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دار املعرفة – بريوت لبنان
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اإلهداء
إىل الشعب اجلزائري الذي رفض الدنيئة يف دينه وعرضه وكرامته وحقوقه
وإنسانيته ،فقاوم االحتال الفرنسي جياً بعد جيل ،وتصدى لكل ألوان
الظلم بكافة أشكاله وأنواعه وصوره البشعة.
إىل الشعب الذي قدم قوافل الشهداء ودفع الثمن غالياً ،وابتلي ابجلوع
واخلوف ،فما وهن ملا أصابه يف سبيل هللا ،وما ضعف وما استكان للوصول
إىل حريته وكرامته وحقوقه واستقاله.
إىل الشعب الذي سطر ملحمة اجلهاد الغالية والكفاح املرير ،وعلم
الشعوب املتعطشة للحرية أبن إرادة الشعوب تنتصر على إرادة الطغاة،

ألن ذلك من سنن هللا{ :ف لن َتد لسنت اّلل ت ْبد ًيا ولن َتد
لسنت اّلل َتْو ًيا}(فاطر،اآلية)43 :

قال تعاىل{ :فمن كان ي ْرجو لقاء ربه ف لْي ْعم ْل عم ًا صاِلًا وال
ي ْشر ْك بعبادة ربه أح ًدا} (الكهف ،آية .)110 :
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا
وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
ِ
اللَ َحق تُ َقاتِِه َوالَ َتَُوتُن إِال َوأَنتُم ُّمسلِ ُمو َن" (آل
ين َآمنُوا ات ُقوا ّ
قال تعاىلَ " :ي أَيُّ َها الذ َ

عمران  ،آية .)102 :
وقال تعاىل " :ي أَيُّها الناس ات ُقوا رب ُكم ال ِذي خلَ َق ُكم ِمن ن فس و ِ
اح َدة َو َخلَ َق ِمن َها
َ
ّ
َ َ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اللَ َكا َن
اللَ الذي تَ َساءلُو َن بِه َواألَر َح َام إِن ّ
َزو َج َها َوبَث من ُه َما ِر َجاالً َكث ًريا َون َساء َوات ُقوا ّ
َعلَي ُكم َرقِيبًا" (النساء  ،آية .)1 :
ِ
ِ
يدا * يُصلِح لَ ُكم أَع َمالَ ُكم
ين َآمنُوا ات ُقوا اللَ َوقُولُوا قَوًال َسد ً
وقال تعاىلَ " :ي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
يما" (األحزاب ،آية70 :
َويَغفر لَ ُكم ذُنُوبَ ُكم َوَمن يُطع اللَ َوَر ُسولَهُ فَ َقد فَ َاز فَوًزا َعظ ً
.)71
أما بعد:

ي رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك ،لك احلمد حىت ترضى
ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضى.

لقد من هللا علي ابلعيش مع العلم والعلماء ،والفكر واملفكرين والثقافة واملثقفني ،ودراسة
التاريخ اإلسالمي ،واتريخ الشعوب والعلوم اإلسالمية ،فصدرت حبمد هللا ومنه وتوفيقه
عدة موسوعات منها:
موسوعة السرية واخللفاء الراشدين والدولة األموية.
موسوعة اِلروب الصليبية.
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موسوعة اتريخ مشال أفريقيا.
موسوعة أركان اإلميان.
موسوعة الفكر السياسي اإلسامي.
موسوعة التفسري املوضوعي يف القرآن الكرمي :الوسطية يف القرآن الكرمي ،فقه
النصر والتمكني يف القرآن الكرمي ،املعجزة اخلالدة.
وأخذت هذه الدراسات عقوداً من الزمن يف البحث والدراسة حىت رأت النور بفضل هللا
َومنِّه وتسديده وتوفيقه.
واليوم نتحدث عن موسوعة جديدة.
موسوعة كفاح الشعوب.

وهذا الكتاب األول منها :كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي.
فكان على الشكل التايل:
ِ
املوحدين ،وأسباب
املبحث األول :األندلس والشمال األفريقي بعد سقوط دولة ّ
سقوطها ،وعن سقوط غرانطة ووصف حي لتسليمها ،وحماكم التفتيش وفتاوى هامة
خبصوص الذين أكرهوا على التنصري وقواعد حماكم التفتيش يف معاملة املسلمني وأهم
أسباب سقوط غرانطة واألندلس عموماً ،وعن دولة بين مرين والدولة الوطاسية ،والدولة
السعدية ابملغرب األقصى ،وعن الدولة احلفصية ودولة بين عبد الواد.
املبحث الثاين :االحتالل اإلسباين يف اجلزائر وعن احتالل املرسا الكبري ،وتنس ووهران

وجباية ومستغامن ،عن أسباب االحتالل اإلسباين لسواحل الساحل اجلزائري.

املبحث الثالث :العثمانيون يف اجلزائر ،وقيام الدولة العثمانية :وترمجت لعثمان األول

مؤسس الدولة ،وشرحت الدستور الذي سار عليه العثمانيون ،وبيّنت أهم السالطني بعد
مؤسس الدولة ،ووضحت سرية األخوين عروج وخري الدين بربروسة وأصلهما ودورمها
ابجلهاد يف اجلزائر والبحر األبيض املتوسط ،وانضمام اجلزائر إىل الدولة العثمانية عام
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1519م ،وأسباب ذلك .وتكلمت عن التحديت اليت واجهت خري الدين ،وعن سفره
إىل إسطنبول وأثر جهاده على املغرب األقصى وعن استيالء شارل اخلامس على تونس
وعودة خري الدين إىل اجلزائر ،وعن حرص الدبلوماسية الربتغالية يف تفتيت وحدة الصف
يف الشمال األفريقي ،وأشرت لسرية اجملاهد الكبري حسن آغا الطوشي ومحلة شارلكان
على اجلزائر عام 1541م والنتائج املرتتبة عن فشلها ،ومصري شارلكان ووفاة حسن آغا
الطوشي ووضحت سرية اجملاهد حسن خري الدين بربروسة وآخر أيم والده ،وتقومي
جهود خري الدين يف تثبيت الوجود العثماين يف اجلزائر.
استفدت كثرياً من كتاب الدخول العثماين إىل اجلزائر ودور األخوة بربروس للدكتور
حممد دراج.
وتوسعت يف هذه املرحلة املهمة من اتريخ الدولة العثمانية ابجلزائر ومشال أفريقيا،
وخلّصت سياسة صاحل رايس وجهوده للعمل على اسرتداد األندلس ،ووقوفه مع املسلمني
هناك وعن بداية ضعف الدولة العثمانية ،وعن هزمية أسطول الدولة العثمانية ،يف معركة
«ليبانتو» وأثر ذلك على أورواب ،وزوال خطر السيادة العثمانية يف البحر املتوسط.
لقد كان هذا االنكسار نقطة توقف عصر االزدهار والقوة للدولة العثمانية.
وكانت معركة «ليبانتو» فرصة مواتية إلظهار طمع فرنسا حنو املغرب اإلسالمي ،وأصبح
الوجود العثماين ابجلزائر يف خطر مهدد ابلزوال.
وقد مر احلكم العثماين يف اجلزائر مبراحل ،وأهم هذه املراحل:
عصر الباي1514 :م 1587م.
عصر الباشوات1587 :م 1659م.
عصر األغاوات1659 :م 1671م.
عصر الدايت1671 :م 1830م.
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وحتدثت عن التنظيم اإلداري والسياسي والقضائي واحلياة االجتماعية يف العهد العثماين
ابجلزائر.
املبحث الرابع :االحتالل الفرنسي للجزائر .وكان بني يدي هذا املبحث مقدمة مهمة،

مث انصب احلديث عن األسباب احلقيقية لالحتالل ،السياسية والعسكرية واالقتصادية
والدينية والظروف الدولية املواتية ،وعن سقوط مدينة اجلزائر واستالم الباي حسني ،وعن
األخطاء اليت وقع فيها كإعدامه لقائد جيشه ،وثقته اخلاطئة يف وزير املالية ،وعدم وجود
انضباط من رجال أمنه ،وعدم وجود خطة مدروسة ملواجهة االحتالل.
وحتدثت عن قيام احلكومة الفرنسية بطبع منشور ابللغة العربية لكي يتم توزيعه على
اجلزائريني وأبناء األتراك قبل دخول األراضي اجلزائرية ،وقد جاء هذا البيان مبثابة خطة
خللق البلبلة يف صفوف اجلزائريني وإعطائهم انطباعاً أبن الفرنسيني جاءوا لتخليص
اجلزائريني من السيطرة الرتكية ،وبذلك يتضامنون مع فرنسا وال يتصدرون هلا ،وقد أحدث
هذا البيان وبياانت أخرى ارتباكاً يف صفوف وجهاء مدينة اجلزائر.
وعلت أصوات بعض رجال التجارة والرأمساليني ابلدعوة إىل االستسالم ،ألن اجلزائر
ضائعة ال حمالة ،ولو دخل الفرنسيون ابلقوة على أثر هجوم مثالً ،فإهنم سينهبون املدينة
العزل ،وكان تربيرهم لقبول فكرة تسليم املدينة
ويقتلون مجيع السكان والنساء واألطفال ّ
إىل الفرنسيني وفقاً ملعاهدة "استسالم" هو أن أمة شريفة مثل فرنسا ال تنكث بعهودها،

سنعامل بكل عدل وبغض النظر عن كون زيد أو عمر هو الذي حيكمنا ،فإن املهم
وأننا َ
هو أن ُحن َكم كما ينبغي وفقاً ملبادئ احلكومة الفرنسية وأن ال َتَُس دينتنا .ومن جهة
أخرى فإن عماد احلضارة هي حقوق اإلنسان ولذلك فإننا ال خنشى شيئاً من أمة
متحضرة ،وهذا هو التفكري الذي أدى يف هناية األمر إىل عدم مقاومة اجليش الفرنسي.1

 1التاريخ السياسي للجزائر ،ص.99 :

6

وجرد النساء من
ولكن االحتالل الفرنسي نقض العهود واملواثيق ،وداهم املنازل والبيوت ّ
مصاغهن ومالبسهن الثمينة وكذلك األطفال ،فتم االعتداء على األعراض وانتُهبت
وس ِف َكت الدماء ،ومت مصادرة األوقاف واألمالك..اخل.
األموالُ ،
املبحث اخلامس :ظهور املقاومة اجلزائرية ضد االحتالل الفرنسي وتطورها مع ظهور

الشريف حميي الدين احلسين ،الذي كان حيظى ابحرتام ووقار وهيبة مميزة وكلمة مسموعة
بني القبائل .وحقق اجلزائريون بقيادته انتصارات عظيمة ضد االحتالل ،ولكن تقدم سن
حمي ي الدين جعله يتأخر يف القيادة لصاحل ابنه عبد القادر ،الذي اشتهر ابلشجاعة
والذكاء والعلم واحلزم والصفات احلميدة واخلالل العظيمة ،وَتت بيعته من قبل قبائل
اجلزائر على السمع والطاعة وكان اختياراً شعبياً موفقاً.

املبحث السادس :حكم األمري عبد القادر بعد البيعة الشعبية وامتداد سلطانه حىت مشل

ثالثة أرابع القطر اجلزائري.
وبعد أن استقام لألمري األمرَ ،شَرع يف تنظيم أمور الدولة وتشكيل الكوادر احلكومية،
فعني األكفاء من الرجال ،واعتمد الفقه اإلسالمي ،أي :التشريعات املنبثقة من القرآن
ّ
الكرمي والسنة نظاماً حلكمه ،وبناء الدولة واجلهاد لتحرير الوطن من الغزاة احملتلني.
وسارع األمري عبد القادر يف أتسيس اجليش النظامي وطور إسرتاتيجيته العسكرية واهتم
بتطوير حرب العصاابت وأصبح يتقنها إتقاانً كبرياً ،وكان يفاجئ ويُربِك اخلصم ،وهذا ما

جعل األمري أشهر وأملع رواد هذا النوع من احلرب .وهو بذلك سبق األمري عبد الكرمي
اخلطايب زعيم حرب الريف ابملغرب ،والشيخ عمر املختار بليبيا واستفاد منه الكثري من
قادة التحرر الذين جاءوا من بعده.
واهتم األمري بتفعيل وتقوية احلكومة املركزية يف دولته ،وقسم البالد إىل مثاين واليت
فعالة ووضع معايري
وجعل عليها خلفاء يديروهنا من خالل جملس شورى وادارات حملية ّ
يف تعيني موظفي الدولة ومناصبهم من ذوي الكفاءات والقدرات وامللكات اإلدارية
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والقيادية ،وأعطى رعاية خا صة للمؤسسة القضائية لتسهم يف رفع الظلم وإقامة العدل،
وأسس جملس شورى للدولة مكون من أحد عشر عضواً ،وكان كثري االستشارة

واالستماع ألصحاب اخلربة واملعرفة والتجارب العملية يف الشأن العام.
واهتمت دولة األمري ابالقتصاد واملوارد املالية وترشيد املصروفات ،وشجعت حركة التجارة
الداخلية واخلارجية ،وكان لدولة األمري جهاز دبلوماسي متميز ونشط ،ساهم يف إجناح
مفاوضات عدة منها معاهدة «دميشال» ومعاهدة «التافنة».
وبيّنت اهتمام دولة األمري جبهاز املخابرات ونشر الثقافة من خالل املدارس واملساجد
والزواي والتشجيع على العلم والتعلم والتفقه ،وتركيزها على الصناعة احلربية واحتياجاهتا
نظراً المهيتها يف حركة اجلهاد ضد االحتالل ،كما استجلبت من اخلارج خرباء وأهل

ختصص يف ميادين الصناعة وعلم املعادن.
وبيّنت معارك األمري اليت خاضها ضد العدو واضطرار العدو للمعاهدة ،فقد توالت
الضرابت املتتالية على احلاميات الفرنسية يف املدن الساحلية الكربى من كل حدب
وصوب ،وكيف استفاد منها يف تطوير وتقوية مؤسسات الدولة الناشئة وفتح جمال

للعالقات اخلارجية مع الدول ،فقد اعرتف به سلطان مراكش ،وعمل األمري على بسط
نفوذه وإقرار األمن والسالم يف املناطق اخلاضعة لسلطانه.
ووضحت عبقرية األمري وقيادته الفذة يف احلرب والسلم وحماربته للشعوذة والدجل بني
الناس ،وتوقفت عند العمل االستخبارايت الفرنسي اخلطري املوجه الخرتاق دولة األمري
وأثره يف إضعاف حركة اجلهاد .ووضحت يف هذا الكتاب اهتمام األمري ابلعمل على
تنظيم دولته بسائر أنواع الضبط التشريعي واإلداري ،وكان يضطر إىل إنزال العقاب
ابلقبائل العاصية املتعاونة مع العدو .وأراد أن حييط علماء املغرب ببعض املشاكل اليت
تواجهه وطلب منهم اإلجابة ،فأرسل بعثة برائسة عبد هللا سقاط حتمل أسئلة موجهة إىل
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علماء املغرب األقصى ،طالباً منهم اإلجابة عليها وقد أجاب عليها شيخ اإلسالم
التسويل.
كان قصد األمري من هذه االستشارات القانونية من علماء املغرب إبراء ذمته أمام هللا
وجتنبه من أن يعاقب خارج أحكام الشريعة ،وتقوية موقفه أمام الناس الذين سيشعرون
أبن األمري يطبق عليهم ما أمر هللا به بشهادة علماء متعمقني يف الشريعة وأصول الدين.1
وحتدثت عن نقض االحتالل الفرنسي ملعاهدة «التافنة» وحرص األمري على إطالة أمد
اهلدنة .ولكن القتال اندلع من جديد وكيف وجه األمري نداءه للشعب وأوامره إىل
خلفائه .وبدأت مرحلة جديدة ،من الزحف على معسكرات العدو وحصونه وتكبد
الفرنسيون خسائر رهيبة ،فقد خلص بسيسكا توري معاانة الفرنسيني هذه فقال :إن
أفريقيا هي اخلراب يف السلم واإلهناك يف وقت احلرب ،ولقد قام اجلنرال «بوجو» بردود
أفعال عنيفة فدمر األريف والقرى وحرق احملاصيل وقطع األشجار املثمرة وعاقب كل
وجردها من أراضيها وكانت
قبيلة وقعت حتت سلطانه سامهت يف دعم األمري عبد القادر ّ
خطته مبنية على إابدة الشعب ،فقد قتل من أبناء الشعب اجلزائري عشرات األلوف
رجاالً ونساء وأطفاالً وشيوخاً.
واضطرت فرنسا للنفري العام وواصلت  -بال انقطاع  -تزويد اجلنراالت الفرنسيني
وجيوشهم يف اجلزائر ابإلمدادات واملؤن والعتاد والرجال والسالح والذخائر .وكانت
إحدى هذه الدفعات وصلت يوم 1841 /2 /22م وكان عدد القوات 88000
جندي .عالوة على ما هو موجود ابجلزائر ،وكان رد األمري عبد القادر رسالة إىل اجلنرال
«بوجو» جاء فيها :اعلموا أنين بعونه تعاىل وقوته ال أخشى كثرتكم وال أعترب قوتكم،
لعلمي أنكم ال تضرونين بشيء ،إال أن يضرين هللا به ،وال يلحقين منكم إال ما قدره هللا
علي.
 1املصدر السابق.
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وقد استمرت املعارك مع اجليوش الفرنسية ،وكانت خطط األمري عبد القادر متنوعة
ومتجددة ،وهزم اجلنرال «بيجو» يف معارك أيلة ووهران ومتيجة على الرغم من كثرة
جنوده وحداثة األسلحة.
وكانت قوة األمري تكمن يف استحالة العثور عليه ،إهنا يف املكان الرحب الواسع يف حرارة
مشس أفريقيا احملرقة ،يف مكان ندرة املياه ،إهنا أيضاً يف حياة الرتحال اليت خطها كأسلوب
حملاربة فرنسا.
لقد اعرتف خصومه القادة العسكريون بعبقريته الفذة ،وأظهروا إعجاهبم ابألمري مثل
املارشال «بوجو» ،و«المورسيري» و«شاغارنيه».
لقد قال اجلنرال «بوجو» عن األمري عبد القادر :خصم صنديد خنشى بطشه .وأصبحت
اإلمدادات تتواىل من فرنسا على قواهتا ابجلزائر ،ووضع قادة االحتالل خطة جديدة
للزحف الشامل ،اعتمدت على تدمري املدن ومطاردة القبائل وارتكاب اجملازر.
ويف تلك الفرتة احلرجة من اتريخ شعب اجلزائر ابتكر األمري عبد القادر مدينة اخليام
املتنقلة لتجنيب املدن الدمار ،ما استطاع إىل ذلك سبيالً.

وكان األمري يقوم بزيراته امليدانية مع القادة العسكريني والعلماء واألطباء يف املناطق اليت
ال زالت حتت سلطته ،وكان يتواصل مع جنوده وضباطه يف اجلبهات والثغور ،يقدم هلم
العون املعنوي واملادي ويرسل إليهم الرسائل والقصائد اليت حتثهم على اجلهاد والكفاح
والنضال.
وتعرضت املدينة املتن ِّقلة للهجوم من قبل قوات االحتالل الفرنسي يف إحدى غيبات
األمري واستطاع أن يرد رداً سريعاً على القوات اليت هامجت وأعاد بناء املدينة.
عملت فرنسا على تشديد اخلناق على األمري ودولته ومارست ضغوطاً سياسية وعسكرية

على سلطان املغرب لكي ينحاز ضد األمري ،واضطر األمري ،يف هناية املطاف إىل طلب
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األمان للهجرة إىل دير املسلمني يف إسطنبول أو الشام ولكن فرنسا نقضت العهد
وغدرت وسجنت األمري.
وقد حتدثت عن األيم اليت قضاها يف سجون فرنسا مث مغادرهتا إىل إسطنبول مث استقراره
يف مدينة بورصة ابلدولة العثمانية ،مث انتقاله إىل دمشق حيث مقر إقامته األخري،
وتكلمت عن تفرغه للعبادة والعلم والتدريس وخمالطة العلماء وعن جهوده االجتماعية.
وانقشت االهتامات اليت وجهت إىل األمري مثل :اهتامه بوحدة الوجود وأتثره بفكر بن
عريب ونسبة كتاب املواقف إليه ،واثبت ابلدليل والربهان بطالن الكثري مما نسب إليه
وبراءته من عقيدة وحدة الوجود واالنتساب إىل احملافل املاسونية.
لقد تعرض األمري عبد القادر حلمالت تشويه مركزة ومنظمة واختلقوا له األكاذيب
وزعموا أنه سلم نفسه لفرنسا واستسلم يف هناية املطاف ،ونسبوا إليه رسائل ومعاهدات
سخيفة وخمزية وزعموا أهنا خبطه ،مث اختلقوا قصة انتسابه للجمعية املاسونية وزوروا عليه
رسائل هبذا اخلصوص ،وكل ذلك كي يسقط اعتباره عند الناس كرجل خملص ألمته،
وحىت ال يكون قدوة لألجيال املتعاقبة يف نضاله وكفاحه وجهاده وروحه الثائرة ضد الظلم
ومنِّه ،مث جهود الباحثني
واجلور ،ولكن هللا أىب إال أن خيرج احلق للناس بفضله َ
املخلصني.
إن األمري عبد القادر اشتهر بني الناس بنزعته اإلسالمية ،واهتمامه ابلقرآن والسنة
والتصوف السين الرشيد على هنج الشيخ عبد القادر اجليالين الذي أثىن عليه علماء
السلف من أمثال ابن تيمية وابن القيم وغريهم كثري.
وقد درس األمري عبد القادر ابجلامع األموي صحيح البخاري وموطأ اإلمام مالك ورسالة
أيب زيد القريواين وأشاد مببحث العقائد الذي يف مقدمة الرسالة ،وكل هذه الكتب حتالف
َتاماً العقائد املوجودة يف كتاب "املواقف" املنسوب إليه ابلباطل والبهتان واالفرتاء.
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إن األمري عبد القادر اجلزائري مل يعتقد يوماً من األيم ال بوحدة الوجود وال احللول وال
االحتاد ،بل كانت عقيدته سنية صافية من البدع ،اشتهر ابلتقوى واخلوف من هللا عز
وجل واإلميان به وابليوم اآلخر وحفظ القرآن يف سن مبكرة من حياته ،مالكي املذهب،
متقيد بشرع هللا يف حياته اخلاصة وأسرته وجمتمعه ودولته ،وما نسب إىل األمري من الرموز
ووحدة الوجود والعقائد الفاسدة ما هي إال أابطيل واهتامات مت كشفها وبيان بطالهنا
ابلعلم الرصني واحلجج الدامغة واألدلة القاطعة يف هذا الكتاب.
عرب عنه يف أبيات شعرية قال فيها:
فاألمري عبد القادر منهجه يف احلياة ّ
عليك بشرع هللا فالزم حدوده
حيثما سار سر وحيثما وقف قف
ومن شعره العذب اجلميل قوله:

احلمد هلل الذي قد خصين
بصفات كل الناس ال النسناس

اجلود والعلم النفيس وإنين
ألان الصبور لدى اشتداد الباس
وحتدثين شكراً لنعمة خالقي

إذ كان يف ضمين مجيع الناس

ومثّة أمر مهم وحيدث كثرياً يف ما يتعلق بتشابه األمساء ،فهناك غري األمري عبد القادر من
العلماء واألمساء املتطابقة مع امسه وكتبوا كتباً وألفوا يف مواضيع التصوف واختلط احلابل
ابلنابل على بعض الناس ،وقد بينت ذلك يف هذا الكتاب ،وانقشت يف هذا الكتاب
أيضاً اهتام األمري أبنه تعاطف مع املاسونية مث انتسب إىل حمافلهم وتتبعت جذور هذه
التهمة وبينت زيفها وبطالهنا.
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إن احلقيقة التارخيية اليت وصلت إليها من خالل الدراسة العميقة والبحث اجلاد وتتبع
سرية األمري يوم بيوم وشهراً بشهر وسنةً بسنة يف اجلزائر ويف احلج ويف السجون ويف املنايف

ويف املهجر ،ويف جمالسه العلمية واحلربية والسياسية تبني لنا أن األمري مل يكن يوماً ماسونياً
وال خادماً لفرنسا ،واملبادرة اليت قام هبا األمري يف الدفاع عن املسيحيني يف الشام كانت
خالصة لوجه هللا الكرمي ،ومل تكن لدنيا يصيبها أو وسام يبتغيه.
لقد حاول تشرشل صاحب كتاب "حياة عبد القادر" ومن سار على طريقته من أمثال
جرجي زيدان وغريهم ربط األمري عبد القادر ابحملافل املاسونية ولكنهم عجزوا عن تقدمي
الدليل مما يبطل هذا اخلرب املزعوم من أساسه .إن حياة األمري صفحة مفتوحة للباحثني
انصعة البياض نقية طاهرة ،واهتامات أعدائه الباطلة تتساقط أمام احلقائق الراسخة

وتتالشى مع احلجج الدامغة ،وتذهب جفاء ألهنا زبد ،وسريته العطرة تبقى خالدة يف
معانيها وقيمها ومبادئها ألهنا تنفع الناس.
إن كل الذين ادعوا انتساب األمري عبد القادر إىل هذه اجلمعية مل يقدموا أي دليل مادي
أو مستند واثئقي يثبت صحة ادعائهم ،ومنهم من يعتذر خشية اإلطالة عن عدم تقدمي
األدلة أو الواثئق ،ويكتفي إببراز صورة األمري عبد القادر املعروفة وهو يرتدي األومسة اليت
وصلته من ملوك ورؤساء العامل ،وعلى صدره وشاح الفروسية األمحر الذي أهداه إليه
ملك إيطاليا فكتور عمانوئيل مع الوسام الذي جاءه مبناسبة إنقاذ أرواح مخسة عشر
ألف مسيحي يف الفتنة املشهورة يف الشام ،وهذا من دون أي تعليق سوى عدم الرغبة يف
اإلطالة ،واحلقيقة أن هذه احلجة هي أيضاً ابطلة ألنه لو توافرت الوثيقة مهما كانت ملا
أحجموا عن ذكرها.
واحلقيقة أنه ال يوجد أي مستند سوى أقوال تدخل يف القيل والقال نقالً عن مصدر

بريطاين بقصد الدعاية للمحافل املاسونية وخدمة غايت استعمارية مكشوفة ،فكثري من
املستشرقني كانوا يقدمون خدمات قيِّمة لبالدهم تشجعهم عليها حكوماهتم ألغراض
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استعمارية غري خافية ،ولكن مما يزعج الباحثون عن احلقيقة أن نرى إفكهم واختالقهم
وقد تناقلتها أقالم كتاب ومؤرخني من أبناء شعوبنا وكأهنم ظفروا بصيد مثني ،ومل يكلفوا
أنفسهم عناء البحث والتمحيص والتدقيق ،فذكروا ما ذكروه نقالً ،ال حتقيقاً وحبثاً بدون
أن يقدموا واثئق علمية ومستندات حقيقية وبراهني عملية.
إن ا هتام األمري عبد القادر ابالنتساب إىل املاسونية تتهاوى أمام البحث العلمي وال
وجود هلا يف حقائق التاريخ ،وإمنا تدخل ضمن احلرب االستخباراتية يف تشويه رموز
النضال والكفاح يف هذه األمة ،وأيىب هللا إال أن تظهر احلقيقة أبنوارها لتزيل ظالم
البهتان واألكاذيب.
وحتدثت يف هذا الكتاب عن األمري اإلنسان وعالقته أبمه وزوجته وأوالده وأقاربه
وأصحابه وأصدقائه وأبناء شعبه ،وعن مواهبه األدبية والشعرية ونشرهتا حسب املواقف
واملناسبات.
ودونت يف هذا الكتاب أيمه األخرية ومرضه ووفاته ودفنه ،ونقل رفات األمري بعد حترير
اجلزائر عام 1966م إىل بالده يف احتفال شعيب ورمسي مهيب ،وما إن حطت الطائرة
جبثمان األمري يف مطار العاصمة وأطل جثمانه امللفوف ابلعلم اجلزائري حىت امتدت
أيدي رئيس اجلمهورية "هواري بومدين" والوزراء لتحمله ،ويف تلك اللحظات علت
أصوات عشرات األلوف من اجلزائريني واجلزائريت "هللا أكرب" تشق عنان السماء ،وكانت
ترافق اهلتافات زغاريد النساء ،وكانت دموع الفرح َتأل مآقي اجلميع وتسيل مدراراً.
وقد نظم الشاعر الكبري حممد األخضر السائحي قصيدة عصماء مبناسبة هذا احلدث
التارخيي الكبري حيا هبا دمشق الفيحاء ،جاء فيها:
ي دمشق الفيحاء ألف حتية
قد عرفناك يف الندى أُموية

أي بُشرى َمحلتِها لبالدي
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وخاطب يف قصيدته اجليش اجلزائري فقال:
من عُالها استمد جيش بالدي
هي ليست كما مسعتم ُرفااتً
وقال خماطباً روح األمري:

ُبرفات األمري أي هدية

ذلك العزم يوم خاض املناي
بل تُرااثً مقدساً وعطاي

ذهب الغاصبون ال دوميشيل
والدورليان ،وال صليل السالح

مات بيجو وألف بيجو وأودى
أنت يف كل اثئر كنت حتيا

وج الريح
كل جيش رمته ُه ُ

عبقريً حمنكاً يف الكفاح
ّ
إن هللا عز وجل أعلى ذكر األمري يف اتريخ البشرية املعاصر وأصبح من رموز النضال
وأحرار العامل الذين انضلوا وكافحوا وجاهدوا لتنال شعوهبم احلرية والكرامة ،لقد أاثر
كفاحه البطويل ضد فرنسا الغازية إعجاابً كبرياً يف كافة أحناء العامل والدول األوروبية ،كما
كان له صدى كبري حىت يف الواليت املتحدة األمريكية ،ففي سنة 1846م أُ ِّسست يف
مدينة صغرية بوالية إيوا " "iowaمن طرف ثالثة رواد أمريكيني يسمون جون تومسون،

وتيموثي ديفيس وتشنز سايج أطلق عليها اسم «القادر على شرف األمري».
إن الذين كانوا يتجاهلون الوزن الكبري ملكانة األمري العاملية هم الذين اندهشوا لتعدي
سريته احمليطات والبحار والفيايف والصحاري والقفار والقارات ،يف زمن كادت به
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االتصاالت أن تنعدم ،فقد كانت شعوب أورواب وحكوماهتا تتابع إبعجاب ملحمة األمري
وقتاله البطويل وعبقريته التنظيمية ووطنيته الفياضة وقيمه اإلنسانية.
ويف هذا الكتاب جيد القارىء ما حدث يف اجلزائر من ثورات بعد رحيل األمري عبد
القادر عن وطنه ،كثورة الزعاطشة وبو بغلة واللة فاطمة والشريف حممد بن عبد هللا
بورقلة وثورة الصباحيية وقبيلة النمامشة ،وثورة الصادق ابحلاج وحممد بوخنتاش الباركيت،
وثورة أوالد سيدي الشيخ وثورة بوشوشة وثورة املقراين والشيخ احلداد وبو مزراق ،وثورة
واحة العمري وانتفاضة األوراس وثورة أبو عمامة.
وذكرت طبيعة احلكم العسكري ابجلزائر وسياسة انبليون الثالث هبا ،وتغري طبيعة احلكم
بعد هزمية اإلمرباطور وأسره لدى األملان ،وسيطرة احلكم املدين يف العصر اجلمهوري على
اجلزائر بواسطة املستوطنني الفرنسيني وسياستهم القمعية والدموية واإلجرامية وتشريعهم
لقانون األندجيينا اجلائر ،واستغالل الفرنسيني إلمكاانت اجلزائر.
لت يف هذا الكتاب جهود املبشرين ابلنصرانية يف اجلزائر وتعاوهنم مع املستعمر،
وسج ُ
ودور الفيجري يف دعم حركة التبشري وتعصبه ضد اإلسالم واملسلمني وعمله على تنصري
مشال أفريقيا والقارة السمراء ،ووسائله وبراجمه ومنظماته اليت سامهت يف دعم مشروعاته
يف اجلزائر وأفريقيا ،ووضحت فلسفة التبشري لدى الكاردينال الفيجري وأُ ُسسها
ومنطلقاهتا وأهدافها.
وكشفت للقارىء الكرمي ما قام به االحتالل الفرنسي من حماوالت لتزوير اتريخ اجلزائر،
وما قام به أيضاً من دعم دراسات ختدم خمططات املستعمرين ومنها ما يتعلق بتاريخ
أفريقيا ،وعملوا على قلب احلقائق وصوروا الفتوحات اإلسالمية على أهنا فرضت على
األمازيغ اإلسالم ابإلكراه والسيف ،وقد حاولت مراكز األحباث والدراسات التابعة
للفرنسيني أن تربط ماضي مشال أفريقيا ابحلضارة الغربية اليت عادت ابلوجود الفرنسي
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ابجلزائر .وكان القصد منها إظهار امتداد املدينة الالتينية ابملغرب اإلسالمي ،مؤكدة أبن
هذه البالد طبعت منذ العهد الروماين ابلطابع املسيحي.
ومن هذا املنطلق اهتم الفرنسيون ابلكتابة التارخيية بتوجه خيدم نفوذهم ،ويؤكد شرعية
احتالل البالد ،وادعوا حتمية إرجاع اجلزائريني إىل حظرية الدين املسيحي ابعتباره دين
األغلبية منهم يف اجلزائر.
وهلذا الغرض تعددت هذه الكتاابت بعد االحتالل ،وساهم فيها العسكريون ورجال
الدين والرحالة وبعض الكتاب ،وكلهم أشادوا ابلغزو ،خصوصاً أنصار الكنيسة الذين
كان شعارهم أفريقيا التينية واجلزائر فرنسية مسيحية.
لقد بُذلت جهوداً ضخمة وأُنفقت األموال الطائلة على دراسات وحبوث هدفها تزوير

التاريخ وحمو الكيان اجلزائري هبويته واترخيه وحضارته للوصول إىل السيطرة الكاملة ،إال
أن َتسك أبناء الشعب اجلزائري يف بالد القبائل واملدن واألريف واجلبال والسهول
ابإلسالم وتعاليم القرآن أربك خمططاهتم وجعلها غثاء ال أثر له يف حياة الناس.
وإن اإلنسان لريى من خالل دراسته وحبثه العميق اعتزاز اجلزائري واجلزائرية بدينهم

وقرآهنم وسنة نبيهم واترخيهم وحضارهتم وهويتهم ،وصدق الزعيم عبد احلميد بن ابديس
عندما قال:
شعب اجلزائر مسلم
وإىل العروبة ينتسب
من قال حاد عن أصله
أو قد مات فقد كذب
أو رام إدماجاً له
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رام احملال من الطلب
ي نشىءُ أنت رجاؤان

وبك الصباح قد اقرتب

خذ للحياة سالحها
وخض اخلطوب وال هتب
فإذا هلكت فصيحيت
حتيا اجلزائر والعرب
لقد فشلت مساعي املبشرين وقاوم اجلزائريون نشاط هذه البعثات بكل أنواع املقاومة
املشروعة ،وانتصرت إرادهتم على إرادة احملتلني وثقافتهم على ثقافة الغزاة الظاملني.
لقد تعاون وتناصر املبشرون واملستشرقون واالستعمار على حمو اهلوية والثقافة اجلزائرية،
ولكنهم مجيعاً ُهزموا يف معركة األفكار والعقائد والثقافة ،وانتصرت عقيدة الشعب
اجلزائري وثقافته ،وكانت دافعة ألبناء اجلزائر يف معركة احلرية والثقافة والكرامة واحلقوق
جيالً بعد جيل.

