىذ

  10 بذلك على اخلصوص القديس أغسطُت.
القول أن ظهور الدوناتية يف ادلغرب القدمي يف بداية القرن الرابع للميالد،  صفوة

ى رأسهم وعل -يعود إىل رلموعة من األسباب أبرزىا: أن األساقفة النوميديُت طعنوا
يف سيامة أسقف قرطاجة "كايكيليانوس" وبعض  -(Secundusاجلثليق سوكوندوس )

األساقفة الذين انتخبوه يف ىذا ادلنصب، بتهمة تسليم الكتب ادلقدسة واألواين الكنسية 
  ديوكليتيانوس"الرومانية الوثنية أثناء "االضطهاد األكرب" يف عهد اإلمرباطور  إىل السلطة

  م(، وقد ظل الدوناتيون يصفون الكاثوليك بكنيسة "ادلتخاذلُت"303-303)
Traditores( "وينعتوهنم أيضا حبزب "كايكيليانوس  ،Pars Caeciliani ومل ،)

 ينعتوىم أبدا "بالكنيسة الكاثوليكية" ألهنم كانوا يعتربون أنفسهم أصحاهبا احلقيقيُت. 
ية والسلطة الرومانية على مدار ثالثة قرون وىكذا سبيز تاريخ العالقة بُت ادلسيح

من الزمن بالعداء الشديد، وضراوة الصراع، فقد سعت السلطة الزمنية للقضاء على 
جذور ادلسيحية يف ادلغرب القدمي، وكانت تنظر إليها على أهنا عامل ىدم ألركان 

 اإلمرباطورية الرومانية.
 جذور الصراع الدوناتي الكاثوليكي: -2
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أوضاع ادلغرب القدمي يف عهد اإلمرباطور "قسطانتيوس"  تفاقمت 
(Constantius( الذي خلف والده قسطنطُت )Constantin)  33ادلتوىف يف 

وكان يعتقد أنو سينجح فيما فشل فيو والده، لذلك حاول السَت  13م. 333ماي سنة 
 13 األفارقة،م موجو إىل 338على خطاه يف البداية، فأصدر قانون إمرباطوري سنة 

م زلافظُت إىل ادلغرب القدمي مها: 313منتهجا سياسة ادلهادنة واللُت فأرسل يف سنة 
وكلفهما بتحقيق الوحدة  13( Macarius(، و"ماكاريوس" )Paulus"بولوس" )

حسب ما أشار  –الدينية بُت الكنيستُت ادلتعاديتُت واستمالة ادلتعصبُت من الدوناتيُت 
عن طريق اإلقناع أو اإلستمالة، بتوزيع ادلساعدات وادلؤن على  -ليإىل ذلك أوبطا ادلي

لذلك عرف  11سلتلف الطوائف، بل ومنح اذلدايا إىل العناصر ادلؤثرة يف حزب دوناتوس. 
  (.Operarii Unitatis"بولوس" و"ماكاريوس" يف تلك الفًتة بـ " بناة الوحدة" )
ئمة على أسلوب اإلغراء وشراء عارض دوناتوس األكرب سياسة اإلمرباطور القا

الذمم دبنح ادلساعدات والصدقات المتصاص غضب السكان ووقف يف وجو مبعوثي 
اإلمرباطور، ألن ىذه السياسة هتدف أساسا إىل ضرب احلركة الدوناتية من الداخل. 
لذلك وجو دوناتوس رسالة دورية دينع فيها السكان من قبول ادلعونات ادلقدمة من طرف 

ُت، وبذلك أحبط خططهم ونلت ىذه السياسة إىل فشل ذريع. فما كان على احملافظ
احملافظان إال أن جلأ إىل أسلوب العنف بعد استشارة اإلمرباطور، الذي أصدر يف منتصف 

الذي يقضي بتوحيد ودمج الكنيستُت ادلتنافستُت الدوناتية  مرسوم الوحدة"م "313سنة 
ائف ادلنشقة، ومصادرة صبيع الكنائس والكاثوليكية. ومعٌت ذلك حل كل الطو 
 13وادلمتلكات ومنحها إىل الكنيسة الكاثوليكية. 

يعترب إعالن اإلمرباطور "قسطانتوس" عن قرار الوحدة، استمرارا لقانون والده 
م والذي مل يكن ملغى أو منسوخا صراحة منذ صدوره، 333"قسطنطُت" ادلعلن سنة 
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ومت تنفيذ مرسوم الوحدة  13 م.333التسامح سنة لكن تطبيقو بقي معلقا بصدور مرسوم 
( Tripolitaine( والطرابلسية )Byzacèneيف مقاطعات الربوقنصلية وبيزاكينا )

ردبا يعود ذلك لقلة عدد ادلنشقُت يف ىذه ادلقاطعات، حيث مل  13دون أية مقاومة. 
( سنة من السلم 30يكونوا يشكلون رلموعات ملتحمة ومتماسكة، أو أن الثالثُت )

م أفقدهتم نوعا من 313م إىل 333واألمن واالزدىار اليت عرفها ادلغرب القدمي من 
  حيويتهم.

على عكس ادلقاطعات  – أما أحداث العنف الدموية فقد جرت يف قرطاجة
اليت كانت تضم عددا كبَتا من ادلنشقُت، حيث تعد العاصمة الرمسية -ادلذكورة ننفا

للدوناتية، ومقر إقامة الزعيم الدونايت، ومكان انعقاد اجملامع الكنسية، ومركز النشاط 
 18 السياسي للحركة.

م 313ة أوت سن 33وقد بدأ العنف حينما علق قرار بروقنصلي بقرطاجة يف 
يتعلق بتوحيد الكنيستُت، فقام أحد الدوناتيُت يدعى "ماكسيميانوس" 

(Maximianus "بتمزيقو، فأوقف ومت تعذيبو يف السجن، ولقي زميلو "إسحاق )
(Isaac الذي شتم الكاثوليك نفس ادلصَت. وبعد تعذيبهما ألقيا يف البحر الذي لفظ )

 19 جثتيهما فانتشلهما الدوناتيون فيما بعد.
ويف نوميديا، أثار موسوم "قنسطانس" حربا دينية حقيقية، حيث اعتربت 

(، وبغاي Theveste(، وتيفست )Thamugadiالدوناتية يف ثاموقادي )
(Bagai)  ديانة وطنية. ذلك أن الطوائف ادلنشقة يف ىذه ادلناطق كانت أكثر عددا

ضة لقرار الوحدة. فقام وقوة من الكاثوليك. وكانت مدينة بغاي من أىم ادلناطق ادلعار 
دوناتوس بتنظيم الدفاع على ادلدينة، واستعان بالثوار الريفيُت "الدوارين"، 
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circoncellions  ونشر إعالنا مت توزيعو يف زبوم نوميديا وأسواق ادلنطقة يدعو فيو
 30 ادلسيحيُت احلقيقيُت للمقاومة والدفاع عن كنائسهم.

مدينة بغاي وحول كنائسها إىل سلازن للحبوب وصبع ادلؤن  دوناتوس حصن
ودلا بلغت ىذه األخبار احملافظُت أن دوناتوس قام بالتحضَت  استعدادا للمواجهة.

. 33 (Sylvestre) "سلفسًت"إفريقيا  33 (conteللحرب، طلبوا مساعدة كونت )
فسارت فرقة من اجليش بقيادة أسقف إىل مدينة بغاي، ويف ضواحيها تلقت ىذه الفرقة 
إىانات من قبل الدوناتيُت، فما كان على اجليش إال أن قضى عليها. وشهدت بغاي 

م، وحيتمل أن 313بعدىا مواجهات دامية بُت اجليش والدوناتيُت يف صيف سنة 
 33 كرديو فيما بعد كشهيد.دوناتوس بغاي لقي حتفو أثناءىا، ومت ت

م، 313ويف تلك األثناء، انعقد رلمع إقليمي دونايت يف نوميديا يف صيف سنة 
(، والدعوة Macariusهبدف االحتجاج على أعمال العنف اليت قادىا "ماكاريوس" )

إىل استعادة السلم واألمن يف ادلنطقة، وعن ىذا التدخل لرجال الكنيسة ادلنشقة قال أحد  
اجتمع أساقفتنا وقرروا إرسال عشرة من أدلع األساقفة إىل  «ركة الدوناتية:كتاب احل

ماكاريوس، وضبلوا لو ربذيرات شديدة، حىت يتوقف عن جرائمو اليت راح ضحيتها الكثَت 
 31.» من أنصارنا يف ساحة ىذه ادلعركة الدينية

جيزيال" اجتمع ىؤالء األساقفة بادلبعوث اإلمرباطوري ماكاريوس يف مدينة "في
(Vegesela) 33  قصر الكلب" حاليا مشال األوراس بُت مدينة تيفست"
(Theveste( تبسة حاليا وماسكوال )Mascula خنشلة حاليا" وبذلوا كل اجلهد" )

الستعادة السلم، إال أن تصرفهم اتسم بالفظاظة فكان رد "ماكاريوس" عنيفا إذ أمر 
ىذه األحداث غضب سكان منطقة أثارت  33 بضرهبم بالعصي، وزجهم يف السجن.

فيجيزيال الذين دخلوا يف مناوشات مع جيش "ماكاريوس" فسقط عدد من الضحايا 
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م دبدينة 313جوان سنة  39( الذي قتل يف Felicianusمنهم "فليكيانوس" )
شلا دفع ادلبعوث اإلمرباطوري إىل إطالق سراح تسعة أساقفة الذين أرسلهم  33فيجيزيال، 

احتجز األسقف العاشر الذي كان أكثرىم صالبة، ويدعى "ماركولوس" رللس سَتتا و 
(Marculus)  الذي طاف بو يف عدة مدن نوميدية مث قتلو بأن ألقى بو من أعلى

 Nova) 38"نوفابًتا"   يف مدينة 33جرف، وادعى الكاثوليك أنو انتحر هبذه الطريقة 
Petra)    39 م.313نوفمرب سنة  31يف  

أوبطا ادليلي أن الدوناتيُت أكدوا فيما بعد أن جالدي "مكاريوس" وقد أشار 
 30 ألقوا بو حيا من أعلى أحد اجلروف وأصبح قربه فيما بعد زلجا للكثَت من الدوناتيُت.

حسب ما -واحلقيقة أن مرسوم قنسطانس أثار غضب جزء كبَت من سكان ادلغرب القدمي
إىل فرار أغلب األساقفة ورجال الدين ، ومع انتشار القمع أدى ذلك -ذكره أوغسطُت

 33 الدوناتيُت مع أتباعهم من قرطاجة ونوميديا إىل مناطق أكثر أمنا.
نشبت معارك طاحنة خلفت عدة ضحايا أضيفوا إىل قائمة الشهداء يف فًتة و 

ويذكرنا االنشقاق  (.Macarius Tempora)  عرفها الدوناتيون "بزمن ماكاريوس"
دبيالد الدوناتية يف بداية القرن الرابع ادليالدي، "فاالنشقاق يولد االنشقاق،  ادلاكسيمياين

 33 تلك ىي إرادة اهلل" حسب ما ذكره أوغسطُت.
إن االعتقاد بتدخل العناية اإلذلية أعاد الثقة إىل الكاثوليك، فبعد ثالثة أشهر   

رجييوس  -من انعقاد رلمع "كابرسوسة"، انعقد رلمع كاثوليكي موسع هبيبو
(Hippo- Régius مدينة أوغسطُت يف )م، برئاسة " أوريليوس"  393أكتوبر  8

33 (Aureliusاألسقف القرطاجي ).  يبدو أن ىذا اجملمع أعاد تنظيم الكنيسة
 اإلفريقية، وأقر عدة إصالحات وقوانُت تستهدف الدوناتية، منها قانونُت مها: 

  .الذين عادوا إىل الكاثوليكية ومل يعمدوا ثانيةاحًتام كرامة رجال الدين الدوناتيُت  1-
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سيامة ادلهتدين والتائبُت الذين عمدوا يف طفولتهم من طرف ادلنشقُت وأن يصبحوا  2- 
 31 رجال دين.

  33 يبدو أن القوانُت الكنسية السابقة الذكر، إما أهنا مستوحاة من أوغسطُت،  

ىو الذي اقًتح عليو فكرة مقاومة االنشقاق باستعمال كل الوسائل  أو أن رلمع ىيبون
لقد انضم أغلبية الدوناتيُت  حىت تستعيد كنائس ادلغرب القدمي أمنها ووحدهتا الدينية.

إىل "بردييانوس" الذين استجابوا لنداءه حينما دعاىم يف السنة ادلوالية -بالرغم من ذلك –
( اليت احتضنت Bagai) 33 نوميديا، مدينة بغاي م، إىل معقل الدوناتية يف391يف 

 , Concilium Plenariumرلمعا عاما ضم كل ادلقاطعات اإلفريقية، )
Universale( فحضر ىذا اجملمع ثالشبائة وعشرة ،)من األساقفة الربدييانيُت 330 )

 م احلكم اآليت: 391أفريل سنة  31برئاسة بردييانونس نفسو ، وأصدروا يف 
( أسقفا من الذين أشرفوا على سيامتو، 33ماكسيميانوس، مع اثٌت عشر )خلع   

وعزل كل رجال الدين ادلتمردين يف قرطاجة، وهتديد كل ادلنتسبُت إىل حزب 
( أشهر باحلرم والفصل. وبذلك 8ادلاكسيميانيُت باإلذعان واخلضوع يف أجل قدره شبانية )

مي ربذر الطوائف ادلنشقة من رعب وجهت رسائل كنسية إىل كل مقاطعات ادلغرب القد
 33 اللعنة الربدييانية.

من الفريق اآلخر،  38 وقد جلأ الفريقان إىل السلطة النتزاع شلتلكات الكنيسة  
 39 وتدخل "الربدييانيُت" بالقوة أحيانا السًتجاع تلك ادلمتلكات من "ادلاكسيميانيُت"

رروا العفو عن بعض األساقفة م، وق393وانتهى السجال بانتصار الربدييانيُت سنة 
 30ادلاكسيمانيُت وأرجعوىم إىل حظَتة الكنيسة الدوناتية. 

م، بعد انتصارىم على 393-393عقد الربدييانيون خالل الفًتة   
م، وقد جرت ادلداوالت حول 393حوايل سنة " سَتتا"ادلاكسيميانيُت، رلمعا دبدينة 
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ادلاكسيميانيُت الذين تصاحلوا مع كنيسة اإلجراءات الواجب اتباعها ذباه العديد من 
م أيضا انعقاد رلمعُت: األول بتاموقادي 393كما شهدت سنة  33  دوناتوس الكربى.

(Thamugadi "برئاسة "بردييانوس"، وانعقد قبل ىزدية الثائر "جيلدون )
(Gildon( بأشهر قليلة، والثاين يف مدينة ميالف )Milev ميلة" حاليا يف أواخر" )

  33 م.393سنة 
الرجل القوي يف ادلنطقة، وبتهديداتو -يف تلك الفًتة-كان أوبطاتوس التاموقادي   

فرض السالم على الفريقُت ادلتنازعُت الربدييانيُت وادلاكسيميانيُت، وبعد انتصار الربدييانيُت 
أي إىل الكنيسة الدوناتية "األرثوذكسية"، أثٌت  بإعادة ادلاكسيميانيُت إىل خط بردييانوس

اجملتمعون يف ثاموقادي من الربدييانيُت على أوبطاتوس، بإحياء ذكرى سيامتو الكنسية 
(Optati Natalitia). 33 

ويالحظ أن اجملامع الدوناتية اليت ذكرىا أوغسطُت منعت أنصارىا من   
والذي أصبح  31 (،Martyre volontaireاإلستشهاد )اإلنتحار( اإلرادي )

بالنظر إىل ارتفاع عدد الضحايا وطريقة اإلنتحار، ورغم  33 فضيحة يف جبُت الدوناتية
ذلك فإن ىذا ادلنع مل يوقف مسألة اإلنتحارات اليت مل يشهد ادلغرب القدمي مثيال ذلا 

 33 ( سنة األوىل من القرن اخلامس ادليالدي.30خاصة يف العشرين )
عة احلركة الدوناتية، إذ تعدت حدود نوميديا إاىل الربوقنصلية وبيزاكينا، وىكذا توسعت رق

والطرابلسية وادلوريطانيتُت، واستفادت من ظروف تلك الفًتة ووقفت الند للند مع 
 الكاثوليكية. 

مر الصراع الدونايت : ودور أوغسطين مراحل الصراع الدوناتي الكاثوليكي 3-
بأربعة مراحل، ثالثة منها يف الفًتة الرومانية، مث ضعف  الطويل عرب تارخيو الكاثوليكي



مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   

 279  13العدد 

 

تدرجييا يف هناية الفًتة الوندالية ليختفي خالل الفًتة البيزنطية يف أواخر القرن السادس 
 ادليالدي. سنعاًف ادلراحل الثالث األوىل اخلاصة بفًتة الدراسة وىي على النحو اآليت: 

ىذه ادلرحلة من انعقاد رلمع سَتتا يف  سبتد م(:316-305إرهاصات الصراع )-3-1
 33 م قبل شهرين من استقالة واعتزال اإلمرباطور "ديوكليتيانوس"303مارس  3

(Dioclétianus  إىل سنة )م تاريخ إدانة الكنيسة الدوناتية ادلنشقة من قبل 333
  ."Constantin" اإلمرباطور قسطنطُت

وقد تزايد االضطهاد يف ىذه الفًتة، األمر الذي دفع بعض القساوسة إىل الردة 
والضعف أمام حدة اإلضطهادات، حيث اضطروا إىل تسليم األواين والكتب ادلقدسة إىل 

( بداية القطيعة بُت Concili Cirtensisالسلطة الزمنية، فكان "بروتوكول سَتتا" )
يسة الكاثوليكية(، وأولئك الذين صمدوا وقاوموا أولئك الذين ضعفوا وزباذلوا )الكن

)الكنيسة "ادلنشقة" الدوناتية(. كما اعترب ىذا الربوتوكول أيضا بداية النعقاد سلسلة من 
 ( بُت الكنيستُت الكاثوليكية والدوناتية. concilesاجملامع )

وقد أثارت حدة ىذه اإلضطهادات ضباسة السكان يف ادلغرب القدمي منذ 
( حيث أصبح نداء ضحايا تلك األحداث دبثابة Abitinaقرية "أبيتينا" )أحداث 

 actادليثاق الديٍت واالجتماعي، الذي عرف بتصريح "شهداء أبيتينا" )
martyrum .)38  واليت  39وزبليدا ذلؤالء الشهداء أقيمت النصب ادلخلدة ذلم

 اكتشفت يف العديد من مدن وأرياف ادلغرب القدمي.
شهدت ىذه ادلرحلة الثانية  م(:392 – 317)وقمع الدوناتيين  اضطهاد-3-2

حركة نشيطة يف تاريخ الصراع بُت الدوناتية من جهة، والكنيسة الكاثوليكية الرمسية 
مدعمة من طرف السلطة الرومانية من جهة ثانية، وسبتد ىذه ادلرحلة من أول اضطهاد 

م تاريخ دخول 393سنة  م يف عهد اإلمرباطور "قسطنطُت"، إىل غاية333سنة 
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القديس أوغسطُت ساحة مواجهة الدوناتية ورلادلة زعمائها بعد توليو ادلهام الدينية 
 "عنابة حاليا".  Hippo- Regius 80رجييوس"  -بأسقفية ىيبو

وقد عرفت ىذه ادلرحلة عدة أحداث ىامة كان ذلا األثر البالغ يف تطور أو تراجع 
م، ومرسوم الوحدة واالضطهاد 333مرسوم التسامح سنة الكنيسة ادلنشقة منها: صدور 

 Julienم، مث رد الفعل العنيف أيام اإلمرباطور "جوليان ادلرتد" )313سنة 
l’apostat م، فصدور عدة مراسيم ضد الكنيسة ادلنشقة ابتداء من سنة 333( سنة

 م.333
ما تعرض الدوناتيون إىل أول اضطهاد يف عهد اإلمرباطور "قسطنطُت" عند

م الذي يقضي دبصادرة الكنائس الدوناتية وكل األماكن اليت كان 333أصدر قانون سنة 
جيتمع هبا ادلنشقون ونفي زعمائها، هبدف تصفية الدوناتية. لذلك أمر اإلمرباطور زلافظيو 
بضرورة تطبيق القانون بصرامة، حيث قامت السلطة السياسية مع رجال الكنيسة الرمسية 

فما كان على الدوناتيُت إال  83 من دخول الكنائس واالعتصام هبا. دبنع الدوناتيُت
مواجهة تلك اإلجراءات بالدفاع عن كنائسهم، وحدثت مواجهات عنيفة يف عدة كنائس 

، ودفنوا يف -على حد قول مونصو-يف قرطاجة أسفرت عن قتل العديد من ادلتعصبُت
  نفس الكنائس اليت سقطوا هبا قتلى.

( انتهج ىذه السياسة القمعية، بعد Constantin )يبدو أن قسطنطُت
(، تلك السياسة اليت اتسمت Maxentiusانتصاره على غرديو "ماكسانتيوس" )

باالضلياز إىل صف "كايكيليانوس" الذي أصبح ادلستفيد الوحيد يف ادلغرب القدمي من 
لة من الكرم والسخاء اإلمرباطوري، األمر الذي دفع أسقف قرطاجة إىل ازباذ صب

  اإلجراءات اليت ربولت إىل أحكام أدانت الدوناتية. 
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 -ظلت احلركة الدوناتية  م(:114-392)الدوناتية  حظردور أوغسطين في  -3-3
قوية متماسكة، وقفت يف وجو الكنيسة الكاثوليكية الرمسية  -عاما 80وعلى مدار 

ادلدعمة من السلطة الرومانية، زلبطة كل سياساهتا ووسائلها للقضاء على احلركة، أي منذ 
م 333( أسقفا لكنيسة قرطاجة سنة Majorinusانتخاب األسقف "ماجورينوس" )

عرف ادلغرب القدمي م، حيث 393(، إىل سنة Mensuriusبعد وفاة "مونسوريوس" )
 83حدثُت بارزين: يتمثل األول يف وفاة زعيمي الكنيستُت ادلتنافستُت، "جنثليوس" 

(Genethlius "أسقف كنيسة قرطاجة الكاثوليكية الذي خلفو "أوريليوس )
(Aurelius( "ووفاة "بارمينيانوس ،)Parmenianus من أشهر أساقفة وزعماء )

أما احلدث  83الكنيسة الدوناتية، الذي أعاد تنظيمها وترأسها دلدة تقارب األربعُت سنة. 
 81رجيوس -الثاين فهو تعيُت القديس أوغسطُت أسقفا جديدا على رأس أسقفية ىيبو

(Hippo-Regius عنابة" حاليا، والذي لعب دورا بارزا يف إحداث االنشقاق" )
ركة الدوناتية، باستعمال كل الوسائل واإلمكانات دبا يف ذلك شرعية استخدام داخل احل

 83 القوة إلعادة ادلنشقُت إىل الكنيسة الكاثوليكية.
أوغسطُت إىل ضرورة اللجوء إىل "إرىاب رلد" تقوم بو السلطة القديس ودعا   

على قول ادلسيح  اعتماداالزمنية حلمل الدوناتيُت على الرجوع إىل الكنيسة الكاثوليكية 
 .(Compelle Intrare) 83  » ادفعوىم إىل دين اهلل دفعا « )عليو السالم(:

   
قرر اإلمرباطور  اليت-م133رفض الدوناتيُت حضور مناظرة قرطاجة سنة 

مرغمُت وربت التهديد. وقد سامهت  إال-والدوناتيُتىونوريوس عقدىا بُت الكاثوليك 
تلك ادلناظرة يف تطور اجلدل الكالمي بُت مفكري الكنيستُت، وبروز شخصيات فذة 
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ومفكرين من ىذا اجلانب أو ذاك، بعضهم لعب أدوارا أساسية يف تطور الفكر ادلسيحي 
  88 .والفقيو الدونايت ادلنشق " تيكونيوس"   83 برمتو، ونقصد بذلك القديس "أوغسطُت"

والواقع أن تلك ادلناظرة تعد حدثا بارزا يف تاريخ ادلسيحية يف ادلغرب القدمي، إال 
أن الدوناتيُت مل يكونوا متحمسُت ذلا، وىم الذين مروا بتجارب عديدة سابقة تعاملوا 
فيها مع الكاثوليك ومع السلطة الزمنية، اليت أصدرت يف حقهم قوانُت ومراسيم عديدة. 

ه السياسة التقليدية لن تنطلي عليهم، وىم يعلمون كذلك أن احملافظ الذي وأيقنوا أن ىذ
سيًتأس ادلناظرة كاثوليكي، ومع ذلك قرروا خوض تلك ادلغامرة، خاصة بعد أن طمأهنم 

 ( بأنو سيكون متجردا ونزيها.Marcellinus"ماركيلينوس" )
من تاريخ أول  89 استغرقت ربضَتات ادلناظرة مدة طويلة بلغت حوايل ستة أشهر 

م دعا فيو للمناظرة، إىل تاريخ 133جانفي 39مرسوم أصدره احملافظ "ماركيلينوس" يف 
هبدف ضبل الدوناتيُت -حاول احملافظ اإلمرباطوري  (90)م. 133جوان 3انعقادىا يف 

التملق للمنشقُت، فوعدىم بإعادة الكنائس -على ادلشاركة يف جلسات ىذه ادلناظرة 
 (93) كل األساقفة الذين يبدون رغبتهم للمشاركة يف مناظرة قرطاجة.وادلمتلكات إىل  

( الزعيم Primianusيبدو أن احملافظ صلح يف مسعاه، ذلك أن"بردييانوس" )
الدونايت ادلعروف بتشدده، زبلى عن عناده ودعا يف رسالة وجهها اىل كل األساقفة 

يظهر أن ىناك تقارب بُت شلثلي ادلقاطعات الكنسية   الدوناتيُت للمشاركة يف ادلناظرة.
( أي مندويب الكنيستُت الكاثوليكية والدوناتية 3ادلمثلة يف مناظرة قرطاجة )خريطة رقم 

 م دبدينة قرطاجة.133جوان سنة 3يف  (93)يف ىذا ادلؤسبر، الذي افتتح أشغالو 
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م. 133قرطاجة سنة : ادلقاطعات الكنسية ادلمثلة يف مناظرة 3خريطة رقم 

 )ترصبة الباحث(
 Morizot (P.), Nasraoui (A.), A propos des -    نقال عن:

ruines de la vallée de Mellagou (Aurès, Algérie). Les 
vestiges chrétiens de Baïnou et la mosaïque découverte à 

, 145e année, n°2, 2001, (pp. C.R.A.I. ,Bouzouamel
877-892.), p.887. 
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 (93) ويشَت "أوغسطُت" يف كتابو:" ملخص زلضر ادلناظرة مع الدوناتيُت"
(Bevicus collationis cum Donatistis أن ادلؤسبر ترأسو السيناتور )

احملكمة  ( دبساعدة فريق من احملضرين القضائيُت وكتابMarcellinus"ماركيلينوس" )
(Notarii( ومندويب )Actores الكنيستُت ) الدوناتية والكاثوليكية. واستغرقت

 وكانت م( بإدانة صرحية للدوناتية. 133جوان  8-3ثالثة جلسات ) (91)ادلؤسبر أشغال
إدانة نظرية مبدئيا، حيث سارع احملافظ اإلمرباطوري "ماركيلينوس" بأمر من اإلمرباطور 

م 133سنة جوان  33"ىونوريوس" إىل إصدار مرسوم حظر وإلغاء الدوناتية رمسيا يف 
حاول الدوناتيون استعمال صبيع الطرق لتأخَت وقد  (93) ونشر ىذا ادلرسوم يف قرطاجة.

التصريح باحلكم، كتحرير مقاالت النقد، وخطب الوعظ، وشنوا ضبلة ضد الكاثوليك 
 (93) وضد رئيس ادلؤسبر "ماركيلينوس" الذي اهتموه باالرتشاء والتحيز واحملاباة.

لبالد ادلغرب ساىم بشكل غَت مباشر، يف إنقاذ ما  93الوندايل يبدو أن الغزو 
تبقى من الدوناتية، وإضعاف أكرب أعداء االنشقاق الدونايت وىي السلطة الرومانية اليت 
بدأت تفقد مقاطعاهتا اإلفريقية شيئا فشيئا من جهة، وتعرض الكنيسة الكاثوليكية 

 بدورىا لالضطهاد الوندايل من جهة ثانية.
 