فقد كان الشعب عصيا على مناهج املستعمرين واستخدمت فرنسا كل الوسائل إلذابته
يف احلضارة الغربية ،ولكنها فشلت فشالً ذريعاً .لقد كتب أحد اجلزائريني رسالة إىل
احلاكم العام ذات يوم وهو يعرب عن حقيقة الشخصية الوطنية اجلزائرية فقال له :إننا
نفضل أن حنرق حنن وأطفالنا على أن نصري فرنسيني.
وهذا الكتاب يؤرخ لتاريخ اجلزائر إىل ما قبل احلرب العاملية األوىل ،ويليه اجلزء الثاين إبذن
هللا تعاىل تتمة له من احلرب العاملية األوىل إىل ثورة نوفمرب 1962م.
مع بداية احلرب العاملية األوىل دخلت اجلزائر يف مرحلة جديدة من اترخيها احلديث،
وبدأت احلركات السياسية واملنظمات الشبابية واألحزاب املتنوعة واحلراك الشعيب والدعوة
اإلصالحية بقيادة مجعية العلماء وعلى رأسهم الزعيم عبد احلميد بن ابديس تشق طريقها
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يف وسط الظالم الدامس والظلم املنتشر يف البالد لتمهيد الطريق لوعي شعيب ونضال
مرير ،وكفاح شاق وجهاد أسطوري وتضحيات ابألرواح واألنفس واألموال ،توجت بثورة
عارمة اندرة يف اتريخ البشرية بقيادة جبهة التحرير الوطين اجلزائري ،وهذا ما نسوق
تفاصيله إبذن هللا تعاىل يف الكتاب القادم:

"كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتال الفرنسي"
للحقبة من اِلرب العاملية األوىل إىل ثورة نوفمرب 1962م.
هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم اجلمعة  28مجادى اآلخرة 1436ه  17 ،إبريل
 2015م الساعة اخلامسة بعد صالة العصر ابلدوحة ،والفضل هلل من قبل ومن بعد،
وأسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبل هذا العمل قبوالً حسناً وأن يكرمنا برفقة النبيني
والص ِّديقني والشهداء والصاحلني.
قال تعاىلَ " :ما يَفتَ ِح اللُ لِلن ِ
ك َهلَا َوَما ُمي ِسك فَ َال ُمرِس َل لَهُ ِمن
اس ِمن رمحَة فَ َال ُمم ِس َ
ِِ
ِ
ِ
يم" (فاطر  ،آية .)2 :
بَعده ُه َو ال َعز ُيز احلَك ُ
وال يسعين يف هناية هذا الكتاب إال أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقي العظيم
وإهلي الكرمي ،معرتفاً بفضله وكرمه وجوده متربائً من حويل وقويت ،ملتجئاً إليه يف كل
حركايت وسكنايت وحيايت وممايت ،فاهلل خالقي هو املتفضل وريب الكرمي هو املعني وإهلي
العظيم هو املوفق ،فلو ختلى عين ووكلين إىل عقلي ونفسي ،لتبلد مين العقل ،ولغابت
الذاكرة ،وليبست األصابع ،وجلفت العواطف ولتحجرت املشاعر ولعجز القلم عن
البيان.
اللهم بصرين مبا يرضيك ،واشرح صدري ،وجنِّبين اللهم ما ال يرضيك واصرفه عن قليب
وتفكريي ،وأسألك ابمسائك احلسنة وصفاتك العال أن تثيبين وإخواين الذين أعانوين على
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إَتام هذا اجلهد الذي لوال أنت مث هم ما كان له وجود وال انتشار بني الناس ،ونرجو من
كل مسلم يطلع على هذا الكتاب أال ينسى العبد الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورمحته
ورضوانه من دعائه.
ت َعلَي َو َعلَى َوالِ َدي َوأَن أَع َم َل
ب أَوِزع ِين أَن أَش ُكَر نِع َمتَ َ
ك ال ِيت أَن َعم َ
قال تعاىلَ " :ر ِّ
ِ
ِ ِ
ِِ
ني" (النمل  ،آية .)19 :
ضاهُ َوأَد ِخل ِين بَِرمحَتِ َ
صاحلًا تَر َ
ك ِيف عبَاد َك الصاحل َ
َ
ِ
ين َج ُاؤوا ِمن بَع ِد ِهم يَ ُقولُو َن َرب نَا اغ ِفر لَنَا
وأختتم هذه املقدمة بقول هللا تعاىلَ " :والذ َ
ِ ِِ
وِِإلخوانِنَا ال ِذين سب ُق َ ِ ِ ِ
ِ
ك َرُؤوف
ين َآمنُوا َرب نَا إِن َ
َ ََ
وان ابإلميَان َوَال َجت َعل يف قُلُوبِنَا غال لّلذ َ
َ َ
رِحيم" (احلشر  ،آية .)10 :
الفقري إىل عفو ربه ومغفرته
ورمحته ورضوانه

علي حممد حممد الصاب
غفر هللا له ولوالديه وجلميع
املسلمني
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http://albordj.blogspot.com

املبحث األول
األندلس والشمال األفريقي بعد سقوط دولة املوحدين

بعد سقوط دولة املوحدين يف عام 668ه 1269/م مرت بالد األندلس مبرحلة طويلة
امتدت قرنني ،مث بعد ذلك سقط آخر معاقلها يف يد النصارى اإلسبان يف عام 897ه ،
ويظهر جهاد بين األمحر وزعامتهم القوية لغرانطة بعد سقوط املوحدين ،وهذه املرحلة من
اتريخ األندلس اإلسالمي غنية ابلعرب والعظات ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو
شهيد ،وتظهر سنن هللا يف سقوط الدول واضحة املعامل وكذلك اآلاثر املرتتبة عن االبتعاد
عن منهج هللا تعاىل.
أما الشمال األفريقي بعد سقوط املوحدين فانقسم إىل دول ،ال جتاوز الواحدة منها يف
أحيان إطار املدينة ،وال جتاوز يف أحيان أخرى إطار القبيلة ،واتسمت تلك الفرتة
التارخيية ابلتداخل والتعقيد والغموض ،واشتدت النزاعات الداخلية وتتابعت اهلجمات
اخلارجية وظهرت فنت جتعل احلليم حريان من كثرهتا وتشاهبها .ومرت املنطقة بعملية
خماض طويلة ،ألن دولة املوحدين نفسها مرت مبرحلة سقوط طويلة ،وخرج من ذلك
املخاض الطويل دول من أمهها :دولة بين حفص يف أفريقيا ،ودولة بين زين يف املغرب
1
األوسط ،دولة بين مرين مث بين وطاس يف املغرب األقصى

 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين للصاليب ،ص.423 :
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أوالً :أسباب سقوط دولة املوحدين
ذكر املؤرخون أسباب وعوامل سقوط دولة املوحدين ومن أمهها:
ظلمهم الفظيع للمرابطني وسفكهم للدماء واعتدائهم على األموال وسبيهم للنساء بدون
وجه حق  ،لقد تعامل املوحدون مع املرابطني على حنو ظامل مستخدمني كل وسائل
العنف مع خصومهم ،ولذلك كفروهم ،واستحلوا دمائهم وأمواهلم وسبوا نسائهم ،فأفنوا
أعداداً كبرية من املغاربة ،وألسباب تبدو أحياانً واهية أو أن ليس هلا ما يربرها ،فمضت
فيهم سنة هللا يف الظلم والظاملني ،والغالب أن الظامل حسب سنة هللا يف الظلم والظاملني،
يعاقب يف الدنيا على ظلمه للغري ،ومن العادة أن املظلوم يدعو عادة على ظامله لينتقم
هللا منه يف الدنيا ليشفي ما يف صدره من غيظ على ظامله ،وحيث إن دعوة املظلوم
مستجابة لقوله صلى هللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل حني بعثه رسول هللا إىل اليمن( :واتق
دعوة املظلوم فإهنا ليس بينها وبني هللا حجاب) .
ومن سنته تعاىل يف الظلم والظاملني أهنم ال يفلحون وال يفوزون يف الدنيا ،وإن مآهلم إىل
اخلسران واهلالك كما أن األمة الظاملة هلا أجل حمدود.1
إن الظلم يف الدولة كاملرض يف اإلنسان يع ِّجل يف موته بعد أن يقضي املدة املقدرة له

وهو مريض ،وابنتهاء هذه املدة حيني أجل موته ،فكذلك الظلم يف األمة والدولة يعجل
يف هالكها مبا حيدثه فيها من آاثر مدمرة تؤدي إىل هالكها واضمحالهلا خالل مدة
معينة يعلمها هللا هي األجل املقدر هلا ،أي الذي قدره هللا هلا مبوجب سنته العامة اليت
وضعها ألجل األمم بناء على ما يكون فيها من عوامل البقاء كالعدل ،أو من عوامل
اهلالك كالظلم اليت يظهر أثرها وهو هالكها بعد مضي مدة حمددة يعلمها هللا.2
 1املغرب يف اتريخ األندلس واملغرب ،د .عبادة كحيلة ،ص.119 :
 2السنن اإلهلية ،د .عبد الكرمي زيدان ،ص.121 :
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ِ
ِ
ِ
اع ًة َوالَ يَستَ ق ِد ُمو َن"
َجلُ ُهم الَ يَستَأخ ُرو َن َس َ
َجل فَإ َذا َجاء أ َ
قال تعاىلَ " :ول ُك ِّل أُمة أ َ
(األعراف ،آية .)34 :
ِ
َجل" (األعراف ،آية .)34 :
قال األلوسي يف تفسريه هلذه اآليةَ " :ول ُك ِّل أُمة أ َ

أي :لكل أمة من األمم اهلالكة أجل ،أي :وقت معني مضروب الستئصاهلم.1
ولكن هالك األمم وإن كان شيئاً مؤكداً ولكن وقت حلوله جمهوالً لنا ،أي أننا نعلم يقيناً
أن األمة الظاملة هتلك حتماً بسبب ظلمها حسب سنة هللا تعاىل يف الظلم والظاملني ،

ولكننا ال نعرف وقت هالكها ابلضبط ،فال ميكن ألحد أن حيدد ابأليم وال ابلسنني،
وهو حمدد عند هللا تعاىل.2
ِ
ك
ك ِمن أَنبَاء ال ُقَرى نَ ُق ُّ
صهُ َعلَي َ
إن سنة هللا مطردة يف هالك األمم الظاملة ،قال تعاىل":ذَل َ
ِ
ِ
ِ
اهم َولَ ِكن ظَلَ ُموا أَن ُف َس ُهم فَ َما أَغنَت َعن ُهم ِآهلَتُ ُه ُم ال ِيت
من َها قَآئم َو َحصيد * َوَما ظَلَمنَ ُ
ِ
ِ
ون ِ
ِ
ِ
ك أَخ ُذ
وهم َغي َر تَتبِيب * َوَك َذل َ
الل ِمن َشيء لّما َجاء أَم ُر َربِّ َ
يَدعُو َن من ُد ّ
ك َوَما َز ُاد ُ
َخ َذ ال ُقَرى َوِه َي ظَالِ َمة إِن أَخ َذهُ أَلِيم َش ِديد" ( هود ،آية ) 102 100 :
َربِّ َ
ك إِذَا أ َ
إن الدولة الكافرة قد تكون عادلة مبعىن أن حكامها ال يظلمون الناس ،والناس أنفسهم
ال يتظاملون فيما بينهم ،فهذه الدولة مع كفرها تبقى ،إذ ليس من سنته تعاىل إهالك
الدولة بكفرها فقط ،ولكن إذا انضم إىل كفرها ظلم حكامها للرعية وتظامل الناس فيما
3
بينهم
قال تعاىل":وما َكا َن ربُّ ِ ِ
ك ال ُقَرى بِظُلم َوأَهلُ َها ُمصلِ ُحو َن" ( هود  ،آية )117 :
ك ليُهل َ
َ َ
ََ

 1تفسري األلوسي (.)112 / 8
 2السنن اإلهلية يف األمم ،ص.121 :
 3املصدر نفسه ،ص.122 :
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قال اإلمام الرازي يف تفسريه :إن املراد من الظلم يف هذه اآلية :الشرك ،واملعىن أن هللا
تعاىل ال يهلك أمل القرى مبجرد كوهنم مشركني ،إذا كانوا مصلحني يف املعامالت فيما
بينهم يعامل بعضهم بعضاً على الصالح وعدم الفساد.1
ِ
ِ
حو َن" (هود) 17 :
ويف تفسري القرطيب قوله تعاىل":بظُلم" أي :بشرك وكفرَ " ،وأَهلُ َها ُمصل ُ
أي :فيما بينهم يف تعاطي احلقوق :ومعىن اآلية :إن هللا تعاىل مل يكن ليهلكهم ابلكفر
وحده حىت ينضاف إليه الفساد ،كما أهلك قوم شعيب ببخس املكيال وامليزان وقوم لوط
ابللواط.2
إن هللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ،وال يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة ،ويقال:
الدنيا تدوم مع العدل والكفر ،وال تدوم مع الظلم واإلسالم ،وذلك أن العدل نظام كل
شيء فإذا أقيم أمر الدنيا ابلعدل قامت ،وإن مل يكن لصاحبها من خالق  -أي يف
اآلخرة  -وإن مل تقم ابلعدل مل تقم وإن كان لصاحبها من اإلميان ما جيزى به يف
اآلخرة. 3
إن دولة املوحدين قامت على أساس دموي يف إرساء دعائمها ولذلك أسرف ابن تومرت
يف سفك الدماء وهتك األعراض ومصادرة األموال ،وسار خليفته عبد املؤمن على منواله
وكذلك كثري من زعماء املوحدين ،فجرت فيهم سنة هللا اليت ال تتبدل وال تتغري وال
جتامل ،فانتقم من الظاملني وجعل أبسهم فيما بينهم حىت أفضى أمر الدولة إىل الزوال.
 1ثورة بين غانية وهم من بقاي املرابطني :حيث قامت هذه الثورة على أسس فكرية
وعقدية انهضت األصول العقدية واألسس الفكرية اليت قامت عليها دولة املوحدين
والتزمت أبصول منهج أهل السنة واجلماعة ،وأعلنت انتماءها ووالءها للخالفة العباسية

 1تفسري الرازي ( . ) 76 / 18
2تفسري القرطيب ( .) 114 / 9
 3رسالة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إلبن تيمية ،ص40 :
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السنية ،ورفعت شعاراهتا وحاربت بكل ما َتلك نفوذ املوحدين وظلمهم الوخيم،
وا ستمرت ملدة مخسة عقود متتالية كانت تلك احلروب الطاحنة من األسباب املباشرة يف
ضعف دولة املوحدين ومن مث سقوطها.
 2ثورات األعراب املتتالية حيث إن قبائل بين سليم وبين هالل اليت سكنت أفريقيا
واملغرب األوسط وبعد ذلك املغرب األقصى ال تنظر إال ملصاحلها ،فأحياانً تتحالف مع
بين غانية ومع قراقوش التقوي ضد املوحدين ،وأحياانً ختضع لدولة املوحدين ،مث دخلت
يف الصراع الداخلي بني أعداء املوحدين ،فكانت من األسباب اليت فجرت الثورات
الداخلية واليت سامهت يف اإلفساد ودمار دولة املوحدين .لقد قدم األعراب البدو إىل
املغرب األقصى أيم املنصور املوحدي عام 584ه ،ومنذ وفاة املستنصر سنة 620ه

أصبحوا يتدخلون يف شؤون الدولة ويرهقوهنا بطلباهتم ويعملون بدورهم على عزل وتولية
بعض ملوك املوحدين ،ومن هؤالء األعراب بنو معقل ،وبنو جابر :وهلؤالء دور هام يف
تعريب قسم من سكان املغرب على سواحل األطلسي ،مبصاهرهتم للرببر ،وابالحتكاك
هبم.1
 3ثورات األندلس ضد املوحدين ،ومن أشهر هذه الثورات :ثورة حممد بن مردنيش
الذي مل يتم القضاء عليها إال بعد ربع قرن من حتالفه مع النصارى ومل يبال ابن مردنيش
أن يتحالف مع النصارى من أجل القضاء على نفوذ املوحدين يف األندلس ،ولقد كلفت

هذه الثورة دولة املوحدين األموال الكثرية وقتل يف تلك املعارك خرية رجاهلم ،وثورة ابن
هود ،وعامل ابلنسبة الذي التجأ إىل ملك ليون.
وتقاعس األندلسيون عن نصرة املوحدين ألول فرصة واتتهم ،عندما أهاهنم الوزير ابن
جامع خالل معركة العقاب

2

 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين للصاليب ،ص.413 :
 2دراسات يف اتريخ املغرب اإلسالمي ،عز الدين عمر ،ص.83 :

25

 4النزاع على اخلافة بني املوحدين ومل يستطيعوا أن يضعوا نظاماً اثبتاً لتويل اخلالفة
عندهم:
كان هلذا النزاع آاثر وخيمة على الدولة ومصريها ،فمنذ وفاة املستنصر أصبح من املعتاد
أن يكون على رأس الدولة أكثر من خليفة ،فاضطر كل منهم أن يستنجد بعناصر من
قبائل ،املوحدين والعرب املهاجرين وأصحاب املصاحل من حكام الواليت املستبدين ،بل
وأبعدائهم من النصارى فوجدت مراكز القوى يف النزاع فرصة ساحنة لبسط نفوذها وتولية
من تشاء وعزل من تريد ،فسقطت هيبة اخلالفة مما ساعد على اضمحالهلا وزواهلا،
ونستطيع أن حندد آاثر طريقة اختبار اخلليفة وما أعقبها من نزاع على السلطة على كيان
الدولة يف ثالثة مظاهر :تعدد اخللفاء يف وقت واحد واالستعانة ابلنصارى ،وتولية حكام
ضعاف.1
وملا توىل اخلالفة عبد الواحد بعد وفاة يوسف املستنصر خالف عليه بعد شهرين ابن
أخيه العادل بن املنصور مبرسية ،وحسم األمر خبلع عبد الواحد مث قتله واإلمجاع على
خالفة العادل ،وبعد قليل خرج على العادل واليه على قرطبة يف 623ه 1226 /م
السيد أبو حممد عبد هللا العباسي ،ومبقتل العادل ابيع املوحدون املأمون ابن املنصور،
فلما خشي األشياخ قوة شخصيته ابيعوا حيىي بن الناصر ،وظل كل منهما مدعياً لألمر،
عامالً على إحراز النصر على منافسه طول خالفة املأمون وما يقرب من األربعة أعوام
من خالفة الرشيد (شوال 624ه 633/ه ) 1227 1226م ،ويف عام 629ه /
1231م ظهر إىل جانبهم خليفة اثلث ملا ادعى ابألمر السيد أبو موسى بن املنصور
بسبتة وتسمى ابملؤيد ،فلما حصره املأمون فر إىل ابن هود يف األندلس ،والريب يف أن
هذا النزاع أفقد اخلالفة هيبتها ،فأمهلت اإلدارة وانتشرت الفنت ،وقلت اجملايب ،واستبد

الوالة بواليهتم عندما اندلعت انر احلروب الضاربة بني بين عبد املؤمن
 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص413 :
 2دراسات يف اتريخ املغرب اإلسالمي ،ص.84 :
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2

 5صراع األمراء وَتالفامهم ،دخل زعماء املوحدين ،من البيت احلاكم يف حتالفات مع
النصارى من أجل حتقيق كل فريق النصر على خصومه فأبو حممد عبد هللا البياسي

يستعني ابلنصارى ،واملأمون ملا نكث أهل مراكش بيعته وهو ابألندلس استنصر ملك
قشتالة الذي اشرتط عليه عشرة حصون خيتارها وأن يبين كنيسة للروم مبراكش مقابل عدد
من الفرسان الروم ،وهكذا دفع الصراع أمراء املوحدين إىل التنازل عن بعض أراضي الدولة
يف سبيل حتقيق مصاحلهم اخلاصة.
إن النزاع بني أمراء البيت احلاكم يف دولة املوحدين جعل املتنفذين من أشياخ املوحدين
أو اإلداريني أو القواد العسكريني يتدخلون يف اختيار احلكام منذ وفاة املستنصر ،وملا
كانت اخلالفة قد استقرت يف بين عبد املؤمن فقد عمدوا لتولية حكام ضعفاء صغار
السن أو مقعدي الشيوخ أو ابحثني عن ملذاهتم.1
إن ضعف اخللفاء يسر طريق جمموعات متعددة للسيطرة والتسلط على مقدرات الدولة
والتحكم يف سياستها وتوجيهها ،وكان ألشياخ املوحدين أثر ابلغ يف ذلك من دون سائر
اجملموعات األخرى إدراية أم قبلية أم عسكرية.2
ومنذ وفاة الناصر استبد هؤالء األشياخ ابألمور فرفعوا للخالفة من شاءوا وخلعوا من
كرهوا ،وقتلوا من أرادوا ،وصار أمرهم كاألتراك مع بين العباس.3
إن أشياخ املوحدين الذين إحتلوا املراكز األساسية يف الدولة أصبحت هلم مكاسب لن
يتخلوا عنها ،فكانوا دائماً يبسطون نفوذهم لكي ال يفلت ذمام احلكم من أيديهم وهلذا
استبدوا ،وملا كانت مصاحلهم متقاربة فقد أغرقوا الدولة يف فنت وثورات مل هتدأ.4

 1دراسات يف اتريخ املغرب اإلسالمي ،ص.85 :
 2املصدر السابق ،ص.86 :
 3املصدر نفسه ،ص.87 :
 4املصدر نفسه ،ص.89 :
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إن هذا اخلالف الشديد والنزاع الذي استحكم بني أبناء عبد املؤمن وظهور اخللفاء
الضعفاء وحتكم أشياخ املوحدين يف العاصمة ،ونشوب الفنت فيها ،جعل والة األقاليم
يستبدون بواليهتم ،وانفصل بعضهم هنائياً عن مراكش ،لقد رافق الضعف السياسي
املتمثل يف اخللفاء وأشياخ املوحدين والوالة ضعف إداري ظهر يف حتكم الوالة والوزراء.
لقد كانت اإلدارة املوحدية يف عصر ازدهار الدولة َتتاز بدقة اجلهاز اإلداري ،وحسن
ضبطه ،ومتابعة اخللفاء وإشرافهم أبنفسهم ،وكان عمل الوزراء والوالة هو التنفيذ والتبليغ،
ومن ظهرت منه بوادر االستبداد والتهاون نكب بال رمحة.1
 6االهنيار العسكري الذي أصاب دولة املوحدين ،وتغري أهداف اجليش املوحدي:

الشك أن النزاع السياسي وضعف اهليكل اإلداري للدولة تركا أثراً ابلغاً يف التنظيم
العسكري للدولة ،ولقد كانت قوات املوحدين العسكرية على مستوى رفيع من التعبئة
املعنوية واالستعداد املادي ،ولذلك حققوا انتصارات هائلة على خصومهم ،وحفظوا
دولتهم من الطامعني يف إسقاطها ،إال أن جيش املوحدين يف زمن السلطان الناصر فقد
قدرته على الضبط والربط وعلى وضع اخلطط احلربية وضعاً صحيحاً وتنفيذاً أكيداً.
وظهر ذلك العجز القيادي والقدرة القتالية يف معركة العقاب اليت إهنزم فيها جيش
املوحدين وأتثرت معنويهتم القتالية ومل يستطع بعد تلك الكسرة العنيفة يف موقعة العقاب
أن يغدو جيشاً قادراً على حتقيق انتصارات بل اتبع جيش املوحدين مسريته اهلابطة،
فتكرس احنالله وتفككه يف اهلزائم املتكررة أمام النصارى يف األندلس وأمام بين مرين يف
املغرب األقصى.2

لقد ساهم يف ضعف واحنالل اجليش ،ضعف مبادئ املوحدين يف نفوس اجلند الذين
أصبح مههم األوحد الغنائم ومجعها ال القتال يف سبيل املعتقد واملبدأ والفكرة.
 1املصدر السابق ،ص.92 ، 91 :
 2اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.415 :
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ولقد تبدل هدف القادة يف استعمال اجليش ،فبدالً من ردع الثوار احملاربني وجهاد
األعداء الكافرين حتول إىل اختاذ اجليش أداة سياسية لالستعالء وفرض النفوذ حلساب
أشخاصهم أو حلساب غريهم ولذلك فتحت أبواب االنضمام للجيش من املرتزقة من
عرب وعجم.
لقد كان إدخال العرابن يف اجليش املوحدي كافة على أهدافه ونظامه ،إذ ال هم هلم
سوى السلب والتسلط من مراكز القوة .وجد هؤالء العرابن سوقاً رائجة وجتارة راحبة،
ففي كل فتنة تنشب وكل حرب تندلع كان هلم دور ابرز يشايعون هذا أو ذاك متوخني
مصلحتهم املادية ،وال يتورعون عن بيع قائدهم مقابل حفنة من املال فينهزمون ساعة
الصدام احلامسة.1

 7التف واالنغماس يف الشهوات الذي وقع فيه خلفاء املوحدين املتأخرون واهنماكهم
يف ملذاهتم غري مهتمني بشؤون الدولة واحلكم ،فقد فقدت الدولة سهر احلكام األول
صغُر ،فالناصر منذ هزمية
وتدقيقهم يف أمور احلكم ،وإشرافهم على كل أمر َجل أو َ
العقاب احتجب واهنمك يف امللذات حىت وافاه حينه ،ويوسف املستنصر مل خيرج من

حضرته طوال أيم خالفته ،وكان مولعاً ابنتجاع البقر واخليل يف ريضته وتويف من طعنة
بقرة شرود ،واملرتضى كان مياالً للدعة واملساملة ،ومولعاً ابلسماع ليالً وهناراً 2وكذلك
املقربون منهم.
وهكذا أصبح هؤالء املرتفون اليهتمون إال مبالذ الدنيا وشهواهتا ومجع املال لذلك ،وال
يهمهم ما يكون يف الناس من منكرات فهي ال تقلقهم والينهون عنها ،ألن انشغاهلم
واهتمامهم مبا جيلب هلم امللذات فقط ولو كان ذلك على حساب اآلخرة ونعيمها ،قال
تعاىل ":فَلَوالَ َكا َن ِمن ال ُقر ِ
ون ِمن قَبلِ ُكم أُولُوا بَِقية يَن َهو َن َع ِن ال َف َس ِاد ِيف األَر ِ
ض إِال قَلِيالً
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ني" (هود ،آية.)116 :
ين ظَلَ ُموا َما أُت ِرفُوا فيه َوَكانُوا ُجم ِرم َ
ّممن أَجنَي نَا من ُهم َوات بَ َع الذ َ
 1دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس.
 2السنن اإلهية يف األمم واجلماعات واألفراد:ص ،186 :عبد الكرمي زيدان.
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ِ
ِ
ِِ
ني".
ين ظَلَ ُموا َما أُت ِرفُوا فيه َوَكانُوا ُجم ِرم َ
وقوله تعاىلَ ":وات بَ َع الذ َ
أراد ابلذين ظلموا :اتركي النهي عن املنكرات  ،أي مل يهتموا مبا هو ركن عظيم من أركان
الدين وهو األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وإمنا اهتموا ابلتنعم والرتف واالنغماس يف
الشهوات والتطلع إىل الزعامة ،واحلفاظ عليها والسعي هلا وطلب أسباب العيش اهلىنء.1
وقد مضت سنة هللا يف املرتفني الذين أبطرهتم النعمة وابتعدوا عن شرع هللا تعاىل ابهلالك
ِ
ين *
صمنَا ِمن قَريَة َكانَت ظَال َم ًة َوأ َ
َنشأ َان بَع َد َها قَوًما َ
والعذاب قال تعاىلَ ":وَكم قَ َ
آخ ِر َ
ِ
ضوا َوارِجعُوا إِ َىل َما أُت ِرف تُم فِ ِيه
ضو َن * َال تَرُك ُ
َح ُّسوا َأب َسنَا إِ َذا ُهم ّمن َها يَرُك ُ
فَلَما أ َ
َوَم َساكِنِ ُكم لَ َعل ُكم تُسأَلُو َن" (األنبياء  ،آية .)12 11 :
ِ
ك
ومن ُسنة هللا تعاىل جعل هالك األمة بفسق مرتفيها ،قال تعاىلَ ":وإِذَا أ ََرد َان أَن نُّهل َ
قَريَةً أ ََمرَان ُمت َرفِ َيها فَ َف َس ُقوا فِ َيها فَ َحق َعلَي َها ال َقو ُل فَ َدمرَان َها تَد ِم ًريا" ( اإلسراء  ،آية :
.)16
متنعميها وجباريها
وجاء يف تفسريها :وإذا دان وقت هالكها أمران ابلطاعة مرتفيها ،أيّ :
وملوكها ففسقوا فيها فحق عليها القول فأهلكناها .وإمنا خص هللا تعاىل املرتفني ابلذكر
مع توجه األمر ابلطاعة إىل اجلميع ،ألهنم أئمة الفسق ورؤساء الضالل ،وما وقع من
2
سواهم إمنا وقع ابتباعهم وإغوائهم ،فكان توجه األمر إليهم آكد
 8تقلص أراضي الدولة يف أفريقيا واملغرب واألندلس فنتيجة لضعف السلطة املركزية،
وتناحر عناصرها اغتنمت املراكز البعيدة الفرصة وانفصلت ،فخرجت األندلس عن طاعة
املوحدين وتبعتها أفريقيا وتقلص نفوذ املوحدين ابملغرب األقصى نفسه حىت سقطت
عاصمتهم يف يد املرينيني .ففي فرتة االحنالل ازداد ضغط املمالك املسيحية على األراضي
األندلسية :أرغون من الشرق وقشتالة من الشمال والربتغال من الغرب ،وظهر يف شرق
 1املصدر السابق.
 2تفسري األلوسي (. )12 / 15
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األندلس أبو عبد هللا حممد بن هود يف رجب 625ه 1228 /م يف مرسية وحكم حتت
شعار العباسيني وسيطر ابن هود على معظم األندلس وخلع أهل األندلس طاعة
املوحدين( :وقتلوهم يف كل بلد منها وأجلوهم واستأصلوهم إال من سرته هللا منهم وأخفاه
1
يف ذلك الوقت عنهم)
ودخلت األندلس يف دور طوائف اثلث فقام سنة 626ه 1229 /م زين بن مردنيش،
ويف سنة 630ه 1233 /م اثر حممد بن يوسف بن األمحر أبرجونة ،وانزع ابن هود
على زعامة األندلس فما جاء عام 636ه 1239 /م إال وسيطر على غرب األندلس.2
زالت هيبة املوحدين من نفوس األندلسيني وحتولوا شطر تونس حيث القوة املوحدية
اجلديدة بقيادة احلفصيني واضطرت األندلس جملاهبة النصارى منفردة فابتلعوها ما عدا
دولة بين نصر يف غرانطة ،وسقطت حواضر األندلس واحدة تلو األخرى ،فسقطت
قرطبة عام 633ه 1236 /م ،وبلنسية يف عام 636ه 1239 /م ،ومرسية 644ه /
1246م ،وإشبيلية 646ه 1248 /م وكان هذا السقوط املريع مدة قصرية جداً.
وانفصلت أفريقيا سنة 627ه 1230 /م ،وقد ساعد على قيام دولة احلفصيني هبا بعدها
عن العاصمة ،مث إن الصراع والثورات والفنت جعلت أهل املدن يتشوقون لالستقرار
واألمن فوجدوه مع احلفصيني ،وخباصة أن هلم سابقة وفضالً يف الدعوة وبناء الدولة
املوحدية ابملغرب ،وواتتهم الفرصة ملا تنكر املأمون للدعوة املهدية وأزال رسومها ،فجاء
أبو زكري بن أيب حممد عبد الواحد احلفصي إىل تونس وسيطر عليها ،واستقل هبا ،و اتبع
3
نظم املوحدين وكتب للجهات بطلب البيعات

 1دراسات يف اتريخ املغرب اإلسالمي ،ص.108 :
 2دراسات يف اتريخ املغرب اإلسالمي ،ص.108 :
 3املصدر نفسه ،ص.109 :
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ويف الوقت نفسه انفصلت فيه األندلس وأفريقيا وبدأت أحوال اخللفاء يف املغرب
تضطرب والواليت تستقل.1
فسيطرت قبائل بين مرين على بوادي املغرب ،وانفصل بنو عبد الواد يف تلمسان ،واستقل
احلفصيون يف تونس وطرابلس ،فهذه االنقسامات سامهت يف إضعاف الدولة املوحدية.2
 9فتور مبادئ ابن تومرت يف نفوس املوحدين ،بل هناك من زعماء املوحدين من أعلن
الرباءة منها:
كانت فكرة املوحدين قائمة على العقائد ومرتكزه على املهدية اهلادفة للتجديد وهي سر
توصلوا من خالله إىل الدولة،
حيوية التنظيم الدقيق يف أجهزة حزب املوحدين ،والذين ّ
يسرت تنظيم احلزب فاجليش مث اإلدارة .يصف لنا
فأنتج هذا اإلميان طاعة عمياء ّ
املراكشي نوعية تلك الطاعة فيقول{ :ومل تزل طاعة املصامدة البن تومرت تكثر وفتنتهم
به تشتد وتعظيمهم له يتأكد إىل أن بلغوا يف ذلك لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه
لبادر إىل ذلك من غري إبطاء}.3
ومل يكن هلم من هدف يف بداية أمرهم سوى حتقيق فكرهتم يف واقع احلياة ونشرها يف

العاملني.
وملا جنح عبد املؤمن يف االنتقال ابلدعوة من الثورة إىل نظام الدولة رافق ذلك تبدل يف
مفهومه األساسي ،فنقل الدولة من دولة الفكرة إىل دولة الوراثة ،فكان احنراف يف املبادئ
اليت قامت عليها فكرة املوحدين ،ألن دولة الفكرة واملبادئ تقدم على مؤسساهتا من
يؤمن ابلفكرة واملنهج واملبادىء اليت قامت عليها ويلتزمها ،وتبعد من حييد عنها.
 1املصدر نفسه ،ص. 418 :
 2املصدر نفسه ،ص.418 :
 3املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،حتقيق حممد سعيد العرين ،ص.191:
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ولكن دولة الوراثة ال تنظر إال يف تقدمي من يثبِّت أقدامها ،وهلذا استقدم عبد املؤمن قبيلة
كومية متقويً هبم ،ووالهم املناصب يف الدولة ،وأصبحوا متقدمني على كثري من
املوحدين ،ومل تكن كومية مؤمنة أبفكار الدولة األساسية بل خاضعة لسيادة الدولة ،وهلذا
فإن كثرياً ممن قدم منهم كان يسعى ملصلحة نفسه غري مهتم أبفكار مل يؤمن هبا ،ومع
تقادم الزمن ضعفت الفكرة يف النفوس وذبل اإلميان يف القلوب فدب النزاع على املصاحل
اخلاصة كما يصور ذلك خري تصوير النزاع على العرش واستبداد مراكز القوة املختلفة يف

الدولة.
ويبدو أن اخللفاء أنفسهم فقدوا اإلميان ابلفكرة ،فاملنصور ِّ
يصرح بذلك خلاصته واملأمون
ميحو آاثرها ويزيل رسومها ،ويبدو أن هذا التحول قد بدأ يف أيم عبد املؤمن ،ومع مرور
فتجسد ذلك عملياً يف خالفة املستنصر ،وقام
األيم حدث انفصام بني الفكرة والدولةّ ،
على مرتكز نظري يف عهد املأمون وال ريب أن الفكر إن مل يداوم أصحابه عليه يتحجر
ويغدو آفة عليهم.1
كما ال خيفى احنراف الفكر التومريت الذي فُ ِرض على الناس ابلسيف والقوة مع كونه
يتناىف مع اإلسالم الصايف والعقيدة الصحيحة والتصور السليم ،فجعلت الناس تنسل من
املنظومة التومرتيه اليت أسست عليها دولة املوحدين يف بداية أمرها ،حماولني البحث عن
املنهج الصحيح الذي ينسجم مع الفطرة والفهم السليم لإلسالم.

كانت هذه بعض األسباب اليت سامهت يف سقوط دولة املوحدين.2
 خلفاء املوحدين:
عبد املؤمن بن علي  558 524ه  1163 1120 /م.
 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ص .419
 2املصدر نفسه ص .420

33

أبو يعقوب يوسف  580 558ه  1184 1136 /م.
أبو يوسف يعقوب املنصور  595 580ه  1199 1184 /م.
أبو حممد عبد هللا الناصر  610 595ه  1213 1199 /م.
أبو يعقوب يوسف املستنصر  620 611ه  1224 1213 /م.
عبد الواحد بن يوسف بن عبد املؤمن  621 620ه  1224 /م.
أبو عبد هللا بن يعقوب املنصور "العادل"  624 621ه  1227 1224 /م.
حيىي بن الناصر  627 624ه  1230 1227 /م.
املأمون بن املنصور  630 627ه  1232 1231 /م.
الرشيد بن املأمون بن املنصور  640 630ه  1242 1232 /م.
السعيد علي أبو احلسن  646 640ه  1248 1242 /م.
أبو حفص عمر املرتضى  665 646ه  1266 1248 /م.
أبو دبوس الواثق ابهلل  668 665ه  11270 1266 /م.

اثنياً :سقوط غرانطة
سقطت دولة املوحدين على يد املرنيني يف املغرب األقصى ،وملك حممد بن يوسف بن
هود قواعد األندلس وظهر حممد بن يوسف األنصاري يف اجلنوب ،وغلب بعض األمراء
على إشبيلية ،ونشب صراع على السلطة وامللك بني أمراء األندلس ودخلوا يف قتال
عنيف لنزع احلصون والقالع من بعضهم بعضاً.
واستطاعت مملكة قشتالة النصرانية احتالل قرطبة يف  23شوال 633ه  29 /حزيران
(يونيو) 1236م ،وكان سبب سقوط قرطبة املعاصي واآلاثم واالبتعاد عن منهج هللا
 1املصدر نفسه ص .420

34

العظيم ،وابلتايل أصاهبم الضعف ودخلوا يف الفوضى والنزاع واخلالف فقادهم ذلك إىل
فقدان األوطان واألرض ،ومن مث ضاعت احلضارة والرتاث واإلسالم ،وبدأت مدن
اإلسالم الكربى تتساقط يف يد النصارى ،فسقطت بلنسية عام  636ه  1238 /م ،مث
شاطبة ودانية ويف عام  646ه  .سقطت إشبيلية بعد حصار شديد ودفاع من
املسلمني ،ودام احلصار مثانية عشر شهراً ،أبدى فيها املسلمون آيت من البسالة واجللد
والدفاع عن إشبيلية ،وأخرياً جاء مصري أسود حمتوم واستسلمت لفرديناند الثالث على
خيري املسلمون بني البقاء يف إشبيلية أو يهاجروا ويف احلال ُح ِّول مسجدها اجلامع إىل
أن ّ
كنيسة ،وأزيلت منها معامل اإلسالم وتوزع أهلها يف احلواضر اإلسالمية الباقية .لقد كان
سقوط إشبيلية إيذاان بسقوط سائر املدن واحلصون اإلسالمية فيما بينها وبني مصب

الوادي الكبري فاستوىل النصارى تباعاً على :شريش ،شذونة ،قادس ،شلوقة ،غليانة،
روضة ،ثغر شنتمرية ،وغريها...
وحتالف ابن األمحر ملك غرانطة مع النصارى وعاوهنم يف االستيالء على قادس ،وهبذا
بسط القشتاليون سلطاهنم على سائر األرض اإلسالمية يف غريب األندلس ،وانكمشت
رقعة الدولة اإلسالمية بسرعة مروعة.1
ويصف الشاعر أبو البقاء صاحل بن شريف الُّرندي تلك األوضاع اليت وصل إليها حال
األندلس ،ووضح يف قصيدته أسباب تلك املأساة اليت وقعت فيها شعوب األندلس من
عربت تلك القصيدة عن
تركهم لعوامل القوة والنصر ،وحبهم للدعة واخلنوع والرتف ،لقد ّ
مشاعر وأحاسيس الشاعر بوضوح وأعطت تلك األحاسيس الصادقة واملشاعر املخلصة
حل ابملسلمني روحاً لتلك القطعة الشعرية املعربة عن تلك
واحلزن العميق على ما ّ
األحداث اجلسام ،عندما سقطت القواعد األندلسية الكربى ،كقرطبة ،وبلنسية وإشبيلية

 1املصدر نفسه .425
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ومرسية بيد النصارى .لقد صور الشاعر املسلم أبو البقاء الُّرندي مأساة األندلس يف
قصيدة تقطر أملا وحزان ،فلله دره ،فلكم أغنت عن عشرات الكتب واجمللدات.
قال الشاعر:

لكل شيء إذا ما مت نقصان
فال يُغَر بطيب العيش إنسان
هي األمور كما شاهدهتا ُدول
سره زمن ساءته أزمان
من ّ
وهذه الدار ال تبقي على أحد
وال يدوم على حال هلا شان

أين امللوك ذوو التيجان من َميَن
وأين منهم أكاليل وتيجان
مرد له
أتى على الكل أمر ال ّ
حىت قضوا فكأن القوم ما كانوا
فجائع الدهر أنواع منوعة
وللزمان مسرات وأحزان
يسهلها
وللحوادث سلوان ّ

وما ملا حل ابإلسالم سلوان
وهي اجلزيرة أمر ال عزاء له
1
أح ُد واهن ّد ثهالن
هوى له ُ
أصاهبا العني يف اإلسالم فامتحنت
حىت خلت منه أقطار وبلدان
 1أحد وثهالن :جيالن.
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فاسأل بلنسية ما شأن مرسية
وأين شاطبة أم أين جيان
وأين قرطبة دار العلوم فكم
من عامل قد مسا فيها له شان
وأين محص وما حتويه من نُزه
وهنرها العذب فياض ومآلن
قواعد ُكن أركان البالد فما
عسى البقاء إذا مل تبق أركان
تبكي احلنفية البيضاء من أسف
كما بكى لفراق اإللف هيمان
على دير من اإلسالم خالية
قد أقفرت وهلما ابلكفر عمران
حيث املساجد قد صارت كنائس ما
فيهن إال نواقيس وصلبان
حىت احملاريب تبكي وهي جامدة
حىت املنابر ترثي وهي عيدان
ي غافالً وله يف الدهر موعظة
إن كنت يف سنة فالدهر يقظان
وماشياً مرحاً يُلهيه موطنه
أبعد محص تغر املرء أوطان
تلك املصيبة أنست ما تقدمها
وما هلا مع طول الدهر نسيان
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ي أيها البيضاء رايته
أدرك بسيفك أهل الكفر ال كانوا
ي راكبني عتاق اخليل ضامرة
كأهنا يف جمال السبّق عُقبان
وحاملني سيوف اهلند مرهفة
كأهنا يف ظالم النقع نريان
وراتعني وراء البحر يف دعة
هلم أبوطاهنم عز وسلطان
أعندكم نبأ من أهل أندلس
فقد سرى حبديث القوم ركبان
كم يستغيث بنا املستضعفون وهم
قتلى وأسرى فما يهتز إنسان
ماذا التقاطع يف اإلسالم بينكم
وأنتم ي عباد هللا إخوان
أال نفوس أبيات هلا مهم
أما على اخلري أنصار وأعوان
ي من لذلة قوم بعد عزهم
أحال حاهلم كفر وطغيان
ابألمس كانوا ملوكاً يف منازهلم
واليوم هم يف بالد الكفر عبدان
فلو تراهم حيارى ال دليل هلم
عليهم ثياب الذل ألوان
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ولو رأيت بكاهم عند بيعهم
هلالك األمر واستهوتك أحزان
ي ُرب ِّأم وطفل حيل بينهما
كما تفرق أرواح وأبدان
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت
كأمنا هي يقوت ومرجان
يقودها العلج للمكروه ُمكرهة
والعني ابكية والقلب حريان
ملثل هذا يذوب القلب من كمد
1

إذ كان يف القلب إسالم وإميان
وكان البن األمحر من هذه احلوادث موقفاً شاذّاً مؤملاً ،فقد كان يقف إىل جانب أعداء
أمته ودينه ،وكان يبذل للنصارى ما استطاع من العون املادي واألديب ،وكان معظم
الزعماء املسلمني من حكام املدن واحلصون الباقية قد أيقنوا ابهنيار سلطان اإلسالم يف
األندلس يهرعون إىل احتذاء أمثاله ،وإىل االنضواء حتت لواء ملك قشتالة.2
لقد غدر النصارى حبليفهم حممد بن يوسف األمحر فغزوا أراضيه وشنوا عليه احلرب،
فتغريت حساابته وطمع إىل مجع كلمة األندلس حتت لوائه ودمج ما تبقى من تراثها
وأراضيها يف مملكة موحدة تكون ملكاً له ولعقبه ،فصانع النصارى ،وجتنب االشتباك
معهم فشهد التهامهم ألشالء الوطن املمزق وقلبه يفطر حزانً وأسى.3
واستطاع هذا الرجل العجيب أن يؤسس دولة يف األندلس يف غرانطة يف اجلنوب الشرقي
يف األندلس ،حاول ابن األمحر أن يواجه النصارى ،وخرج عن طاعتهم وأعلن النصارى
 1نفح الطيب (.)488 ،487 ، 486 /4
 2هناية األندلس ،ص.33 :
 3اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.427 :
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احلرب عليه يف عام  660ه  1261 /م ،فردهم مبعاونة اجملاهدين الذين قدموا من
العدوة املغربية ،وهذا أول انتصار كبري منذ اهنيار املوحدين ،ويف عام  662ه استطاع
املرينيون بقيادة الفارس عامر بن إدريس فتح مدينة شريش اليت اضطر ابن األمحر يف عام
 665ه أن يتنازل عنها إىل جانب أكثر من مائة موضع غريب األندلس منها املدينة
والقلعة.1
ويف عام  668ه ساءت العالقات بني ابن األمحر وملك قشتالة الذي بدأ ابجلزيرة
اخلضراء خراابً ،فطلب ابن األمحر العون من أمري املسلمني أيب يوسف املريين ،ولكنه مات
قبل أن يرى ما حدث ،وذلك يف  29مجادى الثانية  671ه (كانون األول ديسمرب
 1272م) وقد قارب الثمانني من عمره ،بعد أن وطد امللك لبين نصر بقي زهاء مائتني
ومخسني عاماً أخرى.2

اثلثاً  :وصف حي لتسليم غرانطة
ويف الثاين من ربيع األول  897ه  ،كانون الثاين "يناير" سنة  1492م ويف وقت الصباح
مت تسليم املدينة ،فما إن تقدم النصارى اإلسبان القشتاليون من تل الرحى صاعدين حنو
احلمراء حىت تقدم أبو عبد هللا الصغري وهو يلبس أثواب اهلزمية وعلى وجهه العار
والشنار ،وقال للقائد القشتايل بصوت مسموع( :هيا ي سيدي يف هذه الساعة الطيبة
وتسلم القصور قصوري ابسم امللكني العظيمني اللذين أراد هلما هللا القادر أن يستوليا
عليها ،لفضائلهما وزالت املسلمني).3

 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.427 :
 2املصدر نفسه ،ص.428 :
 3املوسوعة العامة لتاريخ املغرب واألندلس (.)124 /3
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ومت تسليم القصور امللكية واألبراج على يد الوزير ابن كماشة الذي ندبه أبو عبد هللا
الصغري للقيام هبذه املهمة ،وما كاد الكردينال وصحبه جيوزون إىل داخل القصر املنيف
حىت صعدوا ووضعوا فوق برجه األعلى صليباً كبرياً فضيا وجبانبه علم قشتالة وعلم
القديس يقب ،وأعلن من فوق الربج ثالاثً أن غرانطة أصبحت ملكاً للملكني
الكاثوليكيني.
وأخذ رنني وبكاء يرتدد يف غرف قصر احلمراء وأهبائه ،وكانت احلاشية منهمكة يف حزم
أمتعة امللك املخلوع يف ركب قائم مؤثر حيمل أمواله وأمتعته ومن ورائه أهله وصحبه
القالئل وبعض الفرسان املخلصني ،وكانت أمه األمرية عائشة َتتطي صهوة جوادها ،يشع
احلزن من حمياها الوقور .وحني بلغ الباب الذي سيغادر منه املدينة إىل األبد ضج احلراس
ابلبكاء وحترك حنو منطقة البشرات ،ويف شعب من الشعاب املطلة على غرانطة وقف أبو
عبد هللا الصغري مودعاً ملدينته وملكه ،فأجهش ابلبكاء على هاتيك الربوع العزيزة،
فصاحت به أمه عائشة احلرة" :ابك مثل النساء ُملكاً مضاعاً مل حتافظ عليه مثل
الرجال".
إن هذه الكلمة حري هبا أن تكون إطاراً ملأساة غرانطة وقد مجعت فيها كل العرب
واألمثلة واحلكم.
يقول األستاذ جنيب زبيب عن هذه الكلمة :وملا حاولت التعليق عليها ارتعشت يدي
أسى وخشوعاً وهتيباً من عظمتها ،ألهنا أصبحت كلمة
وتساقطت الدموع من عيين ً
اترخيية ،ال بل وأعظم كلمة قيلت يف سقوط غرانطة.1
ولقد صور أحد الشعراء على لساهنا قوهلا:
تذكر هللا ابكياً هل يرد الدمع
جمداً ثوى وعاراً أقاما
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ه ّدين فوق خطبنا أنك ابين
ألم تسقى العذاب تؤاما
ي ّ

مل تصن كالرجال ملكاً فأمسى
1
ركنه اندك فابكه كاأليمى
يقول املؤرخ عنان :وحتتل شخصية عائشة احلرة يف حوادث سقوط غرانطة مكانة ابرزة،
وليس مثة يف اتريخ تلك الفرتة شخصية تثري اإلعجاب واالحرتام ومن األسى والشجى
قدر ما يثري هذه األمرية النبيلة من شجاعة وإقدام وتضحية.2
إن لبعض النساء مواقف مشرفة يف اتريخ األندلس اجلهادي تصلح نرباساً لفتياتنا وأمهاتنا
وبناتنا وأخواتنا وما قصة عائشة احلرة مع ابنها إال واحدة منها.3
وبعد شهور من مصرع غرانطة غادر أبو عبد هللا الصغري إىل الغرب مع أسرته وأمواله،
ونزل مدينة مليلة مث استقر يف فاس ،4مستجرياً ابلسلطان أيب عبد هللا حممد الشيخ زعيم
بين وطاس ،معتذراً عما أصاب اإلسالم يف األندلس على يديه ،ونظم هذا االعتذار
بشعر أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا العريب العقيلي ،وقدمه على لسان أيب عبد هللا
الصغري لزعيم بين وطاس يف رسالة ومنها يف مطلعها:
موىل امللوك ملوك العرب والعجم
رعياً ملا مثله يُرعى من الذمم
بك استجران ونعم اجلار أنت ملن
جار الزمان عليه جور منتقم
 1اتريخ دولة املرابطني واملوحدين ،ص.453 :
 2هناية األندلس بتصرف ،ص.197 :
 3نفح الطيب (.)278 /6
 4نفح الطيب قال عن سقوط غرانطة ،ص.96 :
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حىت غدا ملكه ابلرغم مستلباً
وأفظع احلظ ما أييت على الرغم
مرد له
حكم من هللا حىت ال ّ
وهل مرد حلكم منه منحتم
وهي الليايل وقاك هللا صولتها
تصول حىت على اآلساد يف األجم
كنا ملوكاً لنا يف أرضنا دول
مننا هبا حتت أفنان من النعم
فأيقظتنا سهام للردى صبب
يرمي أبفجع حتف من هبن ُرمي
فال تنم حتت ظل امللك نومتنا
وأي ملك يظل امللك مل ينم
يبكي عليه الذي قد كان يعرضه
1

أبدمع مزجت أمواهها بدم
ومرت سنون ،وخبا أثر مصرع األندلس شيئاً فشيئاً من نفوس املسلمني ،وأسدل ستار
من النسيان عليه ،ولكن مأساة املسلمني املتنصرين " أو املوريسكيني " مل تقف وظهرت
حماكم التفتيش اليت هدفت إىل إابدة املسلمني يف األندلس.
لقد بدأت مبصرع غرانطة مرحلة مؤملة ومؤسفة لشعب مغلوب ،وعدو خائن نقض
شروط املعاهدة بنداً بنداً ،فمنعوا املسلمني من النطق ابلعربية يف األندلس ،وفرضوا إجالء
العرب املوجودين فيها ،وحرق من بقي منهم ،وزاد الكردينال "كمينس" على ذلك ،فأمر

 1نفح اطيب ( 618 /6إىل .)688
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جبمع كل ما يستطاع مجعه من الكتب العربية ونظمت أكداساً يف أكرب ساحات املدينة
وفيها علوم ال تقدر بثمن ،بل هي خالصة ما بقي من التفكري اإلنساين ،ومتّ حرقها.1
لقد ظن رئيس األساقفة بفعله ذلك أنه سوف يقضى على اإلسالم يف إسبانيا وأّن هذا
له ،وقد ترك ت حضارة اإلسالم يف األندلس من اآلاثر ما يكفي لتخليد ذكرها على مر
الدهور وكر العصور ،وإن لإلسالم جوله وصولة من جديد إبذن هللا يف ديران اليت سلبت
من أيدينا وسيكون ذلك قريباً عندما ميكن هللا هلذه األمة وإهنا لتمر يف مراحلها املعاصرة
حنو وعد هللا ابلنصر والفوز والفالح " َويَ ُقولُو َن َم َىت ُه َو قُل َع َسى أَن يَ ُكو َن قَ ِريبًا".

رابعاً  :حماكم التفتيش
هدفت إىل تنصري املسلمني إبشراف السلطات ال َكنَ ِّسية وأبشد وسائل العنف ،ومل تكن
العهود اليت قطعت للمسلمني لتحول دون النزعة الصليبية ،اليت أسبغت على السياسة
اإلسبانية الغادرة ثوب الدين والورع وملا رفض املسلمون عقائد النصارى ودينهم املنحرف
وامتنعوا عنه وكافحوه ،اعتربهم نصارى اإلسبان ثواراً وعمالء جلهات خارجية يف املغرب
والقاهرة والقسطنطينية ،وبدأ القتل فيهم وجاهد املسلمون ببسالة يف غرانطة والبيازين
والبشرات ،فمزقوا بال رأفة وال شفقة وال رمحة ،ويف َتوز "يوليو" 1501م ،أصدر امللكان
الكاثوليكيان أمراً خالصته" :أنه ملا كان هللا قد اختارمها لتطهري مملكة غرانطة من الكفرة،
فإنه حيظر وجود املسلمني فيها ،ويعاقب املخالفون ابملوت أو مصادرة األموال".
فهاجرت مجوع املسلمني إىل املغرب انجية بدينها ،ومن بقي من املسلمني أخفى إسالمه
وأظهر تنصره ،فبدأت حماكم التفتيش نشاطها الوحشي املروع ،فعند التبليغ عن مسلم أنه
خيفي إسالمه ،يزج به يف السجن وكانت السجون مظلمة عميقة رهيبة ،تغص ابحلشرات
 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ص .454
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واجلرذ ان ،يقيد فيها املتهمون ابألغالل بعد مصادرة أمواهلم لتدفع نفقات سجنهم :ومن
أنواع التعذيب إمالء البطن ابملاء حىت االختناق ،وربط يدي املتهم وراء ظهره ،وربطه
حببل فوق راحته وبطنه ورفعه وخفضه معلقاً ،سواء مبفرده أو مع أثقال تربط معه،
واألسياخ احملمية ،وسحق العظام آبالت ضاغطة ،وَتزيق األرجل وفسخ الفك ،وال يوقف
التعذيب إال إذا رأى الطبيب حياة املتهم يف خطر ،ولكن التعذيب يستأنف مىت عاد
املتهم إىل رشده أو جف دمه.1
وقرار احملكمة ال يتم إال عند التنفيذ يف ساحة البلدة ،وهو إما سجن مؤبد ،أو مصادرة
أموال وهتجري ،أو إعدام حرقاً وهو احلكم الغالب عند األحبار الذين يشهدون مع
امللكني الكاثوليكيني حفالت اإلحراق.2
ومما يذكر :أن هناك عذاابً ا ختص به النساء وهو تعرية املرأة إال ما يسرت عورهتا ،وكانوا
يضعون املرأة يف مقربة مهجورة وجيلسوهنا على قرب من القبور ويضعون رأسها بني ركبتيها
ويشدون واثقها ،وهي على هذه احلالة السيئة ،وال ميكنها احلراك ،وكانوا يربطوهنا إىل
القرب بسالسل حديدية ،ويرخون شعرها فيجللها وتظهر ملن يراها عن كثب كأمنا هي
جنية ال سيما إذا ما أرخى الليل سدوله ،وترتك املسكينة على هذه احلال إىل أن جتن أو
َتوت جوعاً ورعباً.3
لقد قام النصارى إبجبار املسلمني على الدخول يف دينهم وصارت األندلس كلها
نصرانية ،ومل يبق فيها من يقول :ال إله إال هللا ،حممد رسول هللا ،إال من يقوهلا يف قلبه،
ويف خفية من الناس ،وجعلت النواقيس يف صوامعها بعد األذان ،ويف مساجدها الصور
والصلبان بعد ذكر هللا وتالوة القرآن ،فكم فيها من عني ابكية وقلب حزين ،وكم فيها
 1حماكم التفتيش ،ص 91 :نقالً عن سقوط غرانطة ،ص .100 :
 2اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.456 :
 3اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.456 :
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من الضعفاء واملعذورين ،مل يقدروا على اهلجرة واللحاق إبخواهنم املسلمني قلوهبم تشتعل
انراً ،ودموعهم تسيل سيالً غزيراً ،وينظرون إىل أوالدهم وبناهتم يعبدون الصلبان،
ويسجدون لألواثن وأيكلون اخلنازير وامليتات ،ويشربون اخلمر اليت هي أم اخلبائث
واملنكرات ،فال يقدرون على منعهم وال على هنيهم ومن فعل ذلك عوقب أبشد العقاب،
فيا هلا من فجيعة ما أمرها ،ومصيبة ما أعظمها ،وطامة ما أكربها. 1
وانطفأ من األندلس اإلسالم واإلميان ،فعلى هذا فليبك الباكون ،ولينتحب املنتحبون،
فإان هلل وإان إليه راجعون،كان ذلك يف الكتاب مسطوراً ،وكان أمر هللا قدراً مقدوراً.2
لقد كانت حماكم التفتيش والتحقيق مضرب املثل يف الظلم والقهر والتعذيب.
كانت تلك احملاكم والدواوين تالحق املسلمني حىت تظفر هبم أبساليب بشعة تقشعر هلا
القلوب واألبدان.
فإذا عُلم أن رجالً اغتسل يوم اجلمعة يصدر يف حقه حكماً ابملوت ،وإذا وجدوا رجالً
البساً للزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيصدر يف حقه اإلعدام .لقد اتبع النصارى
الصليبيون املسلمني ،حىت أهنم كانوا يكشفون عورة من يش ّكون أنه مسلم فإذا وجدوه
خمتوانً أو كان أحد عائلته كذلك فليعلم أنه املوت هنايته هو وأسرته.3
وكان دستور حماكم التفتيش يف ديوان التحقيق جييز حماكمة املوتى والغائبني وتصدر
األحكام يف حقهم وتوقع العقوابت عليهم كاألحياء ،فتصادر أمواهلم وتعمل هلم َتاثيل
تنفذ فيها عقوبة احلرق ،أو تنبش قبورهم وتستخرج رفاهتم لتحرق يف موكب (األوتودايف)
وكذلك يتعدى أثر األحكام الصادرة ابإلدانة من احملكوم عليه إىل أسرته وولده فيقضي
حبرماهنم من تويل الوظائف العامة وامتهان بعض املهن اخلاصة.4
 1هناية األندلس ،ص.321 :
 2سقوط األندلس ،ص. 72 :
 3اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.456 :
 4اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.456 :
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وكان أعضاء حماكم التفتيش يتمتعون حبصانة خارقة وسلطان مطلق تنحين أمامه أية
سلطة ،وحتمي أشخاصهم وتنفذ أوامرهم بكل وسيلة ،وكان من جراء هذه السلطة
املطلقة أن ذاع يف هذه احملاكم العسف وسوء إستعمال السلطة والقبض على األبريء ،بل
كثرياً ما وجد بني احملققني رجال من طراز إجرامي ال يتورعون عن ارتكاب الغصب
والرشوة وكانت أحكام الغرامة واملصادرة أخصب مورد الختالس احملققني واملأمورين
وعمال الديوان وقضاته وكانت اخلزينة امللكية ذاهتا تغنم مئات األلوف من هذا املورد،
هذا بينما ميوت أصحاب األموال الطائلة يف السجن جوعاً.
وكان العرش يعلم هبذه اآلاثم املثرية وال يستطيع دفعاً هلا ،وألنه كان يرى فيها يف الوقت
نفسه أصلح أداة لتنفيذ سياسته يف إابدة املوريسكيني الذين ظلوا دائماً موضع البغض

والريب ،وأبت إسبانيا النصرانية بعد أن أرغمتهم على اعتناق دينها أن تضمهم إىل
حظريهتا ،وأبت الكنيسة اإلسبانية أن تؤمن إبخالصهم لدينهم اجلديد ،وظلّت تتوجس
من رجعتهم وحناهنم لدينهم القدمي وترى فيهم دائماً منافقني مارقني.
وإليك ما يقوله يف ذلك مؤرخ إسباين كتب قريباً من ذلك العصر وأدرك املوريسكيني

وعاش بينهم حيناً يف غرانطة :وكانوا يشعرون دائماً ابحلرج من الدين اجلديد فإذا ذهبوا
إىل الق داس يف أيم اآلحاد فذلك فقط من ابب مراعاة العرف والنظام ،وهم مل يقولوا
احلقائق قط خالل االعرتاف ،ويف يوم اجلمعة حيتجبون ويغتسلون ويقيمون الصالة يف
ِ
سراً ابملاء
منازهلم ،ويف أيم اآلحاد حيتجبون ويعملون ،وإذا ُع ّمد أطفاهلم عادوا فغسلوهم ّ
احلار .ويسمون أوالدهم أبمساء عربية ،ويف حفالت الزواج مىت عادت العروس من
الكنيسة بعد تلقي الربكة تنزع ثياهبا النصرانية وترتدي الثياب العربية ويقيمون حفالهتم
وفقاً للتقاليد العربية.1
1

املصدر نفسه ،ص .458 :أي األحكام.
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وقد وصلت إىل املؤرخني وثيقة هامة تلقي ضوءاً أكرب على أحوال املوريسكيني يف ظل
التنصري وتعلقهم بدينهم القدمي ،كيف كانوا يتحيلون ملزاولة شعائرهم اإلسالمية خفي ًة

ويلتمسون من جهة أخرى سائر الوسائل واألعذار الشرعية اليت ميكن أن تربر مسلكهم
وتشفع هلم لدى رهبم.1

خامساً :فتاوى هامة خبصوص الذين أكرهوا على التنصري
وهذه الفتاوى عبارة عن رسالة وجهت من أحد فقهاء املغرب إىل املسلمني الذين أكرهوا
على التنصري ،حيث قدم هلم بعض النصائح اليت يُعني أتباعها على تنفيذ أحكام اإلسالم
عند اإلكراه من قبل القوة النصرانية احلاقدة ،وكانت اتريخ هذه الرسالة سنة 910ه /
 28نوفمرب 1504م .وهذا نص الفتاوى:
اِلمد هلل والصاة على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً:
إخواننا القابضني على دينهم كالقابض على اجلمر من أجزل هللا ثواهبم فيما لقوا يف ذاته،
وصربوا النفوس واألوالد يف مرضاته ،الغرابء القرابء إن شاء هللا من جماورة نبيه يف الفردوس
األعلى من جناته ،وأرثوا سبيل السلف الصاحل يف حتمل املشاق وإن بلغت النفوس إىل
الرتاق ،نسأل هللا أن يلطف بنا وأن يعيننا وإيكم على مراعاة حقه حبسن إميان وصدق،
وأن جيعل لنا ولكم من األمور فرجاً ،ومن كل ضيق خمرجاً ،بعد السالم عليكم من كاتبه
إليكم ،من عبيد هللا أصغر عبيده وأحوجهم إىل عفوه ومزيده ،عبيداً هلل تعاىل أمحد بن بو

مجعة املغراوي مث الوهراين ،كان هللا للجميع بلطفه وسرته ،سائالً من إخالصكم وغربتكم
حسن الدعاء حبسن اخلاَتة والنجاة من أهوال هذه الدار ،واحلشر مع الذين أنعم هللا
عليهم من األبرار ،ومؤكداً عليكم يف مالزمة دين اإلسالم ،آمرين به من بلغ من أوالدكم

1
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إن مل ختافوا دخول شر عليكم من إعالم عدوكم بطويتكم ،فطوىب للغرابء الذين يصلحون
إذا فسد الناس ،وإن ذكر هللا بني الغافلني كاحلي بني املوتى ،فاعلموا أن األصنام خشب
منجور وحجر جلمود ال يضر وال ينفع ،وأن امللك ملك هللا ما اختذ هللا من ولد
وماكان معه من إله ،فاعبدوه واصطربوا لعبادته ،فالصالة ولو ابإلمياء ،والزكاة ولو كأهنا
هدية لفقريكم أو ريء ،ألن هللا ال ينظر إىل صوركم ،ولكن إىل قلوبكم ،والغسل من
اجلنابة ولو عوماً يف البحور ،وإن منعتكم فالصالة فضاءً ابلليل حلق النهار وتسقط يف
احلكم طهارة املاء ،وعليكم ابلتيمم ولو مسحاً ابأليدي للحيطان ،فإن مل يكن فاملشهور
سقوط الصالة وقضاؤها لعدم املاء والصعيد إال أن ميكنكم اإلشارة إليه ابأليدي والوجه
إىل تراب طاهر أو حجر أو شجر مما يتيمم به ،فأقصدوا ابإلمياء نقله ابن انجي يف شرح
الرسالة لقوله صلى هللا عليه وسلم« :فأتوا منه ما استطعتم».

وإن أكرهوكم يف وقت صالة إىل السجود لألصنام أو حضور صالهتم فأحرموا ابلنية
وا نووا صالتكم املشروعة وأشريوا ملا يشريون إليه من صنم ومقصودكم هللا ،وإن كان لغري
القبلة تسقط يف حقكم كصالة اخلوف عند االلتحام ،وإن أجربوكم على شرب مخر
فاشربوه ال بنية استعماله ،وإن كلفوا عليكم خنزيراً فكلوه انكرين إيه بقلوبكم ومعتقدين
حمرم ،وإن زوجوكم بناهتم فجائز لكوهنم أهل كتاب وإن
حترميه ،وكذا إن أكرهوكم على ّ
أكرهوكم على إنكاح بناتكم منهم فاعتقدوا حترميه لوال اإلكراه وأنكم انكرون لذلك
بقلوبكم ،ولو وجدمت قوة لغريَتوه.
وكذا إن أكرهوكم على راب أو حرام فافعلوا منكرين بقلوبكم ،مث ليس عليكم إال رؤوس
أموالكم وتتصدقون ابلباقي إن تبتم هلل تعاىل ،وإن أكرهوكم على كلمة الكفر فإن
أمكنكم التوبة وااللغاز فافعلوا وإال فكونوا مطمئين القلوب ابإلميان إن نطقتم هبا انكرين
لذلك ،وإن قالوا :اشتموا حممداً فإهنم يقولون هلم ممَُد ،فأشتموا ممَُداً ،انوين أنه الشيطان
أو ممَُد اليهود ،فكثري هبم امسه وإن قالوا عيسى تويف ابلصلب فانووا من التوفية الكمال
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والتشريف من هذه وإماتته وصلبه ،وإنشاد ذكره إظهار الثناء عليه بني الناس وإنه
استوفاه هللا برفعه إىل العلو وما يعسر عليكم فابعثوا فيه إلينا نرشدكم إن شاء هللا على
حسن ما تكتبون به.
وأان أسأل هللا أن يديل الكرة لإلسالم حىت تعبدوا هللا ظاهراً حبول هللا من غري حمنة وال
وجلة بل بصدمة الرتك الكرام ،وحنن نشهد لكم بني يدي هللا أنكم صدقتكم هللا ورضيتم
به ،والبد من جوابكم والسالم عليكم مجيعاً .بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسعمائة
عرف هللا خربه "يصل إىل الغرابء إن شاء هللا".1

سادساً :قواعد حماكم التفتيش يف معاملة من أكرهوا على النصرانية
لقد نقل إىل املؤرخني (الدون روين) مؤرخ ديوان التفتيش اإلسباين وثيقة من أغرب الواثئق
القضائية تضمنت طائفة من القواعد واألصول اليت رأى الديوان املقدس أن أيخذ هبا
املسلمون املتنصرون يف هتمة الكفر واملروق ،وإليك ما ورد يف تلك الوثيقة الغريبة.2
يعترب املوريسكي :وهو املسلم الذي أكره على الدخول يف النصرانية ،أو العريب املتنصر قد
عاد إىل اإلسالم:
إذا امتدح دين حممد ،أو قال إن يسوع املسيح ليس إهلاً وليس إال رسوالً ،أو أن صفات

العذراء أو امسها ال تناسب أمه ،وجيب على كل نصراين أن يُبلّغ عن ذلك ،وجيب عليه
أيضاً أن يبلغ عما إذا كان قد رأى أو مسع أبن أحداً من املوريسكيني يباشر بعض
العادات اإلسالمية ومنها أن أيكل اللحم يف يوم اجلمعة وهو يعتقد أن ذلك مباح ،وأن
حيتفل يوم اجلمعة أبن يرتدي ثياابً أنظف من ثيابه العادية ،أو يستقبل املشرق قائالً ابسم

1
2

اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين.
املوسوعة العامة لتاريخ املغرب اإلسالمي (. )226 / 3
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هللا ،أو يوثق أرجل املاشية قبل ذحبها ،أو يرفض أكل تلك اليت مل تذبح أو ذحبتها امرأة،
أو خينت أوالده أو يسميهم أبمساء عربية أو يعرب عن رغبته يف اتباعه هذه العادة أو يقول
إنه جيب أال يعتقد إال ابهلل وبرسوله حممد ،أو يقسم أبميان القرآن ،أو يصوم رمضان
ويتصدق خالله ،وال أيكل وال يشرب إال عند الغروب ،أو يتناول الطعام قبل الفجر
(السحور) أو ميتنع عن أكل حلم اخلنزير وشرب اخلمر ،أو يقوم ابلوضوء والصالة أبن
يوجه وجهه حنو الشرق ويركع ويسجد ويتلو سوراً من القرآن ،أو يتزوج طبقاً لرسوم
الشريعة اإلسالمية ،أو ينشد األغاين العربية ،أو يقيم حفالت الرقص واملوسيقى العربية،
أو أن يستعمل النساء اخلضاب يف أيديهن أو شعورهن ،أو يتبع قواعد حممد اخلمس ،أو
يلمس بيديه على رؤوس أوالده أو غريهم تنفيذاً هلذه القواعد ،أو يغسل املوتى ويكفنهم

يف أثواب جديدة أو يدفنهم يف أرض بكر أو يغطي قبورهم ابألغصان اخلضراء ،أو أن
يستغيث مبحمد وقت احلاجة ،منعتاً إيه ابلنيب ورسول هللا ،أو يقول :إن الكعبة أول
معابد هللا أو يقول إنه مل يُنصر إمياانً ابلدين املقدس ،أو أن آابءه وأجداده قد غنموا رمحة
هللا ،ألهنم ماتوا مسلمني.1
لقد استمرت حماكم التفتيش الظاملة وأصبح هلذا العمل الفظيع واحلقري تالميذ يف الدير
اإلسالمية والعربية ميارسون القهر والظلم واجلور بكل أنواعه على أبناء املسلمني الذين
يطالبون إبعادة نظام احلكم اإلسالمي يف كافة شؤون حياهتم ،إهنا حلبة الصراع بني احلق
والباطل ،واهلدى والضالل ،والعدل والظلم إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها.2

 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص. 401 :
 2املصدر نفسه.
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سابعاً :أهم أسباب سقوط غرانطة واألندلس عموماً
 1تفتت كيان الشمال األفريقي بعد سقوط دولة املوحدين حيث حتملت دولة بين مرين
محل اجلهاد وحدها يف األندلس إال أهنا ضعفت وعجزت عن أداء رسالتها اجلهادية يف
الدفاع عن ما تبقى لإلسالم يف األندلس.
 2سعي ممالك إسبانيا حنو االَتاد ومت ذلك يف الزواج السياسي اهلام الذي مت بني
(فرانندو) الذي أصبح ملكاً ململكة أرجون وإيزابيال اليت تبوأت عرش مملكة قشتالة فيما
بعد ،مث احتدت اململكتان النصرانيتان وتعاونتا معاً بعد احتادمها على القضاء كلية على
سلطان املسلمني السياسي يف األندلس.1
 3االنغماس يف الشهوات والركون إىل الدعة والرتف وعدم إعداد األمة للجهاد.
يقول املؤرخ النصراين كوندي :العرب هووا عندما نسوا فضائلهم اليت جاءوا هبا ،وأصبحوا
على قلب متقلب مييل إىل اخلفة واملرح واالسرتسال ابلشهوات.2
أما شوقي أبو خليل فيقول :واحلقيقة تقول :إن األندلسيني يف أواخر أيمهم ألقوا
أبنفسهم يف أحضان النعيم ،وانموا يف ظل ظليل من الغىن واحلياة العابثة واجملون ،وما
يرضي األهواء من ألوان الرتف الفاجر ،فذهبت أخالقهم كما ماتت فيهم محية آابئهم
البواسل ،الذين كانوا يتدربون على السالح منذ نعومة أظفارهم ،ويرسلون إىل الصحراء
ليتمرسوا على احلياة اخلشنة اجلافية ،وغدا التهتك واإلغراق يف اجملون ،واهتمام النساء
مبظاهر التربج والزينة والذهب والآللئ.

 1مصرع غرانطة ،ص ،94 :اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص. 464 :
 2املصدر نفسه.
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لقد ديست التقاليد وانتشر اجملون ،وحبث الناس عن اللذة يف خمتلف صورها ،فكانت
اخلمور والقيان واملتع ،وأقبلوا على احلياة يعبُّون يف حبرها ويسكرون بعطرها ،لقد استناموا
للشهوات والسهرات املاجنة ،واجلواري الشاديت ،وحبكم البديهة فإن شعباً يهوى إىل
هذا الدرك من االحنالل وامليوعة واجملون ال يستطيع أن يصمد رجاله حلرب أو جهاد ،أو
يتكون منهم جيش قوي ،كفوء للحرب واملصاولة.1
لقد تنافس الوالة واحلكام يف اجلواري حىت أصبحت ساحات للمعارك والقتال ،وأصبح
االقرتان ابلنصرانيات ُسنة متبعة بينهم ،ووقف عند هذه احلادثة :ذكر املؤرخون أن وفاة
ابن هود عام 635ه كانت على يد وزيره حممد الرميمي بسبب النزاع حول فتاة نصرانية
كانت البن هود ،فدبر له مكيدة قتل هبا.
أهذه قيادة تستحق أن حتكم رقاب أمة حممد صلى هللا عليه وسلم2؟ دخل املسلمون
األندلس وأصبحوا ساداهتا عند ما كان نشيد طارق بن زيد يف العبور(هللا أكرب) وبقينا
فيها زمناً ،حني كان حيكمها أمثال عبد الرمحن الداخل عندما قُدم إليه مخر ليشرب قال:
إين حمتاج ملا يزيد يف عقلي ال ما ينقصه.3
يقول الدكتور عبد الرمحن احلجي عن الفاحتني األوائل يف األندلس :كانت غرية هؤالء
اجملاهدين شديدة على إسالمهم فدوه ابلنفس وهي عندهم له رخيصة ،فهو أغلى من
حياهتم ،أُشربت نفوسهم ُحبه ،غدا تصورهم وفكرهم ونورهم وربيع حياهتم.
وضاعت ممالك األندلس من أيدي املسلمني عندما كان نشيد أحفاد الفاحتني:
دوزن العود وهات القدحا
راقت اخلمرة والورد صحا

 1املصدر نفسه.
2
3

النصر واهلزمية ،تويف خليل ،ص.123 :
سقوط األندلس ،ص. 27 :
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وعندما قصد اإلفرنج بلنسية لغزوها عام 456ه خرج أهلها للقائهم بثياب الزينة،
فكانت وقعة بطرنة اليت قال فيها الشاعر أبو إسحاق بن معلى:
لبسوا احلديد إىل الوغى ولبستم
حلل احلرير عليكم ألواان
ماكان أقبحهم وأحسنكم هبا
لو مل يكن ببطرنة ماكاان
 4اإلختاف والتفرق بني املسلمني :ولو نظرت إىل اتريخ العالقات بني مملكة غرانطة
ودوليت بين مرين وبين عبد الواد والدولة احلفصية لوجدت أمراً فظيعاً ،وصل إىل حد
االشتباك والقتال بني املسلمني ،بل أكثر من ذلك حيث حتالف املسلمون مع النصارى

ض د إخواهنم يف العقيدة من أجل شهوة السلطة ،وكان هذا التفرق الذميم منذ ملوك
الطوائف ،بل إن التفرق من أبرز مسات عصر ملوك الطوائف ،حىت قال ابن املرابط
واصفاً حال املسلمني:
ما ابل مشل املسلمني مبدد
فيها ومشل الضد غري مبدد
ماذا اعتذاركم غداً لنبيكم

وطريق هذا الغدر غري ممهد

إن قال مل فرطتم يف دينكم
وتركتموه للعدو املعتدي
اتهلل لو أن العقوبة مل ختف
لكفى احليا من وجه ذاك السيد

 1سقوط األندلس ص .33
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1

إن سنة هللا تعاىل ماضية يف األمم والشعوب ال تتبدل وال تتغري وال جتامل ،وجعل
سبحانه وتعاىل من أسباب هالك األمم االختالف ،وقال صلى هللا عليه وسلم يف
حديث أخرجه إمام احملدثني البخاري رمحه هللا تعاىل" :فإن من كان قبلكم اختلفوا
فهلكوا" .ويف رواية "فأهلكوا".1
وعند ابن حبان واحلاكم عن ابن مسعود":فإمنا أهلك من كان قبلكم االختاف".2
احلض على اجلماعة واأللفة والتحذير
قال ابن حجر العسقالين :ويف احلديث والذي قبله ّ
من الفرقة واالختالف .3واالختالف املهلك لألمة هو االختالف املذموم وهو الذي
يؤدي إىل تفرقها وتشتتها وانعدام التناصر فيما بني املختلفني كل طرف يعتقد بطالن ما
عند الطرف اآلخر وقد يؤول األمر إىل استباحة قتال بعضهم بعضاً «وإمنا كان
االختاف علة هلاك األمة» كما جاء يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ألن
االختالف املذموم الذي ذكران بعض أوصافه جيعل األمة فرقاً شىت مما يضعف األمة ،ألن

قوهتا وهي جمتمعة أكرب من قوهتا وهي متفرقة ،وهذا الضعف العام الذي يصيب األمة
مبجموعها جيرىء العدو عليها فيطمع فيهامجها وحيتل أراضيها ويستويل عليها ويستعبدها
وميسخ شخصيتها ويف ذلك انقراضها وهالكها.4
إن من الدروس امل همة يف هذه الدراسة التارخيية أن نتوقى اهلالك بتوقي االختالف
املذموم ،ألن االختالف كان سبباً من األسباب يف ضياع األندلس وهالكها وانداثرها.