 تمـــــــة: خا
استطاعت احلركة الدوناتية أن توسع رقعتها، إذ تعدت حدود نوميديا إىل   

الربوقنصلية وبيزاكينا والطرابلسية شرقا، وادلوريطانيتُت غربا، واستفادت من ظروف تلك 
، فقد الفًتة ووقفت الند للند مع الكاثوليكية. لكنها انفردت بالسيطرة على نوميديا

-مدينة ىيبو مثل- ننذاك–اكتسحت وملكت قلوب الناس يف ادلراكز احلضرية الكربى 
"عنابة" ومدينة بغاي معقل الدوناتية، إىل درجة أن األسقف الدونايت ال جيد  رجييوس



مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   

 285  13العدد 

 

خصوما يف بعض ادلناطق. وكانت الكنيسة الدوناتية تتقدم كل سنة خبطوة، والكنيسة 
حىت كادت منطقة ادلغرب القدمي أن تكون دوناتية حبتة قبل  الكاثوليكية تًتاجع خطوات

 دخول القديس أوغسطُت ساحة ادلواجهة.
م، بعد 398االنشقاق الدونايت اختفى من التاريخ بصورة هنائية يف سنة  إال أن

ثالثة قرون من الوجود وادلقاومة. إن ىذا االختفاء ادلفاجئ يف أواخر القرن السادس 
  سببُت رئيسيُت: ادليالدي يعود إىل

مل يذكر الدوناتيُت والدوناتية يف مراسالتو  (98) أوال: أن البابا "غريغوار األكرب"
م. وديكن أن 301خالل الست سنوات األخَتة من فًتتو البابوية اليت انتهت يف سنة 

 ادليالدي. نفًتض أن ادلنشقُت ىدأوا نوعا ما خالل السنوات األخَتة من القرن السادس
م ىل  398م إىل سنة 390ثانيا: إذا كنا صلهل خالل الفًتة ادلمتدة من سنة 

كان ادلنشقُت أكثر نشاطا وجرأة وهتديدا، رغم أهنم وإىل بداية القرن السابع ادليالدي  
كانوا يسيطرون على جزء واسع من نوميديا، فإن مل تصلنا أخبارىم بعد ىذه الفًتة فألن 

 عنهم أو ذباىلتهم.ادلصادر التارخيية مل تتحدث 
يبدو أن االنشقاق الدونايت استمر مدة أطول يف بعض ادلناطق، فقد وجد 
الفاربون ادلسلمون األوائل عند دخوذلم األرض اإلفريقية يف منتصف القرن السابع 
ادليالدي بعض اجلماعات والطوائف اليت ال زالت وفية لكنيسة دوناتوس يف بالد ادلغرب 

 القدمي. 
 : الهوامش

1) Traditores من الفعل الالتيٍت :  :Trado (Transdo), didi, ditum, 
ere  دبعٍت "سلم إىل" أي عملية تسليم الكتب ادلقدسة إىل السلطة ادلضطهدة وقد عرفت يف

 Félix Gaffiot, Dictionnaire -(.Traditorو"ادلسلم" ) Traditioالنصوص بـ 
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Abrégé Latin Français, Hachette, Paris, 1936, p. 657.                  
                                                            

2) Monceaux (P.), Histoire Littéraire de l’Afrique chrétienne 
depuis les origines Jusqu’a l’invasion arabe, t. I, Ernest Leroux, 
Paris, 1902, IV, p.193 ; Brisson (J.P.), Autonomisme et 
Christianisme dans l’Afrique Romaine, Paris, de Boccard, 1958, 

p.123.                                                                              
3) , M.E.F.R.A.»,  le Dossier du Donatisme Duchesne (L.), « -

X, 1890, pp. 589- 650. 
( ولد يف إفريقيا، كان أسقف مدينة ميالف النوميدية )ميلة م383-م 330أوبطاتوس ادليلي، ) (4

كلم مشال غرب قسنطينة(، خالل القرن الرابع ادليالدي، من أشهر أحبار زمانو،   30 بعد حاليا على
 De Schismate" :دافع عن الكنيسة الكاثوليكية ضد الدوناتيُت، من أبرز مؤلفاتو

Donatistarum  م. 383" تويف حوايل    - Bouillet (M.N.), Dictionnaire 
Universel d’Histoire et de Géographie, Paris, , 1878, p.1383.     

                                                                                           
( ثاين أسقف دونايت، خلف دوناتوس األكرب على رأس Parmenianusبارمينيانوس، ) (5

م( ألف كتابا ضد الكنيسة الكاثوليكية يرجح أنو  393-355الكنيسة الدوناتية وأبرشية قرطاجة )
-".Adversus Ecclésiam Traditorumكان بعنوان: ضد كنيسة ادلتخاذلُت 

Monceaux (P.) , H.L.A.C., V, pp.241-263.    
6) -Duchesne (L.), Op, cit., p. 62.    
7) Lapsi من الفعل الالتيٍت ، ( :Labor, Lapsus Sum ويعٍت "الذين أخطأوا" أو "الذين )

                                  .Félix Gaffiot, Op.cit., pp. 353, 357 -سقطوا".
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8)  - Brisson (J.P.), Op.cit, pp. 70- 71, 156.                 
                                                                

خالفات حادة بُت ادلسيحيُت يف ادلغرب القدمي، وذلك بعد  سببت ىذه االضطهادت (9
 ,Warmington (B.H.)- مDécius( "319-330.)اضطهادات اإلمرباطور دكيوس "

The North African provinces from Dioclétian to the Vandal 
conquest, Cambridge, 1954, p.78.                                                

                                                          
، مدينة صغَتة يف حوض هنر اجملردة، ىي  Abitina/ Avitina/ Abithina، تينايأب (11

 Beschaouch (A.), « Sur -خرائب "شهود الباطن" حاليا قرب مدينة رلاز الباب بتونس،
;  266 -, pp. 255., 1976C.R.A.I»,  la localisation d’Abitina…

Toulotte (Mgr.), Géographie de l’Afrique Chrétienne, 
Numidie, Typographie Oberthur, Rennes-Paris, 1892, pp. 
108- 108.                                                                                       

                                
11) - Allard (P.), la persécution de Dioclétien et le triomphe de 

l’église, Victor Lecoffre, Paris, 1900, t. I, IV, pp.261-273.          
                                                                                                       

                
12)  - Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, pp. 12- 13, V, p. 

4.                                                                  
، أسقف قرطاجة يف بداية القرن الرابع ادليالدي، ذكره أوبطا (Mensurius) مونسوريوس  (13

( بعدم تسليم Maxentiusادليلي والقديس أوغسطُت، وقد اهتمو اإلمرباطور ماكسينتيوس )
( ولكي يربئ ساحتو لىب دعوة اإلمرباطور بزيارة روما، و تويف يف طريق Félixالكاىن فليكس )

      .Toulotte (Mgr.), Op.cit, p. 84-م.333عودتو من روما سنة 
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14) Optat (St.), I, 13- 14, d’après Monceaux (P.), H.L.A.C., 
IV, p. 13.                                           

، أحد األساقفة الذين طعنوا يف انتخاب كايكيليانوس أسقف قرطاجة، وعينوا سيلفانوس  (15
   .  ( Donatus le grand) الذي خلفو دوناتوس األكرب Majorinusمكانو ماجورينوس 

                            -Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 28. 
16) -Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 13.                               

                                                                    
17)  -Optat (St.), I, p 17.                                                  

                                                                  
18) -Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 17. 
19)                                                                    -Monceaux 

(P.), H.L.A.C., IV, p. 14.              
21) -Brisson (J.P.), Op.cit, pp. 126-127 ; Raynal (D.), 
., C.T»,  Culte des martyres et propagande Donatiste à Upenna «

t. XXI, n° 81- 82, 1973, pp. 46- 47.                                            
                

(: ىي مدينة صغَتة رلاورة دلدينة قرطاجة تعرف حاليا باسم Abthugni) أبتوكنيخرائب   (21
 ,Mesnage (J.P.) - .( جنوب مدينة زغوان بتونسHr.Es-Souar"ىنشَت السوار" )

l’Afrique chrétienne, Ruines Antiques et évêchés, Paris, Ernest 
Leroux, 1912, P.277.                                                                     

                                                          
22) Jacques-Paul (Dir.), Pluquet (l’abbé), Dictionnaire des 

Hérésies, des erreurs et des schismes, t. I., Ateliers catholiques, 
Paris, 1847, pp. 646- 647.      
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23) - Mourre (M.), Dictionnaire encyclopédique d’histoire, 
Bordas, 1978, p.1408.                            

، انتخب أسقفا دلدينة قرطاجة (: أسقف دونايت اشتهر باخلطابةMajorinus) ماجورينوس  (24
 Dictionnaire des - م.333أكتوبر  3بعد إدانة كايكيليانوس، ويرجح أنو مات يف 

Hérésies, p. 648 ; Optat (St.), I, 19.       
25) - Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 19.                              

                                                           
26) - Gsell (S.), l’Algérie dans l’Antiquité, Adolphe Jourdan, 

Alger, 1903, p. 113.                         
27)  - Optat (St.), I, 19- 20.                                                      

                                                                
28) - Optat (St.), I, 18- 19.   
(، امرأة قرطاجية من أصول أسبانية، وحسب ما ذكره أوبطا Lucilla) لوسيال""  لوكيال  (29

ادليلي فإن سبب اخلالف بينها وبُت كايكليانوس يعود إىل غضب لوكيال من مطران قرطاجة، اليت مل 
 ,Monceaux (P.) - تتقبل نصائحو بعدم تقبيل عظم بشري تعتقد أنو لشهيد.

H.L.A.C., IV, pp. 15- 16.  
31) - Optat (St.), I, 18- 19.                                                       

                                                          
31) -Augustin (St.), Cont. Epist. Parmen., 43, 6, 17; Contra 

Cresconium, III, 28- 29.                     
32)  - Martroye (F.), « une tentative de révolution, sociale en 

., T.32, 1904, p. R.Q.H»,  CirconcellionsAfrique, Donatistes et 
361.                                                                                          
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م أن ىناك 133(، أكد الدوناتيون يف مناظرة قرطاجة سنة Donatus: )دوناتوس   (33
من  Donatus Casae Nigraeشخصُت يدعيان دوناتوس، األول دوناتوس "الديار السوداء" 

)قرب خنشلة حاليا( بنوميديا، وىو الذي صدر يف حقو أول حكم ضد  Bagaiمدينة بغاي 
الزعيم الدونايت دوناتوس "األكرب" ادلعروف بالقرطاجي م، والثاين 333الدوناتية يف رلمع روما سنة 

 ,Martroye (F.) -م333يف سنة  سنة إىل أن تويف 10لذي نظم وقاد الكنيسة الدوناتية مدة ا
une tentative de revolution sociale ,  Op.cit., p. 368.         لكن بعض

- بريصون ومونصو: م ومنهمادلؤرخُت احملدثُت يتفقون على شخص واحد حيمل ىذا االس
Monceaux (P.), « les premiers temps du donatisme et la 

;  , n° 1, 1916, p.50C.R.A.I.», in      Question des deux Donat
Brisson (J.P.), Autonomisme et christianisme, p. 237.                  

                             
34)                                   - Optat(St.), III, 3.                                 

                                                         
35) - Augustin (St.), Epist., 88, 2.                
36) - Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p.20.                 
م( وخلفو 310-م333كايكيليانوس على رأس أسقفية قرطاجة إىل غاية وفاتو سنة )ظل    (37

 Maier (J.L.), l’épiscopat-م(313-م313)الذي تويف حوايل سنة  Rufus"روفوس" 
de l’Afrique Romaine, Vandale et   Byzantine, Bibliothéca 
Helvetica Romana, XI, Institut Suisse de Rome, 1973, p. 95, 

453.                                                          
38) -Lancel (S.), Actes de la Conférence de Carthage en 411, 

T. I : Introduction, S.C., n° 194, Paris, 1972, pp. 9- 25.            
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من الشخصيات اليت كان ذلا تأثَت على الفكر ادلسيحي، الفقيو الدونايت "تيكونيوس"   (39
Tyconius  الذي انفصل عن الدوناتيُت، لكنو مل يلتحق بالكاثوليك، والذي كان لو تأثَت كبَت

 ,Congar (Y.), Note complémentaire n° 10 - أوغسطُت.لى ع
                721.    -718 .., 28, pB.A»,  Parmenianus et Tyconius «

                                                             
41) ; Brisson (J.P.),  124 -., 28, pp. 80B.ACongar (Y.M.J.),  -

Op.cit, p. 84.                                       
41) - Martroye (F.), la répression du Donatisme et la politique 

religieuse de Constantin et de ses  successeurs en Afrique, 
          p. 392.  ., 1914, M.S.N.A.F  

42) - Cod. Théod., IX, 34, 5.  
، مبعوثان إمرباطوريان أرسلهما اإلمرباطور قسطانتوس وكلفهما بتوزيع ادلؤن بولوس وماكاريوس  (43

م يف ادلغرب القدمي خاصة يف نوميديا معقل الدوناتية حملاولة إقناع الدوناتيُت بالرجوع إىل 313سنة 
             .Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p.34 - الوحدة الدينية الكاثوليكية.

                                                                                                       
                                

44) - Optat (St.), I, 6- 7, III, 9- 10 ; Brisson (J.P.), Op.cit., 
p.292.  
45) - Augustin (St.), Lettres, CV, 2, 9 ; Julien (Ch.A.), 

Histoire de l’Afrique du nord, S.n.e.d., Alger, 1978, p. 217.       
   

46) - Cod. Theod., XVI, 6, 2.  
47) - Optat (St.), III, 4.  
48) - Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 125.  
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49) - Ibid., IV, pp. 35- 36. 
51) -Pallu de Lessert, Fastes des provinces Africaines sous la 

domination Romaine, t. 2, Paris, 1901, p. 243.                           
                                                                                                       

                   
منصب استحدثو اإلمرباطور قسطنطُت الذي عُت عددا من أتباعو يف  (،Conte) الكونت  (51

مهام متنوعة: مالية، عسكرية وإدارية جبانب احلكام والوالة، وكان كونت إفريقيا يعوض الوايل 
(Vicerius .أو يعمل قائدا للجيش ) 

إىل  331(، قديس كاثوليكي، من مواليد روما، عُت بابا من Sylvestre) سلفستير  (52
م أول رلمع 333( سنة Nicéeم، سبيزت فًتة حكمو بنهاية االضطهاد، وانعقاد رلمع نيقية )333

 ,Petit (P.), Histoire Générale de    l’empire Romain, t. I–مسكوين.
le Haut- Empire (27 av. J.C.- 161 ap. J.C.), Paris, 1974, pp.73-

74.   
53) - Optat (St.), III, 4.  
54) - Optat (St.), III, 6; Augustin (St.), Contra. Litter. Petil., II, 

20, 46.  
55) - Passio Marculi, p. 761; d’aprés Monceaux (P.), H. L .A. 

C., IV, pp. 335- 336. . 
 Cayrel (P.), « une basilique - عن مطابقة فيجيزيال مع قصر الكلب أنظر: (56

., LI, 1934, p.114; Duval M.E.F.R »,      donatiste de Numidie
, R.E.A.»,  u Donatismedossier d (N.), une nouvelle édition du «

n°35, 1989, pp.171-179, (p.174).                                                 
                                                           

57) - Monceaux (P.), H. L .A. C., IV, p. 37.   
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 Dianaمنطقة تبعد عن ديانا )تعٍت الصخرة اجلديدة، وىي  ، (Nova Petra)نوفابًتا   (58
Veteranorum كلم عن صبيالي   33كلم ، وحبوايل   30( زانة حاليا مشال باتنة حبوايل 

Gemellae .القصبات حاليا(، اعتربت مدينة مقدسة لدى الدوناتيُت بعد مقتل ماركولوس( -
Tissot (Ch.), Géographie Comparée de la province Romaine   
d’Afrique, Paris, 1888, II, p. 509 ; Gsell(S.), A.A.A., f.27, n° 3, 
62 ; Ragot (W.), «le Sahara de la province de Constantine », 

                                           1874, p. 228.  -., XVI, 1873R.S.A.C
                                                              

59)  - Birebent (J.), Aquae Romanae, service des antiquités de 
l’Algérie, 1961, pp. 364- 365.              

61) ., B.C.T.HGsell (S.), Notes d’archéologie Algérienne,  -
1899, p. 455 ; Id., A.A.A., f. 28, 171.   

61) - Julien (Ch.A.), Op.cit., p. 217.  
62) - Optat (St.), III, 6 ; Augustin (St.), Cont. Litter. Petil., II, 

20, 46. 
 -Hippoرجيوس ) -(، أسقف كاثوليكي، ترأس رلمع ىيبوAuréliusأوريليوس )  (63

Regius م، وكان خصما عنيدا لألسقف الدونايت بردييانوس 393( "عنابة حاليا" سنة
(Primianusويعترب رلمع ىيبون )  أول رلمع كاثوليكي يًتأسو من بُت اجملامع العشرين اليت شارك

    .Mesnage (J.P.), l’Afrique chrétienne…, p.5 -  ا.فيه
64) - Augustin (St.), Lettres, LXXXVIII ; Julien (Ch. A.), 

Op.cit. p.217.  
65) - Optat (St.), III, 1. 
  33(، )قصر بغاي أو بغاية حاليا، تقع مشال غرب مدينة خنشلة حبوايل Bagai) بغاي  (66

م، تعترب من أكرب معاقل الدوناتية، وقعت هبا 333كلم(، ذكرت كأسقفية يف رلمع قرطاجة سنة 
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م 391م، وانعقد هبا رلمع الربدييانيُت سنة 313معظم أحداث التاريخ الدونايت خاصة معركة سنة 
اتيا إلدانة ماكسيميانوس، ومع ذلك مل يعثر هبا على كنيسة أو بازيليكا،  أسقفا دون 330الذي ضم 

( يف النصف الثاين من القرن الثاين Municipium Romanumكانت بغاي بلدية رومانية )
لوحة  (، وال يف"Itinerario Antoniniمسلك أنطونينوس" ) مل تذكر بغاي يف" ادليالدي.

 Mesnage (J.P.), l’Afrique - (.Table de Peutingerبوتينغر" )
chrétienne, pp. 253- 255 ; Augustin (St.), Epist., LI, 2 ;Cont. 
Epist. Parmen., I, 11, 18 ; Brisson (J.P.), Op.cit., p.226.             

                                                                                                       
                    

زباصم الفريقان الربديياين وادلاكسيمياين الكنائس يف ضبلة فريدة من نوعها، وجلأ كل فريق إىل   (67
والغريب أن الدوناتيُت جلأوا إىل قضاة السلطة الرومانية، حملاولة  السلطة إلنتزاعها من الفريق اآلخر،

التخفيف من حدة القمع الذي كانت تتعرض لو الكنيسة الدوناتية أو إللتماس العقوبات ضد 
    .Augustin (St.), C. Cresc., III, 59-ادلنشقُت عنها.  

68)  -Augustin (St.), Contra Epistulam Parmen, I, 10- 13.  
( بسيط حينما حضر Presbyterكان أوغسطُت خالل ىذه الفًتة رلرد راع كاثوليكي )  (69

م، يف ىذا الوقت بالذات بدأ 393سنة  ( "عنابة حاليا"Hippo- Regius) رلمع ىيبو رجيوس
)مزمور ضد حزب  « Psalmus Contra Partem Donati »ضبلتو ضد الدوناتية بكتابة 

   .Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 61  - دوناتوس(.
71)                    - Augustin (St.), Cont. Epist. Parmen., I, 11, 

18 ; Brisson (J.P.), Op.cit., p.226. 
71) . -Augustin (St.), Contra Epistulam Parmen, I, 10- 13 
72) -Monceaux (P.), H.L.A.C., IV., p. 130 ; Brisson (J.P.), 

Op.cit., pp. 229- 230. 
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وفرت مطالب الربدييانيُت مربرات قانونية حامسة للكاثوليك مسحت ذلم أيضا بالتوجو اىل   (73
احملاكم وادلطالبة بالكنائس، واعتمدت الدعاية الكاثوليكية على إظهار التشابو ادلوجود بُت االنشقاق 

 Augustin (St.), Contra م واالنشقاق الدونايت قبل شبانُت سنة.393ادلاكسيمياين يف سنة 
Cresconium, III, XV, 18; XXV, 28 - 

74)  . Augustin (St.), Epist., XXXIV, 5- 
75) - Augustin (St.), C. Litter. Petil., I, 10, 11 ; C. Cresc., III, 

60, 66 ; Epist., CVIII, 2, 5.  
76) - Augustin (St.), Contra Cresc., III, 49, 54.  
الدوناتيون والدوارون يلقون بأنفسهم من أعلى اجلروف طلبا لإلستشهاد )اإلنتحار كان   (77

 ,.Id - ينتحرون بطرق ثالث: ادلاء والنار واإلرسباء من اجلروف. وكانوا-أوغسطُتحسب -اإلرادي( 
Contra Litter. Petil., II ; XLIX, 114 ; 32 ; XXXI, 37 ; Brisson 
(J.P.), Op.cit., p. 351.                                                                    

                                     
78)  - Martroye (F.), « une tentative de révolution, sociale en 

., T.32, 1904, R.Q.H»,  Afrique, Donatistes et Circoncellions
p.354.                                                                                         

79)  - Monceaux (P.), H.L.A.C., V, p. 4.                       
                                                                     

81)  - Audollent (A.), « Mission Epigraphique en Algérie », 
              ., 1890, p. 526.      .AM.E.F.R 

م، تويف 390يف حوايل  ة، كان أسقفا كاثوليكيا لكنيسة قرطاجGenethlius  جنثليوس  (81
م أسقفا لنفس الكنيسة، وترأس رلمع ىيبون ادلنعقد يف 393م، عُت يف أواخر سنة 393حوايل سنة 

 ; Augustin (St.), Epist., XLIV. 5, 12 ; XXII -م.393أكتوبر  8
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Mesnage (J.P.), l’Afrique Chrétienne…, p. 5.                              
                                                

82) -Martroye (F.), une tentative de révolution sociale, Op.cit, 
p. 387- 388. 

83)  , H.L.A.C., IV, p. 469. (Monceaux (P. -   
84)  - Julien (Ch.A.), Op.cit., pp. 226- 227. 
البشَت، التغَتات االقتصادية واالجتماعية يف ادلغرب أثناء االحتالل الروماين، اجلزائر، م. شنييت   (85

 .300، ص 3981
دفعت ادلساجلة الكالمية مع الدوناتيُت "أوغسطُت" إىل إعادة التفكَت يف مشكل الكنيسة  (86

عن ىذا اجلانب الالىويت ديكن الرجوع إىل ادلقدمة اليت وضعها "كونغار" لكتاب  واألسرار.
 .Brisson (J.P.), Op.cit., p. 84- "أوغسطُت" عن الدوناتية.

من الشخصيات الدوناتية اليت كان ذلا تأثَت  Tyconiusيعد الفقيو الدونايت "تيكونيوس"  (87
الدوناتيُت، لكنو مل يلتحق بالكاثوليك، والذي كان على الفكر الالىويت ادلسيحي، الذي انفصل عن 
 Congar (Y.M.J.), Note -لو تأثَت على القديس " أوغسطُت".

., 28, B.A»,  Parmenianus et Tyconius complémentaire n° 10, «
p. 718.                                         

 3م إىل 133جانفي  39ماركيلينوس" يف تبدأ ىذه ادلدة من صدور ادلرسوم الذي أعلنو "  (88
م تاريخ انعقاد ادلناظرة، وكانت ىذه الفًتة حافلة باألحداث: كتعيُت مساعدي رئيس 133جوان 

ادلؤسبر، واستقبال الوفود ادلشاركة، وانتخاب ادلندوبُت، وتوجيو العرائض والرسائل إىل احملافظ 
فة الدوناتيُت قرطاجة يف موكب رمسي، كما ماي دخل األساق 38اإلمرباطوري "ماركيلينوس". ويف
حيدد فيو مكان انعقاد  ماي أصدر"ماركيليونس" مرسوم ثان 30 حضر األساقفة الكاثوليك، ويف

ماي اجتمع األساقفة الدوناتيُت وحرروا عريضة  33ادلؤسبر وتارخيو واإلجراءات ادلتعلقة بادلناظرة، ويف 
سوم الثاين تضمنت بعض التحفظات، مث انتخبوا مندوبيهم أرسلت إىل رئيس ادلؤسبر إجابة على ادلر 

 ,Augustin (St.), Brevic. Collat., I, 3 -(.  Mandatumوأبلغوىم التعليمات )
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4, 5, 7; II, 3; Epist., CXXVIII, 2.                                                 
                                                                    

89) Augustin (St.), Brevic. Collat., I, 1. 
91) Augustin (St.), Brevic. Collat., I, 2; II, 3. 
 Thermaeباسم ) انعقد ادلؤسبر يف قاعة واسعة وفاخرة يف مدينة قرطاجة تعرف  (91

Gargilianae .ويبدو من امسها أهنا كانت منطقة غنية باحلمامات ادلعدنية )                      
                           14.  - Augustin (St.), Brevic. Collat.,, I,  

" طويال، فقد دلا كان زلضر مناظرة قرطاجة الذي كتب وقائعو قاضي ادلؤسبر "ماركيلينوس  (92
سهر أوغسطُت على تلخيصو لتسهيل قراءتو وتوجيو الرأي العام، ويعد الكتاب مصدرا ىاما دلعرفة 

 م.   133وقائع جلسات ادلؤسبر. وقد كتبو بعد انتهاء ادلناظرة يف سنة 
م( يف 133جوان  8-3دار نقاش حاد بُت الكاثوليك والدوناتيُت استمر مدة شبانية أيام )  (93

صحة أو بطالن التهم ادلوجهة إىل -أ اآليت:ت وتتلخص أىم زلاور ىذا النقاش يف ثالث جلسا
األساقفة الكاثوليك واليت تتعلق بالتخاذل والضعف أثناء فًتة اإلضطهادات الكربى يف عهد 

م وقضية االرتداد وتسليم الكتب واألواين ادلقدسة. 303-301( Dioclétianusديوكليتيانوس )
احتجاج -جة احلقيقية؟ ىل ىي الكنيسة الدوناتية أو الكنيسة الكاثوليكية؟ أين توجد الكنيس-ب

احتجاج شلثلي الكنيسة الدوناتية على -دشلثلي الكنيسة الدوناتية على اضطهاد السلطة الزمنية ذلم. 
 Actes de la conférence -العرائض اليت تقدم هبا الكاثوليك ودعم السلطة السياسية ذلم. 

de Carthage en 411, édition de Serge Lancel, Tome III, Paris, 
Sources chrétiennes, 1972-1975, pp.929, 997.                             

                                                                                                                                                             
94) - Augustin (St.), Brevic. Collat., III, 2, 2.  
95) Augustin (St.), Epist., CXLI1, 12; Brevic. Collat., III, 18, 

36. . 
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" وىو اسم قرية Vendelأو "   "Wendes، اسم مشتق من "Vandali الوندال  (96
ما ذكره كورتوا. وىم شعب جرماين كان  للوندال حسبأوبالند قد تكون ادلوطن األصلي سويدية يف 

يف بولونيا حاليا، على ضفاف حبر  (Oder)واألودر  (Vistule)يسكن ما بُت هنري الفستوال
 .Evagre, Histoire Ecclésiastique, trad. M -البلطيق خالل القرن الثاين ادليالد. 

Cousin, Paris, 1686, IV, 16 ; Courtois (Chr.), les Vandales et 
l’Afrique, Paris, 1955, pp.15-19.      

م، حينما غزا 390ولد يف روما، انتخب بابا سنة  (م301-م310، )األكبر غريغوار (97
اللومبارديون إيطاليا وقيع اتفاقية مشرفة معهم وتنصَت بعضهم، ساىم يف إلغاء الرق، واىتداء بريطانيا 
واألريوسيُت، اهتم حبرق الكتب ادلدنسة ومعابد الوثنيُت، ترك العديد من الكتابات، ادلتعلقة بطقوس 

               .Dict. Univ. Hist. Géo, p.792 - وشعائر العبادة يف الديانة ادلسيحية.
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 م ومواقفو منها8887-8885محن الجزائر في عهد الداي  عمر 

 جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس.قسم التاريخ/ / عطية محمدأ/

attiam325@gmail.com 

 :ملخص المقال

يعد القرن التاسع عشر ميالدي من أدق و اخطر مراحل احلكم العثماين يف  
اجلزائر، و لعل عهد الداي عمر واحدا من تلك العهود اليت توالت فيها احملن على االيالة 

لييب اليت كانت تسًتد أنفاسها و اعظم ادلخاطر اليت واجهها الداي  ذلك التكالب الص
للنيل من سيادة اجلزائر و اهناء سيطرهتا  اليت فاقت قرون من الزمن على احلوض الغريب 
للمتوسط، و كشفت العدو من الصديق فادلساندة العثمانية و الطرابلسية و حىت ادلغربية  

 كانت حاضرة.

the study's summary 

 The nineteenth century is considered to be one of the 
most accurate and dangerous stages during the Ottoman Era in 
Algeria. Dey  Omar's Era is one of them where the Regency 
suffered from many adversities while it was recovering its 
breath.                                                                                                                                                                                                
the greatest danger that Regency faced was the Crusader 
Aggression to undermine Algeria's sovereign and make an end 
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to its domination in 
the  Western Mediterranean that lasted for centuries. These 
events revealed friend from foe, Algeria gained support from 
Ottomans,Tripoli, as well as Morocco. 

من أولئك احلكام احملظوظُت الذين تعاقبوا على حكم ايالة  عمر باشا مل يكن مقدمة:
 أيضار االوضاع السياسية والعسكرية ويف زمن الرخاء االقتصادي اجلزائر يف زمن استقرا

أكثر من أمواج البحر  مورىا مضطربةفقد تقلد الرجل حكم  البالد بعد أن أصبحت أ
على الرغم من أن سلفو احلاج  يزيد العاتية، وبالكاد ربكم فيها مدة سنتُت كاملتُت أو

الذي كان وىو  ستة سنواتبقي على رأس السلطة   (م1815 -1809) علي باشا
 نا لالستقصاء عن شخصيةالذي دفع الشيء ،لقب بالنمر دلمارسة سلطتو بكل قسوةي

ألوضاع الداخلية باشا؟ و إىل اي مدى صلح يف زبطي اعمر  عمر. فمن يكون  الداي
 ؟ادلتفاقمة لتحديات اخلارجيةالتصدي لادلتهالكة أصال و 

 :حياتو قبل توليو الحكم -أوال

، أو دراسات اكادديية تثمن امسوالداي عمر باشا دبذكرات زبلد  مل حيض 
رلهوداتو، يف الوقت الذي أصلزت فيو حبوث مطولة عن سَتة كم من واحد من أولئك 

وكل ما عثرنا عليو عن أصلو و حياتو  اجلزائر،الدايات أو من سبقهم شلن حكم إيالة 
 -1816)وليام شالر  كي يف اجلزائرالقنصل األمريتلك ادلعلومات ادلقتضبة اليت ذكرىا 

أن ما أدىل بو يوضح جانبا من على الرغم من هتكمو على حكام اجلزائر إال  ،(م1824
 .ية الدايشخص

 مولده ونشأتو: -8

حيث ) على االرجح تكون قرب اليونان(يعود أصل عمر آغا إىل جزيرة ميتلُت  
أربيعُت عاما،  و عمره ثالثة و على أساس أنو تقلد ادلنصبم 1770ولد هبا، حوايل عام 
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، قوي البنية نشيط احلركة مجيل ادلظهر أمسر يتميز بقامة طويلةومن مالمح شخصيتو أنو 
، وفد إىل اجلزائر وعمره ثالثة ادلخضب بالبياض كثيف اللحية وشديد سواد الشعر  اللون

الشرق،  يشغل منصب اخلزناجي يف بايليك و ثالثُت عاما رفقة أخيو الذي استطاع أن
شكوك   نتيجة مت الفتك بأخيوأن وحلسن حظو كان قد صلا من زلاولة اغتيال بعد 

ظهور  يف ، ويعود الفضلم(1808 -1805) من طرف الداي أمحدحامت حولو 
الذي عينو يف منصب اآلغا، وعليو فقد سطع صلمو  شخصيتو إىل الداي احلاج علي

قبل  كقائد للجيش  ردينة اجلزائعندما سبكن من التصدي ذلجوم باي الغرب على م
 .1سنوات

حدى رسائلو اليت يف إ (P- Devalدوفال ) َتبيقنصل فرنسا  ويقول عنو 
م ما يلي" يبدو أن عمر باشا 1816مارس 16تاريخهبا إىل وزير خارجية دولتو، ببعث 

مفكرة، وطبعو عنيف غَت أنو عادل، وقد ازبذ موقفا قاسيا ضد  يتمتع بشخصية ىادئة و
ين حارهبم بنجاح منذ سنوات على رأس االنكشاريُت. إن ىذا األمَت قد حول العرب الذ

طة الًتكي، ويبدو أن حكومتو على تفاىم مطلق مع ذباه الناس مجيعا إىل مركز السلا
 القنصل االمريكي. و الوصف يتطابق مع وصف 2.احلكومة العثمانية"

و آغا الفرسان،  يشغل منصب ر منصب الدايليكية، كانعمالداي عندما توىل  
بذلك ادلظهر الذي كان خيرج اي عمر الد و كان. 3حزم و مهة كبَتتُت اتصف بأنو ذوقد 

م( كان قد خلف 1815 -1808) يروق للقناصل االوربيُت ألن سلفو احلاج علي باشا
  .4القسوة و الطغيانورائو حسب القناصل دائما ذكريات مليئة ب

و  إذا كان ىناك ما يزعجو وىو على العكس منو فالقناصل كانوا يرتاحون يف حضرتو، إال
ومهما يكن من أمر فان نستنتج من خالل التقارير ادلتوفرة عن فًتة حكم   .يعكر مزاجو

الداي عمر أنو مل يكن متغطرسا و ال حيب الرمسيات كثَتا بل كان متواضعا جدا و لكن 
تو و مل بادلقابل مل يكن سهل ادلنال أو التأير و يعد منوذجا الي حاكم متبصر بأمور دول

تشغلو امور أخرى عن ادارة البالد كجمع االموال فضال على أنو مل يكن مسرفا  يف 
 القتل دبجرد الشبهة. 
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 :طريقة وصولو إلى منصب الداي -2 

 اجلزائر و ىذا ما كلو عزم على اعتالء منصب الداي يف  كان غا يروى أن عمر آ 
مصر على منت ادلركب نفسو و اتفقا  اىلمعا اسر بو حملمد علي باشا عندما قدما االثنان 

وعليو بقي زلمد علي يف مصر   ،على ان يفًتقا لكي ال يصطدما و حيققا ما يصبوان اليو
 اما عمر 

يف قتل احلاج علي طموحات عمر آغا فإن  ومهما يكن من أمر ،5اجلزائر انتقل إىلفقد 
 70ه ثار ضدأن م حبمامو بعد 23/03/1815ه/ 1230 الثاينربيع  11يوم 

إىل  احلكموبعده أسند  ،6ادلخطط ذلذه العملية كان وزيره عبد اهلل ىوإنكشاريا، و 
عدم يوم أياما فقط حيث اخلزناجي حاجي زلمد الذي بقي يف احلكم أ

 7َت بُت ادلوت أو ادلنصبعلى الرغم من معارضتو لذلك فقد خ   م07/04/1815
 ويشاع أن عمر آغا كان شلن خططوا الغتيال االثنُت معا.

 ،و جديدة رديةرلرد حادثة فق احلاج علي يف حمل تكن حادثة االغتيال ىذه   
ذلك من خالل  ، يظهرالسلطة بكل تعسف و قسوة فعلى ما يبدو أن الرجل كان ديارس

م( إىل السلطان 1817-1811الرسالة اليت بعث هبا وزير احلربية العثمانية زلمد خسرو)
ا الشخص واليا العثماين زلمود الثاين خيربه فيها عن احلاج علي بقولو" منذ أن أصبح ىذ

 مع ادلسيحيُت حبيث أن الصداقة قد ربولت إىل نزاعات و ملعلى اجلزائر، تعددت ادلظا
وىكذا صلد أن خلفو زلمد حاجي اخلزناجي مل يكن من البداية قادرا على  .8"مهامجات

فضال على أنو كان يعلم منذ البداية  تناعاقتسيَت أمور اإليالة لكرب سنو و عدم قبوذلا عن 
 .9مصَته مسبقا

  :ومواقفو انجازاتو -ثانيا

الباب العايل، دلا ذبنيو كومة د اعتالء الداي منصبو حاول توثيق صالتو حبعب 
كما   دىذه العالقة من فوائد على صعيد استمراره يف ادلنصب و جلب اعداد من اجلن

 . جرت العادة
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 توطيد عالقاتو مع الباب العالي: -8

مع الباب العايل على االستعداد الفرنسي تكلم عنو القنصل يدل التفاىم الذي  
مهما كلف األمر وىذا  داي بشأن تنفيذ أوامر سلطة السلطان العثماينالذي أبداه ال

نتيجة ما اصبح يهدد  10ذخائرو ادلاسة ألعداد من اجلند و كذا االسلحة احلربية والحلاجت
، خاصة وأن األوضاع يف أوربا مل تكن على ما يرام، وأن صداىا أمن واستقرار االيالة

 .سيصل إىل اجلزائر ال زلالة فاحلديث عن أنر البحرية اجلزائرية مل يعد خيفى على أحد

 

ثمانية يف ىذه الفًتة على أهنا كانت فاترة ينظر الكثَت إىل العالقات اجلزائرية الع 
ية التجنيد اليت كان من خالذلا للغاية، ولكن ىناك أمر جيب أن نوضحو ىو أن عمل

عالقة مع الباب العايل، فكثَتا لاجلند ترتبط ارتباطا وثيقا بنوع م اجلزائر يستجلبون ااكح
ندما تتوتر العالقة بينهما، ما منع السالطُت العثمانيون عملية التجنيد لصاحل اجلزائر ع

 11 بل مت االىتمام هبا كثَتاعملية طيلة ثالث قرون بُت اجلانبُتوظلت ىذه ال

عمر توطيد عالقاتو ودلا كانت اجلزائر حباجة ماسة إىل اجلند فقد حاول الداي  
العايل ففي احدى مراسالتو للسلطان العثماين خبصوص االوامر الشاىانية يقول"  ببالبا

...نعلم حضرة سلطاننا أننا قبلنا كل أمر صادر عنو بكل طاعة، إذ حسب مبادئ ديننا، 
ضلاول دوما ذبنب أي خالف بيننا، ذلك أن األوجاق االنكشاريُت ادلظفرين وعبدكم 

ع، ىم مجيعا رعايا جاللة السلطان. إننا سعداء أن نكون ربت أوامر جاللة ادلتواض
السلطان وليس لنا طريق نسلكو غَت االنصياع لألوامر السلطانية، إن ذلك لواجب علينا 

  12.دفاعا عن ىذا ادلبدأ لفداء أنفسنا و ضلن على استعداد

سياسة الداي كانت تصب يف مصاحل الدولة العثمانية بالدرجة   يالحظ أن  
التجنيد، و ىذا حال الكثَت من احلكام السابقُت فضال على أن من االوىل لكي ال دينع 

تكون ذلم الشرعية  واحلماية الالزمة من لدن السلطان العثماين و ىو عكس ما كان يف 
، فالداي قد تسلح هبذا وحكمفًتة ول على الرغم من ط ،عهد الداي السابق احلاج علي
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، ولكن كثَتا ماانقلب اجلند على الدايات و ح لكي ال جيد متاعب يف ادارة االيالةالسال
حىت على احلكام الذين عينهم السطان بنفسو، ومل جيدوا الشفاعة اليت ربميهم من مغبة 

 .غَت ادلبالُت بأوضاع البالد غضب ىؤالء اجلند العتاة

 :تسيير أمور االيالة دوره في -2

كآغا    قبل توليو منصب الداي عمر آغاخول ادلنصب الذي كان يشغلو  
للفرسان االطالع عن كثب  على أمور اجليش و حىت البحرية، ولعل ىاتُت الركيزتُت 

فضال عن أمور عن االىتمام هبما  وعليو مل يغفلاالساسيتُت مها صمام االمان لإليالة 
 ن مظاىر ذلك نذكر:ومأخرى ال تقل أمهية 

 غزو الجراد: محنة تجاوز  -أ

كان من أبرز ما صادف حكم الداي عمر ىو انتشار اجلراد بأعداد كبَتة جدا،  
حيث  األشجارنتيجة زحفو مث تكاثره، و ىو ما افٌت مساحات كبَتة من ادلزروعات و 

ة يف توزيع سادت بعده موجة من الغالء، وىو ما حاول الداي ذباوزه بسياستو ادلتمثل
دينة ولكنهم صاروا يقتتلون عليو، وبقيت احلالة كذلك حىت حصد دلاخلبز على سكان ا

، ولكن صاحب الرواية مل يذكر 13الناس يف السنة ادلقبلة و زال ىم اجلوع و اجلراد معا.
ن اجلنوب ، ولعل حاذلا مل يكن أمر ادلدن األخرى كوىران و البليدة وقسنطينة ومد

 بأحسن من حال مدينة اجلزائر فالبالء كان عاما ومل يقتصر على ناحية معينة.

 

 

راسل الداي السلطان زلمود الثاين بشأن تزويد اجلزائر بأعداد من  الجيش:تقوية  -ب
لة ياتوى العالقة بُت االاجلند ولكن ىذه العملية كانت تتطلب وقتا كما أهنا زبضع دلس

، ودبا أن الداي كان حيظى بقدر جيد من االحًتام لدى كما أسلفنا  والباب العايل
السلطان، فإن األخَت مل يعارض ىذه العملية، ويذكر أنو مع بداية حكمو أي يف مطلع 
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على مدار  جنديا انكشاريا 1290م كان قد وصل إىل اجلزائر ما يقارب 1815سنة 
إذا ما قورن بفًتات الحقة من ، يالحظ أن ىذا العدد كان كبَتا 14العامُت ادلقبيلن تقريبا

كانت  يتوقف كذلك على حجم االخطار اليت عمر االيالة فيشار أن تضاعف اجملندين
ربدق بااليالة وفًتة حكم الداي عمر كانت كذلك، و العكس بالنسبة خللفو الداي علي 

كشاريُت نلة من االصالحات يف ىذا اجلهاز و ىو التخلص من اجلند االالذي باشر مج
 .15و الفوضى من حُت آلخر اتـــاالضطراب ونحيدث واشلن كان

 :الخزينة مداخيلتنمية  -جـ

د الذي خزينة خاوية، وما كان فيها مل يكن ليسد مرتبات اجلن عمر ورث الداي  
يسهر على محاية االيالة، وقد بعث برسالة يف ىذا الشأن للسلطان العثماين خيربه دبا آلت 

تاوات ما بُت ثالثُت وأربعُت لزمون على دفع ااننا م إليو األوضاع ادلالية يف البالد بقولو"
انكشاري، ففي سالف الزمن كنا ندفع أجورىم دفعة واحدة، ولكن منذ عشر  ألف

كذلك كنا نسدد االجور كل شهرين، أما اليوم   إتاواهتمتمكن من مضاعفة سنوات مل ن
فإن تسديد اتاواهتم يتم مرة واحدة كل أربعة أشهر بالنسبة للبعض وستة أشهر بالنسبة 

 كانت  أن العجز الذي  ، نستنتج16للبعض اآلخر، وقسم ثالث تسدد أجورىم كل سنة"
-1798) مل يكن وليد الساعة بل كان منذ عهد الداي مصطفى باشااخلزينةتعاين منو 

م(، ومل يستطع الداي عمر ذباوز ىذا العجز ألسباب عدة أبرزىا تسلط اليهود 1805
الكة اليت على ذبارة اجلزائر على الرغم من مقتل اليهودي بوشناق يف تلك الظروف احل

 قتل يف الداي مصطفى.

  م:8886وره في التصدي للحملة االنجليزية الهولندية د -3

تأيت احلملة الصليبية ادلشًتكة االصلليزية اذلولندية  كنتيجة دلؤسبر فيينا، فبعد أن   
فهذه االخَتة كانت قد استضافت مؤسبرا  ،رفعت أشغالو كانت زمام االمور بيد أصللًتا

فرنسا و بعض من الدويالت بالعاصمة لندن ضم  دبعيتها كل من دول ىولندا و 
كما   ،االيطالية، بغية تكوين قوة حبرية مشًتكة للقيام بعمل ردعي ضد البحرية ادلغاربية
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قبل أشهر. ولكن العالقة  بالنمسا األوريب أوصى بذلك االصلليزي سيدين مسيث يف ادلؤسبر
كتها يف احللف التنافسية بُت فرنسا و أصللًتا حول الفضاء ادلتوسطي مل تًتكها تبدي مشار 

زية على َتة االصلليطحرية ادلعادية على السادلزمع تشكيلو بل كانت تفضل االعمال الب
و الذي  انذار لداي اجلزائرفيينا خبصوص توجيو مؤسبر ما فشل فيو قادة إن  17.ادلتوسط

كان قادة مؤسبر لندن قد وقعوا يف ادلأزق نفسو،   ،يعد مأزقا حال دون توحيد الكلمة
أي آخر، فقد أمر (  كان لو ر Saint James) ولكن ادللك االصلليزي سان جيمس

(  بالتوجو على رأس االسطول ادللكي ليطلع Lord Exmothاللورد إكسموث )
العثمانية بشمال إفريقيا بقرارات ادلؤسبر ويعمل على ربرير كل  حكام إياالت الدولة

 األسرى ادلسيحيُت ال مسيا منهم االيرلنديُت، حيث حل قبالة 

 .18م1816مدينة اجلزائر شهر مارس 

 

بعد احملادثات كان الداي  قد أطلق عددا من األسرى االيرلنديُت دون مقابل  
، ولكنو يف طريق عودتو عرج على ميناء لع صوب تونس و طرابلس للغرض نفسووبعده أق

وية ىذه ـــــ، حيث مت تسداي خبصوص إلغاء القرصنة و االسًتقاقـــــــاجلزائر ثانية للي ذراع ال
منت سفينة  ة و طلب من الداي ان ربمل ىدية السلطان العثماين علىــــــــالقضي

استعمال القوة بعد نزولو على األرض ولكن  غَت أنو بادلقابل كان دييل إىل  ،19يزيةاصلل
أظهر لو عكس ما توقع فانصرف دبراكبو جانب و يكن شلن خيشون هتديدات األالداي مل 
الداي كان يف موضع قوة، تروي بعض الكتابات بأن  20.غَت مرغوب فيو ضلو بلده

يحها بأن الشروط االوىل اليت اتفق عليها الداي و قائد االسطول كانت من خالل توض
الذي  االمَتال االصلليزي  من خالل موقف ،عايلىي شروط الداي وفقا ألوامر الباب ال
بعد أن  المو عن سلوكو  ،21غَت ادلقبولة اطالقاكان قد اعتذر للداي عن تصرفاتو 

أمر االمَتال  كما أنوي ينم عن تغَت مواقفو و اخاللو بالتزاماتو  الغريب و ادلشُت الذ
وىنا نستشف بأن اللورد إكسموث  .22بضرورة سحب سفن من مرمى ادلدافع اجلزائرية 
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يستطيع الدفاع عن نفسو أو اعتذر خوفا من ربطم اسطولو طادلا أنو مل يكن يف موضع 
 نة و ىو ما ستثبتو االيام القادمة.قصف ادلدي

 بل غضب ادللك جيمس من اكسموثاللورد مل يكن ىذا آخر عهد الداي ب 
النتائج احملققة وطلب من قائد االسطول ضرورة العودة إىل اجلزائر بعد أن وصلتو األنباء 

فضال عن عن تعرض مركز صيد ادلرجان بالشرق اجلزائري ذلجوم من طرف اجلزائريُت، 
وعليو غادر ل االىانات اليت حلقتو من طرف أوربا واهتامو بالعمل دلصاحلو اخلاصة، واب

 مضيق وعند وصولو إىلبقيادة اللورد اكسموث االصلليزي، مرفأ بليموث االسطول احلريب 
الذي  كان على موعد باالسطول اذلولندي (baie de Gibraltarجبل طارق )

 .23(Van de Cabellen)يقوده  االمَتال فان كابالن

وكان يف  م، 1816اوت  27وصل االسطول ادلشًتك إىل ميناء اجلزائر يوم  
أمر الداي بأن يعقد  نيتو ضرب ادلدينة وليس عقد الصلح كما تبينو الوقائع فالقائد

وبينما  24حيمل العلم االبيض وكان ،جبواب واضح يف ظرف ساعة فقطالصلح ويرد عليو 
وضعية القصف، و شلا جيب و ازبذت ادليناء  يف اجتماع تقدمت السفن الداي ووزرائو يف

أن نوضحو ىو موقف الداي عمر من الطلب أنو رفضو سباما قبول الصلح الذي يريده 
 .25االمَتال، وىكذا شرع االعداء يف قصف ادلدينة دون توقف

ولكن   ىم من بدأ بالقصف.ُتر فإن ىناك من يشَت بأن اجلزائريومهما كان األم 
النتيجة كانت واحدة وىي ربطم االسطول اجلزائري عن آخره ، وبعد مرور يوم اضطر 

أقل ما يقال  أمالىا قائد االسطول ادلسيحي، اليت الداي إىل عقد الصلح بالشروط اليت
ولكنو مل يكن يعلم 26و القنصل  عنها بأهنا مهينة ولعل أبرزىا تقدمي االعتذار لألمَتال

فدوغرامون يروي بان  27بأن مؤن اسطول العدو و ذخائره قد نفدت من شدة القصف
نصف مليون بينما القنابل كانت عدد الكرات احلديدة اليت رميت على ادلدينة كانت 

للسلطان كتب الداي عن ىذه ادلاساة اليت حلقت بو و بادلدينة ،  28قنبلة 980تقدر ب
مل ارى مثلها يف حيايت و يف تاريخ لقد كانت معركة حامية الوطيس،  العثماين قائال
مل نرى الراحة  و ثالثة و عشرين دقيقةدامت احدى عشرة ساعة االنسانية، و 
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حقا لقد كانت نكبة تسببت فيها اخلديعة و االفعال الالمسؤولة لالمَتال .29أثناءىا
 االصلليزي.

 ول:إعادة بناء االسط -4

كما أمدهتا طرابلس 30بعد ىذه الرسالة سارع السلطان العثماين بتزويد الداي بسفن 
، ويذكر أنو اشًتى أربعة سفن حربية ومت ذبهيزىا بكل 31الغرب  وادلغرب ببعض ادلراكب 

حربيا يف  يات بناء السفن قائمة ففي ىو االثناء كان قد بٌت مركباما ربتاج، وكانت عمل
كما جلب غواصُت من نابلي لتنقية ادليناء شلا علق بو   احواض السفن ادلخصصة لذلك

و ماىي إال  32و أعاد لو ىيبتو يف ظرف قياسي من رواسب و سللفات احلرب السابقة
، حىت ظهرت سفن اجلزائر ومراكبها يف عرض البحر ادلتوسط تشق عبابوثالثة أشهر 

ولكن 33حيث انطلقت ست سفن من ميناء اجلزائر يف شهر نوفمرب  من السنة نفسها
  الداي عمر كان قد فقد حياتو قبل ألن يراىا كذلك

 عالقاتو الخارجية: -ثالثا

 ليتيد من الدول سواء اجلارة منها كإياعبت عالقات اجلزائر اخلارجية مع العدتش 
و ادلغرب او  دول غرب أوربا ادلتوسطية من فرنسا إىل الدويالت تونس و طرابلس الغرب 

ذلا عالقات بعد جالئها عن وىران  اليت اصبحت منذ فتَتة يسَتةااليطالية فاسبانيا 
مل الداي و مهو تسَت حكمو و احلفاظ على منصبو بل عمل يكن شغل وادلرسى الكبَت، و 

صداقة مع اجلزائر من الدول اليت مت  اليت كانت ذلا على ربط و توثيق صالتو بالدول
 . ذكرىا

 مراسالتو مع فرنسا: -8

نستطيع أن نقول بان فًتة حكم الداي كانت صعبة جدا على صعيد عالقاتو  
بليون إىل احلكم بعد أن فر من جزيرة البا مع فرنسا، حيث تزامن حكمو مع عودة نا

(Elbe)  كانت فقد  ،  34م1815و أزاح حكم عائلة آل بوربون يف غضون مارس
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بُت الداي و نابليون  جلزائري و الفرنسي على مستوى عالىناك مراسالت بُت اجلانبُت ا
كما كانت ىناك مراسالت بُت الداي ووزير االول، مث مع ادللك لويس الثامن عشر  

اخلارجية الفرنسي الدوق دو فيسانس و يليو الربنس دو تلَتاند يف الفًتة ادلمتدة ما بُت 
. وعليو و بالرغم من التغَت اجلذري على 35م02/03/1816و  م29/04/1815

العالقات مل تتأثر بدرجة التغَت الذي كان حيدث يف فرنسا،  راس السلطة الفرنسية اال أن
و ىذا االمر كان من مصلحة الداي حيث انو مل ربدث أي ازمة على صعيد العالقات 
مع ىذه الدولة و بالتايل فقد اتقى شرىا ولن تزعجو كما كانت تشكل خطرا عى حكم 

ه ىل استقرار العالقات يف ىذونستنتج عاملُت أساسيُت اديا ادايات القرن السابع عشر. 
و اليت على  اليت عقدت يف أواخر القرن السابع عشر ة السلم ادلئوي الفًتة أوذلما معاىد

مل تقم فرنسا باستعمال اسلوب القوة مع اجلزائر مرة أخرى، أما  الرغم من انقضائها
ن تداعيات  العامل الثاين و ىو اشتغال فرنسا بالثورة اليت شهدهتا و ما اصلر عن ذلك م

على مستوى القارة االوربية، وعليو مل يكن باستطاعتها التحرك ضد اجلزائر بل رات فيها 
حليفا اسًتاتيجيا ضد االوربُت و تذكرنا احلالة ىذه بأمر ادللك فرنسوا االول الذي كان 
متحالفا مع السلطان العثماين سليمان القانوين اواسط القرن السادس عشر، و فرنسا مل 

يف اجلزائر رلرد حليف بل شلون من الدرجة االوىل باحلبوب  وغَتىا فستعمل جاىدة  ذبد
 للحفاظ على عالقاهتا معها.