 5مواالة النصارى والثقة هبم والتحالف معهم حيث جند أن اتريخ األندلس مليء
ابلتحالف مع النصارى إىل أن بلغ ذروة رهيبة ،واضطرب بسبب ذلك مفهوم الوالء

والرباء واحلب يف هللا والبغض يف هللا ،بل هذه املعاين كادت تندثر.
 1صحيح البخاري بشرح ابن حجر (.)102 ،101 /
 2املصدر السابق (.)102 /9
 3املصدر السابق.
 4اترخيويل املرابطني واملوحدين ص .466
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إن األمة حيث ختالف أمر رهبا وتنحرف عن طريقه فال بد أن حيل هبا سخطه
وتستويف أسباب نقمته.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ين اختَ ُذوا دينَ ُكم ُه ُزًوا َولَعبًا ّم َن الذ َ
ين َآمنُوا الَ تَتخ ُذوا الذ َ
قال تعاىلَ ":ي أَيُّ َها الذ َ
ِ
أُوتُوا ال ِكت ِ ِ
ِِ
ني " (املائدة ،آية.)57 :
اللَ إِن ُكنتُم ُّمؤمن َ
اب من قَبل ُكم َوال ُكف َار أَوليَاء َوات ُقوا ّ
َ َ
ِ
ِ ِِ
وقال تعاىل ":ال ي ت ِخ ِذ المؤِمنُو َن ال َكافِ ِر ِ ِ
ك
ني َوَمن يَف َعل َذل َ
ين أَوليَاء من ُدون ال ُمؤمن َ
َ
ُ
َ
فَلَي ِ
اللِ ِيف َشيء " (آل عمران ،آية.)28 :
س م َن ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال تعاىلَ ":ال َجت ُد قَوًما يُؤمنُو َن ِابلل َواليَ وم اآلخ ِر يُ َو ُّادو َن َمن َحاد اللَ َوَر ُسولَهُ َولَو
ءهم( ".......اجملادلة ،آية.)22 :
آاب ُ
َكانُوا َ
وقد أابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طريق األمة يف الوالء والرباء فقال« :أوثق عرى

اإلميان املواالة يف هللا واملعاداة يف هللا واِلب يف هللا والبغض يف هللا».1
ويقول صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه « :من عادى يل ولياً فقد آذنته
ابِلرب».2
فإذا كان هذا كله مسطراً يف كتاب رهبا وسنة نبيها وختالفه ،فال بد أن تُرى فيها سنة هللا
اليت ال تتبدل وال تتغري.
فهذا املعتضد بن عباد يذهب إىل ملك قشتالة ،ويطلب منه الصلح ويدفع له املال ،ونراه
جاهداً يف حرب أمراء الطوائف واستئصاهلم ،أما كان األفضل له أن يتحد مع إخوانه
أمراء الطوائف ويف ذلك مصلحة له وهلم ولألندلس عامة ولإلسالم وأهله ،ولكنك ال
جتين من الشوك العنب.

 1مسند أمحد (.)286 /4
 2البخاري مع الفتح ،ك الرقائق رقم .6501
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بل ضعف مفهوم الوالء والرباء حىت أن بعض حكام املسلمني استوزروا وزراء نصارى
ويهود يصرفون أمور دولة اإلسالم فهل يؤمن الذئب على الغنم.1
وهذا أبو عبد هللا الصغري سلطان غرانطة األخري يرسل رسالة إىل ملك اإلسبان يعتذر
فيها عما فعله أبو عبد هللا الزغل يف إحدى املعارك ضد النصارى من قتل وجراح ،وملا
رده هللا إىل أصله أرسل أبو عبد هللا
وحول مسجدها األعظم إىل كنيسة ّ
سقطت مالقة ّ
الصغري إىل ملك النصارى يهنئه يف ذلك ،وسبب فرحه بسقوطها أهنا كانت معقالً

ملنافسه عمه الزغل.
وعلى يد هذا الصغري قُدمت األندلس للنصارى على طبق من ذهب ،دون أن جيد
النصارى يف ذلك عناء يذكر.
وهل شكر النصارى هلذا املتخاذل خذالنه؟ لقد طردوه من األندلس إىل املغرب ،ويف
ذلك يقول املقري رمحه هللا مث ارحتل السلطان أبو عبد هللا إىل مدينة فاس حرسها هللا
وما زال أعقابه هبا إىل اآلن من مجلة الضعفاء السؤال ،بعد امللك الطويل العريض،
فسبحان املعز واملذل املانع املانح ال إله إال هو.2
 6التخاذل عن نصرة من حيتاج النصرة:

لقد كانت أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم يف تلك املرحلة معطلة كأهنم مل يسمعوا

قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه».3
وقوله صلى هللا عليه وسلم" :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً".4

 1سقوط األندلس ص .24
 2املصدر نفسه ص .68 ،67
 3البخاري مع الفتح ،ك املظامل رقم .)116 /5( 5442
 4املصدر السابق ،ك املظامل ( )117 /5رقم .2446

57

لقد ختاذل ملوك الشمال األفريقي عن نصرة ما تبقى من اإلسالم واملسلمني يف األندلس
بسبب حروهبم الطاحنة املدمرة فيما بينهم ،وانشغاهلم ببعضهم ،وأهنكت قواهم يف حروب
مريرة مل يستفد منها إال أعداء اإلسالم.
لقد كان التخاذل يف األندلس من زمن ملوك الطوائف حيث يتخاذلون عن نصرة من
يستحق النصرة وإليك ما حدث يف طليطلة:
قاد .عبد الرمحن احلجي عن سقوط طليطلة وموقف حكام الطوائف:
قام حاكم بطليوس عمر بن حممد األفطس امللقب ابملتوكل على هللا ببعض واجبه جتاه
طليطلة يف حمنتها ،اليت لو أدى بقية ملوك الطوائف ما جيب عليهم ملا القت هذا املصري،
وحلموها ومحوا أنفسهم ،كان بعضهم ال هم له إال حتقيق مصلحته وإشباع أاننيته وكأن
األندلس وجدت ملنفعته وليرتبع على كرسي حكم ،مهما كان قصري العمر ذليل املكان
مهزوز القواعد.1
وبسبب هذا التخاذل سقطت كثري من الواليت األندلسية يف الفرتة الزمنية بني عامي
 627ه  655ه وكانت سقوط أكثر املمالك اإلسالمية يف األندلس يف أقل من
ثالثني عاماً ،تنقلب خارطة األندلس ،ويتمكن منها عبّاد الصليب ،وتصبح معظم
األندلس أرضاً نصرانية حتارب اإلسالم بكل ما َتلك من أجل سحقه وحموه من الوجود.
يقول املقري يف نفح الطيب واصفاً استعداد النصارى إلحدى املعارك :وجاء الطاغية

دون بطء يف جيش ال حيصى ومعه مخسة وعشرون ملكاً ،وذهب إىل طليطلة ،ودخل
على مرجعهم البااب ،وسجد له تضرعاً وطلب منه استئصال ما بقي من املسلمني يف
األندلس ،وأكد عزمه على ذلك.2
 1التاريخ األندلسي ،ص .332 :
 2نفح الطيب (.)450 449 /1
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ويقول جوستاف لوبون يف "حضارة العرب" إن الراهب بليدا أبدى ارتياحه لقتل مائة
ألف مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفة من  140ألف مهاجر مسلم حينما كانت
متجهة إىل أفريقية.1
وكانت نتيجة ختاذل املسلمني كما قال الشاعر:
كم جامع فيها أعيد كنيسة
أسى وال تتجلد
فأهلك عليه ً
أسفاً عليها أقفرت صلواهتا

وسجد
من قانتني وراكعني ُ
كم من أسري عندهم وأسرية

فكالمها يبغي الفداء فما فدى
كم من عقيلة معشر معقولة
فيهم تود لو أهنا يف ملحد
تقي ابلسالسل موثق
كم من ِّ
يبكي آلخر يف الكبول مقيّد
ضجت مالئكة السماء حلاهلم
ّ
وبكي هلم من قلبه كاجللمد

أفال تذوب قلوبكم أخواننا
مما دهاان من ردى أو من ردي
أفال تراعون األذمة بيننا
من حرمة وحمبة وتودد
أكذا يعيث الروم يف إخوانكم
 1عوامل النصر واهلزمية ،ص.121 :
 2اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.470 :
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2

وسيوفكم للثأر تتقلد
ي حسرتى حلمية اإلسالم قد
مخدت وكانت قبل ذلك توقد

1

 7غدر النصارى ونقضهم للعهود:

مل يكن النصارى عبّاد الصليب حمالً للعهود وأهالً للوفاء إال القليل النادر ،فهم تبع
ملصاحلهم وأهوائهم وهي اليت حتكم وفاءهم ونقضهم.2
ِ ِ
َخذ َان ِميثَاقَ ُهم فَنَ ُسوا َحظا ِّمما ذُ ّكِ ُروا بِِه فَأَغَري نَا
ص َارى أ َ
ين قَالُوا إِان نَ َ
قال تعاىلَ ":وم َن الذ َ
ِ
اللُ ِمبَا َكانُوا يَصنَ عُو َن " (املائدة،
ضاء إِ َىل يَوم ال ِقيَ َام ِة َو َسو َ
بَي نَ ُه ُم ال َع َد َاوَة َوالبَ غ َ
ف يُنَ بِّئُ ُه ُم ّ
آية .)14 :

لقد سطّر النصارى يف األندلس اترخيا مليئاً ابلدماء وهتك األعراض وقتل النفوس وسيب
النساء ،قال تعاىل:
ِ
ك ُه ُم ال ُمعتَ ُدو َن " (التوبة ،آية.)10 :
" الَ يَرقُبُو َن ِيف ُمؤِمن إِال َوالَ ذمةً َوأُولَئِ َ
ص َارى َحىت تَتبِ َع ِملتَ ُهم " (البقرة ،آية.)120 :
ضى َع َ
" َولَن تَر َ
نك اليَ ُه ُ
ود َوالَ الن َ
لقد استمات النصارى يف حروهبم مع املسلمني فمارسوا كافة األساليب املعوجة من أجل
حتقيق أهدافهم الشيطانية ،ولقد استطاعوا أن يضعوا برامج حمكمة للقضاء على ملوك
الطوائف ومن مث على املسلمني عموماً ،وكان من أكرب اجملرمني من ملوك النصارى الذي

أشرف على هذه املخططات وسهر على تنفيذها فرانندو ملك قشتالة واستطاعوا أن
ِ
يوحدوا كلمتهم وأن جيعلوا صفهم مرتاصاً يف مواجهة أمة اإلسالم وإزالتها من األندلس.
ّ

 1املوسوعة العامة لتاريخ املغرب واألندلس (.)63 /3
 2اريخ دوليت املرابطني واملوحدين ص.470 :
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 8إلغاء اخلافة األموية وبداية عهد الطوائف:
ال شك أن بداية االهنيار الفعلي يف األندلس بزوال اخلالفة األموية ونشأ على إثر ذلك
أصبحت األمة كما
عهد السنوات الصعاب ،وكانت كلمة األمة واحدة وخليفتهم واحداً و
َ
قال الشاعر:
مما يزهدين يف أرض أندلس
أمساء معتمد فيها ومعتضد
ألقاب مملكة يف غري موضعها
1
كاهلر حيكي انتفاخاً صولة األسد
ومل يكن حكام األندلس أهالً لقيادة األمة يف عمومهم ،وامسع إىل ابن حزم وهو يقول

عن هؤالء احلكام :وهللا لو علموا أن يف عبادة الصلبان َتشية أمورهم لبادروا إليها ،فنحن
نراهم يستمدون النصارى فيمكنوهم من حرب املسلمني لعن هللا مجيعهم وسلط عليهم
سيفاً من سيوفه.2
فبعد أن كانت دولة اإلسالم واحدة أصبحت أسر الطوائف سبعاً وعشرين طائفة أو

إمارة أو دويلة تتنافس فيما بينها.3
يقول د .عبد الرمحن احلجي عن هؤالء احلكام :وهكذا وجدت يف األندلس أوضاع
حيكمها أمراء اتصف عدد منهم بصفات األثرة والغدر ،هانت لديهم مصاحل األمة،
السلطة ولقد
وتركت دون مصاحلهم الذاتية ،ابعوا أمتهم للعدو املرتبص مثناً لبقائهم يف ُّ
أصاب األمة من الضياع بقدر ما ضيّعوا من احلظ اخلُلقي املسلم ،احنرف هؤالء املسئولون
عن النهج احلنيف الذي كانت عليه األندلس وحضارته.4
 1سقوط األندلس ،ص ،31 :انصر العمر.
 2جمموع رسائل ابن حزم (.)176 /3
 3اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ص .471
 4التاريخ األندلسي ص .325
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 9عدم مساع ملوك الطوائف لنصح العلماء:
لقد بذل جمموعة من العلماء جهداً مشكوراً لتوحيد صفوف املسلمني وتصدى أبو الوليد
الباجي هلذه املهمة بنفسه بعد عودته من املشرق اإلسالمي :فرفع صوته ابالحتساب
ومشى بني ملوك أهل اجلزيرة لصلة ما انبت من تلك األسباب ،فقام مقام مؤمن آل
فرعون ولكنه مل يصادف أمساعاً واعية ،ألنه نفخ يف عظام انخرة ،وعطف على أطالل
دائرة ،بيد أنه كلما وفد على ملك منهم يف ظاهر أمره لقيه ابلرتحيب وأجزل حظه يف
التنافس والتقريب ،وهو يف الباطن يستجل نزعته ويستقل طلعته وما كان أفطن الفقيه
رمحه أبمورهم وأعلمهم بتدبريهم ،لكنه يرجو حاال تثوب ،ومذنباً يتوب.1

ختلوا عن واجبهم املقدس ،وقدموا مصاحلهم الذاتية على
إال أن هناك بعض العلماء ّ
مصاحل األمة ودخلوا يف معارك فرعية وابلغوا فيها ،فحني كانت األمة تغرق يف األندلس
بسبب االجتياح النصراين املتالطم انصرف عدد من العلماء إىل العناية املبالغة2ابلفقه
املذهيب وفروعه ونسوا وتناسوا واقع األمة وآالمها ،وبعض هؤالء هم ممن قال فيهم ابن
حزم رمحه هللا  :وال يغرنك ال ُفساق واملنتسبون إىل الفقه الالبسون جلود الضأن على
قلوب السباع املزينون ألهل الشر شرهم ،والناصرون هلم على فسقهم.3
 10الرضا ابخلضوع والذل ،حتت حكم النصارى والطاعة هلم:

ففي عام  643ه مت االتفاق على أن حيكم ابن األمحر مملكته وأراضيه ابسم ملك قشتالة
ويف طاعته ،وأن يؤدي له جزية سنوية ،قدرها مائة ومخسون ألف قطعة من الذهب وأن
يعاونه يف حروبه ضد أعدائه ،فيقدم إليه عدداً من اجلند أينما طلب منه ذلك ،وأن

 1الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة القسم الثاين ص .96 ،95
 2سقوط األندلس ص .35
 3جمموع رسائل ابن حزم (.)173 /3
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يشهد اجتماع جملس قشتالة ابعتباره من األمراء التابعني للعرش ،وسلّم ابن األمحر جيّان
وأرجونة ،وبركونة ،وبيغ واحلجاز وقلعة جابر للنصارى.1
وملا حاصر النصارى إشبيلية يف مجادى األول عام  645ه ق ّدم ابن األمحر قوة من
الفرسان للمعاونة يف حصار احلاضرة اإلسالمية واالستيالء عليها ،وأبدى املسلمون آيت
من البسالة واجللد يف الدفاع عن إشبيلية ،وطال احلصار زهاء مثانية عشر شهراً اضطروا
إىل اخلضوع والتسليم مقابل أن ينجوا أبنفسهم وأمواهلم ،ويف أوائل رمضان  646ه دخل
حول مسجدها اجلامع إىل كنيسة وأزيلت معامل
فرانندو الثالث مدينة إشبيلية ،ويف احلال ّ
اإلسالم منها بسرعة.2
ونتيجة لتصرفات هؤالء الوالة هاجر كثري من أهل األندلس املسلمني إىل بالد املغرب
فراراً بدينهم وأرواحهم ،مع أن بالدهم حيكمها املسلمون ،حىت قال شاعر األندلس ابن
الصلصال:
حشوا رواحلكم ي أهل أندلس
فما املقام هبا إال من الغلط
السلك يُنشر من أطرافه وأرى
سلك اجلزيرة منشوراً من الوسط
من جاور الشر ال أيمن عواقبه
كيف النجاة مع احليات يف سفط
 11سوء سياسة الوالة وإرهاق الناس ابجلباايت:

3

وظهرت ظواهر متعددة تدل على سوء السياسة يف األندلس منها :تولية صغار السن
الوالية وبعضهم مل يبلغوا احلادية عشرة ،ومنها :االستئثار ابألمر وترك الشورى ،ومنها

 1هاية األندلس ص .43
 2سقوط األندلس ص .22
 3التاريخ األندلسي ص .368
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ختوين األمني ،وأتمني اخلئون ،ومنها ظهور الظلم والعسف واجلور وَتثل ذلك يف صور
عدة منها :إرهاق األمة ابلضرائب واجلبايت واألاتوات واملكوس اليت ما أنزل هللا هبا من
سلطان.
يقول الدكتور احلجي :ساءت أحوال بلنسية بسوء السياسة وإرهاق أهلها ابلضرائب
لسداد مطالب القشتاليني الذين كثر عبثهم ،وغدت هلم السيادة احلقيقية على املدينة،
وغادرها كثري من أعياهنا نتيجة هلذه السياسة الطائشة اليت اتبعها القادر إرضاء ألاننيته
ورغبة يف البقاء يف مركزه ،ولو كان يف ذلك ضياع الدين وانتقاص البلد وإرهاق الناس،
وحتت محاية عدو مرتبص وخصم غادر.1
وترتب على هذه السياسات الظاملة واملظاهر املنحرفة ،واملظامل املتعدية ،واجلور املنتشر
اضطراابت ،وفنت وصراعات كثرية ،فمثالً مملكة غرانطة حكمت بني عام  635ه /
وعام  893ه من قبل تسعة وعشرين حاكماً ،حىت إن بعضهم مل يستمر يف احلكم أكثر
من عدة أشهر وبعضهم سنة أو سنتني .لقد كان تقدمي املصاحل الشخصية مقدماً عند
كثري من الوالة على مصاحل املسلمني ،ولذلك غلبت األاننية وحب الذات والزعامة على
كثري من املبادى واملثل والقيم.2
 12الثورات الداخلية يف األندلس:

وكانت هلا أسباب متعددة منها ظلم الوالة ،ومنها قيام بعض النصارى الذين أخفوا

مسيحيتهم وأظهروا اإلسالم ،فاستطاعوا أن يتّصلوا مبمالك النصارى ويقوموا بدور خترييب
واستخبارايت ضد دولة اإلسالم يف األندلس ،وظهرت ثورات عديدة يف األندلس تنادي
وتطالب ابالستقالل الذايت ،ومن أشهر هذه الثورات تلك اليت قادها عمر بن حفصون
والذي استطاع أن يعزل قرطبة عن سائر املناطق األخرى ،مث اتصل ابلعباسيني يف العراق
 1نفح الطيب ( )352 /4نقالً عن سقوط األندلس ص .49
 2اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ص .474
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واألغالبة يف أفريقية ،وملا يئس من الوصول إىل أهدافه أظهر ما كان يبطنه من النصرانية
عام  899م ،واختذ اسم صموئيل وهو اسم يف املعمودية ،وأعلن عداءه لإلسالم
واملسلمني وقاتلهم بكل كره وعنف وحقد حىت كاد أن يسقط عاصمة األمويني ،إىل أن
جاء اخلليفة األموي عبد الرمحن الثالث الناصر وكان شجاعاً حازماً ،فواصل الفتوحات
وطالت مدته يف احلكم "نصف قرن" فكانت أول مدينة استسلمت له إستجة مث حلقت
هبا مدينة ألبرية كذلك استسلمت مدينة جيان وقبلت "أرخدونة" أن تدفع اجلزية،
ورضخت إشبيلية لقوات عبد الرمحن يف  913م وأخضع "ريه" اليت كانت مالذاً لعاصمة
ابن حفصون الذي قاد حركة عدائية ضد اإلسالم يف األندلس  37عاماً ،وحاصر
طليطلة سنة  932م واستسلمت له ،وكان األعداء يرتبصون ابإلسالم يف األندلس،
فملوك النصارى يف الشمال ال يكلّون وال ميلّون يف زرع اجلواسيس وتفجري الثورات ودعم
املنشقني من أجل القضاء على اإلسالم ،والدولة العبيدية الفاطمية الرافضية يف أفريقية
حتالفت مع ابن حفصون النصراين املرتد ضد مسلمي األندلس وأرسلت الدعاة وأسسوا
حزابً عبيديً رافضياً يف األندلس وتسرتوا ابلطرق الصوفية ،وقاومهم عبد الرمحن الثالث

واستطاع أن يقضي على معظم خمططات األعداء اهلادفة للقضاء على اإلسالم يف
األندلس ،وكان بوسع عبد الرمحن أن يقضي على ممالك النصارى يف األندلس ولكن هلل
يف خلقه شؤون.1
لقد كانت الشبكات التخريبية االستخباراتية اليت فجرت الثورات وتسرتت ابإلسالم من
األسباب اليت أدت إىل سقوط دولة األندلس اإلسالمية وزوال اإلسالم منها.2

 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.474 :
 2املصدر نفسه ،ص.475 :
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اثمناً :دولة بين مرين والدولة الوطاسية والدولة السعدية

 1دولة بين مرين ابملغرب األقصى:

استطاعت قبيلة بين مرين أن تسقط دولة املوحدين عام  668ه  1269 /م وهم
يتفرعون من قبائل "زانتة" مثل "مغراوة" وبين "يفرن" وكانت مضارهبم يف الصحراء
الكربى وتعترب من القبائل البدوية املتنقلة ،وقد تزعم هذه القبيلة زعماء اشتهروا ابلصالح
والتُّقى وسالمة العقيدة واالبتعاد عن األفكار التومرتية املنحرفة .ومن أشهر زعمائهم قبل
الوصول إىل الدولة:
 عبد اِلق بن حميو املريين:
كان عبد احلق أول من تزعم قبائل بين مرين ضد الدولة املوحدية ،وأول من رسم
اخلطوط العريضة لدولة بين مرين ،وكان قد اشتهر ابلورع والتقى ،وسالمة العقيدة،
واالبتعاد عن البدع ،واألفكار الغريبة والتزم ابملذهب املالكي يف سريته.1
وقد مات عبد احلق سنة  614ه  ،فخلفه بعده أبناؤه األربعة :أبو سعيد عثمان،
مات سنة " 642ه " ،وأبو بكر عبد احلق ،مات سنة " 656ه " ،ويعقوب بن عبد
احلق وهو الذي استطاع أن يقضي على املوحدين وصار أمري املغرب سنة  668ه
" 1269م" وكانت له سرية جهادية مشرقة يف األندلس.
 املنهج الذي قامت عليه الدولة املرينية:

ال تستطيع أي حركة يف املغرب أن تصل إىل القواعد الشعبية بدون رفع شعارات
اإلسالم ،ولذلك من الطبيعي أن تستند دولة بين مرين إىل كوهنم محاة اإلسالم
واملسلمني ،وقد أثبتت األحداث صدق هذه الدعوة يف وقوفهم مع مسلمي األندلس
ضد اخلطر النصراين على دولة اإلسالم هناك ،إال أن صدامهم مع املوحدين

 1املوسوعة العامة لتاريخ املغرب واألندلس (.)55 /3
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وانتصاراهتم املتتالية أقنعت بعض املؤرخني 1أن حركة املرينيني ذات داللة سياسية
أكثر منه ا دينية ،وأهنم مل يكن هلم مذهب ديين يدعون له كاملرابطني واملوحدين
وكانت شعاراهتم املرفوعة يف حركتهم االنفصالية العمل على استتباب األمن والعمل
لصاحل الرعية.
ومن هنا كسبوا حمبة الناس ،إال أن إقدام زعماء بين مرين على قتال املوحدين يدل
على قناعتهم الراسخة أبن املوحدين ليسوا مؤهلني لقيادة املغرب سواء من املنظور
الشرعي أو السياسي .واختذ زعماء بين مرين أسلوابً عسكريً وسياسياً للوصول إىل
احلكم وإسقاط املوحدين ،حيث خاضوا معارك ضارية مع املوحدين وحققوا
انتصارات كبرية عليهم ،ومن أجل احلفاظ على تلك املكاسب واالنتصارات
استعملوا أسلوابً سياسياً ابرعاًَ ،تثل يف االعرتاف ابخلالفة احلفصية يف تونس وطلب
العون منهم ،وبذلك حققوا مكاسب متعددة منها وقف خطر بين زين القادم من
اجلزائر حنوهم ،وقام بنو حفص مبساعدة بين مرين وتدمري حتالف بين زين مع
املوحدين واالستيالء على تلمسان عاصمة بين زين عام  640ه  1243 /م ،ومن
ذلك املوقف والتاريخ بدأ بنو مرين حيافظون على مظهر التبعية لبين حفص.2
وعندما وصل السلطان أبو يوسف يعقوب املنصور للحكم استقل ابإلمارة والسلطنة
وانفصل عن احلفصيني.
وقام أبو يوسف ابستكمال بناء الدولة جبهود ضخمة وقوية من أجل تثبيت البناء
اجلديد وفرض سيطرهتا وقوهتا على كافة األقاليم ،واستطاع يف فرتة قصرية أن حيقق
جناحات واسعة فاستطاع أن يضبط األمن ،ويرعى مصاحل العباد ،وعمل على توحيد
املغرب األقصى ،وضم كافة املدن اليت كانت منفصلة عن دولة املوحدين.
 1من أمثال عبد الفتاح الغنيمي والدكتور أمحد خمتار العبادي.
 2موسوعة املغرب العريب (.)207 /3
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ووضع خطوطاً دفاعية ضد اخلطر الزيين القادم من الشرق واستطاع أن ينظم القبائل
العربية ويستخدمها يف حماربة األقاليم املنفصلة عن الدولة ،واستطاع أن يضم سبتة
وطنجة حتت حكمه ،وبذلك ضمن مفتاح العبور لألندلس ،وضم إقليم سلجماسة
للدولة يف صفر 673ه 1274 /م ،وبذلك أصبحت كل أراضي املغرب األقصى
حتت نفوذ الدولة املرينية ،وأصبحت فاس عاصمة للدولة املرينية اجلديدة ،ويف عام
 674ه  1275 /م أمر السلطان املريين ببناء عاصمة للدولة املرينية ومسيت البيضاء
وأصبحت فاس القدمية مركزاً للتجارة والعلم.1
 حركة التوحيد للشمال األفريقي:
ِ
توحد الشمال األفريقي حتت نفوذها ودخلت يف معارك
حاولت دولة بين مرين أن ّ
عنيفة مع بين عبد الواد واحلفصيني يف املغرب األوسط واألدّن.
واستطاع املرينيون يف عصر أيب احلسن املريين " 731ه  752ه 1331 /
1351م" وولده أيب عنان فارس ( 752ه  1351 /م) أن يوحدوا الشمال
األفريقي ابلقوة وعادت وحدة الشمال األفريقي ملدة قصرية وأزال السلطان أبو
احلسن بين زين عن تلمسان يف سنة  737ه  1337 /م مث أحسن إليهم وفرض
هلم العطاء وتوقف عن التوسع النشغاله ابجلهاد يف األندلس ،وعادت حركة التوسع
يف الشمال األفريقي بعد هزميته أمام النصارى يف األندلس ،ودخل تونس يف عام
 748ه  1347 /م لتمتد مملكته من مصراتة يف ليبيا إىل السوس األقصى وإىل
رندة من عدوة األندلس.

 1ملصدر نفسه (.)221 ،220 ،219 /3
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مل يتألف أبو احلسن احلفصيني والقبائل العربية ابملال ،واإلحسان إليها ،ففجروا
ثوراهتم ضده واستطاعوا أن يهزموه على مقربة من القريوان.
ويف هذه األثناء خرج عليه ولده أبو عنان وطلب الزعامة لنفسه واضطر أبو احلسن
أن يتخلّى عن السلطة يف سنة  752ه  1351 /م مث مات بعد شهور.
واصل أبو عنان حركة التوحيد ألقطار الشمال األفريقي وأزال دولة بين زين سنة
 753ه  1352 /م واتبع سريه إىل أفريقية ،ودخل تونس يف سنة  758ه /
 1357م إال أن انفجار الثورات على مستوى املغرب كله خصوصاً يف فاس وطمع
بعض أقرابئه يف السلطة جعله يعود إىل عاصمته ،فوافاه األجل يف العام التايل.1
وبوفاة أيب عنان انتهت احملاوالت املرينية من أجل توحيد الشمال األفريقي وتقلص
النفوذ املريين يف املغربني األوسط واألدّن ،مث زال النفوذ املريين من جهة الشرق فلم
حياول السالطني الذين من بعده أن يقوموا أبية غزوة يف األقاليم .وبدأ التدهور يف
الدولة املرينية بعد وفاة أيب عنان بسبب تسلم أمرها سالطني ففقدوا املغربني األدّن
واألوسط ،كما استوىل الربتغاليون على مدينة سبتة عام  818ه  1415 /م ،فكان
هذا بداية الهنيار دولة بين مرين ،مث استوىل الربتغاليون على جزء كبري من ساحل
املغرب ،واحتلوا طنجة سنة  869ه  1464 /م واقتصرت الدولة املرينية على
فاس.2
واضطربت أحوال الدولة بتعدد الثورات وتدهورت األمور بفاس وتسلط على األمور
رجال ال هم هلم إال مصاحلهم الشخصية ،ويف عهد آخر سالطني بين مرين عبد
احلق بن أيب سعيد بن أيب العباس ( 823ه  869ه  /إىل  1465 1320م)
 1املغرب يف اتريخ األندلس واملغرب د .عبادة كحيلة ص .141
 2اتريخ املغرب واألندلس من القرن السادس إىل العاشر ص .142
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قرب اليهود من مقاليد احلكم وتسلطوا على رقاب األهايل ،فانفجرت الثورة اليت
عمت أحياء فاس كلها واضطروا إىل مبايعة سلطان جديد هو الشريف أيب عبد هللا
حممد بن علي اإلدريسي نقيب األشراف بفاس يف رمضان " 869ه  1465 /م"
وبذلك انتهت دولة بين مرين.1
 أسباب سقوط بين مرين:
دسائس ملوك اإلسبان ضدها ،وحتالف زعماء غرانطة معهم ضد دولة بين مرين
ساهم يف إضعافهم وتقويض دولتهم ،ودخول حكام غرانطة يف حتالفات مع بين عبد
الواد واحلفصيني ضد بين مرين ضيق اخلناق على دولة بين مرين.
دخول بين مرين يف صراع عنيف مع دويالت املغرب األوسط واألدّن ،كلفها
األموال والرجال والعتاد واألوقات وكان قتال بين العقيدة الواحدة والدين الواحد مما
ساهم يف إضعاف الشمال األفريقي كله والتعجيل بسقوط دولة بين مرين.
ضعف األمراء والسالطني يف آخر عهد الدولة مما ساهم يف إضعافها وتسلط الوزراء
وزعماء العرب يف شؤوهنا ،وتنازعت األهواء واملصاحل فتولدت انفجارات داخلية
ونزاع األبناء واآلابء واألعمام عجل بسقوط الدولة.
املخاطر اخلارجية واملكايد العاملية من قبل النصارى والذين شنوا حرابً على هذه
الدولة اليت شكلت خطراً على حركة االسرتداد يف األندلس ،ولذلك هاجم
الربتغاليون بين مرين واحتلوا سبتة عام  818ه  1415 /م ،فكان ذلك االحتالل
بداية االهنيار.2

 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين للصاليب ص .482
 2اريخ دوليت املرابطني ص .483
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تويل اليهود مناصب يف دولة بين مرين ،ومارس اليهود الظلم واجلور على أهايل
املغرب ،فكان ذلك سبباً يف قيام الشعب بثورة ضد دولة بين مرين وإزالتها من
الوجود.
أجل هللا يف هذه الدولة ،ألن الدول هلا آجال ال تتعداها .وغري ذلك من
األسباب.
 2الدولة الوطاسية:
ترجع الدولة الوطاسية يف نسبتها إىل بين وطاس وهم فرع من بين مرين ،وكانوا
أصحاب نفوذ وسلطان وشوكة يف الدولة املرينية ،وأنزل هبم السلطان عبد احلق -
آخر سلطان للدولة املرينية  -نكبة عظيمة ونكل هبم أشد التنكيل ،واستطاع حممد
الشيخ أن يفلت من تلك التصفية اجلسدية اليت نزلت بقومه .وبعد أن توىل حكم
املغرب الشريف حممد بن علي اإلدريسي يف عام  868ه  ،استطاع حممد الشيخ أن
جيهز جيشاً لنزع السلطة واحلكم من اإلدريسي ودخل يف حروب طاحنة واحتل فاس

عام  877ه  1472 /م وكلفه ذلك ضياع مدينة أصيال من يده.