يشار إىل أنو كانت ىناك منافسة   و بذكرنا لتموين اجلزائر لفرنسا دبختلف ادلواد  
واذ كبَتة بُت األسرتُت اليهوديتُت أسرة دوران داود و أسرة بكري و بوشناق على االستح

على ذبارة اجلزائر ، و ما كانت تدره من عائدات مالية من خالل الدسائس اليت كانوا 
، لفائدة فرنسا خاصة ولكن مصَتىم كان مأساويا 36يقومون هبا لكسب ود الدايات

ثمن ىم من يف حُت من كان يدفع اللدايات الذين كسبوا صداقتهم أيضا، للغاية مثل ا
األىايل فالضرائب كانت فوق طاقتهم فضال عن فًتات اجلوع رغم توفر اخلَتات من 

 يف بعض األعوام. والثمار  احملاصيل الفالحية 

 :و القضية الجزائرية قرارات مؤتمر فيينا -2
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عندما توىل عمر حكم االيالة كان مؤسبر فيينا الزال قائما وجلساتو مازالت  
م من أن ادلؤسبر مل يكن موجها ضد البحرية ادلغاربية باخلصوص إال أنو تعقد،  وعلى الرغ

ناقش القضية على ىامش جلساتو، ومن أىم تلك التقارير اليت وردت إىل قادة ادلؤسبر 
مذكرة سيدين مسيث الذي بُت فيها االخطار اليت باتت تشكلها القوة البحرية ادلغاربية و 

ذبارة االمم األوربية حسب  ازدىارا عقبة يف طريق لكوهن منها عل اخلصوص اجلزائرية 
زعمو  ويف السياق نفسو أوضح الوسائل و الكيفيات اليت ديكن من خالذلا وضع حد 

  .37وهتدد سالمة التجارة و االمن االوربية دلثل ىذه االعمال اخلارجة عن القانون

نت رلتمعة يف قمة فيينا مل تأخذ وعلى الرغم من أن القوى االوربية اليت كا 
ادلذكرة على زلمل اجلد فإن االنذار الذي كان سيوجو للداي مل ير النور ىو كذلك، ويف 

بحر ادلتوسط كانت إىل حد كبَت ربت  ىذا الصدد جيب أن ننوه بأن  األمور يف ال
تصرف اصللًتا، ألن فرنسا ال زالت تئن ربت احلصار االوريب ادلفروض عليها وعودهتا 
للحياة السياسية االوربية لن تكون كذلك إال بعد دفعها تعويضات احلرب ادلفروضة عليها 

ضررة من االعمال من قبل احللف الرباعي، و ىنا يظهر أن البحرية االصلليزية مل تكن مت
البحرية اجلزائرية أو ادلغاربية، بل على العكس فإن ىذه الدولة و فرنسا حىت كانت يف 
  ىذه الفًتة سعيدتُت سباما برؤية سفن اجلزائر تستويل على سفن الدول االوربية الصغَتة

 .38كادلدن االيطالية و االراضي ادلنخفضة

يؤسف لو أن و مل صلد لو تفسَت ىو حرص االصلليز على احلاق الضرر وشلا   
بالبحرية اجلزائرية حيث صلد أن اجلزائر و حبريتها على مدار الثالثة قرون كانت يف مواجهة 

يستطيعوا النيل  مل و االصلليز االسبان يف البداية مث الفرنسيُت و اخَتا دول مشال أوربا و 
عسكرية بالدرجة االوىل حيسب ذلا كم من حساب، و للتدليل منها بل جعلوا منها دولة 

إىل  1693تؤسر ذلم سفينة واحدة طيلة الفًتة  ادلمتدة من على ما قلنا  فاالصلليز مل 
م ما عدا تلك التصرفات الفردية اليت كان يقوم هبا اجلزائريون دون علم حكومتهم 1815

، 39ألف سفينة ذبارية اصلليزية 25موعو يف حُت كان قراصنة فرنسا قد استولوا على ما رل
حىت االجيال ،طيل جدا بسوء منذ زمن حيارب االصلليز دولة مل تتعرض ذلمفهل يعقل أن 
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أليس حليا هبا  عرك البحرية صلدىا قد انقرضت و بادت عن آخرىا،اليت شهدت تلك ادل
 أن ربارب فرنسا دون توقف لعلها تسًتجع ما فقدتو.

 

 

   

 :اعادة الباستيون للفرنسيين -3

على ارجاع الباستيون إىل فرنسا  عمر محلت الداي  رئيسية ىناك عدة أسباب  
  وامـــــــأع 10كما كان منذ 

حيث كانت العالقات قد  احلملة االصلليزية األخَتة على مدينة اجلزائرفالسبب األول ىو 
أما السبب الثاين فهو وبادلقابل كانت حسنة مع الفرنسيُت، بُت الطرفُت  اتوترت سبام

ألف فرنك  60فقد  سلم الفرنسيُت ادلؤسسة مقابل عجز اخلزينة الذي كان يؤرق الداي 
الل االصلليز للباستيون، لكن ما يؤسف لو أن فرنسي، يضاف إىل ذلك هناية فًتة استغ

يزالون  ينهبون خَتات البالد فهذا اليهودي ايسكودير  رجع للسرقة  اليهود كانوا ال
 .40والسلب ثانية  و حكام اجلزائر يف غفلة

 موقفو من أداءات تونس: -4

ئر طيلة العهد العثماين تقريبا، إال يف ظلت تونس تدفع أداءات مالية خلزينة اجلزا 
احلاالت النادرة اليت كانت فيها القطيعة بُت الطرفُت، وقد كانت ىذه االلتزامات ادلالية  

من ادلتطلبات ادلالية ادلتزايدة خاصة يف ىذه  يدهسدم تتيما وىي زيادة على  ها عليكبَتة 
 20جرة من الزيت، و  250ائر الفًتة احلرجة بالذات، وكان من بُت ما يتم دفعو للجز 

ويف عهد الداي   ،41جرة من الصابون  و اذلدايا ادلختلفة كالربانس  والعطور وغَتىا
يالتُت حلد القطيعة فقرر الباي التونسي عدم دفع ىذه عمر وصلت العالقات بُت اال

االداءات خاصة وأن احلرب بُت الطرفُت قد بلغت الذروة يف عهد الريس محيدو، و كان 
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ن حاول السلطان العثماين دمي ىذه ادلستلزمات، ويف ىذا الشأالداي يصر على ضرورة تق
ان كان قد أرسلو للغرض ذاتو زلمود رأب الصدع بُت االيالتُت الشقيقينت من خالل فرم

وىي عدم االلتزام  ) األموال(حيث بُت موقف الباي التونسي من القضية ادلتنازع عليها
صادر ادلالية اليت كانت قبل فًتة شبو . وعليو فقدت خزينة ايالة اجلزائر مزيدا من ادل42هبا

 قارة و منتظمة.

 موقفو من الشروط االمريكية للصلح: -5

ظلت الواليات ادلتحدة االمريكية تدفع الضرائب و االتاوات ادلالية لدايات  
اجلزائر راسخة يف أذىان  ، يعود ذلك إىل بقاء مكانة43م1795اجلزائر انطالقا من سنة 

االوربيُت واالمريكان على حد سواء، و لكن االخريُت كانوا غَت قادرين على شن محلة 
 .44حت ذلم الفرصة بذلك استطاعوا ضرهباعلى اجلزائر كما كان يفعل االوربيون، و دلا مس

اليت عقدهتا الواليات و م 24 /12/1814(Ghent)تعد معاىدة غانت   
، يف حُت كانت البحرية اجلزائرية اصللًتا ىي البداية الفعلية للحرب اجلزائرية االمريكية

وقد طال حبارهتا التعب و االعياء الشديدين نتيجة عدم  .45منشغلة حبروهبا ضد االوربيُت
الدول ففي كل مرة زبرج دولة من ىذه الدول بأمر جديد تضطر استقرار العالقات مع 

اجلزائر حلرهبا، ونالحظ أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك ىو عدم استقرار زلكام 
اجلزائر يف مناصبهم فًتة طويلة على عكس االوربيُت وىو ما خيلق تغَتا يف اسلوب احلكم 

 دائما.

تكابده من  ة البحرية اجلزائرية و ما كان االمريكان على علم بتضعضع مكان 
تعد من أزىى عهود  الرغم من أنو يف ىذه الفًتة اليت مشقات و حصار غَت معلن على

فضل الريس محيدو الذي اعاد اليها نشاطها ائرية  بفضل اهلل تعاىل أوال مث البحرية اجلز 
دفع الضرائب  آلت إليو االوضاع ىناك فهذه احلرب مل تكن للتخلص من ادلعهود، و ما

عام بل إلعادة القنصل االمريكي للجزائر بعدما طرد من طرف الداي على فحسب 
 .46و ما عليها من أموال عندما امتنعت الو م أ على دفع االتاواتم 1812
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لس الشيوخ على اجلزائر بعد تفويض رل باعالن احلر قررت الواليات ادلتحدة  
( Decatuer) ( و ديكاتورBainbridge) على ذلك، فكلفت القائد بنربيدج

مريكية، وعليو غادر و اجلزائر و عقد صلح بالشروط األالتوجو ضل بصحبة وليام شالر 
، 47م، ودلا كان يعرب مضيق جبل طارق1815االسطول ساحل الو م أ يف غضون ماي 

نوع و ترافقو أخرى و سفينة ثالثة من حيث كان ىناك الريس محيدو على منت فرقاطة 
و خاصة االمريكية يف اطار  يف مهمة أرسلو فيها الداي دلالحقة السفن االجنبيةبريك 

االمريكان بواسطة بوارجهم احلربية الثمانية  دبالحقة الريس  فقاماحلرب بُت الدولتُت،  
يف معركة غَت  48م1815جوان 17شابك معو  حىت قتل الريس بتاريخ محيدو و الت

طريقو إىل االسطول ادلعتدي و أكمل  عدد آخر كما أسر بعض آخرقتل و  متكافئة
ة للداي اليت ما فتئت ادلصائب ربل عليو من كل اجلزائر حيمل ىذه االخبار غَت السار 

 و حدب منذ أن توىل مقاليد احلكم .صوب 

ىذه النكبة اليت حلت باجلزائر كانت كبَتة جدا فالبحرية اجلزائرية اليت فقدت إن   
انتصارات باىرة  ىيبتها منذ زمن بعيد أعاد محيدو ذلا ىذا االمل و ىو الذي طادلا سجل

منذ أنو يروي وليام شالر قنصل امريكا يف اجلزائر و يف ىذا الصدد   .على سفن االعداء
فداي اجلزائر اصبح يتطلب وقتا طويال،يكن ىدة مل اىذه ادلعاىدة فصاعدا أن عقد ادلع

وأن اجلزائريُت قد وافقوا على كل الشروط اليت  يف وضع ال يسمح لو بادلناورة إطالقا
على أن ىذه  ع عن دفع االتاوات يف ادلستقبل،قدمها أولئك و ادلتضمنة اساسا االمتنا 

لى اجلزائر فرضت كذلك على ع فرضتتلقاىا الداي و الشروط اليت التهديدات اليت 
 .49الغرب حكام كل من إياليت تونس و طرابلس

 رفضو التفاوض مع الهولنديين: -6

تزاماهتا ادلالية للجزائر بعقدىا اتفاقية عندما استطاعت الو م ا التخلص من ال 
بالشروط اليت ترضاىا، كانت أوربا ال زالت ربارب نابليون بعد أن فر من منفاه يف جزيرة 
ألبا، ولكن ما لبث ان اهنزم ثانية و يف تلك األثناء كانت قد وصلت دلسامع األوربيُت ما 

فرض  إلعادة ة سعت لاول دو  حيث كان ذلك مشجعا ذلم، و أألمريكانأقدم عليو 
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شروطها على اجلزائر ىي ىولندا، ولكن الداي عمر رفض اعادة التوقيع عل االتفاقية 
وىكذا   ، 50القددية  شرط دفع اذلولنديُت ما عليهم من ضرائب متأخرة ما مل يتم دفعها

  .من عبئ دفع االموال ذلاو التخلص  كانت ىذه الدولة متحمسة لضرب اجلزائر

 وفاتو: -رابعا

يذكر أنو بعد الكارثة اليت حلت دبدينة اجلزائر عقب القصف االصلليزي  
اذلولندي، بلغت القلوب احلناجر لدى افراد اجليش و عامة اىايل مدينة اجلزائر، و على 

ة ماثلة يف صورهتا بقياحملنة و لو مؤقتا  غَت ان الرغم من أن الداي استطاع ذباوز تلك 
وزير م على يد 1815فقد تعرض حملاولة اغتيال اواخر عام أذىان طائفة اجلند، و عليو 

 ولكن  اندالع الثورة دبدينة   51البحرية اليت تقلدىا مكافاة على اغتيالو للداي السابق

 

م خنقا يف القصر دون 1817 سبتمرب08اجلزائر من طرف ىؤالء اجلند كلفو حياتو يوم 
 . 52رمقاومة تذك

ان ادلتتبع لألحداث اليت وقعت يف عهد الداي عمر سيجدىا حتما أحداثا  خاتمة:
، فضال على أن موقفو مل يكن لوحده بل كان هنا مل ربدث بسببوعظيمة للغاية، كما أ

دم عليو، بل األكثر من ذلك أن سياستو زبطت بسرعة كبَتة يشاور وزرائو فيما ىو مق
ي أنو مل يستفد من لتك احملن الشاقة، و مل تًتك ذلا رلاال للبقاء، وما يؤخذ على الدا

قبل تقلده االخطاء اليت ارتكبها أسالفو على الرغم من بقائو يف اجلزائر مدة طويلة 
فهل استقرار أمور االيالة يف عهد  ها.و كان على دراية كبَتة خببايا احلكم فيادلنصب 

الدايُت الذين حكما بعده كانت نتيجة رباشي ما وقع ىو فيو، فعلى االقل أهنما مل يلقيا 
 الذي القاه ىو. ادلصَت نفسو
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 في أخطاء المؤرخين من منظور خلدوني
 بوبكر بلقايد/ تلمسانجامعة  / شعيب مڤنونيف  /أ.د

Throughout the historians errors from the Khaldunian 
perspective  

Pr. Chaib Megnounif Tlemcen University /Algeria 
 

 الملخص
اإلسالم، بوصفه انعكاسا  دلّا تعّددت ادلراحل اليت اجتازها التأليف التارؼلي يف

دلسرية تطور احلضارة اإلسالمية، وحني متكن ابن خلدون من اكتشاف اخليط الذي يربط 
ادلاضي باحلاضر، استطاع، يف ضوء ذلك، أن يكتشف الدوافع اليت أّدت بادلؤرخني قبله 

لكذب إىل الوقوع يف اخلطأ، شلّا سيدفع به إىل التفكري يف وضع قانون لتمييز الصدق من ا
يف األخبار، ويكون معيارا صحيحا يتحرى به ادلؤرخون طريق الصدق والصواب فيما 

 ينقلونه.
وهذا ادلقال ادلوسوم بـ " يف أخطاء ادلؤرخني من منظور خلدوين" زلاولة لتظهري  

 ما وقع فيه ادلؤرخون من غلط وفق ابن خلدون، مع توضيح اآليت:
 خلدونيف مقصدية التاريخ عند عبد الرمحن بن  -1
 أهم مراحل التأليف التارؼلي لدى ادلسلمني؟  -2
 ما هي األسباب اليت دفعت ادلؤرخني إىل الوقوع يف الغلط و اخلطأ؟  -3

 يف أخطاء/ ادلؤرخني / منظور/ خلدوينالكلمات المفتاحية:   
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Abstract: Since there were many stages through which 
the historical opus in Islam passed by, as a reflection of the 
process of the development of Islamic civilization, while 
enabling Ibn Khaldun to discover the thread that connects the 
past with the present, he can, in the light of this, discover the 
factors that led the historians to fall into the error, which 
enhance him to establish a law that distinguishes truth from lies 
in collecting data with objectivity and honesty. 

This article entitled "the historians errors from the 
Khaldunian perspective" is an attempt to display the mistake 
done by the historians according to Ibn Khaldun, with the 
following explanation: 

1. Inthe meaning of history according to Abdul Rahman 
Ibn Khaldun. 

2. The most important stages of the historical opus among 
Muslims. 

3. What are the raisons that led historians to fall into 
mistakes and errors? 

Key words: errors / historians / perspective / Khaldunian 
 

  :في الفكر الخلدوني معنى التاريخ وأهمّيته -أولا  
ـــاريخ قاصـــرة علـــ      رلـــرد ســـرد احلـــوادث الـــيت وقعـــت يف ادلاضـــي مل تعـــد دراســـة الت

ؤّدي فيهــا الصــدفة دورا . تــكأهنــا ركــام مــن الوقــافع الــيت أفرزهــا هــذا ادلاضــي بصــفة عشــوافيةو 
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ـــاريخ وزلإظلـــا أصـــبحت  ـــهامـــا، و  ـــة تفســـري الت ـــه، تم أساســـا بعملي ـــة اســـت ىالص معـــ  ل اول
 بعبارة أخرى انصرف اهتمام الباحثني إىل زلاولة التنبؤ حبركة العجلة التارؼلية.و 

ال تــــزال ي مـــن األمــــور الـــيت نــــغلت اإلنســـان و ادلاضــــ حـــوادثوقـــد كانـــت معرفــــة  
الـــذي حفـــر أخبـــار  القـــدم مـــع اإلنســـان ، وكـــان قـــد بـــدأ االهتمـــامله حـــو يومنـــا هـــذاغتشـــ

 أساطري يشوهبا كثري من اخليال لتتناقلها األجيال.و  أغانأسالفه يف صورة 
فــــان زلــــاوالت تفســــري التــــاريخ  بتارؼلــــه اإلنســــان اهتمــــام علــــ  الــــرغم مــــن قــــدمو   

فقـــد كانـــت معظـــم الكتابـــات التارؼليـــة ادلبكـــرة  نســـبيا، حديثـــة تعـــدّ الكشـــف عـــن قوانينـــه و 
ص التـارؼلي أو أن القصـمبعـ   ؛التارؼلي نفسـه أخرى غري الغرض  دف إىل خدمة أغراض

 األساطري كانت هي الصورة الغالبة يف معظم الكتابات التارؼلية ادلبكرة.ادلالحم الشعبية و 
علـ  األســلوب القصصــي  يعتمــدلحــوادث للكـن التــاريخ اليـوم مل يعــد رلــرد سـرد و  

ىل خـاات ادلاضـي، بطريقـة أقـرب إ يف سبيل إحياء خ، فاليوم غلاهد ادلؤر واحملسنات البديعية
ريــات اللغويــة ودون تشــويه للحقــافق. وال حتن العــأســلوب علمــي ســليم بعيــد ادلوضــوعية و 
ا ادلهـم أن ضلفـر للتـاريخ صـدقه وموضــوعيته إظلـقه و تشــويأن نفقـد التـاريخ لالـه و  يعـ  هـذا

فـرض وحتليلهـا و دقيقـا،   لـع احلقـافق  االظاهرة أو ادلشكلة حتديـد ذلك عن طريق حتديدو 
 من ذلك طللص إىل تسجيل النتافج و تفسريها.وادث واألوضاع، و سر احلالفروض اليت تف

اريخ علـــــ  احلديثـــــة للتـــــ ةحـــــر مـــــن هـــــذ  الرؤيـــــ " دلفلســـــف التـــــاريخ "فهـــــل كـــــان  
 ؟التطبيقي ثانياالصعيدين النظري أوال، و 

اعلـم أن فـن التـاريخ فـن عزيـز ادلـذه ، جـم  >>:عبد الرمحن بن خلدون يقول  
أخالقهـم و األنبيـاء إن هو يوقفنا عل  أحوال ادلاضـني مـن األمـم يف الفوافد، نريف الغاية 

ذلــك دلــن يرومــه يف  م فافــدة اإلقتــداء يفسياســتهم، حــو تــتّ يف ســري م، وادللــوك يف دوذلــم و 
نيا فهــو زلتــاج إىل ممخــذ متعــددة ومعــارف متنوعــة وحســن نظــر وتثبــت الــدأحــوال الــّدين و 

مــد فيهــا ادلغــالط ألن األخبــار، إذا اعت  ت و ادلـزالّ ينكبــان عــن يفضـيان بصــاحبهما إىل احلــق و 
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وطبيعــة العمــران واألحـــوال يف قواعــد السياســـة م أصــول العــادة و ّكـــمل حت  علــ  رلــرد النقــل، و 
ا مل يـــؤمن اه ، فرمّبــاحلاضــر بالــذّ يس الغافــ  منهــا بالشــاهد، و ال قــتمــاع اإلنســاين، و جاال

   كثـــريا مـــا وقـــع للمــــؤرخني دق، و الّصــــيف  ةاحليـــد عـــن جـــادّ فيهـــا مـــن العثـــور، ومزلـــة القــــدم و 
ا الوقـافع العتمـادهم فيهـا علـ  رلـرد النقـل غثّـفمة النقل ادلغالط يف احلكايات و أوادلفسرين و 

وال ســـاوها مبعيـــار احلكمـــة، مسينـــا، مل يعرضـــوها علـــ  أصـــوذلا وال قاســـوها، بأنـــباهها،  أو
 فضـــلوا عـــن احلـــقّ  .خبـــارالبصـــرية يف األالكافنـــات، وحتكـــيم النظـــر و الوقـــوف علـــ  طبـــافع و 
العســـاكر إذا ا يف إحصـــاء األعـــداد مـــن األمـــوال و مال ســـيّ يف بيـــداء الـــوهم والغلـــط، و تـــاهوا و 

ــة الكــذب و  عرضــت هــا إىل األصــول مــن رد   ال بــدّ ة اذلــذر، و مطّيــيف احلكايــات إذ هــي مظّن
 .1<<عرضها عل  القواعدو 

ى ظاهر التـاريخ ل سو ث>> نقل احلوادث ال ؽل:وواضح من كالم ابن خلدون أن 
التـاريخ فهـو  جـوهرأمـا  .2<<ولخبار عن األيام و الدّ إال يزيد عل    إذ التاريخ يف ظاهر 

األحــــــوال يف واعــــــد السياســــــية و طبيعــــــة العمــــــران و مراعــــــاة قالتمحــــــيص والتحليــــــل و>> 
 .3<<االجتماع اإلنساين

ل أصــبح مـن هنـا نســتنتج أن التـاريخ عنــد  مل يبقـ  نقـل األخبــار ال حيـاة فيهــا بـو  
 علما كسافر العلوم له أصوله و قواعد .

مالحقــة احلــدث نــه مــن مطــاردة و فــابن خلــدون يف مقدمتــه علــ  مبــدأ منهجــي ؽلكّ  
>> تشـــريح ادلتمثلــــة يف البـــدأ يف عمليـــة ظفـــر بـــه أخـــذ  مــــن ناصـــيته و  التـــارؼلي حـــو إذا

 .4<<ادلغالطالت و إىل احلق وينكبان عن ادلزّ  بصاحبيهماتثبت يفضيان و  حسن نظر
م ي أصــبح يهــتّ الــذ >>يف صــميم الرؤيــة للتــاريخ احلــدي   خلــدون ينســاقفــابن  

 .5<<تفسريهالية است ىالص احلقافق التارؼلية و عمبالبح  عن احلقيقة و 
توجيهــه خ و بعــد هــذ  االنطالقــة ادلنهجيــة ادلتمثلــة يف أخــذ ابــن خلــدون بيــد ادلــؤرّ و  

 -التـاريخ –إذ هـو >> لطريقـة فيقـول: د لـه اذلـدف ادلتـوخ  مـن هـذ  اة ليحـدّ ود الكرّ ايع
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يوقفنـــا علــــ  أحــــوال ادلاضــــني مــــن األمــــم يف أخالقهــــم و األنبيــــاء يف ســــري م، و ادللــــوك يف 
دوذلـــــم و سياســـــتهم، حـــــو يـــــتم فافـــــدة اإلقتـــــداء يف ذلـــــك دلـــــن يرومـــــه يف أهـــــوال الـــــدين و 

 .6<<الدنيا
لوقـت ألهنـا تـوحي السـابق ذلـا وزهنـا يف ذات ا فكلمة اإلقتداء يف قول ابن خلدون 

 بعـد أجيـال فيكـون اخللـق تطوي أجيـاال هي عجلةلعجلة األحداث و باالستمرارية التارؼلية 
يســت ىلص العوامــل الــيت أوفــر ألنــه يســتفيد مــن األحــداث الــيت مــر هبــا الســلف فيفســرها و 

ر وانني الــيت حتكــم التطــو رمبــا تنبــأ باحتمـاالت ادلســتقبل اســتناد إىل ا موعــة القـحتكـم فيهــا و 
 هذا هو بالضبط اذلدف الذي يراد للتاريخ يف العصر احلدي .البشري و 
ألهنـا أصـابت  كاى علـ  الصـعيد ادلنهجـي أوال وادلعـريف  كما أن ذلذ  الفكرة أعلية 

فلــم يعــد التــاريخ عنــد ابــن خلــدون >> الطريقــة القدؽلــة يف كتابــة التــاريخ اراحــات قاتلــة 
إظلـا أصـبح و  ،7<<ا يت ىللـه كثـري مـن االسـتطراداتأسـلوبا أنيقـعمال أدبيا ووصـفا رنـيقا و 

 .بلغة مركزة تست ىدم ادلصطلحات الدقيقة ،بانرة يف التعبريادلعمال يعتمد 
علــ  الصــعيد ادلعــريف فــابن خلــدون ينظــر إىل احلــدث التــارؼلي علــ  أنــه واقعــة  أّمــا 

ظلـا هـي إيس هناك وقـافع منفصـلة عـن بعضـها و أي ل ،حاضرة كان ادلاضي ػلملها يف جوفه
. وبعبـارة أخـرى اقتصـاديةتماعيـة وسياسـية و يف صـياغتها عوامـل اجج تتـدخل صلة بونـافمتّ 

 عند ابن خلدون حصيلة العوامل رلتمعة.فالتاريخ 
 فلـــدىهنـــا تـــاز أصـــالة ابـــن خلـــدون عنـــدما نـــرا  ال يســـتعري قـــانون الســـببية ادلعرو و  

ـــع  قـــوانني>> بقـــه علـــ  التـــاريخ الـــذي تـــتحكم فيـــه الفالســـفة ليطّ  خاصـــة  ضـــع ذلـــا لي
تلـك القـوانني  يف لـو مل يكـنا وتطورها وانقراضها وأكثر أحواذلا، و نعوب األرض يف نشأ 
ـــمـــا يف الســـببية الطبيع ـــة عميـــاء ألني دة ن ىصـــية اإلنســـان عواملهـــا ادلتعـــدّ  مـــن ة مـــن حتمي

 .8<<احلر
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 نظــــر   -أي التــــاريخ -يف باطنــــهو  >>:دون عــــن " فــــن التــــاريخ"يقــــول ابــــن خلــــو  
 .9<<أسباهبا عميقو  ات الوقافععلم بكيفيّ ها دقيق. و فلكافنات ومبادل وتعليل  يق حتقو 

  يشــري ابــن خلــدون بااعــة فافقــة إىل أمــر لــه خطورتــه يف هــذا اللــون مــن البحــ ، و   
سـردا ع ادلؤرخني أمام مسـؤوليتهم فيـذكرهم برفـق أن العمـل التـارؼلي لـيس ضكأنه يريد أن يو 

ممخــذ و>> ، أوال ،ة منهجيــةا هــو علــم ػلتــاج إىل خطّــظّلــوإ قصصــيا  موعــة مــن األخبــار
 ثانيا. ،10<<معارف متنوعةدة و متعدّ 

قــد اذلــادف إىل أولملــك ادلتطفلــني الــذين ال هــذا معنــا  أن ابــن خلــدون يتوجــه بالنّ و  
ه فــبــني الســرد التــارؼلي الــذي قــد تلّ معطــ  موضــوعي و بوصــفه زون بــني احلــدث التــارؼلي ؽليّــ

االعتبارات الذاتية اليت تطمس معادله و تقدمـه مزيفـا و ألهواء الش ىصية غشاوة مسيكة من ا
 .11مشوها ال ؽلت إىل التاريخ اخلالص بصلة

غــري أن ابــن خلــدون يف ســلفية توثيقيــة ظلطيــة تطمــملن بكــل ارتيــاح إىل مــا قيــل يف  
أنـه ينسـ  مـا قالـه يف مبحـ   يبلـ  يف ذلـك مبلـ  الشـطط إىل درجـة احلق  التارؼليـة و نّو 

يف مثــل مــا تــورط فيــه ادلؤرخــون مــن قبــل، ألنــه متــأثر مبجــد >>     علــم التــاريخ فيتــورط 
فســـــاد أخالقهـــــم صـــــالح القـــــدماء، وطهـــــارة القـــــدماء، واضلطـــــاط ادلعاصـــــرين، و القـــــدماء، و 

 .12<<أحواذلمو 
ه وقـــع يف مفارقـــة تتمثـــل يف إصـــرار  علـــ  تطبيـــق مـــنهج نّـــإ القـــولا أمكـــن لنـــا رمّبـــو   
وى تطبيـــق هـــذا األخـــري فـــال يكـــاد ابـــن تســـمعلـــ  ثقلـــه مـــن جهـــة، و  عليـــه بكـــل علمـــي أ ّ 
حــو تــورطهم يف ضــروب مــن اخلطــأ يف احلكــم يبســط القــول يف أغــالط ادلــؤرخني و  خلــدون

رد القصصــــي منهــــا إىل الغربلــــة الــــيت هــــي أقــــرب إىل الّســــصلــــد  يســــلك طــــريقهم ادلعروفــــة و 
م بـه مـن ّ ـرون الرنـيد مـا ااخلليفـة العباسـي هـا أراد أن يـدفع عـن اإذ >>التمحيص فهوو 

كــان ث إليــك بــأن الرنــيد  دّ حتــإظلــا يف ذلــك، و  ا ــون، مل يــذه  مــذه  ادلــؤرخنيالعبــ  و 
ا نـأنه فلـيس كـان هـذ  اإذسنة ويغزو سـنة، أخـرى، و  كان ػلجّ يصلي، مافة ركعة يف اليوم، و 
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ريســية ح نسـ  الدولـة اإلدهــو إذا أراد مـثال أن يصـحّ مـن ادلمكـن أن يعبـ  وال أن يلهـو. و 
ة هــــذا النســــ  ل علــــ  صــــحّ ا اســــتدّ ظّلــــ يعمــــد إىل حبــــ  تــــارؼلي، وإيف ادلغــــرب األقصــــ  مل

 .13<<للعاهر احلجردي  نريف، فيه أن الولد للفراش و حب
كايـــة مـــن   بـــه احلو  ا مـــا مت  ـــأّمـــفلنســـتمع لـــه وهـــو يتحـــّدث يف هـــذا الشـــأن: >> و  

. مـا علمنـا عليـه مـن سـوء هلل حـاشفدمان، ، بسـكر النّـ سـكر معاقرة الرنيد اخلمر، واقـاان 
 .14<<العدالةين و نيد و قيامه مبا غل  دلنص  اخلالفة من الدّ من حال الرّ  هذا أينو 

اخلمــر ال يعنينــا مــن معاقرتــه ســنة و  ضلــن ال يعنينــا أكــان الرنــيد يغــزو ســنة و ػلــجّ و  
ال يتقبـل مـنهج  هـولدون العلمـي يف تدوينـه التـاريخ و منهج ابن خا يعنينا إظلّ أوعزوفه عنها و 

 ا ال غبار عليها.كأهنّ اجلاهزة الناجزة و ال يرض  باألخبار ما يروى بسهولة و 
د معــه القـارئ الـذي ال غلــد قيّـد نفسـه " يف مقدمــة ادلقدمـة" و فـابن خلـدون قــد قيّـ   

ة الكرؽلـة لكـي غلـد ابـن خلـدون يف حـبدا من زلاسبته، فهل يكفي أن ينتسـ  الرنـيد للدو 
 .؟؟معاقرة اخلمر عنه؟ وغا ال بعاد  مهذلك مسّ 
قـرر يبنزعـة قصصـية قاتلـة رفضـها يف نظرتـه إىل التـاريخ لابن خلـدون ثانيـة و  رجعوي 

  :ا اخلمـر فقـد حرمهـا علـ  نفسـه. يقـولأمـ .بكل بساطة أن الرنيد كان يشرب نبيذ التمـر
فتــــاويهم فيهــــا يــــذ التمــــر علــــ  مــــذه  أهــــل العــــراق، و ب نبا كــــان الرنــــيد يشــــر  وإظّلــــ>> 
امــــــه بــــــه وال تقليــــــد األخبــــــار الواهيــــــة رف فــــــال ســــــبيل إىل ا ّ ا اخلمــــــر الص ــــــّمــــــوأ، معروفــــــة
 .15<<فيها

لكـــن ابــــن ال، و هـــذا اخلــــا ذلـــان اخلطيـــ  كمــــا يقـــ علــــ  إيـــرادولـــو اقتصـــر األمـــر  
لقـد  >> و :يف قولـهيربط هذا السلوك باخلشـونة البدويـة  عزم عل  أنندما عط خلدون تورّ 

سـافر لــّاف يف مالبسـهم وزينـتهم و رف و اّسـارتكاب الكان أولملك القوم كلهم مبنجاة من 
 .16<<ين اليت مل يفارقوها بعدسذاجة الدّ اوة و متناوال م دلا كانوا عليه من خشونة البد



 مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 326 13العدد 
 

انقالبـا  الرنـيد نـهد عصـر هـارونمـا غلـايف احلقيقـة، ألن  فيـه كالم ابن خلدون،و  
 .عهد ب  أمّيةيف  اليت  كانت  رلرى احلياة البدويةافال غرّي حضاريا ه
فقـون متّ  اآلداب العربية، واحلضارة العربية اإلسالمية، من عرب وغـريهم،  مؤرخوو  

 علــ  أن احلضــارة العربيــة يف القــرن الثــاين اذلجــري كانــت حضــارة فارســية أســهمت إىل حــدّ 
ـــدين، أي جيـــل الرنـــيد و بعيـــد يف خلـــق اجليـــل اجلديـــد  احلســـن بـــن هـــان   أبـــو؛ جيـــل ادلول

مــا كانــا ينتميــان إىل عــن التفاعــل احلضــاري للعصــر، أي أهنّ  مبنــأىمل يكونــا اللــذين  (نــواس
اخلصــــافص الفارســــية القســــط الــــوافر، وهــــذا مــــا يطلــــق عليــــه علمــــاء  نرلتمــــع عــــر  لــــه مــــ

مجتمــع العباســي كانــت تتمثــل يف مــا لاحلركــة الذاتيــة لجتمــاع احلركــة الذاتيــة للمجتمــع. و اال
األخــذ ورلــون بــدأ مبعــاقرة اخلمــر و  طــه حســني للــة بأنــه كــان عصــر نــكّ  األســتاذ وصــفه

 بالغزل بنوعيه. انتهاءً ، و حرية ادلرأةندقة و اللهو مرورا بالزّ ف و بأسباب الاّ 
 هـاعإظلا فتحوا أعينهم عل  رلتمع ودّ م مل يكونوا عل  خشونة البداوة و هذا معنا  أن القو و  

 بنهاية آخر خلفاء ب  أمية.
ب " ، وادلعروفــة يدة أ  نــواس الشــهريةين فيكفــي أن نــذكر قصــن ســذاجة الــدّ ا عــأّمــ 

أن العصــر نــهد يف دلعتزلــة لنقــف علــ  النظــام إبــراهيم زعــيم يف رلادلــة ا 17مــّدعي الفلســفة"
 هو تطور قض  عل  هذ  السذاجة الدينية.ي  تطورا ملحوظا و الدّ ا ال الفكري و 

ضلـن و  ،ادلوضـوعية يف األحبـاث العلميـة مـةن ابن خلدون نـعر بالقيإصفوة القول و  
نعلم أن هذ  األخرية من أصع  ادلقـاييس يف العلـوم اإلنسـانية إذ أن الذاتيـة تتـدخل دافمـا 

 .يف كل ما هو إنساين
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 مراحل التأليف التاريخي لدى المسلمين -ثانياا 
لقـرن الرابـع ادلسـعودي   اكفن، قمـة رلـد  علـ  عهـد الطـاي و   منذ أن بل  التاريخ

  عصــر ابــن خلــدون(، ملا، إىل أن أصــبح يف القــرن الثــامنهــو يتقهقــر نــيملا فشــياذلجــري(، و 
 عقيما خاليا من كل فافدة.

خـالل تدرجـه ضلـو  18مبراحـل أربعـة ذلك أن التأليف التـارؼلي يف اإلسـالم، قـد مـرّ  
   من االختصار كالتايل: بشيء ذ  ادلراحلذل نعرضاالضلطاط التام، و 

بل  فيها التأليف التـارؼلي يف اإلسـالم أوجـه علـ  وهي ادلرحلة اليت  األوىل: دلرحلةا
؛ أساســـية مســـاتهـــي مرحلـــة متتـــاز بـــثالث يـــد كبـــار ادلـــؤرخني أمثـــال الطـــاي وادلســـعودي، و 

استقصــافها مــن مصــادرها ادل ىتلفــة كالروايــات الشــفوية أوالهــا: االجتهــاد يف لــع األخبــار و 
 علــ  أخبــار األمــم، عينــه شــاق الســفر للوقــوف يف ادلكــانل محتّمــوالصــحافف ادلكتوبــة، و 

الصــدق فيمــا يكتبــون، شلــا جعــل ص ادلــؤرخني علــ  التــزام األمانــة و حــر  ثانيتهــا:و  أحواذلــا.و 
التـأليف يقتـدى طريقـة يف ا م حتظ  بثقـة اجلميـع، وتصـبح مصـدرا ألخبـار يوثـق بـه، و مؤلف
هـؤالء، ليسـت مؤلفتـاهم مبنـأى عـن  لكن هذا ال يع  التسليم بشـكل مطلـق مبـا قالـههبا، و 

التأكــد مــن رهم كمــا هــي، بــل ال بــد مــن نقــدها و النقــد، و لــيس مــن الضــروري قبــول أخبــا
ــــــــــزييفهم فيمــــــــــا ينقلــــــــــون، أو الناقــــــــــد البصــــــــــري قســــــــــطاس >> و صــــــــــحتها:  نفســــــــــه يف ت
. فلقــد  هبــا هــذ  ادلرحلــة، فهــي العموميــة تتصــفة: الــيت لثــالثا ســمةأمــا الو  .19<<اعتبــارهم

>> عامــــــــة ادلنــــــــاهج ادلســــــــعودي الطــــــــاي و عصــــــــر اريخ يف هــــــــذا العصــــــــر؛ كانــــــــت التــــــــو 
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إقلـيم، بـل تـؤرخ ال تتقيد بعصر أو جيـل أو "، عادلية". لقد كانت تواريخ 20<<لكاادلسو 
 .األجيال ادلعروفة قبلهيت استقر فيها، كما تؤرخ لألمم و سلتلف البقاع اللإلسالم و 
>> عـن  اصـة، عـدل ادلـؤرخ خالذلـا:فهي مرحلـة التـواريخ اخل أما ادلرحلة الثانية:و 

يـد نـوارد عصـر ، اإلحاطـة علـ  الشـأو البعيـد، فقاإلطالق إىل التقييـد، ووقـف يف العمـوم و 
الســب  يف . و 21<<علــ  أحاديـ  دولتــه و مصـر  ، واقتصـرقطــر واسـتوع  أخبــار أفقـه و 

تقلة، شلالــك مســم الدولــة اإلســالمية إىل إمــارات و ظهــور هــذ  التــواريخ اإلقليميــة هــو انقســا
، للـــــتمكن مـــــن اإلحاطـــــة بأخبارهـــــا، حلاجـــــة إىل التـــــأريخ ذلـــــا وحـــــدهاافنشـــــأت مـــــن ذلـــــك 

 .االوقوف عل  تفصيل أحواذلو 
الثانيـــة، فــاذا كانـــت ادلرحلتـــان، األوىل و  مرحلـــة التقليـــد: يهــ لثالثـــة:ادلرحلـــة ابينمــا 

، مقلـدون تسايران حاجة العصر، فان ادلـؤرخني يف ادلرحلـة الثالثـة هـذ و  تتسمان بالتجديد،
 .يف الغال 
هي اليت عرفها عصر ابن خلدون، فقد أصي  فيهـا التـأليف و  أما ادلرحلة الرابعة:و 

الفنــــون، حيــــ  يعمــــد نــــأنه يف ذلــــك نــــأن سلتلــــف العلــــوم و  التــــارؼلي، بــــداء االختصــــار،
 ل ىيص كت  ادلتقدمني يف منظومات وأراجيز وسلتصرات ال فافدة فيها. ادلؤلفون إىل ت
تابــة التارؼليــة، إذن يف عصــر ابــن خلــدون درجــة مــن االضلطــاط ال لقــد بلغــت الك 

 .في بالغاية اليت يتوخاها الناس منهيال يعد التاريخ يليب حاجة العصر، و  مزيد عليها، فلم
الغـرض الـذي كـان النـاس  تمـهادلؤرخون القدام  كـان ػل اتبعه نهج الذيادلإن هذا  

 .من التاريخ آنذاك نشدونهي
نـا ال يقتصـر علـ  رلـرد تقليـد هـؤالء ألولملـك، مـن حيـ  الشـكل عل  أن األمـر ه

ال نقـد كمـا وقعـوا أنفسـهم يف مـن غـري متحـيص و  و الطريقة، بل لقد نقلوا عـنهم أخطـاءهم
، والغلـــط والـــوهم الغالـــ  كليـــلفـــالتحقيق قليـــل، وطـــرف التنقـــيح يف >> أخطــاء جديـــدة.
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الفنـــون عريـــق التكفـــل علـــ  و نســـي  لألخبـــار وخليـــل، والتقليـــد عريـــق يف اآلدميـــني ســـليل 
 .22<<بيلخيم و مرع  اجلهل بني األمم و و طويل، و 

ولنتســــــاءل عــــــن األســــــباب و العوامــــــل الــــــيت تــــــدفع بــــــادلؤرخني للوقــــــوع يف اخلطــــــأ 
 والغلط؟؟

 ودوافع الغلط والخطأ لدى المؤرخينثالثا: أسباب 
حســ  مــا الحظــه  23احلكايــات و التــاريخ واألخبــار يفالغلــط واخلطــأ إن أسـباب 

 بـــن خلـــدون، وحللـــه وعللـــه يف ادلقدمـــة، كثـــرية و متنوعـــة، بعضـــها قصـــدي و بعضـــها الا
 قصدي.

ــــط    ــــيت يصــــنعها ويلفقهــــا ب تعلّــــق هــــو كــــل مــــا :يالقصــــد الغل ــــار الكاذبــــة ال األخب
ويشيعها الدساسون، لاويج مـذه ، أو نشـر دعـوة، أو تـأمني منفعـة، والوقـافع ادلصـطنعة 

 هبا عل  الناس، ألغراض شلاثلة لذلك.اليت يسع  احملتالون إىل التلبيس 
األخبـــار ادل ىالفـــة للواقـــع، الـــيت ينقلهـــا ب هـــو مـــا تعلـــق قصـــدي: الـــالالغلـــط و أمـــا  

بعض ادل ىاين والرواة، عن حسن نية، وذلك لعدم فهمهـم أو عـدم ضـبطهم دلـا يسـمعونه 
ادلاضــــي ويشــــاهدونه، أو دلــــيلهم إىل ادلبالغــــة وولــــوعهم بالغرافــــ  أو الساســــاذلم يف قيــــاس 

 عل  احلاضر قياسا مطلقا.
قصــدية؛ وهــي الــيت  وهنــاك نــوع ثالــ  مــن األغــالط، ؼلتلــف فيهــا القصــدية والــال 

حتــدث، حينمــا ينقــل راو صــادق أمــني، عــن سلــا دســاس ملفــق: لثقتــه بــه أو لعــدم قدرتــه 
ذلـك دلوافقـة اخلـا ، و عـدم إقدامـه علـ  التمحـيصلعل  متحيص األخبار لـيت يسـمعها؛ أو 

دلـــذاه  الـــيت ينتحلهـــا؛ أو لعـــدم معرفتـــه لطبـــافع األنـــياء معرفـــة يتشـــيع ذلـــا، واء الـــيت لـــ را
 ادلستحيل من األخبار.تساعد  عل  التمييز بني ادلمكن و 

مـن البــديهي، أن هــذا النــوع األخــري يكسـ  خطــوة خاصــة، حينمــا يتعــدد الــرواة و  
 الروايات.تتعاق  أسباب ادل ىالفة للواقع، يف النقلة وتتزاحم و و يتواىل 
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يــذكر ابــن خلــدون أمثلــة عديــدة علــ  أغــالط ادلــؤرخني يف ادلقدمــة الــيت خصصــها 
 .24"اإلدلـاع دلـا يعـرض للمـؤرخني مـن ادلغــالطل علـم التـاريخ وحتقيـق مذاهبــه، و فضـ "لـذكر 

 متنوعة من سلتلف ادلؤلفات والعصور.أت  بأمثلة كثرية و 
ب الكــذب يف التــاريخ، أســباف عوامــل اخلطــأ و يصــنغلمــل ت ؽلكــن للــدارس أنو   

 :هي نقاط حس  ابن خلدون، يف ثالثة
لـدن راوي احلادثة ادلشاهد ذلـا، أو مـن لتزام ادلوضوعية: سواء من جان  عدم ا 1

ادلـــذاه . فـــان الـــنفس إذ كانـــت >> التشـــييعات لـــ راء و : نقـــال اخلـــا. ومـــرد ذلـــك إىل
تبني صدقه مـن تظر حو النول اخلا أعطته حقه يف التمحيص و قب االعتدال يفعل  حال 
ألول وهلـــة، ضللـــة قبلـــت مـــا يوافقهـــا مـــن األخبـــار لـــرأي أو ا خامرهـــا تشـــيع إذو  الكـــذب، 

االنتقــاد والتمحــيص فتقــع يف الكـــذب بصــري ا عــن كــان ذلــك التشــيع غطــاء علــ  عــني و 
 . 25<<نقلهو 

عـــن  اذلـــك كـــأن ينقـــل ادلـــؤرخ أو الـــراوي أخبـــار عـــدم مراعـــاة قـــوانني الطبيعـــة: و  2 
مـن أمثلـة ذلـك انني الطبيعـة ال تسـمح حبـدوثها. و مستحيلة الوقوع، نظرا لكـون قـو  حوادث

ل صـــندوق مـــن الزجـــاج داخـــل اإلســـكندري غطـــس داخـــ >>مـــا نقلـــه ادلســـعودي مـــن أن
 .26حبر...<<

داخــل صــندوق و هــذا اخلــا كــاذب ألنــه سلــالف لقــوانني الطبيعــة لكــون الغطــس يف ادلــاء و  
 ادلوت.تناق و دلدة طويلة يؤدي إىل االخ الزجاج

ــــــافع العمــــــران: أي  3 ــــــة و جلااجلهــــــل بطب ــــــة هــــــل بطبيعــــــة الظــــــواهر االجتماعي كيفي
كـــل حـــادث مـــن احلـــوادث، ذاتـــا كـــان أو فعـــال ال بـــد لـــه مـــن   >>ذلـــك ألن   وثها،دحـــ

فكما أن للطبيعة قـوانني معينـة تسـري  .27<<طبيعة  صه يف ذاته ما يعرض له من أحوال
بشري أو االجتماع اإلنساين له عوارضـه الذاتيـة اخلاصـة حوادثها وفقها، فكذلك العمران ال

 به.
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كيييل مييين   األخطييياء التيييي وايييع فيةيييا مييين رغموفيييي نةايييية المطييياف  و ليييى الييي 
فينن هي ا ل يقليل مين  نفسيه  بعيدهم  ابن خلدونالمؤرخين السابقين لبن خلدون  و 

الموضيييو ي فيييي  مليييية أنيييه أدرال كيييل مييين الجانيييب الييي اتي و مييين حيييي   ة الرجيييلايمييي
 ريخ. أخطيرة كالت

ظلـا  إ ،كانوا يصدرون أحكاما ال متت بصلة إىل التـاريخ ادلوضـوعي  إن الذين سبقو 
بـن خلـدون أراد أن ابينمـا كانوا يصدرون أحكاما مرتبطة ارتباطا عضويا بادلناخ السياسي، 

 قو  أحرارا وراء القضبان. كان من سب  عل  حني يف تفكري ، ايكون حر 
قـــد ااهـــوا إىل ، للحضـــارة اإلســـالمية القـــدام  ر ادلـــؤرخنيكبـــاهكـــذا فبينمـــا صلـــد  و 

عــا  ــرد التســلية أو مــن أجــل إبــراز دروس و سياســية أو  التــاريخ بــدوافع وأغــراض دينيــة أو
الــذي يعــ  أن اهتمـــامهم بالتــاريخ كــان مــن أجـــل نــيء آخــر، ال مــن أجـــل  مــرنــة، األمعيّ 

يــــة والتــــأريخ للش ىصــــيات، ومل يعنــــوا أي ااهــــوا إىل ســــرد احلـــوادث التارؼل ،28التـــاريخ ذاتــــه
علـــ  العكـــس مـــن  ابـــن خلـــدون يصـــدرد صلـــ ،29بدراســـة العوامـــل االقتصـــادية واالجتماعيـــة

، ال لشـــيء آخـــر    جعـــل اهتمامـــه بالتـــاريخ لـــذات التـــاريخ تـــارؼلي جـــادّ عـــن وعـــي  لـــك،ذ
فيعقـد يف مقدمتــه فصــوال طويلـة للتحــّدث علــ  نظــم احلكـم والسياســة يف العــامل اإلســالمي 

ذلـك هـو  ، 30ويبح  ما عرفـه ادلسـلمون مـن مهـن وصـنافع ونظـم اقتصـادية وعلـوم وفنـون
ال يزيـــد علـــ  أخبـــار عـــن األيـــام >>  ، الـــذي،" ر ظـــاه "ييـــز  يف فـــن التـــاريخ بـــني معـــ  مت

، 31..<<لتضــرب فيهـا األمثــال، تنمــو فيهـا األقـوال، و السـوابق مــن القـرون األوّ ول و الـدّ و 
 ،هـا دقيـقفنظـر وحتقيـق وتعليـل للكافنـات ومباد األمـر>>حقيقـة هـو يف  ه" الذيباطن" و

فهــو لــذلك أصــيل يف احلكمــة عريــق، وجــدير بــأن  عميــق أســباهباوعلــم بكيفيــات الوقــافع و 
 .32يعد يف علومها وخليق<<
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ن ابـن خلـدون بـدور  مل يلتـزم بتطبيـق ادلـنهج إ، بشـيء مـن التأسـفوصلدد القـول، 
شــهور " كتــاب العــا وديــوان ادلبتــدأ واخلــا يف أيــام ادلــّدع  حــني أقبــل علــ  كتابــة مصــّنفه ادل

 العرب والعجم والابر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكا"
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 التراث نموذجا" :" جدلية المعرفي و اإليديولوجي في الخطاب العربي المعاصر

 -3-جامعة الجزائر /لدولية اكلية العلوم السياسية و العالقات   /ليندة بورايو/د 

lindabourrayou@yahoo.fr 

 الملخص:

ادلعاصر وىي يف الفكر  العريب تتناول ىذه الورقة البحثية جدلية ادلعريف و االيديولوجي 
ثنائية على مستوى  من األعلية الفكرية ،عاشها الوعي العريب  منذ ميالده احلديث و دل 
تفارقو حىت اليوم، ولعلها لن تفارقو يف ادلستقبل ألهنا من اجلدليات اليت ال تقبل احلسم، 
وألهنا ليست مّبسطة حبيث نتبُت صور اشتغاذلا لوعي القارئ العريب بيسر و إظلا ىي 

ركبة و ربتاج بالتارل اذل قراءة تركيبية لفك الًتابط يف عالقاهتا وإدراكها و بالتارل فان م
 إبراز ىذه الطبيعة  ادلركبة ذلذه اجلدلية ىو ما يعنينا يف ىذه الورقة.

Abstract : 

 The following study  deals with the dialectic cognitive and 
ideological starting from their origin and historical background 
then the way wich is used  in the modern Arab thought .the 
focus will be on the reflection towards the two dialectics wich 
has been played an important roles  and influences in forming 
the  Arab thought streams   and since this dialectic is  complex  it 
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need a synthetic reading .this is what i will try to do in this 
paper. 

 مقدمة: 

ة ثنائية جدلية وإشكالية يف الفكر يستظل ثنائية ادلعرفة واإليديولوجلقد كانت و        
ادلعاصر التوتر اإلشكارل دت فيو إشكالية. فلقد عاش الفكر العريب ىي ول ادلعاصر مثلما

بُت ىذه الثنائية أكثر من مائة عام ويف رلاالتو كافة يف الفكر والفلسفة ويف العلوم  
االجتماعية، كما يف قراءتو لتارؼلو الثقايف واألخر، ناظرا ومنظورا أو قارئا ومقروءا، ولعلها 

يف التطور والًتاكم بُت يف الفكر العريب ىي اقل توترا منو يف الفكر الغريب بسبب التفاوت 
اإلنتاج الفكري ىنا، واإلنتاج الفكري ىناك، وسبب حداثة االنتباه إذل إشكاليات 
 اإليديولوجية وادلعرفة يف فكرنا، وحداثة االتصال واالنفصال بُت حديها يف وعينا ادلعاصر

دخلت يف  منذ  ما يزيد على ثالثة عقودو بيستيمولوجية، لكنها اليوم يف اىتماماتنا االي و
دائرة الضوء والتفكَت داخل بيئات حبثية عديدة يف ميادين الدراسات الفلسفية 

 .عامة واالجتماعية

 :الدراسة فرضية

ي على نصوص إن نصوص الفكر العريب ال تتوزع على حدود التقسيم احلدّ      
 إيديولوجية وأخرى معرفية، وإظلا يتخلل الواحد منها احلدان معا.

 :اإلشكالية

 ادلعاصر إليديولوجي يف دراسات الفكر العريب وايفاستقامت العالقة بُت ادلعر  ىل -
على النحو الذي ؽلكننا أن نقول أن الوعي العريب تصاحل مع اإليديولوجي  
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، ومن كموضوع للتفكَت والبحث وتبٍت ادلعريف كخيار يف الدرس والتناول؟
 خالىا نطرح التساؤالت التالية:

وجية ) سبييزا واضحا بُت دراسات تطفح باللغة اإليديولم قيىل ؽلكن أن ن -
واإلسقاط التارؼلي(، وأخرى  -وأحكام القيمة -االضلياز الصريح إذل موقف

 .؟تتحرى ادلوضوعية و احلياد و النظرة الوضعية أكثر
ا دراسات علمية أو ىل ؽلكن وصف دراسات معينة يف الفكر العريب ادلعاصر أهنّ  -

 .خل إيديولوجي جملرد أهنا تستعَت أدوات معرفية؟أهنا زبلو من أي تد
اذل نص تؤسسو  وأوكيف ؽلكن للفعل اإليديولوجي أن يتسلل إذل النص ادلعريف  -

  .إرادة ادلعرفة وأدواهتا ومفاىيمها؟
 وسنحاول االجابة على التساؤالت السابقة من خالل احملاور التالية: -

في الخطاب  جدلية المعرفي واإليديولوجييخي لتبلور التار الثقافي و  اإلطار أوال:
 .العربي المعاصر

التوتر اإلشكارل جلدلية ادلعريف واإليديولوجية ( 1)لقد عاش وال يزال الفكر العريب ادلعاصر 
خر ين تفوق اآلمنذ  عصر النهضة، وذلك أن سؤالو اجلديد والقدًن دار بُت حدّ  (2)

قايسة القائمة على وضعُت أملت ىذه ادل، ادلغايرة"( 3)"األورويب"، وزبلف " األنا 
االختصاصات إن يف  ثقف النهضوي ويف شىت اجملاالت و سلتلفُت، على ادل حضاريُت

احدعلا  أن يدخل مرجعُت متالزمُت، يتمثل  كتاباتو ودراساتو حول الفكر العريب ادلعاصر
ثانيهما دبرجع خارجي ؽلد ادلثقف بادلعرفة غَت  ع داخلي معيش غلب تغيَته ، ويتعُتدبرج

أن التشابك ادلرجعُت مع بعضهما البعض جعل من الصعوبة دبكان التماس نقاط االفًتاق 
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شلا جعل من ىذه اجلدلية  ،ما ىو إيديولوجي زلض بُت كل ما ىو معريف صرف وبُت
 يب ادلعاصر.والثنائية ادلركبة مكانا خاصا يف تيارات ودراسات حول الفكر العر 

، ويف يومالرن العشرين حىت ، منذ بدايات القاإلنتاج الفكريقارئ يف  أليؽلكن  إذ
إذل العادل فيو دبا ىي رؤية  لإليديولوجيايلحظ ظاىرة احلضور ادلتضخم  أنكافة   رلاالتو

يلحظ ، يف امتداد ذلك ضعف مستوى البناء ادلعريف  أن، واألشياء والظواىر، ولن يعجزه
 يف العادل. أخرىقورنت بغَتىا يف ثقافات  نإذلك  لدراسات

اإليديولوجية اليت يالحظو ىو ذلك الكم اذلائل من االصلازات  أنما ؽلكن للقارئ  وأكثر
ليت يتصلون هبا تلك من ا أوىذه ادلنظومة الفكرية  إذلالكتاب العرب يبديها ادلفكرون و 

التبشَت   إذل، يف ميل كتاباهتم أكثر ما تبدو، إظلا تبدو، وىذه االضليازات، قراءة واستعماال
 .(4)و الشكلاليت اعتنقوىا وتنزيلها يف نصوصهم منزلة احلق الذي ال يطا باألفكار

ض مراحل التعبَت عنو، فالذين  ه يف بعلذلك التضخم اإليديولوجي ما يربر  يكون ولقد
ظهَت مصادرىا ومراجعها ا ما كتبوه دفاعا عن ادلعاصرة واألصالة والًتاث واحلداثة وتكتبو 

األثر شديدة  يف سياقات تارؼلية وسياسية -كل من موقعو  –يف الغرب إظلا فعلوا ذلك 
يكون  أن إالذباىلها  إذل، وليس للتحليل ادلوضوعي لفكرىم ونصوصهم من سبيل فيهم
ومن  وجهة نظر معرفية تعتٍت بتحليل اخلطاب  أيضا، فمن ادلشروع إيديولوجيا أيضاىو 

لعوامل الغَت ادلعرفية يف يف احلساب ربليل اتأخذ  أنوبيان نظم ادلعرفة احلاكمة لو 
 فع واحلاجات الذاتية الدافعة لو، و إرلالدوال خطاب و إذل ظرفية كو مثال ، فتنباخلطاب
سو ىذه الوجهة من يتخذ لنف أننص فكري  أواليت تفرض على مفكر  األسبابرلمل 
 يف التعبَت وغَتىا. الطريقةتلك، وىذه  أو الرأي
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إذل السياق واألطر التارؼلية والثقافية اليت أدت إذل ميالد ىذه ثنائية صلد أن  وبالنظر
العديد من ادلفكرين العرب يعتربون أن الفكر العريب تسيطر عليو إشكالية مركزية تتمثل 

كما أهنا ،(5)إشكالية األصالة والعاصرةاث واحلداثة أو ليو بإشكالية الًت فيما  اصطلح ع
اإلشكالية ادلركزية يف الفكر العريب احلديث وادلعاصر، واليت تتحرك حوذلا كل قضايا ما 

دبا فيها جدلية ادلعريف واإليديولوجي وىي ما تزال معايشة  (6)يسمى بالنهضة العربية
ومطروحة يف العادل العريب، رغم مضي حوارل مائيت عام على االحتكاك ادلباشر بالغرب، 
فقد ابتدأت مع ىذا االحتكاك ودل ذبد حال حامسا بعد. وقد أدى عدم حل ىذه 

كل اجتماعية  و سياسية و أن شهده العادل العريب من مشا اإلشكالية واجلدلية إذل ما ي
كون شلزقة بُت ميول التطرف يف اخلضوع لألصالة وبُت التطرف للخضوع للمعاصرة أو ت

احلداثة، ويف حُت يعتقد البعض أن االنشطار الفكري وادلعريف واإليديولوجي وحىت 
 .(7)السياسي والثقايف بُت الًتاث وادلعاصرة إظلا ىو من مشاكل العرب األزلية

ب العريب ادلعاصر عبارة عن جدلية ادلعريف و االيديولوجي يف اخلطا صة أن ثنائيةاخلالو 
أال و ىي ولدت من رحم اإلشكالية ادلركزية اليت أطرت الفكر العريب ادلعاصر وال تزال 

 ادلعاصرة و اليت أثّرت و ىيمنة عليو و بشكل كبَت،ية الًتاث و احلداثة و األصالة و إشكال
 حل لتسهم يف ربقيق النهضة العربية ،لكن ىدا األمر دل يتم اذل حد ا حباجة اذلو أهنّ 
 اآلن.