واستغل الربتغاليون احلرب األهلية القائمة يف املغرب وانصراف أمري أصيال حملاصرة
فاس ،فأرسلوا  477سفينة حمملة ب " 30ألف مقاتل" يف زمن ملك الربتغال الفونس
اخلامس ،ووقعت أسرة الشيخ الوطاسي يف األسر ،فاضطر للمفاوضة معهم وترتب
عن تلك املفاوضات تنازل الوطسيون عن أراض من املغرب واحتل الربتغاليون مدينة
العرائش إىل جانب أصيال ،وأُطلِق سراح ابن السلطان حممد الشيخ وزوجاته.1
كانت الفنت على أشدها يف املغرب عندما توىل احلكم حممد الشيخ واستطاع
الربتغاليون النصارى أن يتوسعوا لالستيالء على مواّنء املغرب مثل سبتة وطنجة
 1موسوعة املغرب (.)24 ، 23 /3
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وأصيال ،وتوغلت سرايهم وبعوثهم يف األطراف اجملاورة اليت احتلوها وكان سقوط
غرانطة يف فرتة الوطاسيني " 1492م" وقدم أهايل األندلس يف هجرات عظيمة حنو
املغرب.
واستمر النفوذ اإلسباين والربتغايل يف التوسع وبناء احلصون والقالع واملراكز والنقاط
اإلسرتاتيجية اليت امتدت على سواحل احمليط األطلسي والبحر املتوسط ،وكانت هذه
املواّنء واحلصون تتخذ كمراكز لتموين السفن واألساطيل البحرية الربتغالية
واإلسبانية يف طريقها إىل اهلند والشرق األقصى ،كما كانت هذه املراكز نقاطاً
للتوسع إىل املناطق الداخلية ببالد املغرب ،وامتد نفوذ هذه املراكز إىل زعماء بعض
القبائل واألهايل الذين تعاملوا معهم ووجدوا مصاحلهم الذاتية يف اخلضوع هلم.
وقامت إمارات عديدة يف املغرب األقصى محلت على كاهلها مقاومة النفوذ األجنيب
يف البالد.
وظهرت قيادة السعديني كقوة حيوية ،لكنها رفعت لواء اجلهاد ،ودعت إىل الوحدة
ود الطرق الصوفية
املغربية ،وتدرجت يف حتقيق أهدافها واستطاعت أن تكسب ّ

وحرروا
وزعماء القبائل ،وختوض حرابً جهادية ضد النصارى اإلسبان والربتغاليني ّ
األراضي احملتلة ،وبرز الزعيم حممد الشيخ السعدي اهلامشي القرشي يف تلك املعارك
واستطاع أن يسقط دولة الوطاسيني عام  956ه .
إال أن أاب حسون الوطاسي الذي ّفر من السعديني استطاع أن يتحالف مع
العثمانيني ويهزم السعديني يف فاس عام  961ه  ،وأعاد زعيم السعديني الكرة من
جديد وأسقط الدولة الوطاسية يف نفس العام  961ه .1
 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ص .484
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 أسباب سقوط الدولة الوطاسية:
دخوهلم يف معاهدات مع النصارى احملتلني من اإلسبان والربتغاليني من أجل
مصاحلهم وسلطتهم ونفوذهم.
عجزهم عن الوقوف جبانب مسلمي األندلس والدفاع عنهم ومحايتهم.
ظهور احلركة اجلهادية اليت جعلت أهداف الشعب املغريب يف أولويهتا وقد تزعم
تلك احلركة السعديون.
الضعف االقتصادي الذي أصاب الدولة بسبب استيالء النصارى على احلركة
التجارية يف املوانئ.
التفكك السياسي بسبب احلروب الداخلية الطاحنة بني املغاربة.1
 3السعديون:
يرجع أصل السعديني إىل اجلزيرة العربية ويرجعون نسبهم إىل اإلمام علي بن أيب طالب
رضي هللا عنه ،2ويرى األستاذ حممود شيت خطاب أن الدولة السعدية هي الدولة العلوية
الثانية يف املغرب بقطع النظر عما أرجف به خصومها من الطعن يف نسبها ،3وهي مل
تعتمد يف قيامها إىل "مهدوية" كاذبة أو عصبية قوية.
وأما تسميتهم ابلسعديني ،فريى االستاذ شوقي أبو خليل أهنا مل تكن هلم يف القدمي ومل
تظهر يف سجالهتم ورسائلهم ،بل مل جيرتئ أحد على مواجهتهم هبذه التسمية ،ألهنم إمنا

 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ص.485 :
 2وادي املخازن لشوقي أيب خليل ،ص31 :
 3قادة فتح بالد املغرب (.)202 /2
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يصفهم هبا من يقدح يف نسبهم ،ويطعن يف شرفهم ،ويزعم أهنم من بين سعد بن بكر ابن
هوازن الذين منهم حليمة السعدية ظئر 1رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وكثري من العامة يعتقدون أهنم مسوا بذلك ألن الناس سعدوا هبم ،مث استدل بقول أيب
العباس الناصري السالوي":وإمنا نصفهم حنن بذلك ألهنم اشتهروا عند اخلاصة والعامة،
فصار كالعلم الصرف املرجتل ،مع أنه ال حمذور بعد حتقيق النسب وثبوت الشرف.2
وأما صاحب موسوعة املغرب العريب الدكتور عبد الفتاح الغنيمي فقد ذكر نسب حممد
القائم السعدي مؤسس األسرة السعدية ورافع لواء اجلهاد اإلسالمي فقال :هو حممد بن
عبد الرمحن بن علي بن خملوف بن زيدان بن أمحد ابن حممد بن أيب القاسم بن حممد بن
احلسن بن عبد هللا بن أيب عرفة بن احلسن بن أيب بكر بن علي بن حسن بن أمحد بن
إمساعيل بن قاسم بن حممد النفس الزكية بن عبد هللا الكامل بن حسن املثىن بن احلسن
السبط بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم.3
كانت بواعث االلتفاف حول الزعامة السعدية تتمثل يف حب املغاربة للجهاد ودحر
املعتدين ،ولذلك حبثت قبائل املغاربة عن شخص يقودهم يف حركة اجلهاد ضد احملتلني
النصارى من اإلسبان والربتغال فأرشدوا إىل الشريف أيب عبد هللا حممد القائم أبمر هللا
وكان مقيماً يف درعة فأرسلوا إليه فجاء إليهم ،واجتمع فقهاء املصامدة وشيوخ القبائل
وابيعوه ،فكان هو واضع النواة األوىل للدولة السعدية ،وشرع يف حركة اجلهاد ووفقه هللا
يف معارك ضارية وحقق انتصارات رائعة على النصارى ،وزحزح أقدام الغزاة النصارى من
أراضي املغرب وأصاب هيبتهم ،فتيمن املسلمون بقيادته ،وتفاءلوا ابنتصاراته الرائعة وظل
يف جهاده املبارك إىل أن توفاه هللا سنة  923ه وخلف ولدين ،وكان أبو العباس أمحد
 1الظئر :املرضعة والعاطفة على غري ولدها.
 2اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.485 :
 3موسوعة املغرب العريب ()115 ،114 /3
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األعرج أكربهم ،فبايعه الناس بعد والده ،وحارب الربتغاليني وانتصر عليهم ،ويف سنة
( 930ه ) دخل مراكش وجعلها عاصمة السعديني .ويف سنة ( 940ه ) اتفق مع
1

الوطاسيني على اقتسام املغرب على أن يكون نصيب األشراف السعديني من "اتدلة"
إىل "السوس" ،وللوطاسيني من "اتدلة" إىل املغرب األوسط.
وانتزع أبو عبد هللا حممد الشيخ -األخ األصغر -امللك من أخيه وألقى القبض عليه
واستطاع أن يقبض على الوطاسيني سنة " 961ه " ودخل مدينة فاس ،فصفا له ملك
املغرب ،ولكنه قتل سنة "964ه " وتوىل زمام األمور من بعده ابنه عبد هللا الغالب،
فحارب األتراك والربتغاليني وتويف سنة " 981ه " ،2فقام على العرش بعده ولده حممد
املتوكل وكان فظاً غليظاً مستبداً ظاملاً ،قتل اثنني من إخوته عند وصوله إىل احلكم ،وأمر

بسجن آخر فكرهته الرعية ،3وصفه السالوي بقوله :وكان السلطان املذكور فقيهاً أديباً
مشاركاً جميداً قوي العارضة يف النظم والنثر ،وكان مع ذلك متكرباً تياهاً غري مبال أبحد،
وال متوقف يف الدماء ،إال أن هذا املتعجرف السفاك للدماء مل يهنأ مبلكه حيث استطاع
عمه أبو مروان عبد امللك ،وأبو العباس أمحد أن يتحالفوا مع األتراك يف اجلزائر ،وسافر
أبو مروان عبد امللك إىل عاصمة اخلالفة العثمانية وطلب من السلطان سليم جندته
ومعونته ،إال أن السلطان العثماين انشغل بتخليص تونس من يد اإلسبان ،فجهز قوات
حترر تونس من االحتالل النصراين اإلسباين،
عثمانية بقيادة سنان ابشا واستطاعت أن ّ
وكان أبو مروان عبد امللك يف تلك احلملة وأبلى فيها بالء حسناً ،مث كان هو أول من
أبلغ بشارة الفتح إىل السلطان ،فجازاه على ذلك أبن أمر صاحب اجلزائر مبده ابجلنود
والعتاد حىت يرجع إليه حقه املغصوب يف احلكم.4

 1انظر :قادة فتح بالد املغرب (.)204 /2
 2املصدر نفسه.
 3وادي املخازن ،ص.23 :
 4قادة بالد املغرب (.)204 /2
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وما إ ن وصل جيش عبد امللك املدعوم من قبل اخلالفة العثمانية فاس حىت خرج إليه ابن
القواد والوزراء فانقادوا إليه
أخيه حممد املتوكل على هللا واستطاع عبد امللك أن يستميل ّ
مجيعاً وابيع أهل املغرب عبد امللك بن حممد الشيخ سنة " 983ه ".
 من إصاحات عبد امللك وأعماله:
أمر بتجديد السفن ،وبصنع املراكب اجلديدة ،فانتعشت بذلك الصناعة عامة.
اهتم ابلتجارة البحرية ،وكان لألموال اليت غنمها من احلروب الدائمة على سواحل
املغرب سبب يف انتعاش ومنو امليزان التجاري للدولة.
أسس جيشاً نظامياً متطوراً واستفاد من خربة اجلندية العثمانية وتشبه هبم يف
التسليح والرتب.
استطاع أن يبين عالقات متينة مع العثمانيني وجعل منهم حلفاء وأصدقاء وإخوة
خملصني للمسلمني يف املغرب.

فرض احرتامه على أهل عصره حىت األوروبيني احرتموه وأجلُّوه.

قال الشاعر الفرنسي أكربيبا دو بيين املعاصر ألحداث هذه الفرتة :كان عبد امللك
مجيل الوجه ،بل أمجل قومه وكان فكره نرياً بطبيعته ،وكان حيسن اللغات اإلسبانية
واإليطالية واألرمينية والروسية ،وكان شاعراً جميداً يف اللغة العربية ،وابختصار ،فإن
معارفه لو كانت عند أمري من أمرائنا لقلنا إن هذا أكثر مما يلزم ابلنسبة لنبيل،
فأحرى مللك.1

اهتم بتقوية مؤسسات الدولة ودواوينها وأجهزهتا واستطاع أن يشكل جهازاً شوريً
للدولة ،أصبح على معرفة أبمور الدولة الداخلية وأحوال السكان عامة ،وعلى
اطالع ودراية ابلسياسة الدولية وخاصة الدول اليت هلا عالقة ابلسياسة املغربية وكان
 1وادي املخازن ،ص.37 :
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أخوه أبو العباس أمحد املنصور ابهلل امللقب يف كتب التاريخ ابلذهيب ساعده األمين يف
كل شؤون الدولة.1
 معركة وادي املخازن:
إن من األعمال العظيمة اليت قامت هبا الدولة السعدية يف زمن السلطان عبد امللك
انتصارهم الرائع والعظيم على نصارى الربتغال يف معركة امللوك الثالثة ،واليت تسمى
يف كتب التاريخ معركة القصر الكبري أو معركة وادي املخازن بتاريخ  30مجادى
الثانية  986ه املوافق 4 :آب "اغسطس"  1578م.
ولقد كانت لتلك املعركة أسباب من أمهها:
أراد الربتغاليون أن ميحوا عن أنفسهم العار واخلزي الذي حلقهم بسبب ضرابت
املغاربة املوفقة واليت جعلتهم ينسحبون من أسفى وأزنور وأصيال وغريها يف زمن يوحنا
الثالث يف آب ( 1557 1521م).
أراد ملك الربتغال اجلديد سبستيان بن يوحنا أن خيوض حرابً مقدسة ضد املسلمني

حىت يعلو شأهنم بني ملوك أورواب ،وزاد غروره بعد ما حققه الربتغاليون من
اكتشافات جغرافية جيدة أراد أن يستفيد منها من أجل تطويق العامل اإلسالمي،
يدفعه يف ذلك حقده على اإلسالم وأهله عموماً ،وعلى املغرب خصوصاً ،لقد مجع
ذلك امللك الربتغايل بني احلقد الصلييب والعقلية االستعمارية اليت ترى أن يدها
مطلقة يف كل أرض مسلمة تعجز عن محاية نفسها من أي خطر خارجي من جهة
أخرى ،فخطط لغزو واحتالل املغرب.2

 1املصدر نفسه ،ص.40 ،39 :
 2وادي املخازن ،ص. 46 ، 45 :
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وشجع ملك الربتغال جميء املتوكل (املخلوع) وطلبه للعون من النصارى والوقوف
معه من أجل اسرتداد ملكه والقضاء على عميه عبد امللك املعتصم ابهلل ،وأمحد
املنصور ،مقابل أن يتنازل له عن موانئ وشواطئ املغرب ،فشرط عليه أن يكون
للنصارى سائر السواحل ،وله ما وراء ذلك.1
 حشود النصارى:

استطاع سبستيان أن حيشد من النصارى عشرات األلوف من اإلسبان

والربتغاليني والطليان واألملان وجهز هذه األلوف بكافة األسلحة املمكنة يف
زمنه ،وجهز ألف مركب لتحمل هؤالء اجلنود حنو املغرب.2
ووصلت قوات النصارى إىل طنجة وأصيال يف عام 1578م
اجليش املغرب:

كانت الصيحة يف جنبات املغرب األقصى :أن اقصدوا وادي املخازن للجهاد
يف سبيل هللا.
والت ّف ت مجوع املغاربة حول قيادة عبد امللك املعتصم ابهلل ،وحاول املتوكل املسلوخ أن
خيرتق هذا التالحم فكتب إىل أهل املغرب :ما استصرخت ابلنصارى 3حىت عدمت
النصرة من املسلمني ،وقد قال العلماء :إنه جيوز لإلنسان أن يستعني على من غصبه
ِ ِ
اللِ َوَر ُسولِِه" (البقرة،
حقه بكل ما أمكنه ،وهتددهم قائالً" :فَِإن مل تَف َعلُوا فَأ َذنُوا حبَرب ّم َن ّ

آية.)279 :
فأجابه علماء اإلسالم عن رسالته برسالة دحضت أابطيله ،وفضحت زوره وهبتانه وكذبه،
ومما جاء فيها :احلمد هلل كما جيب جلالله ،والصالة والسالم على سيدان حممد خري
أنبيائه ورسله ،والرضى عن آله وأصحابه الذين هجروا دين الكفر ،فما نصروه وال
1

وادي املخازن ،ص. 46 :

2

وادي املخازن ،ص. 49 :
اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص. 489 :

3
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استنصروا به حىت أسس هللا دين اإلسالم بشروط صحته وكماله ،وبعد ،فهذا جواب من
كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء واألجناد من أهل املغرب ،لو رجعت على نفسك اللوم
والعتاب لعلمت أنك احملجوج واملصاب.
وأما قولك :يف النصارى فإنك رجعت إىل أهل العدوة واستعظمت أن تسميهم
ابلنصارى ،ففيه املقت الذي ال خيفى ،وقولك :رجعت إليهم حني عدمت النصرة من
املسلمني ففيه حمظوران حيضر عندمها غضب الرب جل جالله أحدمها :كونك اعتقدت
أن املسلمني كلهم على ضالل ،وأن احلق مل يبق من يقوم به إال النصارى والعياذ ابهلل،
والثاين :أنك إستعنت ابلكفار على املسلمني .قال عليه الصالة والسالم" :إين ال
أستعني مبشرك "...االستعانة هبم ابملشركني على املسلمني فال خيطر إال على ابل من
قلبه وراء لسانه ،وقد قيل قدمياً :لسان العاقل من وراء قلبه  ...وقولك :فإن مل تفعلوا
فأذنوا حبرب من هللا ورسوله ،إيه أنت مع هللا ورسوله؟
وملا مسعت جنود هللا وأنصاره ومحاة دينه من العرب والعجم قولك هذا محلتهم الغرية
اإلسالمية ،واحلمية اإلميانية وجتدد هلم نور اإلميان ،وأشرق عليهم شعاع اإليقان ،فمن
قائل يقول :الدين إال دين حممد صلى هللا عليه وسلم ،ومن قائل يقول :سرتون ما أصنع
ِِ
ِ
ني" (العنكبوت،
ين َآمنُوا َولَيَ علَ َمن ال ُمنَافق َ
عند اللقاء ،ومن قائل يقولَ " :ولَيَ علَ َمن اللُ الذ َ
آية. )11 :
وعولت على بلوغ امللك حبشودهم
وقد افتخرت يف كتابك جبموع الروم وقيامهم معكّ ،
ِ
وأّن لك هذا مع قول هللا تعاىل ":وأي َىب ّ ِ
ورهُ َولَو َك ِرَه ال َكافُِرو َن"(التوبة ،آية
ََ
اللُ إال أَن يُتم نُ َ
1
.)32 :

1

االستقصاء نقال عن وادي املخازن ،ص. 53 :
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وملا عاين أهل القصر الكبري النصارى واستبطؤوا وصول السلطان عبد امللك أرادوا الفرار
والتحصن يف اجلبال ،فقام الشيخ أبو احملاسن يوسف الفاسي بتثبيت الناس ،وكتب عبد
امللك املعتصم ابهلل من مراكش إىل سبستيان :إن سطوتك قد ظهرت يف خروجك من
أرضك ،وجوازك العدوة ،فإن ثبت إىل أن تتقدم عليك فأنت نصراين حقيقي شجاع،
وإال فأنت كلب ابن كلب .1فليس من الشجاعة ،وال من روح الفروسية أن ينقض على
سكان القرى واملدن والعزل ،وال ينتظر مقابلة احملاربني .وكان لذلك اخلطاب أثر يف
غضب سبستيان وقرر أخرياً الرتيث رغم خمالفة أركان جيشة الذين 2أشاروا عليه ابلتقدم
الحتالل تطوان والعرايش والقصر .وحتركت قوات عبد امللك املعتصم ابهلل ،وسار أخوه
أمحد املنصور أبهل فاس وما حوهلا وكان اللقاء قرب حملة القصر الكبري.
 قوات الطرفني (الربتغايل النصراين واإلسامي املغرب:
اجليش الربتغايل:

 ،125,000وما يلزمهم من املعدات ،والرواية األوروبية تقلل بعد اهلزمية عدد
جيشها ،وتضخم عدد جيش املغرب فهي تتحدث عن  14,000راجل،
و 2000فارس و 36مدفعاً ،مقابل 50,000 :راجل من اجليش املغريب،
و 22,000فارس ،و 1,500من الرماة و 20مدفعاً.
ذكر أبو القاضي يف (املنتقى املقصور)  :عدد اجليش الربتغايل مائة ألف ومخسة
3

وعشرون ألفاً

وقال أبو عبد هللا حممد العريب الفاسي يف (مرآة احملاسن) :إن جمموعهم كان مائة
ألف وعشرين ألفاً ،وأقل ما قتل يف عددهم مثانون ألف مقاتل.1
1

وادي املخازن ،ص.53 :

2

املصدر نفسه ،ص.54 :
اإلستقصاء ( )69 / 5نقالً عن وادي املخازن ،ص. 56 :

3
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كان مع اجليش الربتغايل 20,000 :إسباين  3000 ،أملاين 7000 ،إيطايل
وغريهم عدد كبري ،مع ألوف اخليل ،وأكثر من أربعني مدفعاً وكل هذه القوى

البشرية واملادية بقيادة امللك سبستيان .وكان معهم املتوكل املسلوخ بشرذمة
ترتاوح ما بني 600 300 :رجل على األكثر.2
اجليش املغرب:

وكان جيش املغاربة تعداده  40,000جماهد ،ميلكون تفوقاً من اخليل ومدافعهم

أربعة وثالثون مدفعاً فقط وكانت معنويهتم مرتفعة جداً بسبب:
أهنم ذاقوا حالوة االنتصار على النصارى احملتلني واستخلصوا من أيديهم ثغوراً
كثرية كانت حماطة ابألسوار العالية ،واحلصون املنيعة ،واخلنادق العميقة .
التفاف الشعب حول القيادة ،حيث مت التحام بني القبائل والطرق الصوفية
وأهل املدن ألن املعركة كانت حامسة يف اتريخ اإلسالم وفاصلة يف اتريخ املغرب،
وكان الشيخ أبو احملاسن الفاسي زعيم الطريقة الشاذلية اجلزولية ال يكل وال ميل
يف شحذ اهلمم ورفع املعنويت ،وقاد هذا الشيخ (أبو احملاسن يوسف الفاسي)
أحد جناحي اجليش املغريب وأبلى بالءً حسناً رائعاً وثبت إىل أن منح هللا
املسلمني النصر وركبوا أكتاف العدو يقتلون وأيسرون ،وتورع أبو احملاسن عن
الغنيمة بعد االنتصار العظيم ،وعف عنها ،ومل أيخذ منها شيئاً.3

وأظهر عبد امللك املعتصم ابهلل عبقرية فذة يف املعركة ،وكذلك أخوه أبو العباس
أمحد الذهيب:
لقد حنكت التجارب عبد امللك املعتصم ابهلل ،فعزل عدوه عن أسطوله
ابلشاطئ مبكيدة عظيمة ،وخطة مدروسة حكيمة عندما استدرج سبستيان إىل
1

وادي املخازن ،ص.56 :

2

اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.491 :
وادي املخازن ،ص. 58 :

3
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مكان حدده عبد امللك ميداانً للمعركة .وكان عزله عن أسطوله حمكماً عندما
أمر عبد امللك ابلقنطرة أن هتدم ووجه إليها كتيبة من اخليل بقيادة أخيه املنصور
فهدمها.1
لقد جعل عبد امللك املدفعية يف املقدمة ،مث صفوف للرماة املشاة وجعل قيادته
يف القلب وعلى اجملنبتني رماة الفرسان والقوى اإلسالمية املتطوعة وجعل جمموعة
لتنقض يف الوقت املناسب وهي غاية الراحة ملطاردة
من الفرسان كقوة احتياطية
ّ
فلول الربتغاليني ،واستثمار النصر.2
كان صباح االثنني  30مجادى اآلخرة 986ه 1578 /م يوماً مشهوداً يف
اتريخ املغرب ،ويوماً خالداً يف اتريخ اإلسالم ،وقف السلطان عبد امللك

املعتصم ابهلل خطيباً يف جيشهُ ،مذ ّكراً بوعد هللا للصادقني اجملاهدين ابلنصر.3
نص ُرهُ إِن اللَ لََق ِوي َع ِزيز " (احلج ،آية . )40 :
نصَرن اللُ َمن يَ ُ
قال تعاىلَ ":ولَيَ ُ
ِ ِِ
ند اللِ إن الل ع ِزيز ح ِ
كي ِم" (األنفال ،آية. )10 :
وقال تعاىلَ ":وَما النص ُر إِال من ع ّ
ََ َ

كما ذكر بوجوب الثبات:
ِ ِ ِ
ِ
وه ُم األَد َاب َر " (األنفال،
ين َك َف ُروا َزحفاً فَالَ تُ َولُّ ُ
ين َآمنُوا إ َذا لَقيتُ ُم الذ َ
" َي أَيُّ َها الذ َ
آية )15 :
ِ ِ
ِ
اللَ َكثِري ل َعل ُكم
ين َآمنُوا إِذَا لَقيتُم فئَةً فَاث بُتُوا َواذ ُك ُروا ّ
" َي أَيُّ َها الذ َ
تُفلَ ُحو َن " (األنفال  ،آية .)45 :

وبضرورة االنتظام:
"إِن الل ُِحي ُّ ِ
ِِ
ِ
صوص" (الصف،
صفا َكأَن ُهم بُنيَان مر ُ
ين يُ َقاتلُو َن ِيف َسبِيله َ
َ
ب الذ َ
آية.)4 :
1

املصدر نفسه ،ص. 62 :

2

اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص. 492 :
وادي املخازن ،ص. 62 :

3
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وذكر أيضا حقيقة ال مراء فيها :إن انتصرت الصليبية اليوم ،فلن تقوم لإلسالم بعدها
قائمة.
مث قرئت آيت كرمية من كتاب هللا العزيز ،فاشتاقت النفوس للشهادة.1
ومل أيل القساوسة والرهبان جهداً يف إاثرة محاس جند أورواب الذين يقودهم سبستيان،
مذ ّكِرين أن البااب أحل من األوزار واخلطاي أرواح من يلقون حتفهم يف هذه احلروب اليت
اتسمت بطابع احلروب الصليبية.
وانطلقت عشرات الطلقات النارية من الطرفني كليهما إيذاانً ببدء املعركة.
لقد قام السلطان عبد امللك برد اهلجوم األول منطلقاً كالسهم شاهراً سيفه ميهد الطريق
جلنوده إىل صفوف النصارى ،وغالبه املرض الذي سايره من مراكش ودخل خيمته وما
هي إال دقائق حىت فاضت روحه يف ساحة الفدى ،لقد رفض أن يتخلف عن املعركة
قائالً :ومىت كان املرض يثين املسلمني عن اجلهاد يف سبيل هللا؟ وأمر هذا القائد اجملاهد
عجيب يف احلزم والشجاعة ،ولقد فاضت روحه وهو واضع سبابته على فمه مشرياً أن
يكتموا األمر حىت يتم النصر وال يضطربوا وكان كذلك ،فلم يعلم أحد مبوته إال أخوه
املنصور وحاجبه رضوان العلج ،وصار حاجبه يقول للجند :السلطان أيمر فالان أن
يذهب إىل موضع كذا ،وفالانً يلزم الراية ،وفالانً يتقدم وفالانً يتأخر.2
وقاد أمحد املنصور مقدمة اجليش وصدم مؤخرة اجليش الربتغايل ،وأوقدت النار يف برود
النصارى ،وصدم املسلمون رماهتم ،فتهالك قسم منهم صرعى ،ووىل الباقون األدابر
قاصدين قنطرة هنر وادي املخازن وكانت تلك القنطرة أثراً بعد عني ،نسفها املسلمون
أبمر سلطاهنم فارَتوا ابلنهر ،فغرق من غرق وأسر من أسر وقتل من قتل ،وصرع

 1املصدر نفسه ،ص.64 :
 2وادي املخازن ،ص.67 ،66 :
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سبستيان وألوف من حوله ،ووقع املتوكل رمز اخليانة غريقاً يف هنر وادي املخازن.
واستمرت املعركة أربع ساعات وثلث الساعة وكتب هللا فيها النصر لإلسالم واملسلمني.1
جاء يف "درة السلوك" ألمحد بن القاضي ،وهو معاصر ألحداث املعركة "خمطوطة بدار
الواثئق ابلرابط":
وابن أخيه 2ابلنصارى اعتصما
وصار يستنجدهم ملن مسا
أجابه اللعني بستيان

3

جبيشه ومعه األواثن
وعدد اجليوش الذي مجعا
فقيض هللا له املنصورا

4

ينيف عن مائة ألف ُمسعا

ملكاً شجاعاً أسداً هصورا
فخلص اإلسالم من يد اللعني
بصربه على لقاء املشركني
ما منهم إال قتيل وأسري
يف ساعة من الزمان ذا شهري
مات هبا بستيان اللعني
مث حممد الذي أتى به

الردى معني
فما له عن ّ

 1وادي املخازن ،ص.67 ،66 :
 2إشارة إىل املتوكل.
 3بستيان "لضرورة الوزن" وإال فهو سبستيان.
 4أمحد املنصور ،أخو عبد امللك املعتصم ابهلل قاد املعركة بعد وفاة أخيه وكان جديراً ابلشاعر أن يذكر عبد امللك الذي هيأ وخطط للمعركة.
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مات غريقا يومه 1فانتبه
حلكمة هللا العظيم القاهر
أفادهم وزين املنابر
عمه أيب العباس
بذكر ّ

احلازم الرأي شديد الباس
جنل الرسول املصطفى املختار
 أسباب نصر وادي املخازن:

املغرب على األقطار
به زها
ُ

2

القيادة احلكيمة اليت َتثلت يف زعامة عبد امللك املعتصم ابهلل وأخيه أيب العباس،
وحلاجبه املنصور وظهور جمموعة من القادة احملنكني من أمثال :أيب علي القوري،
واحلسني العلج ،وحممد أيب طيبة ،وعلي بن موسى ،الذي كان عامالً على العرائش.
التفاف الشعب املسلم املغريب حول قيادته بسبب الشيخ أيب احملاسن يوسف

الفاسي والذي استطاع أن يبعث روح اجلهاد يف القوى الشعبية.
رغبة املسلمني يف الذود عن دينهم وعقيدهتم وأعراضهم والعمل على تضميد اجلراح
بسبب سقوط غرانطة ،وضياع األندلس ،واالنتقام من النصارى الذين عذبوا
املسلمني املهاجرين والذين حتت حكمهم يف األندلس.
اشرتاك خرباء من العثمانيني َتيزوا ابملهارة يف الرمي ابملدفعية وشارك كذلك جمموعة
من األ ندلسيني َتيزوا ابلرمي والتصويب بدقة مما جعل املدفعية املغربية تتفوق على
املدفعية الربتغالية النصرانية.

 1يف هنر وادي املخازن.
 2برده الغزو الصلييب وانتصاره الباهر يف معركة وادي املخازن.
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اخلطة احملكمة اليت رمسها عبد امللك املعتصم ابهلل مع قادة حربه حيث استطاع أن
يستدرج خصومه إىل ميدان جتول فيه اخليل وتصول ،مع قطع طرق َتوينه وإمداده،
مث نسفه للقنطرة الوحيدة على هنر وادي املخازن.
القدرة واألسوة املثالية اليت ضرهبا للناس كل من عبد امللك وأخيه أمحد املنصور
حيث شاركوا ابلفعل والسنان يف القتال فكان حاهلما له أثر أشد يف اتباعهم من
قوهلم.
تفوق القوات املغربية ابخليل حيث استطاع الفرسان أن يستثمروا النصر ويطوقوا
النصارى املنهزمني ومنعتهم خيل املسلمني اخلفيفة احلركة من أي فرصة يف الفرار.
استبداد سبستيان ابلرأي وعدم األخذ مبشورة مستشاريه وكبار رجال دولته مما جعل
القلوب تتنافر.
وعي الشعب املغريب املسلم خبطورة الغزو النصراين الربتغايل وقناعته أبنه جهاد يف
سبيل هللا ضد غزو صلييب حاقد.1
دعاء وتضرع املسلمني هلل إبنزال النصر عليهم وخذل وهزمية أعدائهم وغري ذلك من
األسباب.
 نتائج املعركة:
أصبح سلطان املغرب بعد عبد امللك أمحد املنصور ابهلل امللقب ابلذهيب ،وبويع بعد
الفراغ من القتال مبيدان املعركة ،وذلك يوم االثنني  30مجادى اآلخرة سنة ست
ومثانني وتسعمائة للهجرة.
وصلت أنباء االنتصار بواسطة رسل السلطان أمحد الذهيب إىل مقر السلطنة
العثمانية يف زمن السلطان مراد خان الثالث ،وإىل سائر ممالك اإلسالم اجملاورة

 1وادي املخازن ،ص.75 72 :
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للمغرب ،وحل السرور ابملسلمني وعم السعد يف ديرهم ،ووردت الرسل من سائر
األقطار مهنئني ومباركني للشعب املغريب نصرهم العظيم.
ودها ،واضطر
ارتفع جنم الدولة السعدية يف أفق العامل وأصبحت دول أورواب ختطب ّ

ملك الربتغال اجلديد "الريكي" أن يرسل وفداً إىل املغرب وكذلك ملك اإلسبان
حمملة وفودها ابهلداي الثمينة .مث قدمت رسل السلطان العثماين مهنئة ومباركة ومعهم
هدايهم الثمينة ،1وبعدها رسل ملك فرنسا ،وأصبحت الوفود "تصبح وَتسي على
أعتاب تلك القصور".2
سقط جنم نصارى الربتغال يف حبار املغرب واضطربت دولتهم ،وضعفت شوكتهم،
وهتاوت قوهتم.
يقول لويس مارية املؤرخ الربتغايل واصفاً نتائج املعركة:
وقد كان خمبوءاً لنا يف مستقبل األعصار ،العصر الذي لو وصفته كما وصفه غريه
من املؤرخني لقلت :هو العصر النحس البالغ يف النحوسة ،الذي انتهت فيه مدة
الصولة والظفر والنجاح ،وانقضت فيه أيم العناية من الربتغال ،وانطفأ مصباحهم
بني األجناس ،وزال رونقهم ،وذهبت النخوة والقوة منهم وخلفها الفشل ،وانقطع
الرجاء ،واضمحل إابن الغىن والربح ،وذلك هو العصر الذي هلك فيه سبستيان يف
القصر الكبري يف بالد املغرب.3
مات يف تلك املعركة ثالثة ملوك ،صلييب حاقد سبستيان ملك الربتغال ،ملك
خملوع خائن حممد املتوكل ،جماهد شهيد عبد امللك املعتصم ابهلل.
سارع الربتغاليون النصارى بفكاك أسراهم ودفعوا أمواالً طائلة للدولة السعدية.

 1وادي املخازن ،ص.70 :
 2اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.497 :
 3اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.497 :
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سادت فرتة هدوء ورخاء وبناء وازدهار يف العلوم والفنون والصناعات يف بالد
املغرب.
حدث حتول جذري يف التفكري والتخطيط على مستوى أورواب ،حيث رأوا أمهية
إتقان الغزو الفكري لبالد املسلمني ،ألن سياسة احلديد والنار حتطمت أمام إرادة
الشعوب اإلسالمية يف املشرق واملغرب.1
 السلطان أبو العباس أمحد املنصور ابهلل الذهيب:
ولد أبو العباس أمحد املنصور ابهلل بفاس سنة  956ه  1549 /م .أبوه حممد
املهدي ،وأمه بربرية األصل هلا أوقاف مبراكش معروفة لدى املغاربة.2
درس يف مراكز علمية عديدة ومن أهم هذه املراكز":فاس ،ومراكش بتاروددانت"..
ودرس علوم اللغة واألدب والتاريخ والرتاجم والفقه واحلديث واملنطق والبالغة والفلك
والريضيات واألصول والتفسري.3
إدارته للدولة:
استمر على منهج أخيه يف بناء املؤسسات واقتناء ما وصلت إليه الكشوفات العلمية
وتطوير اإلدارة والقضاء واجليش ،وترتيب وتنظيم األقاليم التابعة للدولة.
وكان أمحد املنصور يتابع وزراءه وكبار موظفيه وحياسبهم على عدم احملافظة على
أوقات العمل الرمسية أو التأخري يف الرد على املراسالت اإلدارية والسياسية .وأحدث
حروفاً برموز خاصة لكتابة املراسالت السرية حىت ال يعرف فحواها إذا وقعت يف يد
عدو ،وهذا يدل على اهتمامه الشخصي جبهاز األمن واالستخبارات اليت ُحتمى به
الدولة من األخطار الداخلية واخلارجية .واهتم ابجلهاز القضائي ،وفصل السلطة
 1املصدر نفسه ،ص.497 :
 2املصدر نفسه ،ص.497 :
 3اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.498 :
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القضائية عن السلطة التنفيذية َتاماً ،ومنع السلطة التنفيذية من التدخل يف السلطة
القضائية.
وقد قارن مؤرخ فرنسي بني القضاء األورويب والقضاء املغريب يف عهد السعديني
فقال :يف الوقت الذي كانت أورواب يف العصر السعدي حيتفظ امللوك فيها وحدهم
حبق احلكم يف عدد من القضاي ،فإن امللوك السعديني ال ينظرون إال يف القضاي
املرفوعة ضد رجال السلطة ،وهذا ما كان يدعى بقضاء املظامل.1
وترأس أمحد املنصور جملس املظامل وجعله يف جامع القصبة يف مراكش ،جبوار قصره،
وشك ل جلنة تراقب جمرى القضاء يف األقاليم ويهتم مبطالعة ودراسة تقاريرهم بعناية
واهتم بضبط اإلدارة وإحكام دولته وإقامة العدل على رعايه.
وعمل على إقامة حمطات يف أرجاء البالد حيرسها جنود مقيمون ال يبعد بعضهم عن
بعض إال مبسافة عشرين كيلومرتاً ،حبيث يستطيع املسافرون والقوافل أن َتر عرب
القرى والبوادي أبمن وسالم.
وطور عمل املؤسسات االستشارية وأوجد جملس الديوان أو جملس املالء
واختصاصاته سياسية وقضائية وعسكرية ،وهو أعلى مرجع قانوين للبالد ،إال أنه ال
يستطيع أن يتجاوز أحكام السلطة القضائية ،ولو كانت ضد اجمللس كله أو بعض
رجاله ،وكان جملس الديوان من املرونة وسعة األفق حبيث يسمح بدخول املختصني
أو ممثلي املدن واملراكز القروية عندما يقتضي األمر استشارات على نطاق شعيب
واسع.2
وطور السلطان أمحد املنصور جيش دولته واقتدى ابلنظام العثماين يف التسليح
والرتب واللباس ،واهتم إبسناد القيادات ملن أظهر كفاءة عسكرية عالية وأثبتت
السفياين قائد
األيم أنه أهل لذلك ،ومن أهم هذه القيادات :إبراهيم بن حممد ُ
 1املصدر نفسه ،ص.499 :
 2وادي املخازن ،ص.43 ،42 :
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اجلبه ة األمامية يف وادي املخازن ،وأمحد بن بركة ،وأمحد احلداد العمري املعقلي.
ودعم جيشه ابلوحدات الطبية من جراحني وغريهم ،وأقام مستشفيات متنقلة ميدانية
ّ

تستقبل اجلرحى واملرضى يف احلروب واهتم بتأهيل التقنيني املتخصصني يف جيشه،
وقام السعديون ببناء دار العدة لصناعة املدافع واهتموا بتطوير األسطول ،خصوصا
يف ميناءي العرائش وسال.1
وامت ّد نفوذ الدولة السعدية حنو اجلنوب ،وضم بالد السودان الغريب إىل نفوذه،
ودخل لعبة املوازانت الدولية بني اإلسبان واإلجنليز واألتراك ،وظهرت منه مواهب
سياسية متميزة واستطاع أن حيقق األمن واالزدهار والرفاه واخلصب لبالده.2

 اهنيار الدولة السعدية:
بعد وفاة أمحد املنصور الذهيب يف عام  1012ه  1603 /م دخل املغرب يف حالة
من الضعف والتفكك آل به األمر إىل سقوط الدولة السعدية ،وقد كان لذلك
السقوط عدة عوامل منها:
الصراع املرير على كرسي احلكم بني أبناء األسرة السعدية من األسباب القوية اليت
عجلت بنهاية األسرة سريعاً واهنيارها.
ّ