 العربي المعاصر. في الخطاب السياقات التاريخية لميالد إشكالية التراث: ثانيا

إّن الًتاث ظاىرة إنسانية صلدىا يف كل اجملتمعات فلكل أمة تراثها، كما أن صبيع  
األمم تشًتك يف تراث إنساين عام، وذلذا، فإّن الًتاث يشمل الًتاث القومي، ما ىو 

.كما أّن (8)حاضر فينا من ماضينا، والًتاث اإلنساين ما ىو حاضر فينا من ماضي غَتنا
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ادلعاصر ال ينظر إليو على أنّو بقايا من ثقافة ادلاضي، بل على أنو  الًتاث يف الوعِي العريب
 سبام الثقافة العربية اإلسالمية وكليتها، وأنو استمرار للماضي يف حاضرنا. 

ويبقى أن التوسيع من دائرة تعريف الًتاث، غلعل لنا سلرجا من خطيئة اختزال 
ات كافة اليت تًتتب على ذلك، كما الًتاث يف الدين، ويوفر لنا سبال دلعاجلة اإلشكالي

يفتح لنا رلاال لالىتمام بدراسة ادلمارسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف اجملتمع 
العريب بكل ما يتضمن ذلك من قيم وعادات سلوكية وأساليب حياة، وأدوات وأساليب 

 .(9) اإلنتاج

التاسع عشر وبداية القرن ومن خالل عودتنا إذل عصر النهضة العربية يف القرن 
العشرين، صلد كيف حاول ادلثقفون العرب يف ادلشرق إحياء الًتاث الفكري والثقايف 
العريب، يف سعيهم إذل إغلاد ىوية عربية مشًتكة، سبّكن من إقامة أمة عربية موحدة مستقلة 

ين، يدل عن اإلمرباطورية العثمانية، فأخذ بذلك استعمال لفظ "الًتاث" يف القرن العشر 
على "ما ورثو العرب عن إسالفهم من حضارة"، وراح اسم "الًتاث" ؼلتلف يف داللتو 

وبالتارل  اخلاصة عن امسُت آخرين مشتقُت من الفعل )َوَرَث(، علا "اإلْرُث" و"ادلَتاث".
"فالًتاث" يف داللتو احلديثة يشَت إذل: "اإلرث الفكري والثقايف الذي وصلنا عن آبائنا 

على مر العصور والذي ما يزال فاعال يف ثقافتنا السائدة. وىكذا، فإذا كان  وأسالفنا
، فإن الًتاث الفكري واحلضاري يعٍت اإلرث أو ادلَتاث ادلادي يتطلب موت األب أواًل 

 ".(10)، واستمرار ادلاضي يف احلاضراالبنحضور األب يف 

على ما تقدم، أن الًتاث دبعٌت ادلوروث الثقايف  اوإذن، فبإمكاننا أن نستنتج بناءً 
والفكري والديٍت واألديب والفٍت، ىو ادلضمون الذي ربملو ىذه الكلمة داخل خطابنا 
العريب ادلعاصر والذي دل يكن حاضرا ال يف خطاب أسالفنا وال يف حقل تفكَتىم، كما 
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يت نستورد منها أنو غَت حاضر يف خطاب أية لغة من اللغات احلية ادلعاصرة ال
 ادلصطلحات وادلفاىيم اجلديدة علينا.

و بالنسبة للغات األجنبية اليت نستورد منها، منذ بدء يقظتنا العربية احلديثة تلك 
وتعريبا، وىي الفرنسية واللغة  ادلصطلحات وادلفاىيم اجلديدة على لغتنا وفكرنا، ترصبةً 

ال ربمالن  Patrimoineو Héritageاإلصلليزية بصورة خاصة، فإّن كلميت 
"تراث". إن معناىا ال يكاد يتعدى حدود  ادلضامُت نفسها اليت ضلملها ضلن اليوم لكلمة

 .(11)ادلعٌت العريب القدًن للكلمة والذي ػليل أساسا إذل "تركة اذلالك إذل أبنائو"

ويبقى الًتاث تراكم حضاري وثقايف ينتقل عرب األجيال والقرون عن طريق اللغة 
كاة والتقليد، ويشمل العناصر ادلعنوية من أفكار ومعتقدات وسلوك، والعناصر واحملا 

أن التوسيع من دائرة تعريف الًتاث، غلعل لنا  كماادلادية، كالصناعات واحلرف واآلثار.
سلرجا من خطيئة اختزال الًتاث يف الدين، ويوفر لنا سبال دلعاجلة اإلشكاليات كافة اليت 

تح لنا رلاال لالىتمام بدراسة ادلمارسات السياسية واالجتماعية تًتتب على ذلك، كما يف
لك من قيم وعادات سلوكية وأسلوب واالقتصادية يف اجملتمع العريب بكل ما يتضمن ذ

 .(12) حياة، وأدوات وأساليب اإلنتاج

إال يف حالة الثقافات  لو ال غلد إجابة ،سؤال دلاذا العودة إذل الًتاث؟ويبقى ال
ادلكتنزة بالتاريخ وادلسكونة بو، أي يف حالة اجملتمعات التارؼلية أو ذات ادلَتاث التارؼلي 
الكبَت، وتلك حال الثقافة العربية والفكر العريب الذي يعيش يف رلتمع يتنفس التاريخ،  

ستمرارية يف كاجملتمع العريب اإلسالمي، إذ الغالب يف ىذه اجملتمعات ىو الشعور باال
 (13)الًتاث والتاريخ وعدم االنقطاع. 
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ىذه االستمرارية ادلوجودة على نطاق واسع، ففي اجملتمع العريب ىناك استمرارية 
دينية دل تعكّرىا احلروب الدينية، وال حداثة استئصالية على مثال ما حدث يف الغرب، 

وم الشرعية والعقلية ويف واستمرارية ثقافية ُتْستضاف فيها نصوص األقدمُت، يف العل
 سانية للغة األمة والوحي دل تقطعها ذلجاتكأهنا نصوص معاصرة، واستمرارية لاآلداب، و 

ت اللغات القومية األوروبية زلل الالتينية، واستمرارية يف ، مثلما حلّ زللية أو ربل زللها 
ام منظومة القيم ادلورثة على قاعدة استمرار مفعول الدين والُعرف يف النظ

االجتماعي...وشلا يزيد من معّدل الشعور هبذه االستمرارية التارؼلية فشل ادلشروع احلداثي 
الذي ال يزال يعرف عوائق سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتراجع تدرغلي 

 (14)دلكتسبات احلداثة، مقًتنا بالعودة للتقليد والًتاث، يف اجملتمع، والثقافة، والسياسة. 

توّلد شعور كثيف يف الوعي اجلمعي العريب واإلسالمي،  كيف  دوىكذا صل
يف الفكر العريب منذ بدايات  ذراهبالًتاث وادلاضي يف الثقافة واإلنتاج الفكري، الذي بلغ 

القرن التاسع عشر، حيث دخل السؤال الًتاثي يف قلب ىواجس ادلثقفُت العرب 
لسياسي خاصة ازدادت بعد أن أيقظتها وانشغاالهتم، فكثافة الشعور بالتاريخ الثقايف وا

االنقالبات الكربى اليت شهدىا عمران اجملتمع والثقافة العربية منذ ضبلة نابليون بونابرت 
على مصر، واحتالل اجلزائر، وبداية اضمحالل سلطان اإلمرباطورية العثمانية، ومنذ ذلك 

العريب، والثقافة العربية  احلُت تدفق َسْيل الكتابات عن الًتاث: عن اإلسالم، والتاريخ
واإلسالمية الكالسيكية، واذلوية احلضارية، واخلصوصيات الثقافية، وما شابو ذلك 

....(15) 

لقد أطّل سؤال الًتاث يف التأليف العريب احلديث وادلعاصر، يف النصف األول و 
ان من القرن التاسع عشر، يف صيغ أسئلة ادلقارنة بُت حاضر العرب وادلسلمُت الذي ك

يعيش آنذاك أسوأ حلظاتو وماضيهم الذي رفعتو ادلقارنة إذل سدَّة النموذج وادلعيار الذي 
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بُت الزمنُت اإلسالميُت ل ادلقارنة تقايس عليو األوضاع واألزمنة، )النموذج السلف( ، وربلّ 
 (16)، بعض ادلضاىاة بُت أحوال ادلسلمُت يف حاضرىم وأحوال غَتىم يف زليطهم. 

احلاضر خرج خاسرا، فإن ُصلًحا عقد مع الوعي اإلسالمي بُت ماضي وإذا كان 
 اب )تفوق تقٍت، علمي، دولة حديثة...اخل(.روبيُت اجلذّ و ادلسلمُت ادلرجعي وحاضر األ

إال أن الشروط العلمية دل تكن قد هتيأت بعد يف القرن التاسع عشر وإذل حدود 
لى أصول علمية مثلما أصبح ذلك منتصف نصفو الثاين، كي ينطلق البحث يف الًتاث ع

 (17)شلكنا إذل حد ما يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين )مع فرح أنطوان
 خاصة(. (18)وجورجي زيدان

لقد كان االنشغال بسؤال الًتاث يف الوعي العريب النهضوي لذلك العهد، سياقان 
قها ما بات يُعرف باالصطدام متضافران، سياسي من جهة وتارؼلي وثقايف معريف، أطل

الكبَت الذي حصل بُت ادلدينة األوروبية الصاعدة، والزاحفة خارج حدودىا اجلغرافية 
وادلدينة العربية اإلسالمية ادلتقهقرة، ويف احلالتُت كان سؤال ادلاضي )الًتاث( يتكون يف 

 الوعي العريب، وكان الطلب على ادلاضي يتزايد متخذا صورتُت سلتلفتُت:

 : الصورة األولى للتراث -
ت عن نفسها يف تقديس الًتاث وجعلو ادلرجعية للفكر واالجتماع العريب عربّ  -

واإلسالمي احلديث، ولقد أنتجت ىذه الصورة يف الفكر العريب ما يعرف 
الذي شدَّد على االستمرارية التارؼلية، واختزل مسألة  (19)خبطاب األصالة،

ادلسلمُت يف مشكلتُت: ربدي ادلدنية الغربية للدين واالجتماع من جهة 
 واالضلراف عن أصول اإلسالم من جهة أخرى.

 : الصورة الثانية للتراث -
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عرّبت عن نفسها يف زلاولتها الساعية للعثور على مشًتكات وقواسم بُت ادلاضي  -
اضر، وبُت اإلسالم وادلدنية األوروبية احلديثة، وىي زلاولة أدت بأصحاب ىذا واحل

االذباه إذل أشكال من التواصل مع ادلوروث الثقايف والديٍت، وإذل إعادة تأويلو يف 
ضوء مفاىيم العصر ودبا يتناسب ومعطيات ادلنظومة األوروبية احلديثة، فأصبح ىذا 

لوصل واالنطباق أحيانا بُت الشورى اخلطاب العصري يتحدث عن عالقات ا
والرأي العام ، بُت ادلقاصد يف فقو ادلقاصد  –والدؽلقراطية، بُت اإلصباع كآلية فقهية 

وادلنافع العمومية )كما مساىا الطهطاوي(، أو ادلصلحة العامة، بُت البيعة  –الشرعية 
دلان، بُت احلسبة ، والعقد ونواب األمة يف الرب (20)والعقد االجتماعي، بُت أىل احلل

 والرقابة الشرعية.
وىكذا ومن خالل ما سبق ذكره نلحظ كيف أن انتباه ادلفكرين والكتاب العرب 

لقد بدأ إذل تراثهم، شّكل اللحظة التأسيسية يف صلة الوعي العريب بادلسألة الًتاثية، ف
، مدارُه العالقة باألناالًتاث سؤاال يدور حول تأ ، وبادلَتاث ريخ الفكر ليس إالَّ

احلضاري والثقايف ، ليتحول إذل إشكالية فكرية خصوصا يف ستينات وسبعينات 
القرن العشرين، زلورىا التفكَت يف عالقة األنا الراىنة، باألنا التارؼلية، مت باآلخر من 

 منظور متطلبات احلاضر.

في الدراسات التراثية داخل  التوظيف المعرفي واإليديولوجي تجليات  -ثالثا
 :اخطاب العربي المعاصر

ال ؽلكن ألي دارٍس للفكر العريب ادلعاصر وخصوصا يف تناولو إلشكالية الًتاث 
فيو، أن ؼُلفى عنو ذاك التوظيف الذي ُمورس على الًتاث من خالل سلتلف القراءات 

وا وبدرجات اليت أخذتو كمادة مدروسة، فالكثَت من ادلفكرين العرب الذي اعترب 
قد صار ُمشكلة أو أنو إشكالية  –نصوصا وتقاليد ودينا أحيانا  –متفاوتة أن الًتاث 
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ستمر يف الوعِي والواقع والتقليد وادلمارسة، وىكذا، فقد  
ُ
بسبب حضوره القوي وادل

كان اذلمُّ ادلعريف واإليديولوجي كالعلا مسيطران على الساحة الفكرية أثناء اخلوض 
صوص الًتاثية وقراءهتا، سواء أتعلق األمر بكيفية اختيار ادلناىج يف مسائل الن

والطرائق لعقلنة الًتاث وجعلو ُمعاصر لواقعنا، دبا يفضي ذلك إذل إبراز جوانب 
العقالنية والتقدمية يف ىذا الًتاث، وسواء أتعلق األمر بتفكيك النص الًتاثي وتبيان 

 ة .حدود تأثَتاتو لصاحل حداثة إغلابية ُمستنَت 

وقد تفاوتت أساليب توظيف الًتاث بُت ادلعريف تارة واإليديولوجي تارة أخرى، 
فالفكرة لدى ىؤالء صبيعا يف األصل ربليلية ونقدية وربُررية من ادلشكلة أو 
اإلشكالية، فهناك من بٌت رؤية ذات طابع نظري يف فهم ادلوروث ، فكان منو 

واسع على عقلنة "الًتاث" عن  الرجعي والتقدمي، وىناك من عمل ضمن مشروع
طريق تصنيفو يف مناىج وتيارات ومدارس، راجيا من وراء ذلك ُنصرة الصاحل الرُبىاين 

الفيلسوف ادلغريب زلمد عابد  مشروع ك  وادلتفتح على ثقافة احلاضر وادلستقبل )
ازع ( ليقًتن بذلك الوازُع ادلعريف بالو من خالل رباعيتو يف نقد العقل العريب اجلابري

 . (21)اإليديولوجي

ويكون ادلعريف عادة يف الدراسات األكادؽلية حول النص الًتاثي من أجل 
ربقيقو، سواء قام بو ادلستشرقون أو العرب أنفسهم، ويظهر باخلصوص من خالل 
مدى االعتماد على رُلمل سلطوطات النص احملقق، وادلقارنة بينهما ، للوصول إذل 

لنص، ويظهر كذلك يف اذلوامش اليت يثبتها احملقق لتفسَت ما الصيغة األصلية وادلثلى ل
غمض من النص الًتاثي، أو للتنبيو إذل ما فيو من خصوصية، أو لوضعو يف سياقو 

 التارؼلي.
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أما البعد اإليديولوجي لتحقيق الًتاث وقراءتو فيظهر أوال من خالل اختيار 
فكرة ُمسبقة يُؤمن هبا احملقق، وقد النص ادلراد ربقيقو، فقد يُراد منو االستدالل على 

يُراد منها الدفاع عن خصوصية زللية أو مذىبية، وما إذل ذلك من دوافع التحقيق، 
إال أنو يربز باخلصوص من خالل اذلوامش اليت يضعها احملقق واليت يرمي من ورائها 

 (22)إذل توجيو القارئ. 

واللفظي أصال "علم الفكرة"، وإذا كان لفظ اإليديولوجية يعٍت يف تركيبو اللغوي 
أو الفكرة كعلم أو معرفة، فإن االستخدام السليب ذلذه اللفظة يرجع إذل األدبيات 

 )م 1883،  1818ادلاركسية فأكثر الذين تناولوا ىذا ادلفهوم عند كارل ماركس )
"Karl Mar  "ؼلتصرونو يف معٌت وحيد ورد يف كتابو "اإليديولوجية األدلانية"

وؽلكن  (23)نّ "اإليديولوجية ىي الوعُي ادلطابق للواقع أو الوعُي ادلغلوط". ومقتضاه أ
القول يف ىذا الصدد أن أدبيات الفكر السياسي ادلعاصر حرصت على استخدام 
ادلصطلح يف ادلنحى السليب حبيث تصبح عملية إنتاج اإليديولوجية مرتبطة عامة 
بآليات توجيو الوعي ربت طائلة األىداف العملية للقوى االجتماعية ادلسيطرة أو 

 . (24)مة لتوسيع آرائها وربقيق مصاحلهاالباحثة عن األقنعة الفكروية ادلستخد

ووفقا دلا سبق ذكره نستنتج أنو إذا كان الوازع ادلعريف لتحقيق الًتاث وإعادة 
قراءتو لو صفة التنويري الذي يزود العقل بادلعلومة الصحيحة، فإن اإليديولوجية 

 تعود التحريفية رباصر الفكرة بتسويغ مفروض عليها من خارج مدلوذلا ادلنطقي، فال
الفكرة صحيحة أو مغلوطة يف ذاهتا، بقدر ما تصبح أداة فاعلة يف ربقيق غاية أو 

سطرة يف اجلماعة ادلقتنعة دبشروع معُت )سياسي، ،أداة أو مصلحة ما 
ُ
للقوى ادل

 اجتماعي وثقايف ما(. 

 كربى:  اذباىاتوتنقسم القراءات اإليديولوجية إذل ثالث 
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      راءات التمجيدية للتراث: الق-1
وىي ادلنتشرة على نطاق واسع لدى علماء الدين ذوي التكوين التقليدي يف  

ادلؤسسات الدينية العريقة، وميزة ىذه القراءات أهنا تستعيد ما كتبو القدماء وذبًت ما 
ربتوى عليو كتب الًتاث دون أدىن مسافة نقدية. وكما ىو الشأن يف كل عملية تكتفي 

 باالسًتجاع.

 التوظيفية للتراث:القراءات -2

وىنا ؼلتلف التوظيف اختالفا كبَتا حبسب األىداف ادلراد بلوغها، فقد يستغل 
مثال الًتاث لغايات مذىبية كالدفاع عن فرقة من الفرق )أىل السنة، أو الشيعة 
واإلباضية(، أو مذىب من ادلذاىب الفقهية )ادلالكية، واحلنبلية...إخل(، أو الكالمية 

عتزلة..إخل(، والسياسية )اخلالفة، احلكم الشورى، الدؽلقراطية، الوحدة )األشعرية، ادل
العربية..إخل(، واالجتماعية )منزلة ادلرأة، واالنتصار للمستضعفُت، والعدل...إخل(، 
واالقتصادية )االشًتاكية، الرأمسالية..إخل(، والثقافية )حقوق اإلنسان، التقدم، 

 العقالنية...إخل(.

ية ذلذا التوظيف أنّو ُمتعمد أحيانا، وغَت مقصود عن َوعي ولعل أّن أىم خاص
 .(25)يف ىذا النوع بُت ادلعريف واإليديولوجي االلتباسأحيانا أخرى، وذلذا يكثر 

 القراءة المناىضة:-3

وىي قراءة عادة ما تكون بغاية االستنقاص والتحقَت، ونفي اإلبداع وما إذل ذلك 
 .(26المن رفض حملتوى الًتاث صبلة وتفصي
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للًتاث: )أو الساعية إذل أن تكون معرفية بالدرجة  للقراءات المعرفيةأما بالنسبة 
ادلوضوعية  ادعاءاألوذل(، فإن ادلعريف يف ىذا اجملال ال يعٍت التحلل من الروابط الثقافية أو 

ادلطلقة، بل ىو ما يدل على سبكن من مناىج البحث احلديثة ومكتسباهتا يف علوم 
اإلنسان واجملتمع، وقراءة الًتاث هبذا اذلاجس ادلعريف ىي أساسا زلاولة الفهم األفضل 
دلدلوالتو، إهنا وسائل تضمن التواصل مع مفاىيم عصرنا ولكن شريطة أن يكون التعامل 

ل بروح نقدية، وغالبا ما تتسم ىذه القراءات بالصبغة التفكيكية يف مع ىذه الوسائ
 ادلرحلة األوذل والتأليفية يف ادلرحلة الثانية.

وإذا كان األمر على ىذا النحو، فال شك عندنا يف أّن نصيب القراءات العربية 
ة ادلعاصرة للًتاث هبذه ادلعايَت ادلعرفية قليل من جهة وىامشي من جهة أخرى مقارن

ن حاولوا إبراز التوظيف ادلفكرين العرب الذيومن أبرز الدارسُت و  بالقراءات اإليديولوجية.
الفيلسوف زلمد عابد صلد ادلفكر و ًتاث بُت ادلعريف و االيديولوجي لل ادلضاعف ل

واليت تستحق الوقوف عليها  من خالل دراساتو ادلعمقة  (م 2010،  1936 )اجلابري
قد سعى اجلابري إذل ،فل دراسات  الًتاث  ريف و االيديولوجي حوللتعمق يف ذبليات ادلعل

 الفصل بُت اإليديولوجي وادلعريف يف الفكر العريب ادلعاصر إذ يرى يف ىذا الصدد:"ؽلكن
أن نفصل بُت اإليديولوجي وادلعريف يف الفكر العريب ادلعاصر، فاأليديولوجيا ىي ىذه 
البدائل احلادلة اليت يقدمها ىذا ادلفكر أو ذاك من داخل ىذا النموذج أو ذاك أما اجلانب 
ادلعريف فيخص طريقتو يف جعل ىذه البدائل اإليديولوجية تعرب عن أو تعكس الواقع، 

وىكذا، فقد قصد اجلابري باإليديولوجي مضمون  (27)مالت علميا. "والتعامل معو تعا
 اخلطاب، وبادلعريف آلية إنتاج اخلطاب. 

ويف خضم حديث اجلابري عن توظيف الًتاث بُت الطرح اإليديولوجي والطرح 
ادلعريف، يرى اجلابري أنو غلب العمل على كشف الوظيفة اإليديولوجية اليت قام هبا فكر 
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ويقول يف ىذا الصدد: "إّن  طار االجتماعي والسياسي الذي ربرك فيو.معُت يف اإل
الكشف عن ادلضمون اإليديولوجي لفكر ما، ىو الوسيلة الوحيدة جلعلو فعال معاصرا 

 .(28)لنفسو، مرتبطا بعادلو"

ويرى يف موضع آخر أّن الًتاث ىو من صبلة ادلفاىيم اليت وظِّفت إيديولوجيا من 
شأهنا يف ذلك شأن صبيع ادلشاريع  (29)وي العريب احلديث وادلعاصرخالل اخلطاب النهض

ت إيديولوجيا عن بداية انطالقها بالدعوة إذل االنتظام يف الًتاث، النهضوية اليت عربّ 
وبالضبط العودة إذل األصول ، ولكن ال بوصفها كانت أساس هنضة مضت غلب بعثها  

احلاضر ونقد ادلاضي القريب، والقفز إذل كما كانت، بل من أجل االرتكاز عليها يف نقد 
 ادلستقبل.

فالسؤال النهضوي ، وىو السؤال احلادل ادلتجو إذل ادلستقبل بطبيعتو ،ال يتنكر 
للماضي ككل، بل بالعكس، إنّو إذ ينطلق من نقد احلاضر وادلاضي القريب وػلتمي 

عو ادلستقبلي، إن واألصيل ، ليوظفو دلصلحة النهضة، أي دلصلحة مشرو  يدبادلاضي البع
 .(30)ق اخلناق على قوى "التقليد" ورباصرىا يف كل اجلهاتقوى التجديد تضيّ 

كما صلد الطرح اإليديولوجي للًتاث يظهر من خالل رفع الدعوة ضد التهديد 
اخلارجي، الذي كانت سبثلو وما تزال ربديات الغرب، شلا جعل تلك الدعوة إذل الًتاث 

للدفاع عن الذات، ومن ىنا يظهر التوظيف اإليديولوجي  واألصول تتخذ ميكانيزم
بادلاضي والتمسك باذلوية ربت ضغط  لالحتماءادلضاعف للًتاث فهو من جهة عملية 

التحديات اخلارجية، ومن جهة أخرى ىو إطار نقدي للًتاث من أجل ذباوزه وتصفية 
 احلساب معو.
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فيظهر على  العربية الراىنة،أما عن شكل حضور الًتاث كمفهوم معريف يف الثقافة 
اجلابري من خالل ثالث صور رمست يف رلملها أشكاال  زلمد عابد حسب منظور

 للوعي بالًتاث يف الفكر العريب ادلعاصر.

       الصورة التقليدية:-1
وىي تلك ادلعرفة الكالسيكية اليت صلدىا واضحة لدى ادلثقفُت    

ة كاألزىر دبصر والقرويُت بادلغرب والزيتونة ادلتخرجُت من اجلامعات وادلعاىد األصلي
بتونس، فالصورة اليت يكوهنا ىؤالء عن الًتاث دبختلف فروعو الدينية واللغوية واألدبية 

 La compréhensionتقوم على منهج الفهم الًتاثي للًتاث "
traditionnelle الفهم الذي يأخذ أقوال األقدمُت كما ىي، والطابع العام ادلميز ،"

ذا ادلنحى وادلسلك ىو االستنساخ واالطلراط يف إشكاليات ادلقروء عن الًتاث ذل
. وما نتج عن ىذه القراءة والفهم غياب النظرة النقدية وفقدان النظرة (31)واالستسالم ذلا

التارؼلية، اليت تربط فكر صاحب النص دبجالو التارؼلي من أجل فهم تارؼلية الفكر. 
 كيفية تكوينو، وىذا ىو عيب ىذا النوع من القراءات.وموضوع البحث. وفهم  

 الصورة العصرية:-2

وىي صورة وُّزِّعت بُت شكلُت من أشكال القراءة ادلعاصرة للًتاث العريب 
 واإلسالمي، أوذلا الصورة اإلستشراقيةـ وثانيها الصورة ادلادية التارؼلية.

 القراءة العصرية للتراث من منظور إستشراقي:-أ

ميدان من ادلعرفة الغربية بالشرق، حضارة وثقافة وعقائد، صبع يف  االستشراقيعترب 
عداد ادلهتمُت بو مؤرخُت ودارسُت يف ميادين تاريخ األفكار واألديان واللغات من 
الباحثُت األوروبيُت إبتداءا فاألمريكيُت الحقا، وصبع بُت ىؤالء على اختالف يف الرؤى 
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بتاريخ الشرق ولُغاتو. ويقع االىتمام باإلسالم وحضارتو وادلناىج والتخصصات ادلعرفة 
يطابق معٌت  االستشراقوتراثو موقعا رئيسيا يف منظومة الشرق، إذل حدٍّ كاد فيها معٌت 

 .(32)الدراسات العربية واإلسالمية اليت أصلزىا الباحثون الغربيون منذ قرابة أكثر من قرنُت

 معا:  استحضارعلاغلب  لالستشراقان ويرى زلمد عابد اجلابري أن ىناك جانب

 االستشراقاجلانب الذي يتصل بالعالقة الصرػلة حينا واخلفية حينا آخر، بُت   -1
 وجها للعدوان الثقايف العريب. باعتباره، االستعماريةوالظاىرة 

واجلانب الذي يتصل بالشروط ادلوضوعية والتارؼلية وادلنهجية، واليت طبعت   -2
ادلستشرقُت يف دراستهم للًتاث العريب واإلسالمي، وىو جانب يربر تلك 
اخلدمات اجلليلة اليت قدمها ادلستشرقون يف ربقيق ادلئات من ادلخطوطات 

 .(33)قة علميةوالنصوص العربية اإلسالمية اليت كانت رلهولة ونشرىا بطري

كما أن ىناك جيل من ادلثقفُت العرب اعًتف ذلؤالء بكبَت مساعلتهم يف دراسة 
تارؼلنا الثقايف واحلضاري، وتصدى لنقدىم نقدا علميا موضوعيا بعيدا عن مفردات 

 .(34)السجال اإليديولوجي

 القراءة العصرية للتراث من منظور ماركسي:-ب

ابري أن ىذه الصورة ادلاركساوية تتميز عن ويرى يف ىذا الصدد زلمد عابد اجل
سابقتها بكوهنا تِعي تبعيتها لـ"ادلاركسية" وتفاخر هبا، ولكنها ال تعي تبعيتها الضمنية 
لذات اإلطار الذي تصدر عنو القراءة اإلستشراقوية لًتاثنا، مستعينة دبفهوم ادلادية التارؼلية  

حسب اجلابري صورة أخرى مثلها مثل كمحاولة لفهم وربليل الًتاث، شلا غلعلها على 
 .(35)للًتاث وىو فهم من "اخلارج" االستشراقيالفهم 
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إال أنو يف الوقت الذي تعامل فيو عدد من ادلثقفُت العرب مع ادلاركسية كعقيدة 
م(، 1987، 1910شقها السياسي، صلد حسُت مروة ) اكتفواباعتمادجديدة، أو 

غال مفاىيم وآليات ىذه النظرية من أجل (، قد ش       -، 1934وطيب تيزيٍت )
تفكيك وإعادة تركيب تاريخ الوقائع واألفكار، يف العادل اإلسالمي، بقدر كبَت من اجلدة 

–بالنزعات المادية فيالفلسفة العربية والتميز، إذ يعترب كتاب حسُت مروة ادلعنون 
لعريب وذات طابع أحد أىم الكتب اليت ميزت فًتة السبعينيات يف الوطن ا اإلسالمية

موسوعي، إذ مشل ىذا الكتاب فًتة زمنية طويلة تبدأ من مرحلة ما قبل اإلسالم، وسبتد 
حىت احلقبة العربية الوسطى، كما تتطرق صفحاتو إذل أىم التيارات وادلدارس الفكرية، 
انطالقا من بعض االذباىات الكالمية إذل ادلدارس الفلسفية والصوفية، مرورا بكل 

ات والقضايا الالىوتية، السياسية أو الثقافية العامة اليت عرفتها تلك احلقبة، مربزا ادلوضوع
يف كتابو ىذا النتائج الفكرية ادلميزة اليت أبرزت الدور الفعال لبعض القوى االجتماعية، 

 واحلركات الفكرية اليت جرى هتميش دورىا على مدى التاريخ العريب.

يف كتابو مشروع رؤية جديدة للفكر العريب يف  كما تعترب زلاولة طيب تيزيٍت
العصر الوسيط زلاولة أقل ما ؽلكن أن توصف بأهنا جاءت تتسم بطابع الشمولية، 
لتطبيق ادلنهج ادلادي التارؼلي على التاريخ والثقافة العربيُت، وتتجو أغلب كتاباتو بوجو 

ائع يف سياقها التارؼلي عام إذل طرح إشكالية ادلنهج، عرب إعادة طرح األفكار  والوق
ادلطابق، وقراءة الدينامية االجتماعية اليت تبلورت ىذه األفكار داخلها وتقدؽلها بصورة 

 مركبة ومركزة .

وبالعودة إذل منهج الدراسة ادلستخدم يف دراسات ادلنت الًتاثي و بصفة عامة ،  
صلد أنفسنا أمام ثالث زلطات معرفية لقراءة ادلوروث الثقايف العريب اإلسالمي 
الكالسيكي منو واحلديث، أول ىذه اللحظات ادلعرفية ىي حلظة تأريخ الفكر، أو الفكر 
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 الزمن والتاريخ، هبا بدأت الشرارة األوذل االىتمام الثقايف، وىي أبكر تلك اللحظات يف
، وثاين ىذه اللحظات ادلعرفية، صلد (36)بالًتاث والتأليف فيو، يف الفكر العريب ادلعاصر

حلظة نقد الًتاث، والنقد ىنا دبعٌت التدقيق والقراءة والتحليل، وىي اللحظة ادلعرفية اليت 
وأخَتا حلظة نقد العقل: أي نقد النظام  (37)رينستزدىر يف النصف الثاين من القرن العش

ادلعريف احلاكم للثقافة العربية أو للًتاث، وىو ما سيبدأ فيو االنطالق منذ مطلع شبانيات 
 (38)القرن العشرين ادلنصرم. 

 التالية: الخالصة و االستنتاجات ومن خالل العرض السابق نصل إذل

كر، فقد ُتطل من خالل السؤال الضمٍت أّن لإليديولوجية ذبليات سلتلفة يف الف -1
ات احلاكمة للكتابة، عرفة ما، وقد ُتطل من خالل الغائيالذي يؤّسس نصا أو م

أكانت ُموعى هبا أو غَت ُموعى هبا، وقد ُتطل من خالل فعل االضلياز الفكري 
 إذل مذىب يف الرأي أو مدرسة يف التفكَت أو طريقة يف الكتابة.

التفرقة بُت ما ىو معريف وما ُىو إيديولوجي يف أية قراءة للنص إنو يصعب غالبا  -2
الًتاثي، إذ أّن ادلعرفة ال تعيش يف فضاء منفصل عن الُبٌت السياسية واالجتماعية 

 والفكرية القائمة، وال توجد معرفة خالصة خارج اإلطار االجتماعي.
الواحد فًتاه يف حال  قد يتجاذب ادلنزِع ادلعريف وادلنزِع اإليديولوجي معا ادلفكر -3

لب أخالق العلم وادلعرفة ، وتراُه يف أخرى شلعنا يف النظر اإليديولوجي، وىذا يـُغّ 
ىو الغالب على مفكري الفكر العريب ادلعاصر خصوصا يف تناوذلم إلشكالية 

 النهضة حيث تغُلب ىذه االزدواجية على وعيهم الفكري.
دودة يف رلال العلوم اإلنسانية تبقى ادلسافة بُت ادلعرفة واإليديولوجي زل -4

واالجتماعية عامة، ذلك أن ظواىر التاريخ، الفكر، االجتماع اإلنساين غَت 
الظواىر الطبيعية، ومساحة تدخل الذات وادليول والعواطف وادلصاحل واالضليازات 
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فيها واسعة إن ُقورنت بذات ادلساحة يف ظواىر الطبيعة، ويف احلالُت، ال مناص 
 سبية وواقعية للعالقة بُت ادلعريف واإليديولوجي.من ُرؤية ن

 الهوامش:

نقصد باخلطاب العريب ادلعاصر ىو ذلك اخلطاب الصادر عن مفكر عرب بلغة عربية ، سواء كانوا  -1
زلمود عبد  إبراىيم للمزيد أنظر: مسلمُت أو مسحيُت أو غَت ذلك، وفكروا فيو ضمن إطار عريب

 .13،ص2008عمان: ادلعهد العادلي للفكر االسالمي  ،اخلطاب العريب ادلعاصرالباقي، 
الوعي الغَت ادلطابق للواقع ، ويعترب كل تعريف  اأهنّ عند بعض ادلفكرين  اإليديولوجيةتعترب  -2

و ينهل ى إظلامو، تيوتقنيع للواقع وتع فكر خاطئ أوىي وعي زائف ومغلوط،  بما لأليدولوجيات
ينصرف عنو  أنقبل  األيدولوجياتديد النظري دلفهوم يعود ىذا التح من مصدر ماركسي، فلماركس

كمال عبد اللطيف، يف   :للمزيد انظر.و 19الثاين من القرن  يف كتاباتو التالية الواقعة يف النصف
، 2010، نوفمرب 381، العدد 33، السنة  المستقبل العربيوادلعرفة، مدخل عام ،  االيديولوجيا

اعية إذل القدًن للمعرفة غلعل تسوغها من جنس احلقيقة السأما التعريف اليوناين .78-57ص
العقل  عريف لو صفة التنويري الذي يزودن ادلربصيلها، إذ ىنالك افًتاض ضمٍت أنّو من ادلفًتض أ

 بادلعلومة الصحيحة.

 تؤدي "األنا" عند اللغويُت معنيان، األول يعرّب _3
ُ
رب خرب عن نفسو، والثاين يعّ  عن ضمَت ادلتكلم أو ادل

ة الشيء، دبعٌت ذاتو، وىي عند صبهرة الفالسفة صبيع األحوال الشعورية، فهي القوة اليت تفكر نيّ عن إ
ادلعجم الشامل دلصطلحات عبد ادلنعم احلفٍت،-وتشكك، وتقرر وتنفي، وتريد وال تريد أنظر:

و لكنّ هو ذلك ادلختلف عٍت، ف اآلخر أما.109، ص1991، القاىرة: مكتبة مدبولورل، الفلسفة
بو وإال جلأنا إذل أسلوب الصدام  االعًتاف، وعليو فال مفر من اختلفتموجود سواء إتفقت معو أو 

 .ونفي اآلخر
، بَتوت :مركز دراسات يديولوجي في الفكر العربي المعاصر، المعرفي و االعبد االه بلقزيز-4

 .13،ص2010الوحدة العربية،
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، مجلة المستقبل العربي، زلمد نور الذين، "ادلعقول و ادلتخيل يف الفكر العريب ادلعاصر" ،  فاية-5
 .7(،ص6/1992)160عدد

مجلة مسكسن زلمد، " السرح العريب احلديث بُت اذلوية وغياب الرؤية التارؼلية"، -6
 .19-10، ص94عدد،الوحدة

، 16،ص22/09/1996، االحد6508عدد ،طاألوس"، جريدة الشرق صدق عوين ،" الوضع العريب-7
 .1عمود

التراث ، )زلمد الداىي: ادلشرف(، "، مفهوم القطيعة مع الًتاث يف فكر اجلابري_ علي القامسي،8
 117ص ،. 2012:دار التوحيدي ، الدارالبيضاء، الجابريوالحداثة في فكر محمد عابد 

، بَتوت: مركز دراسات 2ط، الوطن العربيآليات التغيير الديمقراطي في ، ثناء فؤاء عبد اهلل _9
 .359، ص2004الوحدة العربية، 

 .116،صمرجع سابق الذكرالقامسي، علي-_10
، بَتوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2، طالتراث والحداثة، زلمد عابد اجلابري، _11

 ..22،صمرجع سابق الذكر،.1999
 .359، صرمرجع سابق الذكثناء فؤاء عبد اهلل، -12
 :الصدد أنظر يف ىذا -13

، بَتوت: دار ، في البدء كانت الممانعة: مقدمة في تاريخ الفكر السياسي العربيسهيل القش
 .1981احلداثة، 

 . 22،  ص2014، بَتوت: مركز دراسات الوحدة العربية، نقد التراثعبد اإللو بلقزيز، -14
 . 23، ص المرجع نفسو-15
 أنظر على سبيل ادلثال: -16

، 3، دراسة وربقيق زلمد عمارة، ج األعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي، رفاعة الطهطاوي
 .1977، 1973بَتوت: ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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_ وىو أول من كرس اىتماما خاصا بابن رشد يف ادلفكرين العرب النهضويُت، أنظر: فرح أنطوان، 17
  2007، بَتوت: دار الفارايب، 3، ط ابن رشد وفلسفتو

  1997، بَتوت: دار مكتبة احلياة، 2، ج تاريخ التمدن اإلسالمي، جرحي زيدان-18
لقد تعرض ما يُعرف خبطاب األصالة يف الفكر العريب ادلعاصر للعديد  من االنتقادات، منها -19

راجع يف مواجهة أسئلة الواقع اعتباره خطاب ضعف يف مواجهة اآلخر ادلتقدم، وأنو خطاب انكفاء وت
، زيد أنظر:عبد اإللو بلقزيزموالتطور، خطاب دفاع عن الذات بدل من القيام باإلبداع وادلشاركة، لل

، 2007بَتوت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ،العرب والحداثة: دراسة في مقاالت الحداثيين
 .13ص 

قرآين، لكن بعدىا السياسي، يف القرنُت  _يرى رضوان السيد يف ىذا الصدد: "أن الشورى نص20
األول والثاين للهجرة، ما لبث أن غاب منذ القرن الثالث...إذل أن أعاد رفاعة الطهطاوي وخَت الدين 
التونسي وصبال الدين األفغاين اكتشافها أو اكتشاف البعد السياسي ذلا ربت تأثَت االطالع على 

سياسات ، فة للحكم الدستوري"، أنظر: رضوان السيدالدساتَت الغربية....فصارت الشورى مراد
 158-157، ص 1997ر الكتاب العريب ، بَتوت: دااإلسالم المعاصر: مراجعات ومتابعات

، حبوث ومناقشات  " _رضوان السيد، "اإليديولوجي وادلعريف يف ربقيقات الًتاث العربية وقراءاتو21
المعرفي واإليديولوجي في الفكر العربي ، ة العربيةالندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحد

 . 152، ص 2010، )ربرير عبد االلو بلقزيز(بَتوت: م.د.و.ع، المعاصر
_عبد اجمليد الشريف، "اإليديولوجي وادلعريف يف ربقيقات الًتاث العريب وقراءتو"، حبوث ومناقشات 22

 . 176، ص مرجع سابق الذكرندوة حول ادلعريف وااليديولوجي يف الفكر العريب ادلعاصر، 
ية كمال عبد اللطيف، "يف اإليديولوجيا وادلعرفة: مدخل عام"، حبوث ومناقشات الندوة الفكر   _23

 . 72، ص مرجع سابق الذكرحول ادلعريف واإليديولوجي يف الفكر العريب ادلعاصر، 
مطاع صفدي، يف سؤال احلقيقة بُت ادلعريف واإليديولوجي، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية  -_24

بد اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ادلعريف واإليديولوجي يف الفكر العريب ادلعاصر، ربرير: ع
 . 66، ص مرجع سابق الذكراإللو بلقزيز، 
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زلمد عابد اجلابري يف العديد من مناسبات سواء يف إطار الندوات مثال ادلفكر  اعًتفلقد -_25
وادلؤسبرات العلمية واللقاءات الصحفية وحىت من خالل كتاباتو أن طروحاتو ال زبلو بدورىا من الطابع 

 اإليديولوجي.
، برنارد لويس 19، أمثال رينان يف القرن االذباهربتل فئة ادلستشرقُت مكان الصدارة يف ىذا -_26

وباتريسا كرون يف الفًتة ادلعاصرة، ويوجد بالطبع من بُت العرب أنفسهم من يناىض الًتاث أمثال عبد 
 اهلل العروي وزلمد اركون.

لنقد اإليبستمولوجي واالستقالل التارؼلي، _أنظر: حوار أضبد ادلديٍت مع زلمد عابد اجلابري، "ا27
 ،.1983نوفمرب  4أجرى احلوار يف باريس، يف

 .24، صالمرجع السابق الذكر، زلمد عابد اجلابري، ضلن والًتاث _28
 _نفس ادلرجع.29
بَتوت :مركز دراسات الوحدة ،إشكاليات الفكر العربي المعاصرزلمد عابد اجلابري،-30

 .21، ص1988العربية،
 .26، صمرجع سابق الذكر_ زلمد عابد اجلابري، الًتاث واحلداثة، 31
يف  االستشراقعبد اإللو بلقزيز، نقد  ونقده يف الفكر العريب أنظر االستشراقللمزيد حول  -32

، )عبد اإللو الثقافة العربية في القرن العشرين، الفكر العريب، مركز دراسات الوحدة العربية
 .628، ص 2011:مركز دراسات الوحدة العربية،بلقزيز:ادلشرف(،بَتوت 

 .26، صمرجع سابق ذكرهزلمد عابد اجلابري، الًتاث واحلداثة، _33
وربطو ربطا مباشرا  لالستشراقلقد ساد يف خطاب اإلحيائية اإلسالمية النقد اإليديولوجي _34

بالطابع العدواين يف وجهو الثقايف منكرين عليهم أية مساعلة علمية وموضوعية يف رلال الًتاث العريب 
( يف كتابو الفكر 1982-1905واإلسالمي ويظهر ىذا جليا يف أعمال كل من زلمد البهي )

بنقد الفئة ادلتأثرة  ستشراقاالاإلسالمي احلديث وِصلتو باالستعمار الغريب والذي تالزم لديو نقد 
(، بنقد الداخل )احلداثيُت االستشراقباحلداثة من العرب، على صلة باالستعمار، فارتبط نقد اخلارج )

يف  االستشراق( منها: ىزؽلة 2002-1917العرب(، أضف إذل ذلك نذكر أعمال أنور اجلندي )
اإلسالمي ومسوم التغريب ملتقى اإلسالم، والتبشَت الغريب، واإلسالم والغرب، والفكر 

 ..إخل. واالستشراق
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(، وطيب تيزيٍت 1987-1910_ومن أبرز شلثلي ادلقاربة ادلادية التارؼلية للًتاث، حسُت مروة )35

(، ولقد ذبلت ىذه ادلقاربة يف فًتة هناية الستينيات وعربت عن ربول نوعي يف الكتابة -1943)
تاريخ وواقع الثقافة العربية باستعمال اآلليات ادلنهجية اليت  الفلسفية يف الوطن العريب، تقوم على قراءة

 تقًتحها ادلاركسية، القائمة على اجلدلية للواقع وللثقافة العربيُت. 
-1885فلقد نشأت بواكَت الدراسات الًتاثية عند ثالثة رواد: مصطفى عبد الرزاق ) _36

(، حيث اشتهر 1973-1882( وطو حسُت )1964-1889(، وعباس زلمود العقاد )1947
مصطفى عبد الرزاق بكتابة سبهيد الفلسفة اإلسالمية، أما عباس زلمود العقاد فلقد اشتهر بدفاعو عن 
اإلسالم تارؼليا وحضارة والذي يظهر جليا يف كتابو حقائق اإلسالم وأباطيل خصومو، أما طو حسُت 

من خاللو سبرده على العقل الراكد  فلقد اشتهر بالعديد من الكتب منها "األدب اجلاىلي" الذي بُت
 أنظر:وللمزيدالذي يقدس ادلاضي ويقدس النصوص ادلنتمية لو 

حسن حنفي "بواكَت الدراسات الًتاثية يف الفكر العريب"، مركز دراسات الوحدة العربية، الثقافة يف 
 . 567ص  ،الذكر مرجع سابقالقرن العشرين، 

استثمار ادلادة الًتاثية بشكل واسع وتزايد الطلب عليها ومت فيها يف ىذه اللحظة ادلعرفية جرى  -37
 التوظيف ادلعريف واإليديولوجي للًتاث.

حيث عرفت ىذه الفًتة دراسات نقدية واسعة للًتاث العريب اإلسالمي تبلورت يف شكل  -38
العريب حملمد عابر  مشاريع فكرية أبرزىا ادلشروع الفكر لنقد العقل اإلسالمي حملمد أركون، ونقد العقل

اجلابري، وحيث كان النقد ىو شعارا دلشروعها، النقد ادلزدوج: النقد للمعرفة الًتاثية أو للفكر ادلوروث 
 أنظر:و للمزيدوالنقد للنظر إذل ىذا الًتاث 

كمال عبد اللطيف "اجلابري ومشروع نقد العريب"، مركز دراسات الوحدة العربية، الثقافة يف القرن -
 . 52ص ، الذكر مرجع سابقوالعشرين،  الواحد

عبد اجمليد خليقي، "نقد العقل اإلسالمي"، مركز دراسات الوحدة العربية، الثقافة العربية يف القرن -
 .597، ص الذكر مرجع سابقالواحد والعشرين، 
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-تحليل نقدي –التربية البيئية في الحظائر الوطنية بالشرق الجزائري   
 3جامعة باتنة / قسم التاريخ  / الهدى مغشيش نورأ/ 
قسنطينة / المدرسة العليا لألساتذة  /ساحلي محمدأ/   

 
L’éducation à l’environnement dans les parcs nationaux 

de l’est de l’Algérie. 
Analyse critique 

MEGHCHICHE NOR EL HOUDA 
houdamag2008@yahoo.fr 

 
Résumé: 
Les parcs nationaux de l'est de l'Algérie se distingue par sa 
position entre une zone nord sous l’influence d’un climat 
subhumide et frais et au sud un climat semi-aride et sec, 
entrainant une diversité animale et végétale importante. Toutes 
ces richesses biologiques menacées par les activités économiques 
et sociales des habitants de la périphérie des parcs et des 
touristes, nécessitent une protection durable à travers l'éducation 
de l'environnement. 
L’étude du ces parcs a montré que les formes de l'éducation de 
l'environnement avec l’habitant sont basées sur la célébration des 
journées commémoratives avec l'utilisation  des documents et 
des radios. 
Cependant l’ enquête et l’ observation du terrain montrent une 
réussite relative des objectifs d'éducation de l'environnement au 
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populations locale, et surtout au niveau de parc de Taza les 
résultats  encourageant à cause de bien bénéficie de projet de 
Med Pan, La réussite de l’éducation de l'environnement dans un 
espace protégé est conditionnée par  la volonté politique et la 
capacité de communication et de motivation des populations 
périphériques et les visiteurs.  
Mots clés: 
Parc nationaux  - Education de l'environnement- La volonté et 
la communication - 
 motivation des populations. 

 الملخص
ن ما مييز احلظائر الوطنية بالشرق اجلزائري كوهنا منطقة انتقالية بني نطاقني االول ميتاز بتأثريات مشالية ا

لتنوع املناخي  تتميز بنوع من الرطوبة و نطاق جنويب حيمل تأثريات جافة اىل شبو جافة و بالتايل ا
الذي مسح باكتساهبا لتنوع بيولوجي ىام لكن معرض لضغوطات السكان ، وىذا ما طرح ضرورة 

   الرتبية البيئية.عن طريق البيولوجي على ىذا الغىن  املستدامة احملافظة
وابرزت الدراسة على مستوى احلظائر الوطنية للشرق اجلزائري ان منط نشاطها يف جمال الرتبية البيئية 

ع الرتكيز على استخدام املطويات و مع السكان احملليني قائم على االحتفال باأليام املناسباتية للبيئة م
 االذاعة. 

لكن التحقيق و املعاينات امليدانية للمنطقة بينت حتقق اىداف الرتبية البيئية مع السكان احملليني 
فضل بشكل نسيب و خصوصا على مستوى حظرية تازة جبيجل حيث كانت النتائج مشجعة ب

استفادهتا من مشروع ماد بان ،ان جناح الرتبية البيئية يف جمال حممي مرىون بوجود ارادة سياسية جادة 
 ،  و القدرة على التواصل و اشراك السكان احملليني يف ىذه النشاطات.

 الكلمات المفتاحية
اشراك السكان. -االرادة و التواصل -الرتبية البيئية –احلظائر الوطنية   
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1. Introduction 
 
Devant la fragilisation de la planète par les modes de 
développement, plusieurs possibilités de  renversement de la 
situation apparaissent, dont les parcs nationaux, et l'Algérie 
comme tous les pays  créée des parcs nationaux  qui définissent 
par la loi des aires protégées, car sont très sensibles aux 
changements d’utilisation de la ressource en eau et d’occupation 
des sols, aux activités humaines, ainsi qu'aux pollutions que ces 
phénomènes engendrent. Ces changements modifient leurs 
valeurs et leurs fonctions, qui impactent sur l'écologie de ces 
écosystèmes et sur les services  donc les parcs nationaux ont été 
instaurés afin de conserver des échantillons représentatifs de la 
grande variété de paysages, de forêts, de plantes et d'animaux...  
 Donc de nos jours tous les pays accordent de plus en plus de 
l’importance à la création et à la gestion des aires protégées, 
Cependant il est de plus en plus clair que ce type de 
conservation « sous cloche » risque d’être un échec à long 
terme, à cause, par exemple, du réchauffement climatique qui 
menace gravement les capacités d’adaptation des espèces 
fragiles1. La solution à ce problème passe nécessairement par un 
rapprochement à tous les niveaux entre l’homme et la nature à 
travers l'éducation de l’environnement. 
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les parcs nationaux à cðté de leur fonction de protection de la 
nature, possèdent un but touristique et de loisir2, mais endossent 
également un  rðle  d’éducation  et  de  sensibilisation  à  
l’environnement  envers  un  public  de  plus  en  plus varié. 
De  nombreux  des population locales et des visiteurs   
fréquentent  chaque  année  les  parcs  nationaux  ,  et  ce 
principalement    dans  un  but  récréatif  et  de  loisir et 
économique.  En  contrepartie,  les  responsables  des  parcs ont   
une   obligation   de   transmission   d’un   message   d’éducation   
et   de   sensibilisation   à l’environnement, en mettant en place 
des moyens motivants  pour le visiteur.   
Vu l'importance du volet de l’éducation environnementale, et la 
sensibilisation du public, dans la protection de la nature  et la 
développement locale ; cet article va donner un aperçu sur l'état 
des lieux de cette composante dans les Parcs Nationaux de l'est 
de l'Algérie et les efforts entrepris pour développer l’éducation 
environnementale, et la sensibilisation du public dans les parcs , 
et  Quel  est  le  succès  du  parc  national  dans l’éducation  et  
dans  la sensibilisation ? 
 
2. Présentation générale des Parcs Nationaux de l’est de 
l’Algérie  
 
L’Algérie compte aujourd’hui 11 parcs nationaux sur son 
territoire3, dont 4 à l’Est du pays (le Parc de Taza, le Parc de 
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Belezma, le Parc de Gouraya, le Parc d’El Kala)  sur superficie 
totale de 108575 ha, 
Ces Parcs Nationaux sont des entités du domaine du territoire 
forestiers et littorale, ils sont aussi protégées par la nouvelle loi 
des Aires Protégées 11-02 du 17 février 2011 ; et le nouveau 
décret des Parcs Nationaux du 3 novembre 2013, avec trois 
Parcs Nationaux déjà réserve de biosphères et  restants ( le Parc 
de Belezma ) la direction du forêt  présenter leurs dossier au 
bureau de l'UNESCO pour être classer  Réserve de Biosphère 
(MAB)4. 
 