ساهم ذلك الصراع يف قيام الثورات واحلركات االنفصالية واإلمارات املستقلة عن

احلكومة املركزية يف املغرب األقصى ،وانشغل األمراء السعديون ابلصراع فيما بينهم
عن أحوال الرعية والعدو اخلارجي.
دخلت الواليت واإلمارات املنفصلة يف نزاع عسكري فيما بينها من أجل احلدود
والتوسع ،كل إمارة على حساب األخرى ،ومل تكن هذه اإلمارات يف وائم فيما
بينها.
ظهور إمارة قوية بقيادة األسرة العلوية الشريفة أخذت تسعى لتوحيد املغرب.
 1اتريخ عصر النهضة ،د .نور الدين حسام ،ص.458 ،457 ،456 :
 2اتريخ عصر النهضة ،د .نور الدين حسام ،ص.458 ،457 ،456 :
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توىل الزعامة السعدية أبو العباس أمحد ،وكانت قد وصلت الدولة يف عهده إىل
حالة من الرتدي والضعف واالهنيار ،حيث ال يزال طفالً صغرياً وكان أخواله من
العرب الشباانت هلم تطلع للوصول للحكم .انتهى األمر أبن قامت قبيلة الشباانت
بقتل السلطان السعدي آخر السالطني السعديني عام  1069ه  1658 /م وأزالوا
هنائياً معامل األسرة السعدية ملقتل أيب العباس ،واستيالء عرب الشباانت على مقاليد
األمور يف البالد ،وابيعوا إبراهيم عبد الكرمي زعيم القبيلة .وكان من الطبيعي أن
تسقط تلك القبيلة ،ألهنا مل َتلك القوة القيادية حبيث تتصدر العمل السياسي يف
هذه املرحلة احلامسة واملليئة ابلصراع والتمزق على الساحة الداخلية واخلارجية،
وسقطت تلك القبيلة أمام زحف األشراف العلويني الذين أصبحوا حمل ثقة الشعب
املغريب يف عام  1075ه  1412 /م وتولوا مقاليد املغرب ودخلوا مراكش ،وال تزال
أسرة األشراف العلويني يف حكم البالد إىل يومنا هذا.1
 4الدولة اِلفصية يف تونس وليبيا:
النشأة:

اختلف علماء التاريخ يف نسب أمراء بين حفص ،فمنهم من أرجعهم إىل عمر بن
اخلطاب كابن خنيل الذي يعترب أول كاتب لديوان الدولة احلفصية .2ومنهم من
أرجعهم إىل قبيلة هنتاتة ،اليت تعترب من أهم قبائل املصامدة على وجه اخلصوص،
ومن أكرب قبائل الرببر يف املغرب على وجه العموم.
وموطنها جببال «درن» القريبة ملراكش ويعترب أبو حفص من زعماء املصامدة وله
مكانة ونفوذ بني قبائل املصامدة وهو من خواص ابن تومرت وآمن بدعوته وبذل
قصارى جهده يف مناصرته ،وكان أييت بعد عبد املؤمن يف املنزلة عند املوحدين من
 1اريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.501 :
 2اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.507 :
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غري منازع ،ويشرتك معه يف األلقاب الرائسية ،فبينما كان ابن تومرت ما يسمى
ابإلمام وعبد املؤمن بن علي ابخلليفة كان يسمى هو ابلشيخ ،1وبلغ من احرتام عبد
املؤمن له وحسن تقديره إيه أن كان أيخد برأيه يف كل مشاكل احلكم ،وأكرم أوالده
من بعده وأسند هلم املناصب واإلمارة يف األندلس وأفريقية.
وعندما توىل اخلالفة املوحدية الناصر بن املنصور أسند إىل أيب حممد عبد الواحد بن
أيب حفص اهلنتايت أمر أفريقية وأعطاه مطلق التصرف يف إدارهتا كي يستطيع القيام
أبعبائها ويقضي على الفنت والثورات املستمرة هناك بزعامة بين غانية وأحالفهم من
العرب .وكان من شروط أيب حممد احلفصي على اخلليفة املوحدي أن يقيم ثالث
سنني ريثما ترتتب األحوال وتنقطع أطماع بين غانية عنها ،وأن حيكمه الناصر فيمن
يبقيه معه من اجلند ويرضاه من أهل الكفاية ،وأن ال يتعقب أمره يف والية وال عزل،
فقبل الناصر شروطه ،ومن هنا ورث امللوك احلفصيون سلطنة تونس وأفريقية ،2ويعترب
االنفصال الرمسي عن الدولة املوحدية ابلنسبة للحفصيني على يد أيب زكري عبد
الواحد احلفصي سنة  626ه  1229 /م.
وكانت هناك عدة أسباب شجعت األمري أاب زكري بن عبد الواحد احلفصي على
االنفصال عنها:
اهنيار دولة عبد املؤمن يف املغرب واألندلس عقب اهلزمية اليت حاقت جبيوشها يف
موقعة العقاب سنة  1212م.
رفض اخلليفة املوحدي إدريس املأمون يف عام  626ه  1229 /م لتعاليم ابن
تومرت مث أزال امسه من السكة واخلطبة.
قتل اخلليفة املوحدي إدريس أشياخ املوحدين الذين عارضوا سياسته ومعظمهم من
هنتاتة ،قبيلة احلفصيني.
 1املصدر نفسه ،ص.507 :
 2دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس للعبادي ،ص.121 :
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فاستغل أبو زكري عبد الواحد املوقف املتأزم ورفض مبايعة اخلليفة إدريس املأمون،
واختذ األسباب املذكورة ذريعة للخروج عن طاعة عبد املؤمن واالستقالل بواليته،
واعترب نفسه أحق مبرياث فكر وعقائد وأهداف حركة ابن تومرت ،ولذلك حرص
احلفصيون منذ إعالهنم لالنفصال عن التمسك بتعاليم ابن تومرت ،وذكروا امسه يف
اخلطبة والسكة ،كما طبقوا رسوم املوحدين وامسهم وتقاليدهم على دولتهم الناشئة
وإن كانت الظروف اقتضت تعديل بعض القضاي حبكم تغري الزمان واملكان.1
واستطاع أبو زكري بن عبد الواحد أن يشكل إمارة يف تونس وقضى على البقية
الباقية من بين غانية ،واستوىل على قسطنطينة وجباية ودخل تلمسان ،وأتته بيعة أهل
طنجة وسبتة وسلجماسة ،كما أتته بيعة بين مرين عندما كانوا يقاتلون املوحدين يف
املغرب األقصى وكانت مناورة سياسية دلت على دهاء ومكر زعماء املرينيني.2
ودعا له عدد من والة األندلس وابيعه أهل شرق األندلس و إشبيلية واملرية واىل
األمري أيب زكري عبد الواحد ،وجه أمري بلنسية وفداً برائسة ابن األابر يستصرخه
لنجدة أهل بلنسية فقام ابن األابر القضاعي بني يدي أمري احلفصيني منشداً

قصيدته السينية الفريدة اليت قال عنها املقري أهنا فضحت من ابراها وكبا دوهنا من
جارها  ،3وهي:
أدرك خبيلك خيل هللا أندلساً
إن السيل إىل منجاهتا درسا
وهب هلا من عزيز النصر ما التمست
فلم يزل منك عز النصر ُملتمسا

 1دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ،د .أمحد العبادي ،ص.121 :
 2اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين للصاليب ،ص.508 :
 3املوسوعة العامة لتاريخ األندلس واملغرب (.)20 /3
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وحاشى مما تعانيه ُحشاشتها
فطاملا ذاقت البلوى صباح مسا
ي للجزيرة أصبح أهلها جزرا
للحاداثت وأمسى جدها تعسا
يف كل شارقة إملام ابئقة
يعود مأَتها عند العدا عرسا
وكل غاربة إجحاف انئبة
تثين األمان حذراً والسرور أسى
تقاسم الروم ال انلت مقامسهم
إال عقائلها احملجوبة األنسا
ويف بلنسية منها وقرطبة
ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا
مدائن حلها األشراك مبتسماً
جذالن وارحتل اإلميان مبتئسا
وصريهتا العوادي العائثات هبا
يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا
فمن دساكر كانت دوهنا حرساً
ومن كنائس كانت قبلها كنسا
ي للمساجد عادت للعدى بيعا
وللنداء غدا أثناءها جرسا
هلفي عليها إىل اسرتجاع فائتها
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مدارسا للمثاين أصبحت ُد ُرسا
وأربُعاً مننمت أيدى الربيع هلا

ما شئت من خلع موشية وُكسا
كانت حدائق لألحداق مونقة
فصوح النصر من ادواحها وعسى
ّ
وحال ما حوهلا من منظر عجب
يستجلس الركب أو يسرتكب اجللسا
سرعان ما عاش جيش الكفر واحراب
غيث الداب يف مغانيها اليت كسبا

وابتز بزهتا مما حتيفها
حتيف األسد الضاري ملا افرتسا
فأين عيش جنيناه هبا خضراً
وأين عصر جليناه هبا سلسا
حما حماسنها طاغ أتيح هلا
ورج أرجاءها ملا أحاط هبا

ما انم عن هضمها حيناً وال نعسا

فغادر الشم أعالها ُخنسا
خال له اجلو فامتدت يداه إىل
إدراك ما مل تطأ رجاله خمتلسا
وأكثر الزعم ابلتثليث منفرداً
ولو رأى راية التوحيد ما نبسا
صل حباهلا أيها املوىل الرحيم فما
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إىل أن قال:

أبقى املراس هلا حبالً وال مرسا
طهر بالدك منهم إهنم جنس
ِّ
وال طهارة ما مل تغسل النجسا
وأوطئ الفيلق اجلرار أرضهم
حىت يطأطئ رأساً كل من رأسا
وانصر عبداً أبقصى شرقها شرقت
عيوهنم أدمعاً هتمي زكاً وخسا
هم شيعة األمر وهي الدار قد هنكت

داءً ما مل تباشر حسمه انتكسا
فامأل هنئاً لك التأييد ساحتها
جرداً سالهب أو خطيئة دعسا

واضرب هلا موعداً ابلفتح ترقبه
1
لعل يوم األعادي قد أتى وعسى
ولقد لّب السلطان احلفصي النداء وأرسل السفن احململة ابلعدة والعتاد والرجال واملؤن
إىل املدينة احملاصرة ،إال أن تلك اإلغاثة مل تفد أهل بلنسية بسبب احلصار احملكم من
قبل النصارى مما جعل أهايل املدينة يضطرون إىل التسليم واخلضوع للمعتدين
النصارى احلاقدين.2

 1املوسوعة العامة لتاريخ املغرب (.)122 120 /3
 2املصدر نفسه (.)122 /3
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وفتح أبو زكري أبواب أفريقية للهجرة األندلسية وبلغ التأثري األندلسي يف الدولة
احلفصية ذروته يف عهد أيب عبد هللا املستنصر خليفة أيب زكري حيىي ،وكان أعظم
حكام دولة احلفصيني وكان بالطه يزخر أبهل األندلس الذين هاجروا إىل جواره.
لقد كانت مناورة أيب زكري عبد الواحد السياسية حققت أهدافها حيث استطاع أن
ميكن لبين حفص احلكم يف أفريقية وتوسع نفوذه من أحواز طرابلس شرقاً إىل مدينة
اجلزائر غرابً ،وبدا كأنه سيعيد الوحدة إىل أقطار املغرب.1
 والية العهد:

سلك احلفصيون يف والية العهد مسلك تعيني األفراد من األسرة احلاكمة .ويف عام
 633ه  1235 /م عني األمري أبو زكري ابنه على والية جباية وحول له معظم
الصالحيات يف سائر أعماهلا.
وَتيز أبو حيىي حبسن الكفاءة وسعة العلم وكثرة الورع وحب العدل ،وجعل أهل
مشورته وخاصته من أهل العلم والتقوى والدين والرأي السديد.
وكانت وصية أيب زكري البنه مليئة ابلنصح واإلرشاد ومما جعل ويف وصيته قبل موته
يف عام  647ه  1249 /م:
احملافظة على إقامة شعائر اإلسالم يف اتباع أوامر هللا واجتناب نواهيه.
تفقده للجيش وحسن معاملته ألفراده حسب درجاهتم ،فال يلحق السفيه ابلكبري،
فيجرئ السفيه عليه ،ويفسد نية الكبري ،فيكون إحسانه مفسدة له يف كال الوجهني.
أوصاه األمري بعدم اجلزع عند حدوث امللمات ،ألن اجلزع يؤدي إىل القلق
واالضطراب ،وابلتايل إىل الفشل يف معاجلة األمور ،لذا عليه أن يعاجلها ابلصرب
واالتزان مع استشارة النبهاء ،وذوي التجارب من قادة اجليش.

 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.510 :
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أن حيسن اختيار مستشاريه ،ممن اتصفوا بصدق القول واإلخالص يف العمل ،وأن
ال يقتصر يف استشارهتم على أحد منهم دون اآلخر ،بل أيخذ آبرائهم مجعيّاً ،فإن
تعداد اآلراء هداية ملعرفة الصواب.
عليه أن يتفقد أحوال رعيته ،ويراقب العمال والوالة يف أعماهلم ،ويبحث عن سرية
القضاة وعن أحكامهم ومهما دعي للكشف عن ملمة فليكشفها ،وال يراع من
حكمه أحداً إذا زاغ عن الصواب ،وال يقتصر على شخص واحد فقط يف رفع
مسائل وحوائج املتظلمني من أبناء رعيته.
أوصاه ابلتواضع والصفح عن اهلفوات ،ألهنما أجنح الطرق يف معاجلة األمور.

أن يعاقب بشدة كل مفسد عابث يف طرقات املسلمني وأمواهلم ،متماد يف غيِّه يف

فساد صالحهم وأحواهلم ومثل هذا ليس له إال السيف.

أما احلسود فعليه أن ال يقيل عثرته ،ألن يف إقالته ما يشجعه على القول والقول
يدفعه إىل العمل ،ووابل عمله يضر غريه ،فليحسم داءه قبل انتشاره وبتدارك أمره
قبل إظهاره.
عليه أن يزهد يف الدنيا ،فال ينشغل بلهوها وزينتها بل يعمل األعمال احلميدة
املشكورة اليت ختلد ذكراه يف الدنيا وينال هبا مرضاة هللا يف اآلخرة.1
وبعد موت أيب زكري توىل زعامة احلفصيني ابنه أبو عبد هللا حممد الذي تسمى
ابملستنصر ابهلل الذي أعلن نفسه أمري املؤمنني بعد سقوط بغداد بيد التتار عام
 656ه وكان إعالنه كأمري املؤمنني للمسلمني  657ه  1259 /م وابيعه شريف
مكة ابخلالفة.2

 1اتريخ الدول البن خلدون (.)408 406 /1
 2دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس للعبادي ،ص.123 :
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وحاول احلفصيُّون أن يستندوا إىل األسس الشرعية الالزمة يف ابب اخلالفة كاألصل
العريب ،والنسب النبوي ،إىل جانب قرابتهم للموحدين ،فزعموا أهنم من ساللة عمر
بن اخلطاب ،1وعمر رضي هللا عنه كما تعلم من أشراف قريش وكانت إليه السفارة
يف اجلاهلية ،وقد تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم ابنته حفصة ،فاحلفصيون حبكم
هذا األصل القرشي ،وهذا النسب النبوي ،وحبكم قرابتهم للموحدين ،وجدوا يف
أنفسهم الشرعية الكافية ألن يرثوا خالفة املوحدين املنهارة .2وحرص احلفصيون على
االعتزاز هبذا األصل ،وإعالنه يف كل حفل ومناسبة وتبارت أقالم كتاهبم وقصائد
شعرائهم إبطالق اسم الدولة العمرية أو الفاروقية على الدولة احلفصية ،وذكر نسبهم
الذي يرجع إىل عمر الفاروق كما يقولون ،فهذا ابن خلدون ميدحهم يقول:
قوم أبو حفص أب هلم

3

وما أدراك والفاروق هو أول
ودعم موقف احلفصيني يف إعالن اخلالفة سقوط بغداد بيد املغول واعرتاف شريف
مكة وأهل احلجاز ابخلالفة احلفصية ،وسارع ملك غرانطة ابن األمحر مببايعة
احلفصيني وكذلك املرينيني يف املغرب األقصى بقول السالوي الناصري :وملا بلغ بنو
مرين ابملغرب وغلبوا على الكثري من ضواحيه ،كانوا يدعون إىل أيب زكري احلفصي
اتليفاً ألهل املغرب ،واستجالابً ملرضاهتم وإتياانً هلم من انحية أهوائهم ،إذ كانت
صبغة الدعوة املوحدية قد رسخت يف قلوهبم ،4واعرتف بنو زين يف تلمسان يف
املغرب األوسط هبذه اخلالفة.

 1اتريخ املرابطني واملوحدين ،ص.512 :
 2دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ،ص.512 :
 3مصدر السابق.
 4السالوي ،االستقصا ( )29 28/3نقال عن العبادي دراسات يف اتريخ املغرب واألنداس.
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وبذلك ظهرت خالفة قوية يف الشمال األفريقي عاصمتها تونس ،وبسطت نفوذها
يف بالد األندلس واملغرب واحلجاز ،وشعر حكام مصر خبطورة أهداف اخلالفة
احلفصية وكانت السياسة املغربية يف عهد املماليك هتدف إىل مد سلطاهنا على
احلجاز ألسباب دينية واقتصادية وسياسية .ومن أهم تلك األهداف :السيطرة على
البحر األمحر وجتارته ،فجميع احلكام الذين حكموا مصر واستقلوا هبا كالطولونيني
واإلخشيديني والفاطميني "العبيديني" قد حرصوا على مد سلطاهنم على احلجاز مث
جاء األيوبيون واملماليك والعثمانيون ،فساروا على نفس هذه السياسة لدرجة أهنم
لقبوا أنفسهم بلقب "خدام احلرمني".1
وكان حيكم مصر يف تلك الفرتة ( 676 658ه ) السلطان الظاهر بيربس وكان من
أقوى السالطني الذين حكموا مصر ،واستطاع أن يهزم املغول عند احلدود العراقية،
وعلى الصليبيني يف الشام حىت صارت سريته مضرابً لألمثال ،ورأى السلطان بيربس
أن سياسة الدولة احلفصية تتعارض مع أهداف دولته هلذا عمد إىل إحياء اخلالفة
العباسية يف القاهرة سنة  659ه  1261 /م ،فأتى أبمري من أمراء العباسيني
الفارين من املغول وابيعه ابخلالفة يف احتفال كبري ابلقاهرة ،ولقبه ابملستنصر ابهلل
وقام اخلليفة اجلديد وقلد السلطان بيربس حكم مصر والشام واحلجاز ،وما يغزوه من
بالد األعداء .وهبذا العمل كسب بيربس نفوذاً أدبياً وروحياً وسياسياً ووجه ضربة

موجعة للدولة احلفصية ،وشرع بيربس بعدة إصالحات ابحلرم النبوي الشريف وأرسل
كسوة الكعبة وأرسل الصدقات والشموع والزيت والطيب...اخل .مث أدى بيربس
فريضة احلج وظهر منه خشوع وكرم متميز وأزال أنصار احلفصيني ،وأمر ابلدعاء
للخليفة العباسي على منابر احلجاز بدالً من اخلليفة احلفصي ،ووضع مندوابً اتبعاً له

 1دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ،ص.127 :
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جبانب شريف مكة ،إال أن بعد مضي وقت قصري ،ضعف نفوذ كل من اخلالفتني
وصار سلطاهنا يف املنطقة اليت تعيش فيها.1
واستطاع املستنصر ابهلل أبو عبد هللا حممد بن أيب زكري احلفصي أن يطور الدولة
وجيعلها مقصداً للعلماء واأل دابء وأن تتخذ مكانة رفيعة على املستوى الدويل يف
زمانه ،وجاءته سفارات من دول متعددة بعضها من السودان ،والبعض آخر من
أورواب ،واهتم بعاصمة الدولة وتطور العمران وازدهرت األحوال العامة يف أيمه
وأصبحت أعز أيم الدولة احلفصية.
وتعرضت الدولة احلفصية هلجمات نصرانية مهجية يقيودها لويس التاسع ملك فرنسا
يف سنة 668ه 1270 /م أي بعد عشرين سنة من غزوته اخلائبة ملصر ،إال أهنا
أخفقت بسبب الوابء الذي عصف هبا وعصف حبياة امللك نفسه.2
مات املستنصر املوحدي عام (675ه 1277 /م) وبعد انقضاء القرن السابع
اهلجري ،ضعف أمرها وتوقف الدعاء هلا يف املغرب واألندلس ،مث مل تلبس أن خنرهتا
وأضعفتها احلروب األهلية ،واستقلت جباية عن تونس وانتهز بنو مرين هذه الفرصة،
وأخذوا يتدخلون يف شؤون الدولة احلفصية واستولوا على تونس عدة مرات.3
وأصبح الشمال األفريقي يف دوامة الصراع واستطاع احلفصيون أن يعودوا إىل حكم
أفريقيا ،لدى انسحاب املرينيني وبزغت مرحلة جديدة من االستقرار النسيب يف والية
أيب العباس أمحد املعروف ابملستنصر 722ه 1370 /م 796ه 1394 /م
واستطاع أن يص ّد هجوماً من النصارى على املهدية سنة 792ه 1390/م فهزموهم
واستعادت الدولة احلفصية شيئاً من هيبتها وَتكن إبنه أبو فارس من اإلستيالء على
تلمسان ،وضم بعض اإلمارات اليت إستقلت يف حياة أبيه 803ه 1400 /م وعلى
 1دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ،ص.127 :
 2اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص. 514 :
 3دراسات يف اتريخ املغرب ،ص.129 :
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بسكرة سنة 805ه 1402 /م مث جنح يف االستيالء على مدينة اجلزائر سنة 813ه
1410 /م ،ويف عهد أيب فارس قدمت السفارات إىل تونس من مجيع األحناء
ختطب مودته وتطلب مصاحلته خاصة ومنها سفارة من غرانطة وفاس ومصر ،وتويف
أبو فارس سنة 838ه 1434/م ،وخلفه ابنه األصغر املستنصر فحكم  14شهر
ومات ،ويف عهد أخيه أيب عمر وعثمان اشتعلت انر الفتنة بسبب أطماع أبناء
عمومته ابلسلطان ،إال أن أاب عمر استطاع أن يقضي على هذه الثورات سنة
850ه 1446 /م ويهزم عمه أاب احلسن.1
وتقدمت تونس يف جمال احلضارة يف عهده وشكلت عالقات ومعاهدات جتارية مع
فرنسا وسالطني مصر واألندلس ،مث َتزقت وحدة احلفصيني بعد وفاته وهاجم
اإلسبان سواحل تونس ،وتبدلت احلال حىت أصبحت حال احلفصيني يرثى هلا ،وعرب
أبو حممد احلفصي عن احلال اليت وصلت إليها يف بيت شعر قال فيه:
وكنا أسوداً والرجال هتابنا
فجاء زمان فيه خنشى األرانبا
وكان هذا األمري قد حتالف مع اإلسبان واثر عليه ابنه ،فقبض عليه ومسل عينه
وخلعه من منصبه ،مث قام اإلسبان مبذحبة يف تونس سنة 941ه 1534 /م فكانت
هناية احلفصيني ،وبدأ الصراع عليها بني العثمانيني واالسبان واستطاع العثمانيون أن
يتغلبوا على اإلسبان ولذلك دخلت تونس يف حكم الدولة العثمانية اإلسالمية عام
976ه 1568 /م.
وذكر الدكتور عبادة كحيلة أن األمر خلص للعثمانيني عام 981ه 1573 /م.
 طرابلس والدولة اِلفصية:
 1املغرب الكبري (. )879 / 2
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 اختذ بنو حفص تونس مركزاً لسلطاهنم وأرسلوا األمراء إىل طرابلس ،ومن أمرائهم

على طرابلس أبو عبد الرمحن يعقوب اهلرغي ،وعبد هللا بن إبراهيم بن جامع،
وحممد بن عيسى اهلنتايت ،ويوسف بن طاهر الريبوعي ،وقد حاول األول
االستقالل بطرابلس ولكنه مل ينجح ،واثر أعيان طرابلس ضده فقبضوا عليه

وقتلوه ،ومل تظهر حركات انفصالية يف عهد الوايل الثاين ،أما الوايل الثالث فقد
انفصل بطرابلس عن أمراء بين حفص يف أثناء إمارة أيب عبد هللا حممد (647
665م) فعاد يعلن والءه إليه وتبعيته إلمارته ،وجاء يوسف بن طاهر الريبوعي
فأعلن استقالله التام عن احلفصيني واستبد ابألمر.
 لقد كانت حركة انفصال املدن عن الدولة احلفصية كثرية وكانت الثورات متصلة
من أمري ض د أمري ،وكان ذلك مما سبب الضعف والوهن لألسرة احلفصية
احلاكمة ،ويف مطلع القرن الثامن اهلجري كان اإلضطراب قد بلغ أشده ،وكان
زكري بن أمحد اللحياين أحد أمراء بين حفص قد عاد حديثاً من احلج إىل
طرابلس ،فاجتمع الناس حوله وإختاروه أمرياً هلم سنة 711ه ورأى اضطراب

األحوال بتونس فعقد العزم على غزوها واحتل تونس مث سار شرقاً حىت وصل
إىل برقة مث رجع إىل طرابلس.1
وأصبحت طرابلس عاصمة النشاط السياسي أبفريقيا حوايل ست سنوات ،مث
ا هنزمت هذه احلركة أمام القوات اليت قادها حيىي أبو بكر سنة 818ه الذي استطاع
أن حيرر تونس ،ولكنه فشل يف ضم طرابلس بل ظل أمراء طرابلس يهددون تونس
من حني إىل آخر.2
 طرابلس بني بين اثبت وبين مكي وبين حفص:
 1اتريخ الفتح العريب الطاهر الزاوي ،ص.342 :
 2اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.516 :
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بنو اثبت عرب وشاحيون من بين سليم ،آل إليهم حكم طرابلس من سنة
724ه ،وظلوا حيكموهنا بدون استقرار حىت قبيل غزو اإلسبان هلا.1
ومن والة بين اثبت:
اثبت بن حممد (األول) 724ه .
حممد بن اثبت 730ه .
غزا جزيرة جربة وضمها إىل طرابلس واستعادها بنو حفص سنة 748ه .2
اثبت حممد بن اثبت الثاين 750ه
استطاع جتار جنوى أن خيدعوا الطرابلسيني وحيتلوا املدينة يف عام 755ه،
وهرب اثبت من املدينة وحيل بني األهايل وبني أسباب الدفاع ،وغلبوا على
أمرهم فملكوا البالد وهنبوا األموال وَتلكوا املتاع ،وأسروا الرجال وسبوا النساء،
ونقلوا كل ما استطاعوا إىل جنوى فتدخل بنو مكي -وهم من الرببر ،ونسبهم
من لواته -بزعامة أمحد بن مكي ،وكان حاكماً لقابس وتفاوض مع اجلنويني
وطلبوا أن يدفع هلم مخسني ألف مثقال من الذهب العني ،فقبل ،وأرسل إىل
السلطان أيب عنان يف تونس يستنهض مهته يف دفع املبلغ ،فلم يتفاعل ،فأخرج
ما عنده ووقف معه أهل قابس واجلريد ومت دفع املبلغ وحرر بذلك طرابلس بعد
أن مكث اجلنويني فيها حوايل مخسة أشهر.
وقد أرسل إليه سلطان احلفصيني أبو عنان املال الذي دفعه فاعتذر عن أخذه،
وإهنا لشهامة وخنوة ورجولة وموقف يدل على محيته اإلسالمية القوية وعاطفته
اجلياشة حنو إخوانه يف العقيدة.3

 1املصدر نفسه ،ص.516 :
 2املصدر نفسه ،ص. 516 :
 3اتريخ الفتح العريب يف ليبيا ،ص. 352 :
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وبعد هذا املوقف الشهم النبيل رأى السلطان أبو عنان أن يعقد ألمحد بن مكي
على طرابلس فتوالها وجعلها دار إمارته وبقي أمرياً عليها إىل أن تويف عام

766ه .

وتوىل ابنه عبد الرمحن والية طرابلس بعد وفاة أبيه فكان سىيء املعاملة عاجز
الرأي مستبداً يف األمر كرهه الناس وسئموا حكمه.
واستطاع أبو بكر بن اثبت أن حيتل طرابلس أبسطول جاء به من مصر ،فوقف
األهايل معه من أجل التخلص من والية عبد الرمحن بن مكي ،وعمل أبو بكر
بن اثبت على حتسني عالقته مع بين حفص واعرتف هلم ابلوالء.1
وبعد وفاة أيب بكر بن حممد سنة 792ه وىل طرابلس ابن أخيه علي بن عمران
بن حممد بن اثبت واستطاع أن ينفصل عن احلفصيني وتعرض حلصار عنيف
إستمر ملدة سنة ،إال أنه قاوم ذلك واستطاع احلفصيون أن يدعموا ابن عمه
حيىي بن أيب بكر واستطاعوا أن ميلكوا طرابلس وأسندوا واليتها إىل حيىي بن أيب
وعني عليها رجالً من قبله يثق فيه،
بكر ولكن رأى األمري احلفصي أن يعزله ّ

2

وأصبحت طرابلس اتبعة له وانقرض حكم بين اثبت يف طرابلس وإمارهتم عليها
بعد أن حكموها حنو  79سنة .3
وتوىل املنصور حممد بن عبد العزيز بن أيب العباس والية طرابلس عام 803ه

واستمر يف احلكم إىل وفاته عام 833ه .
مث توىل والية طرابلس عبد الواحد بن حفص وقبل الشروع يف عمله اشرتط
لقبوهلا شروطاً:
 1املصدر السابق  ،ص. 353 :
 2املصدر نفسه.
 3املصدر السابق نفسه ،ص.346 :
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أن يبقى واليها على البالد وال يعزل حىت يعيد البالد إىل جمدها التجاري
ونشاطها الثقايف .
يستقل ابإلدارة وال يرد أمره يف شيء .
أن
ّ
أن يتخذ من اجلند لنفسه ما يريد .
وافق األمري عبد العزيز احلفصي على تلك الشروط وظهر من عبد الواحد بن
حفص حزماً ورأيً وإرادة ونشر العدل ومنع الظلم واستتب األمن واطمأن الناس

على أمواهلم وأرواحهم ونعمت البالد ابخلريات واتسعت التجارات وكثرت
األموال ،وبقي والياً إىل أن تويف عام 858ه وكانت مدة حكمه  25سنة،
كانت أيم رغد وهناء على أهل طرابلس.1

ويرى الشيخ الطاهر الزاوي أبن طرابلس منذ أن توالها عبد الواحد بن حفص
سنة 833ه إىل أن احتلها اإلسبان سنة 916ه كانت يف رخاء مستمر وأمن
شامل ،واستطاع األهايل أن جيمعوا ثروة هائلة كانت مضرب املثل يف الشمال
األفريقي ،وانغمس أهلها يف متع احلياة ووقعوا يف الرتف الذي أفسد عزائمهم
وأخالقهم ووضعت روح اجلهاد والكفاح والنضال يف نفوسهم ،فطمع هبم
األعداء من النصارى وتكالبوا عليهم.2
وحانت الفرصة لإلسبان فجهزوا مائة وعشرين قطعة حبرية انضمت إليها سفن
أخرى من مالطة ،وشحنت خبمسة عشر ألف جندي من اإلسبان ،وثالثة
آالف من اإليطاليني واملالطيني ويف  8من ربيع سنة 916ه حتركت قواهتم حنو
طرابلس ووصلت أساطيلهم ليلة الثامن عشر من ربيع اآلخر سنة 916ه ،
اخلامس والعشرين من يوليو سنة 1510م وبدأ القتال بني النصارى اإلسبان
والطليان واملالطيني وبني أهايل طرابلس ،ومل تكن القوات متكافئة وسقطت
 1اتريخ الفتح العريب يف ليبيا ،ص. 359 ، 357 :
 2املصدر نفسه ،ص. 360 :
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املدينة يف يد األعداء ،فهتكت األعراض وسبيت النساء وقتل الرجال وديست
املقدسات ،واستمر اإلفساد اإلسباين يف البالد ما يقرب من عشرين سنة ومل
يستطيعوا أن يتجاوزوا فيها أسوار املدينة ،مث سلمت طرابلس إىل فرسان القديس
يوحنا يف عام 942ه 1535م .
واستمر فرسان القديس يوحنا حىت عام 958ه 1551 /م حيث استطاع
األبطال العثمانيون السنيون أن حيكموا احلصارِّ ،
وحيرروا أسر مدينتنا احلبيبة من
قبضة فرسان القديس يوحنا. 1

 أسباب سقوط الدولة اِلفصية:

تبين
إعتمادها للمنهج املنحرف الذي نظر له ابن تومرت ،وحرصها على ِّ
عقائده الفاسدة بعد أن انكشف زيف العقيدة التومرتية ومنهجه البدعي لكثري
من أهايل الشمال األفريقي فأصبح الوالء ضعيفاً للفكر التومريت حىت عند أمراء
الدولة الذين استخدموا تبين منهج ابن تومرت كمناورة سياسية من أجل القضاء
على بقاي دولة املوحدين.
الصراع الداخلي على احلكم بني أبناء البيت احلفصي ،وما ترتب على ذلك
من صراع عنيف وقتال دموي.
استقالل بعض املدن كإمارات مستقلة عن عاصمة احلفصيني ،فتضطر أحياانً
الدولة لتجنيد اجليوش وجتهيزها من أجل إخضاع املدن لسلطاهنا ،فيكلفها ذلك
الكثري من األموال والعتاد والرجال ،وأحياان تنهزم جيوش الدولة أمام مقاومة
املدن الضارية.

 1املصدر نفسه.
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استُهدفت مدن أفريقية من قبل اإلسبان النصارى واألوروبيني عموماً ،فعملوا
على تنصري الشمال األفريقي واالنتقام من املسلمني واستغالل خرياهتم وثرواهتم،
فدخلت الدولة يف صراع معهم انتهى ابلتحالف بني اإلسبان واحلفصيني.
ظهور قوى إسالمية سنية أصيلة متمثلة يف السلطة العثمانية واليت استطاعت
أن هتزم النصارى يف ميادين الرب وميادين البحر ،وكان دافع الدولة العثمانية يف
صراعها مع النصارى نصرة اإلسالم واملسلمني وحب اجلهاد يف سبيل رب
العباد.
تطلع أهايل الشمال األفريقي إىل قوة إسالمية سنية تقوم بتحريرهم من اإلسبان
ومن األمراء الذين حتالفوا معهم ومل حيرتموا مقدسات األمة وعقيدهتا ودينها،
فوجدوا يف العثمانيني بغيتهم فراسلوهم واتصلوا هبم وتعاونوا على الرب والتقوى
من أجل إعزاز اإلسالم واملسلمني ودحر النصارى الغاصبني.
كان سقوط دولة احلفصيني نتيجة طبيعية ملا آلت إليه من التنازع بني املسلمني
وعدم حرصهم على سالمة وحدة األمة وأهدافها العظمى.1
 5بنو عبد الواد "بنو زاين":
كان بنو زين والة للجزائر من قبل املوحدين ،وعندما ضعف أمر املوحدين
انفصلوا ابملغرب األوسط ،وجعلوا مدينة تلمسان عاصمة هلم ،وترجع أصوهلم
إىل قبائل زانتة الكربى وعرفوا يف كتب التاريخ ببين عبد الواد.2

 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.520 :
 2اتريخ قادة بالد املغرب (.)234 /2
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الرحل اليت تنتقل يف الصحراء الكربى
وكان بنو عبد الواد من أمراء القبائل ُ
خلف املاء والكأل واملراعي ،مث ساعدهتم الظروف واألحوال اليت مرت هبا املغرب
على االستقرار وتكوين دولة استمرت ما يقرب من ثالمثائة سنة تقريباً .وكان
استقرار قبائل عبد الواد يف سواحل املغرب األوسط ،واستطاعوا أن يفرضوا
أنفسهم ابلقوة على أهايل هذه البالد وأصبحوا فيما بعد سادة املغرب األوسط.
وانفصل زعيم بين عبد الواد يغمر اسن بن زين عن دولة املوحدين وأبقى الطاعة
الشكلية هلا إىل أن سقطت فعلياً ،وحكم زعيم بين عبد الواد ما يقارب
اخلمسني سنة " 633ه 1235 /م  681ه  1282 /م" ،كان يغمر اسن
يدرك صعوبة املوقف الذي أصبح فيه ،لكون دولته أصغر دويالت الشمال
األفريقي وأقلها قوة ،وأيقن ابخلطر القادم من املغرب األقصى بعد صعود جنم
قبائل بين مرين ،لذلك حتالف مع خلفاء املوحدين لكسر شوكة املرينيني ،إال أن
تلك األحالف مل تستمر وانتهت بوصول بين مرين إىل احلكم بعد إسقاطهم
للموحدين.
وأرادت الدولة املرينية أن أتمن حدودها الشرقية ودخلت يف صراع عنيف وقتال
مرير مع بين عبد الواد الذين هزموا يف عام  670ه  1271 /م أمام الضرابت
املرينية قرب وجدة ،مث حتركت القوات املرينية حنو تلمسان وضربت عليها حصاراً

استمر ملدة عام كامل ،مث رفع حىت تتفرغ الدولة املرينية لالستيالء على ما تبقى
من أقطار املغرب األقصى.1
وكان من سعد بين عبد الواد أن انشغل املرينيون ابجلهاد يف بالد األندلس،
وحتالف بنو عبد الواد مع بين األمحر ملا ساءت العالقة بني بين مرين وبين األمحر
 1املغرب يف اتريخ األندلس واملغرب ،ص.134 :
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بفعل العمل االستخبارايت النصراين اإلسباين ،وقام بنو عبد الواد ابهلجوم على
حدود الدولة املرينية ،فاضطر املرينيون أن يعودوا حلرب بين عبد الواد وأحلقوا هبم
هزائمهم يف عام  679ه  1280 /م.
وكان بنو عبد الواد جيدون يف الصحراء الواسعة مالذاً هلم عندما يشتد خطبهم
وتنكسر حشودهم وتنهزم قواهتم أمام املرينني  ،مث ينتظرون الوقت املناسب
والفرصة املالئمة ليعودوا إىل مدهنم يف املغرب األوسط.
كان بنو عبد الواد ينتهزون الفرص اليت حتدث بني أبناء البيت املريين فيناصرون
فريقاً على حساب آخر ،كما كانوا يدخلون يف أحالف ضد املرينيني مع
احلفصيني الذين رأوا يف بقاء بين عبد الواد درعاً حصيناً بينهم وبني بين مرين،

إال أن تلك احلالة مل تستمر طويالً حيث دخلت الدولتان يف صراع عنيف ضد
بعضهم البعض ،وإن كان أخف من الصراع مع املرينيني.
ِ
وتوحد املغرب كله يف
واستطاعت الدولة املرينية أن تزيل الوجود الزيين واحلفصي ّ
زمن أيب احلسن املريين يف عام  737ه  1337 /م إال أن تلك الوحدة مل
تستمر بسبب عوامل مرت هبا.
لقد تعرضت دولة بين عبد الواد لالهنيار أكثر من عشرين مرة ومع ذلك
استطاعت أن تبقى يف حكم املغرب األوسط ملدة ثالثة قرون ،ويرجع ذلك إىل
أسباب منها:1
ظهور الزعيم يغمر اسن بن زين والذي استمر يف احلكم ملدة نصف قرن.
يقول ابن خلدون عنه :كان يغمر اسن بن زين من أشد بين عبد الواد أبساً
وأعظمهم يف النفوس مهابة وإجالالً ،وأعرفهم مبصاحل قبيلته ،وأقواهم كاهالً

على محل امللك واضطالعاً ابلتدبري والريسة ،شهدت له بذلك آاثره قبل امللك
 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.503 :
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وبعده ،وكان مرموقاً بعني التجلة ،مؤمالً لألمر عند املشيخة ،تعظمه من أمره
اخلاصة وتضرع إليه يف نوائبها العامة ،فلما توىل األمر بعد أخيه قام به أحسن
قيام واضطلع أبعبائه وظهر على اخلارجني وأصارهم يف مجلته وحتت سلطانه،
وأحسن السرية يف الرعية حبسن السياسة واالصطناع وكرم اجلوار ،واختذ اآللة
ورتب اجلند واملساحل وفرض العطاء.1
حصانة مدينتهم وموقعها الوعر ،وخصوبة اإلقليم احمليط هبا وصربهم ومصابرهتم
يف القتال وحتملهم للحصار.
حسن سياستهم مع القبائل العربية اهلاللية ،فمنحوهم إقطاعات واسعة
وأكرموهم ابألموال والعطاء ،فكانوا من األسباب الظاهرة يف محاية الدولة.
إسناد مرافق الدولة إىل األندلسيني الذين هاجروا من ظلم النصارى اإلسبان
وجورهم وتعسفهم ،فاستفادت الدولة من خربهتم يف الوزارة ويف احلياة املعمارية،
واحلياة الثقافية.
اهتمامها ابلتجارة واستفادوا من موقع تلمسان الذي كان حمطة بني أفريقية
املدارية وأورواب ،فكان يتم التبادل بني التجار بني ما حيملوه من أفريقيا من ترب
ورقيق وجلود وعاج ،وبني ما حيمله التجار من أورواب وأخصها السالح.
ِ
حتصله من
فهيأت الدولة األمن للتجار وخفضت عنهم الضرائب ،واكتفت مبا ّ
رسوم فكانت التجارة سبباً يف ازدهار الدولة وحصوهلا على األموال الالزمة.
اهتمام الدولة ابلعلماء واألدابء والشعراء ،حىت أن حيىي بن خلدون "ت "780
وهو أخ املفكر الكبري واملؤرخ املعروف ابن خلدون استطاع أن يصل إىل وظيفة
احلجابة يف زمن األمري أيب محو موسى الثاين ( 753ه  1352 /م  791ه /
 1389م) ،وكان هذا األمري حمباً للعلماء واألدابء ،وكان هو نفسه أديباً شاعراً
 1اتريخ ابن خلدون (.)79 /7
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وله كتاب امسه" :نظم السلوك يف سياسة امللوك" ،ووقف مع غرانطة يف جهادها
ابملال والرجال.1
ويف عهد بين زين على العموم نبغ مجاعات من أشهر العلماء واألدابء والكتاب
واملفكرين ،ولعل يف قمة هؤالء عبد الرمحن الثعاليب مؤلف "اجلواهر احلسان"،
واملقري مؤلف "نفح الطيب" ،كما امتازت هذه الدولة ببناء املدارس الفسيحة
اليت تعترب من آيت الفن املعماري العريب ،وأجريت على طلبتها وشيوخها
األرزاق.2
 التنظيم اإلداري يف عهد بين عبد الواد:
قسمت السلطات يف الدولة إىل:

السلطة العسكرية ويتوالها صاحب السيف.
السلطة اإلدارية ويتوالها صاحب القلم.
السلطة القضائية ويتوالها قاضي القضاة.
السلطة املالية ويتوالها صاحب املال.
ويتابع مسؤويل السلطات السابقة شخص يطلق عليه اسم "مزاول" وله حق
اإلشراف على كل هؤالء ،وهو ما يعرف يف زماننا برئيس الوزراء ،ويف كل مدينة
أو قبيلة كان يوجد احلافظ (الوايل) ،وهو حافظ النظام اإلسالمي ،وإىل جانبه
احملتسب وهو املشرف على احلسبة ،والقاضي وغريهم من موظفي الدولة وجباة
الضرائب.3
 أسباب السقوط لبين عبد الواد:
النزاع الداخلي بني أبناء األسرة احلاكمة من أجل الوصول إىل احلكم.
 1اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.504 :
 2موسوعة التاريخ اإلسالمي ،د .أمحد شليب (.)252 /4
 3املغرب الكبري (.)875 /2
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قتال احلفصيني هلم يف عهد أيب فارس عبد العزيز وعهد أيب عمر وعثمان
أضعف الدولة وخلخل بنيتها القائمة عليها.
ظهور دويالت على الساحل انفصلت عن قلب الدولة يف تلمسان.
جميء الغزو الصلييب النصراين اإلسباين واحتالهلم جبابة سنة  910ه 1504 /
م ،مث استيالؤهم على وهران  914ه  ،مث سعيهم لالستيالء على اجلزائر،
وعاشت هذه املدينة حتت هتديد املدافع اإلسبانية .1وعجز بنو عبد الواد يف
التصدي هلم.
ظهر على الساحة اجملاهدون املسلمون الذين ينتمون إىل الدولة العثمانية ،وكان
على رأسهم خري الدين بربروسة الذي استطاع أن يضع حداً لعدوان اإلسبان.
وانتهى األمر بزوال دوليت بين زين يف عام  926ه  1554 /م ،ودخول
املغرب األوسط حتت احلكم اإلسالمي العثماين والذي استطاع أن يهزم
اإلسبان ،2وكان تفاعل أهايل املغرب األوسط مع الدولة العثمانية عظيماً ،ألن

املسلمني العثمانيني دحروا اإلسبان وهزموهم وخلّصوا البالد من التواكل
والتخاذل الذي أخلد إليه بنو عبد الدار ،فكان ذلك التخاذل والتواكل سبباً يف
جترؤ اإلسبان على احتالل وهران ،واعتدى اجليش اإلسباين النصراين على
حرمات الدين واألعراض والنفوس واألموال وارتكبوا الفواحش ،وقتلوا حنو مثانية
آآلف من األطفال والشيوخ والنساء ،وانتهكت حرمات املساجد والبيواتت
الشريفة ،ويف أواخر رمضان سنة  915ه  1511 /م اقتحم النصارى اإلسبان
أسوار "جباية" وحطموا اجلامع األعظم فيها وكثرياً من معامل املدينة.3

 1املغرب الكبري (.)875 /2
 2اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين ،ص.505 :
 3املصدر السابق ،ص.506 :
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فكان من الطبيعي أن يفرح أهايل املغرب األوسط جمليء العثمانيني للدفاع عن
اإلسالم وأهله وداره ،والتصدي لإلسبان وغريهم.

114

http://albordj.blogspot.com

املبحث الثاين
االحتال اإلسباين لسواحل اجلزائر
شجع االحنالل الذي كانت تعيشه بلدان الشمال األفريقي كال من اإلسبان والربتغال
على العمل الحتالل املناطق الساحلية منه ،لتحقيق مجلة من األهداف اإلسرتاتيجية اليت
وعرب عنه
كاان يطمحان إليها ،فقد الحظ أحد كتاب البالط اإلسباين هذا االهنيار ّ
بقوله :إن احلالة النفسية يف كامل البالد بلغت حداً من االهنيار حيمل حمل االعتقاد أبن
هللا أراد أن تكون هذه البالد يف متناول صاحب اجلاللة.1
وهكذا ففي سنة  1494عقدت الربتغال وإسبانيا افاقية لتقسيم مناطق النفوذ بينهما،
وقد عرفت هذه االتفاقية ب "اتفاقية توردي سالس" ،متّ مبوجبها تقسيم املستعمرات حبيث
كانت األقاليم الشرقية من نصيب الربتغال ،والغربية من نصيب أسبانيا ،أما ابلنسبة
لشمال أفريقيا فقد أضيفت هلا اتفاقية أخرى سنة  1509م عرفت مبعاهدة "فيال
فرنكا" ،مت مبقتضاها جعل املستعمرات الربتغالية يف الغرب أي يف املغرب.2
واجلدير ابلذكر أن إسبانيا شرعت -منذ عقد اتفاقية "توردي سالس" يف َتوز 1494م-
يف العمل على احتالل سواحل اجلزائر وتونس وليبيا ،حيث مت احتالل ميناء املرسا
ِ
املتممة يف 1509م اليت ابركها البااب إسكندر
الكبري ،وميناء وهران قبل عقد االتفاقية ّ
بورجيا معطياً بذلك الصبغة الدينية والرمسية ملا جاء بعدها من محالت استعمارية ملدن
الساحل الشمال األفريقي.3
 1الدخول إىل اجلزائر ،د .حممد دراج ،ص.99 :
 2املصدر نفسه ،ص.100 :
 3املصدر نفسه ،ص.100 :
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أوالً :احتال املرسا الكبري ،وتنس ووهران وجباية ومستغامن

 1احتال املرسا الكبري ( 1505م):

نظراً لألمهية االقتصاد ية اخلاصة هلذا امليناء ،وقربه من مدينة وهران اليت ال يبعد عنها
سوى  8كيلومرتات وكذا قربه من إسبانيا ،وألجل ذلك جعلت املخططات اإلسبانية هذا
امليناء هدفها األول حلمالهتا ،وهكذا وصل األسطول اإلسباين إىل ميناء املرسا الكبري يف
 11سبتمرب  1505م يُقل  5,000جنديً ،1بعد أن أتخر ،وكان هذا يف صاحل القوات
اإلسبانية ،ألن القوات الرمسية والشعبية اليت جاءت للدفاع عن امليناء عندما بلغها خرب

إقالع األسطول من ميناء مدينة مالقة اإلسبانية يف  29أوت  1505م أسرعت إىل
املرسا الكبري ،وانتظرت وصوله ،لكن عندما طال انتظارها ظنت أن اإلسبان تراجعوا عن
مهامجة امليناء ،فرجع أكثرهم اتركني حامية ال يزيد عدد أفرادها عن  500رجل وُكلِّت
إليها مهمة االستطالع واملراقبة.2

وعندما وصل األسطول اإلسباين اشتبك مع حامية املرسا يف معركة عنيفة غري متكافئة،
التحصن هبا ،وبعد  50يوماً من املقاومة الشعبية العنيفة،
انتهت ابحتالل قلعة املدينة و ُّ
قرر أعيان املدينة تسليم املدينة لإلسبان مقابل اتفاقية تضمن هلم احلياة ،وحرية
االنسحاب من دون أذى .فوافق اإلسبان على ذلك بشرط أن ال أيخذوا معهم أي
شيء من الزاد واملؤن واحليواانت فأخلى األهايل املدينة ،ودخلها اإلسبان ورفعوا فوقها
أعالمهم ،وحولوا يف احلال جامعها األعظم إىل كنيسة.3
أرسل امللك الزيين جيشاً بلغ ابإلضافة إىل املتطوعني  22,000جنديً من املشاة،
و 2,000من الفرسان لتحرير املدينة ،لكن اإلسبان كانوا قد أحكموا حتصينهم هبا،
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ونصبوا مدافعهم على أسوارها ونشبت معارك عديدة حتت أسوار املدينة ،لكنهم مل
يتمكنوا من زحزحة اإلسبان عن مواقعهم.1
وما كاد خرب احتالل املرسا الكبري يصل إىل إسبانيا حىت اجتاحتها موجة من الفرح
واالبتهاج ،وأعلن فيها العيد ملدة أسبوع وعملت احلامية اإلسبانية من جهتها على فتح
سوق جتاري إىل جانب املدينة هبدف أتمني متطلبات احلامية ،وإقامة عالقات مع
السكان ،كما أغدقت احلامية الذهب والفضة على املتعاونني معها من التجار ،غري أن
األهايل اعتربوا املتعاونني مع اإلسبان خونة مارقني من الدين ،وعاملتهم معاملة األعداء،
وأخذت توايل الغارات عليهم.2
وهكذا فإنه بسقوط هذا امليناء تبدأ مرحلة طويلة من الصراع الدامي بني اجلزائر وإسبانيا
دام  300سنة وهي الفرتة اليت استغرقها الوجود العثماين ابجلزائر.3
 2خضوع مدينة تنس ( 1507م):

أدرك اإلسبان بسرعة أن استغالل التناقضات الداخلية ،واالستعانة ابخلونة لتثبيت
وجودهم أمر ابلغ األمهية ،ومن مث فقد شرعوا منذ احتالهلم للمرسا الكبري يف توطيد
عالقاهتم ابألعراب احمليطني ابملرسا الكبري واستمالتهم إليهم ،واستعماهلم كأعوان هلم
لتثبيت وجودهم ،كما راحوا يبثون الشقاق بني أفراد البيت الزيين املتصارع على العرش
بغية إهناكه وإهلائه عن التصدي لالحتالل ،فقد سبقت اإلشارة إىل أن أاب زين الثالث
امللقب ابملسعود جلس على العرش الزيين سنة  1503م خلفاً ألبيه أيب عبد هللا حممد
الثالث الذي كان قد تويف يف تلك السنة ،فثار عليه عمه أبو محو الثالث واغتصب منه
العرش ،وسجن السلطان الشرعي املسعود بينما فر أخوه املدعو حيىي الثابيت إىل فاس
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طالباً مساعدهتم له ضد عمه أيب محو مغتصب العرش ،فلم يلبث الثابيت إال أن استدعاه
أهايل تنس وعينوه ملكاً عليهم.1
يف هذه الفرتة املتسمة ابلفوضى السياسية وعدم االستقرار جند اإلسبان ينتهزون الفرصة
فيقومون ببسط محايتهم على األمري الثائر حيىي الثابيت ضد عمه السلطان املغتصب أيب
محو الثالث عقاابً له على إرساله جيشاً كبرياً لصدهم عن املرسا الكبري.
وهكذا أصبحت تنس اتبعة لإلسبان بدون مقاومة تذكر ،فقد جعل أمراء البيت الزيين
املتصارعني على العرش االنتصار الشخصي على غرمائهم ومنافسيهم فوق كل اعتبار،
وراحوا يضحون مبدهنم ورعايهم مقابل بقائهم مرتبعني على عرش متهالك.2
 3احتال وهران ( 1509م):

يف  20أوت  1508م عني امللك اإلسباين فرديناند الكاردينال خيمينيس قائداً عاماً
على احلملة املوجهة الحتالل مدينة وهران إحدى أكرب املدن الواقعة غرب اجلزائر ،واثين
أهم ميناء ومنفذ جتاري بعد ميناء املرسا الكبري ،فقام هذا األخري إبكمال إعداد احلملة
وأحبر األسطول اإلسباين من ميناء قرطاجنة اإلسباين يوم  7ماي  1509م وكان مكوانً
من  15,000جنديً ،فأقلته  33ابخرة حربية و 51زورقاً صغرياً إىل سواحل وهران،
فنزلت هذه القوات إىل الرب دون عائق بعد أن التحقت هبا قوات األسطول اإلسباين
الذي كان مرابطاً يف املرسا الكبري ،كان املسلمون قد استعدوا ملواجهة اإلسبان ولذلك
فقد خرجوا للقائهم خارج املدينة واشتبكوا معهم يف معارك شرسة عند مشارف املدينة،
إال أنه يف الوقت الذي كانت فيه املعركة على أشدها قام حاكم املرسا الكبري بشراء ذمة
أحد يهود األندلس الالجئني إىل وهران يدعى شطورا ،3الذي كان يعمل قابضاً عاماً
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للضرائب ابملدينة ،واتفقا على أن يقوم اليهودي املذكور وأعوانه بفتح أحد أبواب املدينة
احملاصرة للجنود اإلسبان ،وابلفعل بينما كان املدافعون املسلمون أيخذون أهبتهم للدفاع
عن املدينة ،إذ قام اليهودي «شطورا» بفتح ابب املدينة املتفق عليه ،وتدفق اجلنود
اإلسبان كالسيل اجلارف داخل املدينة يقتلون كل من يقف أمامهم.1
فذهل املسلمون هلول املفاجأة ،وارتد املدافعون عن األسوار واحلصون إىل داخل املدينة
للدفاع عن ديرهم وحرميهم ،فاقتحم اإلسبان بقية األبواب ودخلوا املدينة من كل اجلهات
يقتلون ِّ
وحيرقون ،فالتجأ مجوع الناجني إىل حرم اجلامع األعظم وحتصنوا به ومبن حوله من
الدور للمقاومة ،واستمروا يف دفاع يئس مخسة أيم ،إىل أن انقشعت غيوم املعركة عن
مقتل  4000جزائري ،وأسر أكثر من  8000أُخذوا مجيعاً إىل إسبانيا ،2وقد قدرت
غنائم اإلسبان أبكثر من  24مليون دينار ذهيب ،3وغادر مخينيس وهران بعد أن حول
مساجدها إىل كنائس ،4وترك هبا حامية تتوىل محايتها ومحاية املرسا الكبري ومملكة
تلمسان اليت صارت اتبعة هلم فيما بعد.5
أما نتائج سقوط وهران فنوجزها فيما يلي:
قام اإلسبان بعد سقوط وهران بشن غارات على القبائل احمليطة ابملدينة ،فتمكنوا من
إخضاعها وصارت هذه القبائل كما يقول اآلغا بن عودة الزواوي ... :شيعتهم الذين
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يعتمدون عليهم يف جلب األخبار ،واملسري هبم يف الطريق يف الليل والنهار  ،واختذوا منهم
اجلواسيس ،واشتدت قوهتم ،وتعددت غزواهتم.1
دفع سقوط وهران امللك الزيين أاب محو الثالث إىل إعالن تبعيته إىل اإلسبان ،وتعهد هلم
أبن يدفع هلم جزية سنوية قدرت ب  12000دوقة ذهبية ،و 12فرساً من جياد اخليل،
و 6من طيور الباز اجلارحة.2
َتكن اإلسبان من بسط نفوذهم على سائر الغرب اجلزائري حيث سارعت مدن أخرى
إىل إعالن تبعيتها لإلسبان خوفاً من بطشهم ،وذلك بعد أن أتكد هلا عجزها عن
املقاومة ،ومن هذه املدن :دلس ،ومستغامن وشرشال.3
ومن انحية أخرى فإن اإلسبان أدركوا األمهية اإلسرتاتيجية ملدينة وهران ،فراحوا يقومون
بتحصينها حتصيناً حمكماً مكنها من الثبات أمام مجيع حماوالت حتريرها إىل أن َتكن ابشا
اجلزائر عثمان ابشا الكبري من طرد اإلسبان منها بشكل هنائي سنة  1792م.4
 4احتال جباية ( 1510م):
وصل األسطول اإلسباين املكون من  20سفينة حتمل  10000مقاتل جباية يوم 5
جانفي  1510م ،والتحمت املعركة بني املسلمني واإلسبان الذين أخذوا يتسلقون
املرتفعات احمليطة ابملدينة من أسفلها أي :من جهة الساحل ووصلت إىل املنطقة اليت
مت إخالؤها من األطفال والنساء ،والتقى الفيلقان اإلسبانيان يف وسط املدينة ،وكان
املدافعون عن املدينة قد اعتصموا ابلبيوت لكن سرعان ما رأوا ضرورة االنسحاب وراء
جباية من أجل استمرار املقاومة وعرقلة اإلسبان عن التوغل يف داخل البالد ،وهكذا
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غادروا املدينة بعد معركة مل يكتب هلا النجاح ،وكان على رأس املنسحبني :امللك عبد
الرمحن احلفصي.
وعندما دخل اإلسبان أعملوا السيف يف رقاب من وجدوه من أهلها ،واملدافعني عنها،
وأسرفوا يف القتل كما أسرفوا يف وهران ،واجنلت املعركة عن  4100قتيل ،كما أمعنوا يف
هنب املدينة ونقلوا كنوزها ونفائسها إىل إسبانيا يف  30سفينة ،وبعد أن ثبت اإلسبان
وجودهم يف جباية أذنوا ألهايل املدينة يف العودة إىل منازهلم ،فرجع كثري منهم ،لكن خارج
املدينة رفض رجال القبائل االعرتاف بسلطة امللك عبد الرمحن عليهم ،وابيعوا األمري أاب
بكر الذي كان حيكم قسنطينة ابسم احلفصيني أمرياً عليهم والتف حوله الثوار الذين
أخذوا يناوشون اإلسبان حتت قيادته.
 5خضوع مدينة اجلزائر ( 1511م):

كانت مدينة اجلزائر مستقلة اتبعة نظريً ململكة جباية ،يتوىل إدارهتا الشيخ سامل التومي،
شيخ قبيلة الثعالبة اليت كانت مستوطنة يف سهول متيجة ومدينة اجلزائر ،وعندما سقطت
جباية خشي أهلها أن يصيبهم ما أصاب أهايل وهران وجباية ،ألهنم كانوا يعلمون أهنم
سيكونون اهلدف املقبل لإلسبان ،فاجتمع أعياهنا وتشاوروا يف األمر ،ويف النهاية استقر
رأيهم على إرسال وفد منهم إىل جباية للتفاوض مع اإلسبان للوصول إىل اتفاق حيفظ هلم
حياهتم ومدينتهم.1
وبعد أيم من سقوط جباية توجه وفد مدينة اجلزائر يرأسه الشيخ سامل لالجتماع بقائد
احلملة اإلسبانية بيدرو انفارو .حيث اتفق الطرفان على:
عقد سالم بني مدينة جباية واإلسبان.
تعهد اجلزائريني إبطالق سراح من أبيديهم من األسرى املسيحيني.
عدم التعرض للسفن اإلسبانية بسوء.
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يسافر وفد منهم إىل إسبانيا لعقد اتفاق هنائي مع امللك.
أن يدفع اجلزائريون حلاكم جباية اإلسباين نفس املقدار من املال الذي كانوا يدفعونه إىل
ملك جباية اعرتافاً ابلتبعية ،ومقابل ذلك :ال يتعرض اإلسبان ملدينة اجلزائر بسوء.1
ويف سنة  1511م سافر الوفد اجلزائري إىل إسبانيا حيث اتفق الطرفان على أن يسلم
اجلزائريون أكرب جزرهم الصخرية لإلسبان لكي يقيموا عليها قلعة حترس سفنهم التجارية،
وتضمن حرية مواصالهتم البحرية ،وجتعل يف نفس الوقت مدينة اجلزائر حتت مراقبتهم.2
وهكذا فبمجرد توقيع االتفاق قام اإلسبان ببناء القلعة البحرية يف اجلزيرة احملاذية ملدينة
اجلزائر ،واليت صارت تعرف من ذلك احلني بصخرة اجلزائر ،أو قلعة اجلزائر.3
 6خضوع مدينة مستغامن ( 1511م):
اتصل أهايل مستغامن ابإلسبان ،كما اتصل هبم أهايل مدينة اجلزائر من قبل إثر احتالل
جباية وعنابة ،عارضني تبعيتهم هلم مقابل التزامات مالية وأدبية بناءً على اتفاقيات عقدت
بينهما ،حفظ التاريخ لنا نصها يف األرشيف اإلسباين ،هذا ملخص ما جاء فيها:
إعالن تبعية مجيع أهايل مستغامن إلسبانيا.
دفع الرسوم والضرائب واإلاتوات اليت كانوا يدفعوهنا من قبل إىل ملك تلمسان إىل
إسبانيا.
إطالق مجيع األسرى املسيحيني الذين أبيديهم.
حيق للقائد العام اإلسباين بتلمسان احتالل قالع وحصون املدينة إذا طلب منه صاحب
اجلاللة ذلك دون أي اعرتاض من األهايل.
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يلتزم أهايل املدينة بتسليم القائد اإلسباين كل ما حيتاج إليه من حيواانت نقل ،ومواد
بناء أبسعار حمدودة.
يلتزم أهايل املدينة بتموين مدينيت وهران واملرسا الكبري ،وال يسمحون مطلقاً بتعمري أو

تفريغ أي سفينة مبرسا مستغامن إال إبذن من امللكني.

على سكان املدينة إعالم القائد العام بكل ما يهم جاللتيهما االطالع عليه ،وبكل ما
يتعلق بسالمة وهران واملرسا الكبري ،وعليهم االمتثال لكل أمر يلقى إليهم من أجل
احلرب أو السالم.
ال يُلزم أهل املدينة على اعتناق الدين املسيحي ومسح هلم امللكان أبن يستمروا يف حكم

أنفسهم حسب شريعتهم وتبقى هلم ديرهم وممتلكاهتم.1
ومل أتت سنة  1512م حىت كانت معظم مدن الساحل اجلزائري قد وقعت حتت
االحتالل اإلسباين إما عن طريق استعمال القوة العسكرية كما حدث يف املرسا الكبري
ووهران وجباية وعنابة ،أو عن طريق إعالن اخلضوع والتبعية لإلسبان عندما تبني للزعماء
احملليني عجزهم عن املقاومة ،كما حدث يف تنس واجلزائر ومستغامن وشرشال ودلس
وغريها.2

اثنياً :أسباب االحتال اإلسباين ملدن الساحل

هناك عدة أسباب أدت ابإلسبان إىل شن تلك احلمالت العنيفة والبغيضة الحتالل
سواحل اجلزائر وغريها من مدن ساحل الشمال األفريقي ترمي إىل حتقيق أهداف
إسرتاتيجية من أمهها:
 1األسباب الدينية:
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كانت احلمالت اإلسبانية ذات صبغة دينية ،ألن الدولة اإلسبانية ذاهتا قامت على
أسس دينية صرفة ،ومنت وترعرعت بني جدران الكنيسة ،فالرهبان والقساوسة كانت هلم
الكلمة األوىل يف توجيه سياسة الدولة حنو املسلمني ،سواء كان ذلك يف األندلس أو يف
الشمال األفريقي ،فهم الذين كانوا يُلهبون احلماس الديين يف اجلموع اإلسبانية ويثريون
بواعث الكراهية والتعصب ضد املسلمني ،كما أن البااب لعب دوراً كبرياً يف تسخري مجيع
اإلمكانيات املادية والبشرية لطرد املسلمني من األندلس أوالً ،مث إخضاع الشمال

األفريقي إلسبانيا َتهيداً لتنصريه اثنياً ،ولتحقيق هذين اهلدفني اخلطريين أصدر البااب أمره
بضرورة االست مرار يف دفع الضريبة الصليبية مللوك أسبانيا ابعتبارهم محاة املسيحية ،كما
أن القساوسة والرهبان أنفقوا أمواالً ابهظة لتحقيق هذه الغاية ،ومل يرتددوا يف بيع أموال
الكنيسة لتزويد اجليوش املسيحية املغرية على سواحل اجلزائر.1

أما امللكة اإلسبانية إيزابيال ،فإهنا قد بذلت جهوداً كبرية لطرد املسلمني من األندلس،
ومالحقتهم يف مدن الشمال األفريقي اليت جلؤوا إليها فراراً بدينهم ،فشرعت يف جتهيز
محلة كبرية لغزو تلمسان لوال أن األجل كان قد وافاها قبل حتقيق بغيتها ،وبعد وفاهتا
تركت وصية ملن يتولون احلكم بعدها تطلب فيها منهم أن حيققوا أمنيتها الغالية اليت
كانت تتمىن حتقيقها بنفسها ،أال وهي فتح أفريقيا وعدم الكف عن القتال يف سبيل
الدين ضد الكفار.2
ومما يؤيد الطابع الديين للحمالت اإلسبانية أن اإلسبان قاموا عند احتالهلم ملدينة وهران
بتحويل اجلامع األعظم إىل كنيسة أطلقوا عليها اسم "كنيسة القديس ميكائيل" ،ونفس
األمر كانوا قد فعلوه عند احتالهلم للمرسا الكبري ،وفعلوه أيضاً يف جباية ويف كل مدينة
َتكنوا من احتالهلا.
 1املصدر نفسه ،ص.118 :
 2مدخل إىل اتريخ املغرب العريب احلديث اجلزائر ،ص.15 :
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لقد كان تنصري املسلمني يعترب اهلدف األمسى يف هذه احلمالت ،فقد صرح الباحث
الفرنسي بيري شونو أبن :تعميد املسلمني أو اهلنود األمريكيني كان يشكل أهم املهام
وأنبلها للكنيسة ،1بل إن إسبانيا وضعت تنصري العامل يف نفس مرتبة اكتشاف الذهب،2
وهكذا كان أمل اإلسبان يف حتويل بلدان مشال أفريقيا إىل أفريقيا التينية  -على غرار ما
فعلوه يف أمريكا الالتينية  -ميثل أعظم أهدافهم اليت يصبون إليها .3
لقد أص ّدر البااب قراراً يعلن فيه احلروب الصليبية على املمالك اإلسالمية يف مشال أفريقيا

سنة  1518م ،وأمر ملوك أورواب بعقد هدنة ملدة مخس سنوات لكي تتمكن فيها
إسبانيا من التفرغ الحتالل ما تبقى من مدن وسواحلها ،ومل تكتف الكنيسة بذلك ،بل
جندت كل إمكانيات العامل املسيحي لغزو اجلزائر بقيادة إسبانيا وأصدرت فتوى دينية
تضمنت الوعد ابلغفران لكل من يساهم يف دعم محالت غزو اجلزائر بنفسه ،وفرضت
ضريبة صليبية على كل مسيحي للمسامهة يف غزو اجلزائر.4
 2األسباب األمنية:

كان مسلمي األندلس كلما اشتد عليهم األمر ،وضايقهم النصارى جلؤوا إىل ملوك
املغرب طالبني منهم العون واملدد سواء كان ذلك يف عصر املرابطني أو املوحدين أو
املرينيني قبل أن تضعف شوكتهم ويصيبهم اهلوان فيشتغلون ببعضهم عن عدوهم ،وعلى
هذا النهج سار ملوك بين زين وبين حفص ،الذين مل يرتددوا يف تقدمي خمتلف أشكال
الدعم املادي واملعنوي إىل أن ضعف أمرهم وأصبحوا عاجزين حىت عن محاية ممالكهم،
تعرض األندلسيون لشىت صنوف االضطهاد والتنكيل األمر الذي
وبعد سقوط غرانطة ّ
دفع اآلالف منهم إىل اهلجرة إىل بلدان مشال أفريقيا ،وكان للجزائر احلظ األوفر من هذه
 1الدخول العثماين إىل اجلزائر ،ص.121 :
 2اخلليفة الدينية للتميمي ،ص.13 :
 3الدخول العثماين ،ص.121 :
 4الدخول العثماين ،ص.147 :
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اهلجرة ،فقد استقبلت أعداداً هائلة من هؤالء املهاجرين العتبارات األخوة واجلوار ،ومحل
هؤالء املهاجرين معهم قصص التعذيب واالضطهاد الذي القوه ويالقيه إخواهنم الذين مل
يتمكنوا من اهلجرة ،كما راحوا حيرضوهنم على جندة إخواهنم وبذل ما يقدرون عليه
إلنقاذهم مما هم فيه من ظلم واضطهاد.1
وهكذا انطلق املهاجرون األندلسيون مبساندة إخواهنم من مسلمي الشمال األفريقي
يشنون الغارات املتتالية على السفن والسواحل اإلسبانية أو املتحالفة معها ،حيرقون
وينهبون وخيربون وأيسرون انتقاماً ألنفسهم وإلخواهنم املضطهدين يف األندلس من
اإلسبان الذين أخرجوهم من بالدهم وآذوهم يف أنفسهم وأهليهم وأمواهلم وأكرهوهم على
التنصر أو مغادرة بالدهم إىل األبد.2
فوجد اإلسبان يف هذه الغارات ذريعة يتعللون هبا لغزو املدن الساحلية لبلدان مشال
أفريقيا واحتالهلا ،هذا وقد ذكر الوزان أن أهايل مدينة جباية كانوا يسلحون مراكب وسفناً
حربية ،ويرسلوهنا لغزو سواحل إسبانيا ،وهو ما حفز اإلسبان إىل غزوها واحتالهلا ،3وأما
أهايل وهران ،فقد كان التجار منهم جيهزون مراكب وسفناً صغرية مسلحة يغزون هبا
تغص ابلرقيق النصارى ،4ونفس
سواحل قطالونيا وجزر يبيزا ومينورقة حىت صارت املدينة ّ
الشيء كان يفعله أهايل مدينة اجلزائر ،وعلى هذا فإن الغارات اليت كان يقوم هبا البحارة
املسلمون انطالقاً من سواحل اجلزائر على إسبانيا وكل من يلوذ هبا ،إمنا كان يندرج

ضمن واجب الدفاع عن املستضعفني من املسلمني يف األندلس والضغط على السلطات
اإلسبانية إلجبارها على ختفيف قبضة االضطهاد الذي تقوم به ضد املسلمني ،وكان
 1املغرب العريب ،صالح العقاد ،ص.16 :
 2العالقات بني اجلزائر واملغرب ،بن خروف ،ص.20 :
 3وصف أفريقيا للوزان ،ص.423 :
 4املصدر نفسه ،ص.399 :
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القادرون من أهايل هذه املواّنء مل يرتددوا يف االشرتاك فيها رغبة يف اجلهاد وطلباً للغنيمة،
وهو ما حدث مع الكثري من البحارة األتراك أن يولّوا وجوههم شطر السواحل الغربية

للبحر املتوسط للغرض ذاته ،والذين كان من أشهرهم اإلخوة بربروس الذي سنفصل
احلديث عنه إبذن هللا الحقاً.
ِ
ملخصاً نشاطات هذه املواينء بقوله..:
يقول املؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان ّ
وأقامت املراسي يف جربة إىل املغرب األقصى أنواعاً من اجلمهوريت ،أعدت العدة
ِ
كل
ملمارسة القرصنة ،فسلحت تونس وبنزرت وجباية ومدينة اجلزائر ووهران وهنّني ،و ِّ
حلساهبا سفناً شراعية جتوب البحر املتوسط.1
ومن خالل ما سلف يتضح لنا أبن أهم األسباب األمنية اليت دفعت اإلسبان إىل احتالل

شل حركة اجلهاد البحري اليت كانت
سواحل مشال أفريقيا عامة واجلزائر خاصة ،هو ُّ
تنطلق من هذه املوانئ.2
وإضافة إىل ما سبق فإن اإلسبان كانوا يدركون أبن بلدان مشال أفريقيا َتر مبرحلة ضعف
صعبة ،ملؤها الفنت واحلروب األهلية وانعدام االستقرار ،كما كانوا يعلمون أن هذه
احلروب يؤجج أوارها أصحاب السلطان من الطامعني يف العرش واملنازعني فيه حبق أو
بغري حق ،لكنهم كانوا يدركون أيضاً أن هذا الوضع لن يستمر إىل األبد ،من مث فهم
كانوا خيشون أن يتغلب أهل املغرب على مشاكلهم ،فتجتمع كلمتهم حتت سلطان
قوي ،فيعيدون عليهم الكرة ،وميدون املقاومة اإلسالمية يف األندلس ابلدعم املادي
والعسكري ومن مثّ يتم ّكنون من استعادة األندلس مرة أخرى ،ولذلك كان احتالل
سواحل مشال أفريقيا ميثل صمام األمان الذي ميكنه أن حيول دون التفكري يف إعادة فتح
األندلس من جديد.3
 1الدخول العثماين ،ص.126 :
 2احلروب الصليبية يف املشرق واملغرب للمطاري ،ص.263 :
 3اتريخ املغرب العريب احلديث ،حممود علي عامر ،ص.13 :
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 3األسباب االقتصادية:

لقد دفعت التغريات السياسية واالقتصادية اليت حدثت يف أورواب يف مطلع القرن السادس

عشر كال من إسبانيا والربتغال إىل أن تبحثا عن موارد مالية أخرى خارج حدودمها
السياسية املعروفة ،وهكذا شرع الربتغال منذ  15م يف احتالل املراكز التجارية املطلة على
احمليط األطلسي يف املغرب ،لينطلق منها عرب السواحل األفريقية الغربية ومروراً ابحمليط
اهلندي وصوالً إىل الشرق األقصى حيث مصدر جتارة التوابل واحلرير.1
وأما إسبانيا فإهنا ابإلضافة إىل سيطرهتا على مناطق الذهب يف القارة األمريكية املكتشفة
حديثاً فإهنا شرعت تبحث لنفسها عن أسواق جديدة لرتويج منتجاهتا وموارد مالية
لتمويل حروهبا يف أورواب وحتقيق طموحاهتا التوسعية يف مشال أفريقيا ،كما أن اكتشاف
القارة األمريكية جعل إسبانيا يف حاجة إىل موانئ ساحلية متعددة حلماية أساطيلها
املثقلة ابلبضائع من غارات البحارة الذين جعلوا موانئ مشال أفريقيا قواعد انطالق هلم،
ولذلك كان احتالل هذه السواحل يعترب ضرورة اقتصادية لتأمني جتارهتا يف البحر
املتوسط.
ومن جهة أخرى كان احتالل سواحل الشمال األفريقية يهدف إىل التحكم يف التجارة
األفريقية ،ذلك ألنه من املعلوم أن املوانئ اجلزائرية على وجه اخلصوص كانت تقوم بدور
الوسيط التجاري بني أفريقيا وأورواب.2
وعليه فإن السيطرة على املوانئ اجلزائرية كان سيمكنها من إزاحة الوسطاء اجلزائريني
والتحكم يف التجارة األفريقية القادمة من الصحراء متجهة إىل أورواب عرب هذه املوانئ.3
 4األسباب السياسية:
 1املغرب الكبري جالل حييىى (.)18 11 /3
 2االستقصاء ،للناصري (.)373 / 2
 3الدخول العثماين ،ص.128 :
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كانت الرغبة يف التوسع بسط النفوذ خارج احلدود التقليدية لدى إسبانيا لبناء إمرباطورية
مرتامية األطراف حلماً يراود امللك فرديناند وملكة إسبانيا منذ أن حتقق الزواج السياسي
بني مملكيت قشتالة وأراغون وتوحيدمها حتت راية واحدة .فتمكنا خالل فرتة قصرية من
القضاء على الوجود اإلسالمي يف األندلس قبل أن َتتد أطماعهما إىل احتالل اجلزائر،
يؤيد ذلك اخلطوات اليت قامت هبا امللكة إيزابيال الحتالل تلمسان ،مث وصيتها ملن يتوىل
احلكم بعدها أن ال يتوقف عن جتهيز اجليوش حملاربة الكفار.