 
 
 
 

 
2-1- Caractéristiques des parcs nationaux de l’Est de 
l’Algérie  

Carte de situation des parcs nationaux de l’ Est 
de l’Algerie 

MER MEDITERRANEE 

Tunisie 
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2-1-1 PARC NATIONAL D’EL KALA  

 
Le Parc National d'El Kala ;est un parc cðtier, et le plus vaste 
parc national du Est du pays, crée le 23 juillet 1983 pour 
préserver la mosaïque d’écosystèmes terrestre, marin, lacustre et 
plus particulièrement le complexe de zone humide classé sur la 
liste Ramsar de zones humides d’importance internationale ,en 
plus il est un refuge du cerf de Berberie, et Réserve de 
biosphère depuis 1990. 
Il est caractérisé par Par la richesse exceptionnelle de sa flore et 
de sa faune, il constitue une véritable "bibliothèque"5 ,la 
multitude d’espèces végétales et animales, la juxtaposition 
d’écosystèmes différents et interdépendants en allant de la mer 
vers l’intérieur, on observe la succession des écosystèmes 
suivants : 
Ecosystème côtier : il s’étend sur 40 km, il est constitué de 
plages et de criques comprises entre deux caps, le cap de Segleb 
à l’Est et le cap Rosa à l’Ouest et la  Frange marine riche en 
corail et en poissons et posidonie. 
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Ecosystème dunaire : s’étend sur 40 km, elles sont couvertes 
par un maquis à chêne kermes. 
Ecosystème lacustre : représenté par de grandes dépressions 
inter-collinaires, complexe humides dont les unités 
constituantes sont les lacs Tonga, Oubeïra, Mellah, noir, bleu, 
les marais de Bouredim et plusieurs ripisylves. 
Ecosystème forestier : se caractérise par l’aire du chêne liège 
qui peut être en association avec le chêne zeen en altitude 
Ghorra et avec le Pin maritime à Haddada. Le maquis et les 
pelouses intercalent ces peuplements depuis la mer jusqu’au 
mont de la Medjerda6. 
 
2-1-2 PARC NATIONAL DE BELEZMA 

 
 
Le Parc National de Belezma est un parc de haute montagne, il 
se situe dans la partie orientale de l’Algérie du Nord, qui se 
trouve à l’extrémité Ouest du Mont Aurès dans l’Est. Il a été 
créé le 3 Novembre 1984, pour sa très belle futaie de cèdre de 



مجلة دورية دولية محكمة                                     المعارف للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة   
 

 166 31العدد 
 

l’atlas pur ou mélangé avec le Houx ou chêne vert7. Ce dernier 
présente des peuplements purs ou mélangés avec le genévrier 
rouge ou le frêne épineux et de peuplements reliques de pin 
d'Alep  
Les particularités du parc sont : 
 Meilleure cédraie de l’Algérie (en superficie et richesse 

naturelles 6000 ha soit 26.8% de la superficie totale) 
 Formation géologiques et géomorphologiques variées 

d’intérêts scientifiques particuliers (pics, vallées profondes 
et étroites)8 

 Riche patrimoine écologique 
 

2-1-3 PARC NATIONAL DE TAZA  

 
Le Parc de Taza est un parc cðtier crée le 3 Novembre 1984 
pour sa très belle futaie de chêne Zeen et du chêne liège, et 
pour ses particularités géomorphologiques constitué de grottes 
et de falaises. Il s’étend sur 5 km de cðtes constitués de très belles 
corniches. 
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Il est situé dans la partie Nord-Est de l’Algérie, qui fait partie de 
la Kabylie des Babors, s’ouvre sur la Méditerranée dans le golf de 
Bejaia sur 09 km. Situé entièrement dans la Wilaya de Jijel  
La création du parc national de Taza est justifiée par l’existence 
de richesses naturelles et paysagéres exceptionnelles et 
diversifiées 

 A titre d’exemple, on cite les chênaies mixtes d’altitude 
(chênaie pure de zéen, chênaie pure d’afarès, chênaie 
mixte afarès-zéen) 

 les biotopes de la sittelle Kabyle et du singe Magot, 
  le site géomorphologique du Djebel Taouenart , les 

gorges des oueds Taza et Dar-El-Oued. 
 C’est un parc habité, de ce fait classé en réserve de la 

biosphère MAB depuis 20049 
 

2-1-4 PARC NATIONAL DE GOURAYA: 
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 Le Parc National de Gouraya est un parc cðtier crée le 3 
Novembre 1984 pour son caractère paysager unique caractérisé 
par des Falaise tombant à pic sur la mer est situé sur la cðte Est 
d’Algérie et fait partie de la chaîne cðtière de l’Algérie du nord. 
Il s’ouvre sur la mer Méditerranée sur une longueur de 11,5 km 
de corniches et falaises tombant à pic dans la mer. Cette dernière 
constituant la trentaine de kilomètres environ de la cðte 
Bougiotte qui s’étend de l’embouchure de l’oued Soummam à 
celui de l’oued Agrioun. En effet le Parc occupe le massif 
montagneux qui surplombe la ville de Bejaia10. Le Gouraya est 
classé comme parc national pour les spécificités suivantes :   

 Potentialités touristiques (sites historiques et 
pittoresques d’une beauté exceptionnelle)  

 Richesse faunistique (rapaces et singe)  et floristique 
(renferme des espèces rares), euphorbe arborescente, 
Bupleurum plantagineum  

 Présentant une façade maritime avec ses curiosités 
naturelles (falaises, grottes et gouffres marins)  

 C’est un parc habité, de ce fait classé en réserve de la 
biosphère MAB depuis 2004 

2-2- L'importance des parcs 
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Tableau 01: Comparaison de la diversité mammalienne 
terrestre des parcs nationaux de l’Est de l’Algérie avec celle de 
la nationale existante  
 

Parcs 
nationau
x 

 
Diversité  
du parc  

Diversit
é 
national
e 

Proporti
on des 
espèces 
du parc 
par 
rapport  
à la 
diversité 
National
e % 

Nombre 
d’espèces  
protégées 
du parc 

Proporti
on des 
espèces 
protégées 
par 
rapport à 
la 
diversité 
du parc 
% 

Proport
ion des 
espèces 
protégé
es par 
rapport 
à la 
diversit
é 
national
e % 

Taza 16    
 

107 
 

14.95 12 75 11.21 
El Kala 40 37.38 13 32.50 12.14 
Belezma 17 18.88 09 52.94 08.41 
Gouraya 27 25.23 10 37.03 09.34 

Direction Générale du foret 2015 
En général les parcs nationaux de l'Est de l'Algérie abritent la 
moitié de l’ensemble de la flore et la faune d’Algérie, C’est ce 
qui explique pourquoi il est très important que ces parcs il faut 
bénéficie d'une protection des plus strictes.  
 
3- l’expérience de l’éducation de l’environnement dans 
les parcs 



مجلة دورية دولية محكمة                                     المعارف للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة   
 

 173 31العدد 
 

Chaque parc national est doté d’un département de l’éducation 
et l’environnement qui est chargé: 

- de l’initiation et du développement des activités 
culturelles, scientifiques, de loisirs et sportives en rapport 
avec la nature 

- de développement contrðlé des activités touristiques 
- de coordonner les études entreprises en sein du parc. 

L’historique de l’éducation de l’environnement dans les parcs 
nationaux révéle ce qui suit: 
1994-1995 : Elaboration d’une étude sur l’éducation 
environnementale au niveau du Parc National d’El-Kala (Projet 
GEF);  

18-22 mai 2005 : l’expérience des Parcs Nationaux dans ce 
domaine a été présentée pour la 1ére fois au niveau international 
par les 03 parcs cðtiers : El-Kala, Taza et Gouraya lors d'un 
atelier organisé par le réseau méditerranéen medpan à Miramare 
en Italie ;  
05-06 septembre 2005: 1ére rencontre nationale sur 
l’éducation environnementale et la sensibilisation du grand 
public a été organisée par la Direction Générale des forêts en 
étroite collaboration avec le Parc National de Theniet El-Had, 
lors de cette rencontre chaque parc national a exposé son 
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expériences et un nombre de recommandations a été émis cité 
ci-dessous le plus important:  

 réfléchir à la mise en place d’un réseau d’éducation à 
l’environnement dans les parcs nationaux ;  

Un groupe de travail a été mis en place par la direction Générale 
des forêts regroupant les cadres des départements d'animation et 
de vulgarisation des 08 parcs nationaux et. Le groupe avait à sa 
charge la mise en œuvre des recommandations émises lors de 
l'atelier de Theniet El-Had;  
Le 1er regroupement fut au centre d'éducation à 
l'environnement de Réghaia. Un nombre de rencontres a été 
organisé au niveau de quelques parcs nationaux (Tlemcen, 
Chréa et Gouraya) pour aboutir à un plan d'action national 
d'éducation environnementale et de sensibilisation du public, ce 
document a été présenté en 2007 aux directeurs des 08 parcs qui 
l'ont validé officiellement.  
Et depuis, tous les parcs ont veillé à la mise en œuvre de ce plan 
d’action selon la particularité de leurs territoires et les moyens 
disponibles.  
3-1 Nouvelle loi sur les Aires Protégées 11-02 du 17 
février 2011 ;  
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Dans l’article 5 ; Le parc national est un espace naturel d’intérêt 
national institué dans le but de protéger l’intégrité d’un ou de 
plusieurs écosystèmes, Il a pour objectif d’assurer la conservation 
et la protection de régions naturelles uniques, en raison de leur 
diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public à 
des fins d’éducation et de récréation 
Dans l'article 15 ; elle définit un nouveau zoning pour les Aires 
protégées. qui comporte de trois zones, une zone central qui 
recèle des ressources où seul la recherche scientifique est autorisé  
, une zone tampon Utilisée pour des pratiques écologiquement 
viables, y compris l’éducation environnementale, les loisirs, 
l’écotourisme et la recherche applicable , et une zone de 
transition Elle protège les deux premières zones et sert de lieu de 
détente et de loisir . 

Fig 1 ; nouveau zoning des Aires Protégées 
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3-2 Le nouveau statut des Parcs Nationaux du 3 
novembre 2013 ;  
Outre les missions prévues à l’article 5 de la loi n° 11-02 du 14 
Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, 
susvisée, le parc national a pour missions notamment : 
D’organiser les visites et activités à l’intérieur du parc national ; 
de veiller à la préservation du patrimoine culturel se trouvant à 
l’intérieur du territoire du parc national conformément à la 
législation et la réglementation en vigueur11. 
 
4- Commentaires et discussion 
Pour faire une évaluation de tous ce qui a été fait dans les parcs 
nationaux de l'est de l'Algérie ; si en pense vraiment il ya une 
stratégie de communication, de sensibilisation et d’éducation 
environnementale pour chaque parc.  
Nous devons pouvoir mesurer pleinement la portée des activités 
et des actions menées dans ce domaine. 
 
Tableau n°02 : les activités de l’éducation de l’environnement 
dans les parcs de l’Est 
 

PARC 
NATIO
NAL 

Le 
nombr
e de 

nbre 
Emissi
ons 

nbre 
Emissi
ons 

nbre 
Réalisa
tion de 

nbre 
Panneau
x de 

nbre  
Distrib
ution 

nbre 
Distrib
ution 

évèn
emen
t 
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visiteur
s 
2010-
T1 
2014 

Radios Télé docum
entaire
s 

Signalisa
tion 

D'affic
hes 

des 
plants 

/ 
renc
ontre 

EL 
 KALA 

197 
663 

114 9 7 7 20078 870 255 

GOUR
AYA 

703 
882 

83 6 24 569 9050 1970 41 

BELEZ
MA 

151 
226 

143 2 15 22 55847 50000 121 

TAZA 426 
666 

33 3 46 9 700 33160 52 

Total 
général 

14794
37 

373 20 92 607 85675 86000 469 

Direction Générale du foret 2015 
 
A partir des donner de tableau n 1 et notre enquête sur le terrain 
avec les déférent catégorie de de population locale et des 
visiteurs  et  les  observations pendant   la participation  à  toutes  
les  activités de  l'éducation de l'environnement  ouvertes  et 
possibles pour les visiteurs sur l’environnement. A  visiter  
durant  notre  séjour dans les quatre parcs,  pour  ensuite  
pouvoir  analyser  les  structures  mises  en place et les analyser 
par rapport aux objectif du parcs nationaux et de ses 
responsables.   
Nous relevons les constations suivantes: 
- Un nombre important d'émissions radiophonique  
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- Les sorties sur terrain  dominent les autres activités d'éducation 
du parc 
- Les personnes ciblées par le parc concernant en particulier la 
catégorie des adultes, notamment les universitaires 
- Les activités du parc dépendent de nombre de visiteur 
accueillis 
- Les activités du parc dépendent  aussi des saisons et des 
journées commémoratives 
- Les documents et les supports éducatifs sont limités à des 
brochures et des dépliants avec une insuffisance de l'information 
donnée (quantité et qualité) 
 Donc À partir de notre enquête sur le terrain dans les quatre 
parcs en  relevé un certain nombre d’éléments manquant pour 
aider l'éducation de l'environnement à se développer dans les 
quatre parcs. 
- On remarque également l'insuffisance des moyens humains, 
notamment de personnel qualifie dans l'éducation en général et 
le manque des ouvrage surtout des guides pratiques sur les parcs 
- l'insuffisance des documents et support éducatifs 
- Les statistiques ne sont pas très fiables, et sont de ce fait difficile 
à interpréter 
- L’absence d’utilisation de l'internet et les supports audio-
visuels et  la communication orale directe entre les gens des 
parcs et les populations locale et les visiteurs des parcs. 
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- L’insuffisance constatée dans la gestion des pole d'attractions 
des touristes et manque des services récréatifs et culturelle pour 
les visiteurs 
- La qualité et la quantité d'informations données les pðles 
d'attraction sont insuffisants 
- la coordination entre les parcs et les agences de voyage, des 
associations de l’environnement, d’organisations de l’artisan 
faible 
-le système de panneaux indicateurs, de guides 
accompagnateurs,    d’infrastructures d’accueil, de campagnes 
publicitaires très faible.  
-Manque de signalisation dans certains endroits sensible 
-Et aussi le manque d’intérêt chez les étudiants et les élèves pour 
l’éducation environnementale.  Ce manque d’intérêt a été 
soulevé au manque des clubs d’éducation environnementale, un 
amour personnel pour l’environnement ’il est évalué sur la base 
de ses activités en matière d’éducation environnementale.  
- Ya pas des   parcours  didactiques  d’attraction  et  d’éducation  
des touristes. 
-et  concernant  de  nouvelles  activités il manque  des  idées et 
des nouveau projet  pour  le  futur on trouve les même activité 
depuis 10ans.  
- les programmes de l'éducation de l'environnement ont établi 
et géré les aires protégées avec une très faible participation des 
populations qui vivaient dans ces régions ou leurs environs du 
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parc d’el kala et faible dans Belezma et Gouraya mais bien dans 
le parc de Taza à cause de projet de MedPan. 
Le Projet MedPAN  (Réseau de gestionnaires d'aires marines 
protégées de Méditerranée) a été créé en réponse au besoin de 
protéger la biodiversité en Méditerranée et de renforcer 
l’efficacité de la gestion des AMP et leurs passent d’un état de 
dormance à un état opérationnel. 
 le Projet MedPAN Sud repose sur l’adoption d’une approche 
participative, où l’engagement des parties prenantes dans la 
gestion des AMP a joué un rðle moteur pour assurer l’adhésion 
des communautés et des acteurs locaux (notamment les 
pêcheurs), obtenir le soutien des gouvernements nationaux et 
locaux, et renforcer le sens de responsabilité à l’égard de l’AMP. 
En Algérie Ce projet  au parc national de Taza constitue un 
excellent exemple de bonne gouvernance réalisée dès le début 
de la phase préliminaire. Le personnel du Parc a convaincu les 
représentants de toutes les autorités et parties prenantes locales 
de participer à l’élaboration du plan de gestion de la future 
AMP. Un comité de pilotage (CP) a permis d’assurer une bonne 
gouvernance pendant le processus de planification, ce qui a 
facilité la prise d’engagements à long terme, pour toute la phase 
de réalisation de l’AMP12. 
 
5- Les résultats 
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Il est incontestable que les politiques des parcs nationaux ont 
déployé d’importants efforts d’éducation de l'environnement 
depuis plus d’une dizaine d’années. Cette politique de sensibilité 
et éduqué a servi et nourri une démographie vigoureuse qui a 
œuvré à contrecourant du caractère planifié de la politique de 
éducation de l'environnement , et les activité de l'éducation de 
l'environnement dans les quatre parc repose sur trois piliers : les 
infrastructures  (   les jardin des animaux, le  musée, les pðle 
d'attraction)  les  dépliants didactiques, les célébration des 
journées commémoratives en utilisant des document  et des 
radio et il ya toujours manque d’utilisation de l’internet 
Malgré  les parcs des mondes ont pris de l’importance dans la 
promotion du tourisme, et on les rencontre fréquemment en 
marketing14 et malgré aussi de  l’important potentiel  d'activité 
de tourisme dans les parcs, le  niveau de l'éducation de 
l'environnement des visiteurs  dans tous les parcs très faible, les 
activités ne dépasse pas la phase accueil et attendre les visiteurs 
aves des services récréatifs et culturelle faible , par contre 
l'éducation de l'environnement pour les populations locale les 
résultats dans chaque parc différente. 
L’étude du terrain a fait ressortir que L’éducation de 
l’environnement atteint au niveau de parc de Taza donné des 
résultats  encourageant a cause de bien bénéficie de projet de 
Med Pan, mais le parc d'el kala le niveau de la sensibilité des 
population locale  faible malgré bénéficie aussi des projet de 
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Med Pan, les autre parc de Gouraya et Belezma l'éducation de 
l'environnement superficielles. 
Donc la situation d'éducation de l'environnement au Parc 
National d’El-Kala le plus difficile entre les quatre  parcs à cause 
des  problèmes de gestion de ce territoire.  
Cette gestion est heurtée au contexte socio-économique local 
qui génère un certain nombre de situations conflictuelles entre 
les différents usagers en raison de son statut d’aire protégée (se 
justifiant pleinement par les richesses écologiques qu’il recèle et 
aussi le parc kala le plus densément peuplé des aires protégées 
d’Algérie ).A travers nos recherches, nous avons constaté que le 
succès dans la sensibilisation des population locale au parc 
national de Taza passe surtout par la capacité de communication 
et de motivation des producteurs a base de l'expérience de 
MEDPan.  
les parcs dans sa structure hiérarchique actuelle qui ne la rend 
plus dépendante du Développement locale et conservation de 
l'environnement  plus que l'éducation de l'environnement , il 
faut changé cette structure et donner l'éducation 
environnementale plus d'importance pour  facilite réalisée la 
développement durable dans tous les parcs , Cependant ces 
activité de l'éducation environnementale  ne doivent pas être 
perçus uniquement comme des labels et des jours créative, les 
parcs nationaux et surtout parc d'el Kala très fragile et la 
conservation pose de nos jours problème eu égard aux effets 
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conjugués de surexploitation anthropique, de fréquence élevée 
d’incendie ravageur, et  la disparition des formation  
Conséquemment, l’on a pu constater que la réussite d'éducation 
de l'environnement au niveau de population locale et particulier 
les producteurs dans le parc de  Taza en restauration témoignent 
que ln végétales, par conséquent il faut améliorer les activités de 
l'éducation de l'environnement et il faut plus agir sur le 
comportement que sur l’éducation du public. 
Et  c’est  ici  que  nous  terminons  par  notre  résultats  finale :  
La volonté politique est un élément très important dans toute 
éducation environnementale qui se veut efficace. Ensuite un 
personnel bien formé et engagé permet d’obtenir des résultats 
assimilables au miracle avec un minimum de moyens financiers. 
 
6- L'impact de l’éducation de l’environnement 
6-1- Insuffisances de la communication 
environnementale avec les populations locales 
Malgré tous les efforts orientés vers l'éducation 
environnementale,  On note une augmentera des activités 
illégales au niveau des parcs. 
 Il explique cette augmentation, et le considérant que 75% de 
nos enquêtés non connait pas les lois des parcs et le parc comme 
aire protégée il est aisé d’affirmer que l’éducation 
environnementale ne suffira pas pour éradiquer les pressions 
anthropiques sur les ressources des parcs. 
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6-2 Insuffisances de la communication environnementale 
avec les visiteurs des parcs 
Un travail sur le suivi des activités de l'éducation de 
l'environnement des parcs de l'Est de l'Algérie sur le terrain a été 
conduit entre mars2014 et juillet 2015 au en particulier leur rðle 
éducatif et récréatif. Elle a combiné un recensement quantitatif 
des visiteurs et une enquête qualitative ouverte. 
 Les résultats suggèrent que l’attractivité est principalement 
locale, même si certains visiteurs viennent du reste de l’Algérie 
ou de l’étranger.  
La découverte de la nature  n'est pas une raison première de 
choix de visite. En effet, les raisons majeures observées de visite 
sont l’utilisation de l’espace comme cadre favorable une activité 
(promenade, rencontre, discussion, etc.),  la banale  est 
également un motif observé de visite important. Cependant, la 
majorité des visiteurs intègrent aussi l'observation des animaux 
dans leur concept de visite, mais sans recherche particulière.  
 Ce constat est moins vrai pour les visiteurs liés à un programme 
éducatif " les chercheurs scientifique", qui bénéficient de 
transfert de connaissance plus larges. En matière "culturelle", 
c'est le cðté esthétique et paysager qui retient l'attention suite à 
la visite. 
Ces résultats pour les visiteurs peuvent  que  les moyens 
d'information et de sensibilisation du grand public très faible. 
Globalement la connaissance de parc comme aire protégée,  la 
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connaissance de l'environnement (la flore, la faune, les activités 
et cultures locales…). Donc les programmes de sensibilisation et 
de transfert de connaissance sont très faible  et surtout aux 
enfants. 
L'entrée "services récréatifs" de cette étude a permis à la fois 
d'apporter des éléments pour le suivi parcs par l'Observatoire. 
Elle a aussi permis de faire des suggestions aux gestionnaires du 
parcs pour améliorer les bénéfices "culturels" selon les niveaux de 
perception et d'attente des visiteurs. Cette étude  dont le but 
final est de mieux protéger ces écosystèmes par une meilleure 
sensibilisation des décideurs et des citoyens locale et les visiteurs. 
 Donc le travail de terrain a révélé qu’en plus de l’insuffisance 
des moyens humains et matériels alloués au parc. Le manque de 
coordination entre les différents acteurs impliqués dans sa 
gestion rend la situation d'éducation de l'environnement plus 
difficile surtout dans le parc d'El Kala. 
Néanmoins cette population et à travers l’échantillon étudié 
accorde de la valeur aux paysages du parc qui sont considérés 
comme un patrimoine qui mérite d’être protégé et c’est le 
même point de vue des visiteurs interrogés. 
L’adoption d’une action de communication avec réel pouvoir 
de décision et de négociation avec les populations locales serait 
un moyen efficace de l'éducation de l'environnement 
 
7- Proposition 
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L’éducation environnementale  de la population aux problèmes 
environnementaux, notamment en ce qui concerne la 
protection et la conservation du patrimoine biologique n’est pas 
une action ponctuelle, limitée dans le temps. Pour qu'elle soit 
efficace, elle nécessite un soutien et une continuité par les 
pouvoirs publics sur plusieurs années afin qu’elle puisse être 
ancrée définitivement dans le vécu quotidien des populations 
,Cependant pour toucher à l’objectif de l'éducation de 
l'environnement  et aspirer à une préservation durable des aires 
protégées, il faudra promouvoir une vraie politique de gestion 
de l’espace naturel conformément au développement durable, 
l’entreprise d’une démarche basée sur un plan d’action 
rigoureux et renouvelé en permanence,  Ceci impose également 
un réel d’un compromis entre l’ensemble des acteurs localement 
impliqués, donc l'aspect le plus significatif dans l'éducation de 
l'environnement dans les parcs nationaux de l'est de l'Algérie est 
le réseau de relations tissées avec plusieurs acteurs locaux14 qui 
est à la base de la réussite du programme de l'éducation de 
l'environnement. 
Les connaissances pédagogiques et les expériences nationales et 
internationales et les moyens financiers et les compétences 
devraient inspirer la mise en œuvre des différents programmes 
de l'éducation de l’environnement15, 
Pour la réussir de l’éducation environnementale 
Il est important : 
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- d’intensifier la participation des populations locale a des 
programme d'éducation de l'environnement   Ensuite renforcer 
la formation des adultes afin qu’ils contribuent mieux à 
l’éducation environnementale de leurs enfants, de redynamiser 
les clubs d’éducation environnementale par un suivi et une 
formation appropriée des agents chargés de leur 
accompagnement et il faut améliorer les outils et technique de 
communication et de sensibilisation pour toucher le grand 
nombre de gens de divers tranches d'âge , de renforcer la 
collaboration avec tous les parcs,  et renforcer les infrastructures 
d’accueil pour fournir au public des opportunités de récréation 
dans un décor attractif16. 
Et la résumée de quelques recommandations en matière de 
l'éducation de l'environnement en parcs : 
 - II faut au préalable définir qui est le public-cible. Les messages 
trop généraux peuvent être inefficaces. II vaut mieux stratifier et 
adresser des messages spécifiques à chaque groupe ; et  II faut 
continuité et insistance.  
L’éducation de l'environnement doit être soutenue par la 
communauté, L'appui de personnalités ayant un prestige local 
sera fort utile. 
- La communication directe (de vive voix) est toujours la plus 
intéressante. Les mass-médias et l'internet (Facebook, twitter...) 
devront être utilisés comme un support pour la communication 
directe ; 
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  La communication doit être développée par des moniteurs du 
même milieu que l'auditoire. 
 - Création de clubs verts dans les établissements scolaires et les 
quartiers ; 
- Associer les populations locales dans toutes les phases de la 
réalisation des plans d’aménagement des parcs et de leur mise en 
application ; 
  Prendre en considération les vœux des riverains lors de 
l'initiation des fiches techniques des programmes de 
développement des parcs ; 
  Seules les populations qui sont intégrées économiquement à les 
parcs ressentent la nécessité de la défendre, c’est pour cette 
raison que la population rurale doit être intégrée à l'économie 
des parcs ; 
  Créer un engouement auprès des comités des villages dans 
l'éducation de l'environnement, par leur participation dans la 
gestion des campagnes y afférentes. 
  Une bonne politique de transformation industrielle des 
produits forestiers est également une base indispensable pour 
rendre la conservation de la forêt économiquement attrayante ; 
 Il faut renforcer les ressources financières et technologiques qui 
font défaut aux parcs 
 Incitation à la participation de la société civile dans l’éducation 
de l'environnement 
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  Implication de la société universitaire et de la recherche dans le 
volet de l’éducation de l'environnement 
 
  Le succès du programme de l'éducation de l'environnement 
sera limité si l'on ne parvient pas à intégrer la population dans les 
programmes de sensibilisation. 
 
8-  Conclusion 
 
Malgré les efforts déployés par les parcs en mettant tous les 
moyens disponibles (humains et matériels) pour concrétiser ses 
objectifs dans le domaine de l'éducation environnementale, il 
n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire. Pour 
justement atteindre les objectifs fixés pour en faire de l'algérien 
un éco citoyen. 
L’éducation  à  l’environnement  ne  garantit  cependant  pas  
des  résultats-miracles,   mais   constitue   le   point   de   départ   
de   l’évolution   des   mentalités   et   des  
comportements, en  Il est donc important d’avoir une prise de 
conscience relative à la nécessité d'une bonne gestion des parcs 
nationaux. Une gestion appropriée de 
ces milieux permet de contribuer au développement 
économique, social et durable d’un point devue 
environnemental17.  
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Cependant pour toucher à l’objectif de  préservation des aires 
protégées, il faudra  renouveler en permanence les activités de 
l'éducation de l'environnement, ceci impose également un réel 
d’un compromis entre l’ensemble des acteurs localement 
impliqués et de rechercher les moyens financiers et les 
compétences nécessaires pour le développement de programme 
de l'éducation de l'environnement. 
On trouve que l'éducation de l'environnement un élément  dans 
la protection de la nature et dans le développement locale et 
aussi dans le tourisme. 
Donc, l’éducation environnementale se retrouve-t-elle être un 
élément principale de 
L’écotourisme : il n’est pas possible de faire de l’écotourisme 
sans éducation 
environnementale. Par contre, l’éducation environnementale 
peut intervenir en dehors de l’écotourisme. Ce faisant, que 
l'éducation de l'environnement c'est outil efficace pour  réaliser 
tous les objectifs des parcs, ils réalisée le développement durable. 
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