كانت إسبانيا يف هذه الفرتة َتلك الساحل اجلنويب من إيطاليا واجلزر القريبة منه مثل:
صقلية وبيزا وسردينيا وكوريسكا ،ابإلضافة إىل اجلزر اخلاضعة هلا يف غرب البحر املتوسط
كجزر الباليار ومايورقه ومينورقة وغريها ،ولذلك فإنه من الطبيعي أن احتالل سواحل
اجلزائر وغريها من سواحل مشال أفريقيا سوف يشكل هلا وحدة جغرافية ملمتلكاهتا،
وييسر هلا سبل االتصال املباشر بني جنوب غرب البحر املتوسط ومشاله ،والشك أن
سيادة اإلسبان على غرب املتوسط ال ميكن أن تتحقق ما مل يتم احتالل سواحل اجلزائر،
كما أن احتالل السواحل اإلسالمية يف مشال أفريقيا من شأنه أن يساهم يف ترسيخ
زعامة إسبانيا السياسية للعامل املسيحي الكاثوليكي ،تلك الزعامة اليت ما فتئت إسبانيا
تفتقر إليها منذ أن بدأت الوحدة الدينية واملذهبية ألورواب املسيحية تتعرض لالهتزاز،
وانعدام الثقة بسبب ظهور حركة اإلصالح الديين.1
أضف إىل ذلك كله :املصاعب االجتماعية واألمنية واالقتصادية اليت كانت تعيشها
إسبانيا منذ ما كان يسمى حبروب االسرتداد اليت توجب ابحتالل غرانطة ،هذه املصاعب
اليت كانت نتيجة طبيعية للتغريات السياسية واالجتماعية والدينية اليت كانت َتر هبا الدولة
والشعب اإلسبانيان .األمر الذي دفع ملوك إسبانيا إىل البحث عن حلول خارج احلدود
 1جهود العثمانيني إلنقاذ األندلس واسرتداده يف مطلع العصر احلديث ،نبيل عبد احلي رضوان ،ص.222 :
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اجلغرافية لبالدهم ،فقد ذكر شكيب أرسالن أن إسبانيا يف ذلك العهد كانت مليئة
ابللصوص وقطاع الطرق ،حىت أنه قلما ختلو حملة من عبثهم وفسادهم.1
فاملصاعب االقتصادية الناجتة عن هجرة الصناع واحلرفيني والتجار واملزارعني املسلمني
واليهود أصاب االقتصاد اإلسباين ابلركود ،كما أن سيطرة الدولة على املوارد املالية لتغطية
نفقات حروهبا يف أورواب ومشال أفريقيا ،وأجواء احلرب األهلية ضد بقاي املسلمني يف
إسبانيا ،وثورات الربوتستانت يف أملانيا وسويسرا وغري ذلك من األحداث السياسية اليت
كانت تعج هبا أورواب عامة ،وإسبانيا على وجه اخلصوص ،جعلت الناس يشعرون
ابلتذمر وعدم االستقرار.
مما حدا ابلدولة إىل البحث عن سبل إلهلاء الشعب ،وأتجيج انر التعصب الديين
واملذهيب وإاثرة بواعث الرعب من اخلطر اإلسالمي القادم من اجلنوب ،وهكذا كان
احتالل سواحل اجلزائر إحدى املشاجب املهمة اليت تعلق عليها إسبانيا مشاكلها
وعجزها الداخلي. 2

اثلثاً :نتائج االحتال اإلسباين لسواحل اجلزائر
 1النتائج االقتصادية:

 1خالصة اتريخ األندلس ،شكيب أرسالن ،ص.162 :
 2الدخول العثماين ،ص.131 :
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ترتتب على االحتالل اإلسباين نتائج وخيمة على اقتصاد اجلزائر أدت بدورها إىل زيدة
تدهور أحوال الدويالت اليت كانت تشرف على إداراة املوانئ اجلزائرية ،كما ضاعفت من
الضيق املادي لألهايل الذين كانوا يعتمدون على هذه املوانئ يف جتارهتم اخلارجية مع
أورواب على وجه اخلصوص ،ومن أهم هذه النتائج:
بعد أن كانت املوانئ اجلزائرية تلعب دوراً يف إنعاش االقتصاد اجلزائري نتيجة لقيامها
بدور الوسيط التجاري بني أفريقيا وأورواب ،أصيبت بعد سقوطها يف يد اإلسبان ابلشلل
التام نظراً لرفض التجار اجلزائريني التعاون مع اإلسبان ،إال أن أتثري هؤالء التجار العمالء
على سري األوضاع االقتصادية يف اجلزائر بقي حمدوداً للغاية ،وذلك بسبب العزلة اليت
فرضها عليهم السكان الذين كانوا ينظرون إليهم على أهنم خونة ،ومتعاونون مع األجنيب
احملتل.1
ومن جهة أخرى فإن التجار األجانب مل يعودوا يقصدون املواّنء اجلزائرية ،خصوصاً
اجلنويني والبنادقة بسبب خضوعها لإلسبان ،فطلب منهم السلطان الزيين القدوم إىل
ميناء هنني إال أن هذا امليناء سرعان ما احتله اإلسبان ليشهد نفس املصري الذي عرفته
بقية املوانئ اجلزائرية األخرى ،أخذ اإلسبان فور احتالهلم للمدن اجلزائرية يف إرهاق
األهايل ،والتضييق عليهم بفرض الضرائب والغرامات الباهظة ،فقد فرضوا على سبيل
املثال على أهايل مدينة جباية أن يؤدوا إليهم سنويً:

 3600فتي ًقا من القمح ،و 100فتيقاً من الشعري ،و 50فتيقاً من الفول ،و 100رأساً
من الغنم ،و 50رأساً من البقر ،و 1000محالً من احلطب.2
فكان من أثر هذه اإلاتوات املالية وما شاهبها أن ضاق الناس هبا ذرعاً ،واضطر الكثري
منهم إىل ترك التجارة عرب املوانئ احملتلة فراراً من مضايقات اإلسبان ،األمر الذي ساهم
بدوره يف اهنيار جتارة تلك املوانئ .1

 1الدخول العثماين ،ص.137 :
 2املصدر نفسه ،ص.138 :
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 2النتائج السياسية:

لقد ترتب على االحتالل اإلسباين لسواحل اجلزائر نتائج سياسية ابلغة اخلطورة على
حاضر ومستقبل اجلزائر ،ميكننا رصدها يف العناصر التالية:
إخضاع املوانئ واملدن اجلزائرية احملتلة إلشراف اإلدارة اإلسبانية املباشرة ،األمر الذي
أفقد األسر احلاكمة ،واجملالس احمللية اليت كانت تشرف على إداراة املدن الساحلية احملتلة
سلطتها السياسية ،فأصبحت املدن اجلزائرية احملتلة دون قيادة سياسية تتوىل قيادة الشعب

مؤقتاً إىل حني ظهور قيادة كقوة تسند إليها مهمة إنقاذ البالد وإدراهتا بعد حتريرها ،لقد
لتف الشعب حول القيادات الدينية املتمثلة يف العلماء وشيوخ الطرق الصوفية الذين
ا ّ
لعبوا دوراً كبرياً يف حتريض وقيادة الشعب ملقاومة االحتالل قبل وصول األتراك إىل
سواحل مشال أفريقيا.
هتافت القوى الزينية واحلفصية يف كل من تلمسان وجباية على التقرب إىل اإلسبان،
معلنة تبعيّتها وخضوعها هلم بعد تبني عجزها عن مقاومة االحتالل ،فقد سارع السلطان
الزيين بعد سقوط وهران إىل السفر إىل إسبانيا مصحوابً هبداي مثينة معلناً خضوعه
لإلسبان.2
أما األمريان احلفصيان عبد الرمحن وعبد هللا اللذان كاان يتنازعان على عرش جباية فقد
وقع كل منهما على انفراد معاهدة خضوع وتبعية لإلسبان.3
ومل يكتف األمري عبد الرمحن احلفصي ملك جباية بذلك ،بل اعرتف هلم بتملكهم ملدينة
جباية ،وصخرة اجلزائر اليت أسسوا عليها قلعة البنيون وكل املراسي التابعة ململكة جباية.4

 1املصدر نفسه ،ص.138 :
 2الدخول العثماين ،ص133 :
 3املصدر نفسه ،ص.133 :
 4املصدر نفسه ،ص.133 :
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وعلى أثر سقوط جباية ساد القسم الشرقي من اجلزائر موجة رعب كبرية خصوصاً يف
اململكة احلفصية بتونس ،فبادر السلطان احلفصي أبو عبد هللا ابسرتضاء امللك اإلسباين
والتقرب إليه ،بل إعالن التبعية له كما فعل ملك تلمسان بعد سقوط وهران وتعهد له
بدفع جزية سنوية ،مع فرسني من جياد اخليل ،وأربعة من طري الباز كدليل على التبعية
واخلضوع ،وأن يطلق سراح مجيع األسرى املسيحيني دون قيد أو شرط ،وأن يزود جباية
ابملؤن اليت حتتاج إليها جماانً ،كما أدى سقوط جباية أيضاً إىل خضوع مدينة اجلزائر
لإلسبان بعد أن صارت مطوقة من الشرق والغرب "جباية ووهران".

مل يقتصر اخلضوع لإلسبان على السلطات الرمسية من امللوك واألمراء ،بل امتد ذلك إىل
بعض القبائل العربية احمليطة بوهران اليت سارعت إىل إعالن خضوعها هلم خوفاً من
بطشهم ،ورغبة يف االنتفاع ابالمتيازات اليت كانوا حيلمون هبا ومل يتمكنوا من حتقيقها على
حساب منافسيهم من القبائل العربية األخرى.
انعكس االحتالل اإلسباين لسواحل اجلزائر بشكل سليب على مسلمي األندلس ،إذ مل
تعد املوانئ اجلزائرية قادرة على إرسال اإلمدادات إليهم ،والتخفيف عنهم مما يالقونه من
اضطهاد وظلم ،نظراً لكون اإلسبان كانوا قد فرضوا على أمراء وأعيان املوانئ اجلزائرية
التعهد بعدم السماح ألي سفينة ابالنطالق لإلغارة على السفن املسيحية ،واعتربهتم
مسؤولني عن أي إخالل بذلك.1
كما أدى االحتالل اإلسباين إىل ظهور املقاومة الشعبية بقيادة الزعماء احملليني ،كشيوخ
الطرق الصوفية وعلماء الدين ،وبعض األمراء احملليني ،وحتريضهم لألهايل وتنظيمهم للثورة
على اإلسبان وذلك بعد عجز ملوك الدولتني الزينية واحلفصية عن التصدي لإلسبان.
إن األمانة التارخيية تقتضي االعرتاف ابلدور اخلطري الذي لعبه هؤالء الزعماء يف تعبئة
الشعب ابسم الدين للدفاع عن البالد ،وعرقلة اإلسبان عن النفوذ إىل املناطق الداخلية
 1الدخول العثماين ،ص.135 :
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واحتالهلا وحصرهم داخل القالع اليت حتصنوا فيها ،1إىل أن َتكن األتراك العثمانيون من
طردهم منها هنائياً.
ابلرغم من فعالية املقاومة الشعبية اليت َتكنت من حصر االحتالل يف املدن الساحلية

دون التوغل يف داخل البالد إال أهنا مل تتمكن من حتريرها ،األمر الذي جعل الزعماء
احملليني للمدن اجلزائرية ضرورة االستعانة ابلبحارين الرتكيني عروج وخري الدين بربروس
طالبني منهما التدخل لتحرير مدهنم ورفع الظلم عنهم ،وذلك بعدما بلغتهم انتصاراهتما
على اإلسبان يف عرض البحر املتوسط وَتكنهما من حترير قلعة جيجل ،وفرض حصار
شديد على جباية كما سيتبني لنا ذلك فيما بعد.
وكان من النتائج املهمة اليت غريت اتريخ املنطقة واليت نتجت هي بدورها عن االحتالل
اإلسباين لسواحل اجلزائر تدخل األتراك العثمانيني حلماية هذه السواحل وطرد اإلسبان
منها أداء لواجب الدفاع عن البالد اإلسالمية من جهة ،واستجابة الستغااثت أهايل
املدن اجلزائرية الذين ما فتئوا يرسلون إليهم الدعوات املتتالية طالبني منهم اإلسراع إلنقاذ
اجلزائر قبل أن يؤول أمرها إىل ما آل إليه أمر االندلس ،فكان من أثر ذلك أن جعل
هؤالء األتراك من املوانئ اليت مت حتريرها ،قواعد ينطلقون منها لشن غاراهتم على السفن
واملوانئ املسيحية واإلسبانية يف غرب البحر املتوسط ،قبل أن تتطور األحداث السياسية
والعسكرية اليت عرفتها اجلزائر يف تلك املرحلة من اترخيها ،فيتم إحلاقها ابلدولة العثمانية
لتصبح بعد ذلك أهم إيلة عثمانية يف غرب البحر املتوسط أسندت إليها مهمة التصدي
لإلسبان يف مشال أفريقيا.2
إن االحتالل اإلسباين بقي حمصوراً يف تلك املناطق غري قادر على التوغل يف املناطق
الداخلية بسبب اشتداد املقاومة الشعبية اليت التفت حول القيادات الدينية من العلماء
وشيوخ الطرق كما سبقت اإلشارة إىل ذلك.

 1اتريخ أفريقيا الشمالية ،جوليان (.)324 /2
 2الدخول العثماين إىل اجلزائر ،ص.136 :
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ويعرتف املؤرخون الغربيون أبن القوات اإلسبانية ظلت حبيسة يف القالع واحلصون اليت
وش ِّدد احلصار عليها مبجيء األتراك العثمانيني إىل اجلزائر.1
َتكنت من احتالهلا ُ

 1املصدر نفسه ،ص.145 :
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املبحث الثالث
العثمانيون يف اجلزائر
أوالً :قيام الدولة العثمانية

ينتسب العثمانيون إىل قبيلة تركمانية كانت بداية القرن السابع اهلجري ،املوافق الثالث
عشر امليالدي تعيش يف كردستان وتزاول حرفة الرعي ،ونتيجة للغزو املغويل بقيادة جنكيز
خان على العراق ومناطق شرق آسيا الصغرى ،فإن سليمان جد عثمان هاجر يف عام
 617ه  1220م مع قبيلته من كردستان إىل بالد األانضول فاستقر يف مدينة
أخالط ،1مث بعد وفاته يف عام  628ه  1230م خلفه ابنه األوسط أرطغرل ،والذي
واصل حتركه حنو الشمال الغريب من األانضول ،وكان معه حوايل مائة أسرة وأكثر من
2
فاراً بعشريته اليت مل يتجاوز تعدادها
أربعمائة فارس  ،وحني كان أرطغرل والد عثمان ّ
أربعمائة عائلة ،من ويالت اهلجمة املغولية ،فإذا به يسمع عن بعد جلبة وضوضاء ،فلما
دان منها وجد قتاالً حامياً بني مسلمني ونصارى وكانت كفة الغلبة للجيش البيزنطي ،فما
كان من أرطغرل إال أن تقدم بكل محاس وثبات لنجدة إخوانه يف الدين والعقيدة ،فكان

ذلك التقدم سبباً يف نصر املسلمني على النصارى.3
وبعد انتهاء املعركة قدر قائد جيش اإلسالمي السلجوقي هذا املوقف ألرطغرل وجمموعته،
فأقطعهم أرضاً يف احلدود الغربية لألانضول جبوار الثغور يف الروم ،4وأاتحوا هلم بذلك
فرصة توسيعها على حساب الروم ،وحقق السالجقة بذلك حليفاً قويً ومشاركاً يف
 1أخالط :مدينة يف شرق تركيا احلالية.
 2الدولة العثمانية للصاليب ،ص.41 :
 3املصدر نفسه.
 4الفتوح اإلسالمية عرب العصور ،د .عبد العزيز العمري ،ص.353 :
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اجلهاد ضد الروم ،وقد قامت بني هذه الدولة الناشئة وبني سالجقة الروم عالقة محيمة
نتيجة وجود عدو مشرتك هلم يف العقيدة والدين ،وقد استمرت هذه العالقة طيلة حياة
أرطغرل ،حىت إذا تويف سنة  699ه  1299 /م خلفه من بعده يف احلكم ابنه عثمان
الذي سار على سياسة أبيه السابقة يف التوسع يف أراضي الروم.1

اثنياً :عثمان مؤسس الدولة العثمانية

يف عام  656ه  1258م ولد ألرطغرل ابنه عثمان الذي تنتسب إليه الدولة
العثمانية ،2وهي السنة اليت غزا فيها املغول بقيادة هوالكو بغداد عاصمة اخلالفة
العثمانية ،وكانت األحداث عظيمة ،واملصائب جسيمة ،يقول ابن كثري« :ومالوا على
البلد فقتلوا مجيع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان واملشايخ والكهول والشبان
ودخل كثري من الناس من اآلابر وأماكن احلشوش ،وقىن الوسخ ،وكمنوا أيماً ال
يظهرون ،وكانوا جيتمعون إىل احلاانت ويغلقون عليهم األبواب فتفتحها التتار إما ابلكسر
وإما ابلنار ،مث يدخلون عليهم فيهربون منهم إىل أعايل األمكنة فيقتلوهنم ابألسطح ،حىت
جتري امليازيب من الدماء يف األزقة ،فإان هلل وإان إليه راجعون .وكذلك املساجد واجلوامع
والربط ،ومل ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم.3
لقد كان اخلطب عظيماً واحلدث جلالً واألمة ضعفت ووهنت بسبب ذنوهبا ومعاصيها،
ولذلك سلط عليها املغول ،فهتكوا األعراض ،وسفكوا الدماء وقتلوا األنفس ،وهنبوا
األموال ،وخربوا الدير ،يف تلك الظروف الصعبة والوهن املستشري يف مفاصل األمة ولد
عثمان مؤسس الدولة العثمانية ،وهنا معىن لطيف أال وهو بداية األمة يف التمكني هي

 1الدولة العثمانية للصاليب ،ص.42 :
 2السلطان حممد الفاتح ،ص 12 :عبد السالم عبد العزيز.
 3البداية والنهاية (.)193 192 /13
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أقصى نقطة من الضعف واالحنطاط تلك هي بداية الصعود حنو العزة والنصر والتمكني
إهنا حكمة هللا وإرادته ومشيئته النافذة.
ِ
ِ
قال تعاىل ":إِن فِر َعو َن َع َال ِيف األَر ِ
ف طَائَِف ًة
ض َو َج َع َل أَهلَ َها شيَ ًعا يَستَضع ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اءهم ويستَحيِي نِس ُ ِ
ين" (القصص ،
ّمن ُهم يُ َذبّ ُح أَب نَ ُ َ َ
اءهم إنهُ َكا َن م َن ال ُمفسد َ
َ
آية .)4 :
ِ
ين استُضعِ ُفوا ِيف األَر ِ
ض َوَجن َعلَ ُهم أَئِمةً
وقال تعاىلَ ":ونُِر ُ
يد أَن منُن َعلَى الذ َ
ِ
ني * َوُمنَ ِّك َن َهلُم ِيف األَر ِ
ض" (القصص  ،آية .)6 5 :
َوَجن َعلَ ُه ُم ال َوا ِرث َ
وال شك أن هللا تعاىل قادر على أن ميكن لعباده املستضعفني يف عشية أو ضحاها ،بل
ول لَهُ ُكن
يف طرفة عني قال تعاىل ":إِمنَا قَولُنَا لِ َشيء إِذَا أ ََرد َانهُ أَن ن ُق َ

فَيَ ُكو ُن" (النحل  ،آية .)40 :
فال يستعجل أهل احلق موعد هللا عز وجل هلم ابلنصر والتمكني ،فال بد من مراعاة
السنن الشرعية والسنن الكونية والبد من الصرب على دين هللا عز وجلَ " :ولَو يَ َشاء
ِ ِ
ِ
ض ُكم بِبَ عض" (حممد  ،آية .)4 :
صَر من ُهم َولَكن لّيَ ب لَُو بَع َ
اللُ َالنتَ َ

وهللا إذا أراد شيئاً هيأ له أسبابه وأتى به شيئاً فشيئاً ابلتدرج ال دفعة واحدة.
وبدأت قصة التمكني للدولة العثمانية مع ظهور القائد عثمان الذي ولد يف عام سقوط
اخلالفة العباسية يف بغداد.
ِ
املتأصلة يف شخصه ،كقائد
وعندما نتأمل يف سرية عثمان األول تربز لنا بعض الصفات ّ
عسكري ،ورجل سياسي ومن أهم هذه الصفات:
الشجاعة ،واحلكمة ،واإلخالص ،والصرب ،واجلاذبية اإلميانية ،وعدله ،والوفاء ،والتجرد هلل
يف فتوحاته .ولقد كانت شخصية عثمان متزنة وخالبة بسبب إميانه العظيم ابهلل تعاىل
واليوم اآلخر ،ولذلك مل تطغ قوته على عدالته وال سلطانه على رمحته ،وال غناه على
تواضعه ،وأصبح مستحقاً لتأييد هللا وعونه ،ولذلك أكرمه هللا تعاىل ابألخذ أبسباب
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التمكني والغلبة وهو تفضل من هللا تعاىل على عبده عثمان ،فجعل له مكانة وقدرة على
التصرف يف آسيا الصغرى من حيث التدبري والرأي وكثرة اجلنود واهليبة والوقار ،لقد
كانت رعاية هللا له عظيمة ،ولذلك فتح هللا له ابب التوفيق وحقق ما تطلع إليه من
أهداف وغاية سامية ،لقد كانت أعماله عظيمة بسبب حبه للدعوة إىل هللا فقد فتح
الفتوحات العظيمة حبد السيف ،وفتوحات القلوب ابإلميان واإلحسان ،فكان إذا ظفر
بقوم دعاهم إىل احلق ،واإلميان ابهلل تعاىل ،وكان حريصاً على األعمال اإلصالحية يف
كافة األقاليم والبلدان اليت فتحها ،فسعى يف بسط سلطان احلق والعدالة وكان صاحب
والء وحمبة ألهل اإلميان ،مثلما كان معاديً ألهل الكفران.1

اثلثاً :الدستور الذي عليه العثمانيون

كانت حياة األمري عثمان مؤسس الدولة العثمانية ،جهاداً ودعوة يف سبيل هللا ،وكان
علماء الدين حييطون ابألمري ويشرفون على التخطيط اإلداري والتنفيذ الشرعي يف
اإلمارة ،ولقد حفظ لنا التاريخ وصية عثمان البنه أورخان وهو على فراش املوت ،وكانت
تلك الوصية فيها داللة حضارية ومنهجية شرعية سارت عليها الدولة العثمانية فيما بعد،
يقول عثمان يف وصيته البنه:
 1ي بين إيك أن تشتغل بشيء مل أيمر به هللا رب العاملني.
 2إذا واجهتك يف احلكم معضلة فاختذ من مشورة علماء الدين موئالً.
 3ي بين أوصيك بعلماء األمة أدم رعايتهم وأكثر من تبجيلهم.
 4اعلم ي بين أن نشر اإلسالم وهداية الناس إليه ومحاية أعراض املسلمني وأمواهلم،
أمانة يف عنقك سيسألك هللا عنها.

 5ي بين أحط من أطاعك ابإلعزاز ،وأنعم على اجلنود.
 1الدولة العثمانية للصاليب ،ص.46 :
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 6وال يغرنك الشيطان جبندك ومالك.
 7وإن ابجلهاد يعم نور ديننا كل اآلفاق فتحدث مرضاة هللا عز وجل.
 8من احنرف من سالليت عن احلق والعدل حرم من شفاعة الرسول األعظم يوم احملشر.
 9ي بين لسنا من هؤالء الذين يقيمون احلروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد فنحن
ابإلسالم حنيا وابإلسالم منوت.1

هذه الوصية اخلالدة هي اليت سار عليها احلكام العثمانيون يف زمن قوهتم وجمدهم وعزهتم
وَتكينهم.
وترك عثمان األول الدولة العثمانية وكانت مساحتها  16,000كيلومرت مربع ،واستطاع
أن جيد لدولته الناشئة منفذ على حبر مرمرة واستطاع جبيشه أن يهدد أهم مدينتني
بيزنطيتني يف ذلك الزمان وهي :أزنيق وبورصة.2

رابعاً :ساطني العثمانيني بعد مؤسس الدولة

 1توىل السلطان أورخان احلكم بعد وفاة والده عام  726ه وسار على نفس سياسة
والده يف احلكم والفتوحات وحرص على حتقيق بشارة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

فتح القسطنطينية ،ووضع خطة إسرتاتيجية هتدف إىل حماصرة العاصمة البيزنطية من
الغرب والشرق يف آن واحد.
ومن أهم األعمال اليت ترتبط حبياة السلطان أورخان أتسيسه للجيش اإلسالمي ،وحرصه
على إدخال نظام خاص للجيش ،فقام بتقسيم اجليش إىل وحدات تتكون كل واحدة
من عشرة أشخاص أو مائة شخص أو ألف شخص ،وخصص مخس الغنائم لإلنفاق

 1املصدر نفسه ،ص.65 :
 2املصدر نفسه ،ص.66 :
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منها على اجليش ،وجعله جيشاً دائماً بعد أن كان ال جيتمع إال وقت احلرب وأنشأ له
مراكز خاصة.
واهتم أورخان بتوطيد أركان دولته وانصرف إىل األعمال اإلصالحية والعمرانية ،ونظم
شؤون اإلدارة وقوى اجليش وبىن املساجد وأنشأ املعاهد العلمية وأشرف عليها خرية
العلماء واملعلمون ،وكانوا حيظون بقدر كبري من االحرتام يف الدولة.
 2وتوىل احلكم بعد السلطان أورخان السلطان مراد األول عام  761ه  ،وكان مراد
األول شجاعاً جماهداً كرمياً متديناً ،وكان حمباً للنظام متمسكاً به ،عادالً مع رعايه
وجنوده ،شغوفاً ابلغزوات وبناء املساجد واملدارس واملالجئ ،وكان جبانبه جمموعة من
خرية القادة واخلرباء والعسكريني شكل منهم جملساً لشورته ،وتوسع يف آسيا الصغرى

وأورواب يف وقت واحد.

واستطاع مراد األول أن يفتح أدرنه يف عام  762ه واختذ من هذه املدينة عاصمة للدولة
العثمانية من عام  762ه  ،وبذلك انتقلت العاصمة إىل أورواب ،وأصبحت أدنة عاصمة
إسالمية ،وكان السلطان مراد األول يعلم أنه يقاتل يف سبيل هللا وأن النصر من عنده،
ولذلك كان كثري الدعاء واإلحلاح على هللا والتضرع إليه والتوكل عليه ،ومن دعائه اخلاشع
نستدل على معرفة السلطان مراد لربه وحتقيقه ملعاين العبودية ،واستشهد يف معركة قوصوه
ضد الصرب ،وقاد السلطان مراد الشعب العثماين ثالثني سنة بكل حكمة ومهارة ال
يضاهيه فيها أحد من ساسة عصره.
ِ
متحمساً
 3وتوىل ابيزيد احلكم بعد أبيه مراد عام  791ه  ،وكان شجاعاً شهماً كرمياً ّ
للفتوحات اإلسالمية .ولذلك اهتم اهتماماً كبرياً ابلشؤون العسكرية واستهدف اإلمارات
املسيحية يف األانضول ،وخالل عام أصبحت اتبعة للدولة العثمانية ،وكان ابيزيد مثل
الربق يف حتركاته بني اجلبهتني البلقانية واألانضولية ،ولذلك أطلق عليه لقب "الصاعقة".
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واهنزم ابيزيد أمام جيوش تيمورلنك بسبب اندفاعه وعجلته وعدم إحسانه الختيار املكان
الذي نزل به جيشه وتعرضت الدولة العثمانية خلطر داخلي ونشبت احلرب األهلية يف
الدولة بني أبناء ابيزيد على العرش واستمرت هذه احلرب عشر سنوات وكانت هذه
املرحلة يف اتريخ الدولة العثمانية مرحلة اختبار وابتالء سبقت التمكني الفعلي املتمثّل يف
فتح القسطنطينية.
 4واستطاع السلطان حممد جليب أن يقضي على احلرب األهلية بسبب ما أويت من
احلزم والكياسة وبعد النظر ،وتغلب على إخوته واحداً واحداً حىت خلص له األمر وتفرد
ابلسلطان وقضى سنني حكمه يف إعادة بناء الدولة وتوطيد أركاهنا .ويعتربه بعض
املؤرخني املؤسس الثاين للدولة العثمانية ،واستطاع السلطان حممد جليب أن يقضي على
حركة الشيخ بدر الدين الذي كان يدعو إىل املساواة يف األموال ،واألمتعة واألدين وال
يفرق بني مسلم وغري مسلم يف العقيدة ،وكان السلطان حممد جليب حمباً للشعر واألدب
والفنون ،وقيل هو أول سلطان عثماين أرسل اهلدية السنوية إىل أمري مكة.
 5توىل أمر السلطنة مراد الثاين عام  824ه بعد وفاة أبيه حممد جليب ،وكان حمبّاً
للجهاد والدعوة إىل اإلسالم ،وكان شاعراً وحمباً للعلماء والشعراء.
 6توىل حممد الفاتح حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده عام  855ه  ،وكان عمره
آنذاك  22سنة ،وقد َتيز بشخصية فذة مجعت بني القوة والعدل ،كما فاق أقرانه منذ
حداثته يف كثري من العلوم اليت كان يتلقاها يف مدرسة األمراء وخاصة معرفته لكثري من
لغات عصره وميله الشديد لدراسة التاريخ.
وكانت من أهم أعمال السلطان حممد الثاين فتحه للقسطنطينية ،وكان لذلك الفتح أثر
عظيم على العامل اإلسالمي واألورويب ،وكان لفتح القسطنطينية أسباب مادية ومعنوية
وشروط أخذ هبا ،وحتققت بشارة النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك الفتح العظيم عندما
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قال« :لتفتحن القسطنطينية على يد رجل ،فلنعم األمري أمريها ولنعم اجليش ذلك
اجليش» ،1وكان ذلك الفتح يف عام  857ه  1453 /م.
لقد حرص العثمانيون األوائل على حتكيم شرع هللا وظهرت آاثره الدنيوية واألخروية على
اجملتمع العثماين منها :االستخالف والتمكني ،األمن واالستقرار ،النصر والفتح العز
والشرف ،انتشار الفضائل وانزواء الرذائل وغري ذلك من اآلاثر.
وكانت من أهم الصفات القيادية يف شخصية حممد الفاتح :احلزم والشجاعة والذكاء
والعزمية واإلصرار والعدالة ،عدم االغرتار لقوة النفس وكثرة اجلند ،وسعة السلطان
واإلخالص والعلم.
ومن أ عمال السلطان حممد الفاتح احلضارية :بناؤه للمدارس واملعاهد ،وتكرميه العلماء
والشعراء واألدابء واملرتمجني ،والعمران والبناء وإنشاء املستشفيات واهتمامه ابلتجارة
والصناعة ،والتنظيمات اإلدارية واجليش والبحرية والعدل.
وترك حممد الفاتح وصية عربت أصدق التعبري عن منهجه يف احلياة ،وقيمه ومبادئه اليت
آمن هبا ،2وهذه الوصية جاء فيها:
خذ مين هذه العربة :حضرت هذه البالد كنملة صغرية فأعطاين هللا تعاىل هذه النعم
اجلليلة ،فالزم مسلكي واح ُذ حذوي ،واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقري أهله وال
تصرف أموال الدولة يف ترف أو هلو ،وأكثر من قدر اللزوم فإن ذلك من أعظم أسباب
اهلالك:
كن صاحلاً رحيماً.
وابسط على رعيتك محايتك دون َتييز.
واعمل على نشر الدين اإلسالمي ،فإن هذا هو واجب امللوك على األرض.
 1مسند أمحد (.)335 /4
 2الدولة العثمانية للصاليب ،ص 579 :إىل .582
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ق ِّدم االهتمام أبمر الدين على كل شيء وال تفرت يف املواظبه عليه.

وال تستخدم األشخاص الذين ال يهتمون أبمر الدين وال جيتنبون الكبائر وينغمسون يف

الفحش.
جانب البدع املفسدة وابعد الذين حيرضونك عليها.
ِ
وسع رقعة البالد ابجلهاد.
ّ
واحرس أموال بيت املال من أن تتبدد.
وإيك أن َتدك إىل أموال أحد من رعيتك إال حبق اإلسالم.
واضمن للمعوزين قوهتم وابذل أكرامك للمستحقني.
ومبا أن العلماء هم مبثابة القوة املبثوثة يف جسم الدولة فعظّم جانبهم وشجعهم وإذا
مسعت أبحد منهم يف بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه ابملال.
حذار حذار ال يغرنك املال وال اجلند وإيك أن تبعد أهل الشريعة عن جملسك ،وإيك
أن َتيل إىل أي عمل خيالف أحكام الشريعة فإن الدين غايتنا واهلداية منهجنا وبذلك
انتصران.
واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقري أهله.
وال تصرف أموال الدولة يف ترف أو هلو أو أكثر من قدر اللزوم ،فإن ذلك من أعظم
أسباب اهلالك.1
 7بعد وفاة السلطان حممد الفاتح توىل ابنه ابيزيد الثاين  886ه وكان سلطاانً وديعاً،
نشأ حمباً لألدب متفقهاً يف علوم الشريعة اإلسالمية شغوفاً بعلم الفلك ،ودخل ابيزيد
الثاين يف صراع مع أخيه جم ،واشتبك مع املماليك يف معارك على احلدود الشامية
وحاول أن يساعد مسلمي األندلس يف حمنتهم الشديدة.

 1الدولة العثمانية للصاليب ،ص 165 :إىل .181
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 8توىل احلكم السلطان سليم األول بعد ابيزيد الثاين وكان حيب األدب والشعر
الفارسي والتاريخ ،ورغم قسوته فإنه كان مييل إىل صحبة رجال العلم وكان يصحب

املؤرخني والشعراء إىل ميدان القتال ليسجلوا تطورات املعارك وينشدوا القصائد اليت حتكي
أجماد املاضي.
وكان للسلطان سليم األول دور يف إضعاف النفوذ الشيعي يف العراق وبالد فارس وحقق
على الصفويني الشيعة انتصاراً عظيماً يف معركة جالديران.
وكانت نتيجة الصراع بني الدولة العثمانية والصفوية ضم مشال العراق ،ودير بكر إىل
الدولة العثمانية وأمن العثمانيون حدود دولتهم الشرقية ،وسيطر املذهب السين يف آسيا
الصغرى بعد أن قضى على أتباع وأعوان إمساعيل الصفوي ،واستفاد الربتغاليون من صراع

الصفويني مع الدولة العثمانية وحاولوا أن يفرضوا على البحار الشرقية حصاراً عاما على
كل الطرق القدمية بني الشرق والغرب.
ودخل السرور على األوروبيني بسبب احلروب بني العثمانيني والصفويني وعمل
األوروبيون على الوقوف مع الشيعة الصفوية ضد الدولة العثمانية إلرابكها حىت ال
تستطيع أن تستمر يف زحفها حنو أورواب.
واستطاع العثمانيون أن حيققوا انتصاراً ساحقاً على املماليك يف معركة غزة مث معركة
الريدانية وأزاحوا دولة املماليك بعد ذلك من الوجود.
وبعد مقتل السلطان الغوري وانئبه طومان ابي ابدر شريف مكة "بركات بن حممد" إىل
تقدمي السمع والطاعة إىل السلطان سليم األول وسلمه مفاتيح الكعبة ،وبذلك أصبح
السلطان سليم خادماً للحرمني الشريفني.

ودخلت اليمن حتت النفوذ العثماين بعد سقوط دولة املماليك وكانت َتثل بعداً
إسرتاتيجياً وتعترب مفتاح البحر األمحر ،ويف سالمتها سالمة لألماكن املقدسة يف احلجاز،
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واستفاد العثمانيون من وجودهم يف اليمن فقاموا حبمالت حبرية إىل اخلليج بقصد ختليصه
من الضغط الربتغايل.
وبعد أن ضم العثمانيون بالد مصر والشام ودخلت البالد العربية حتت نطاق احلكم
العثماين ،واجهت الدولة العثمانية الربتغاليني بشجاعة اندرة ،فتمكنت من اسرتداد بعض
املوانئ اإلسالمية يف البحر األمحر مثل :مصوع وزيلع ،كما َتكنت من إرسال قوة حبرية
ومنِيَت اجليوش
بقيادة مري علي بك على الساحل األفريقي فتم حترير مقديشو وممبسةُ ،
الربتغالية خبسائر عظيمة وقد َتكن العثمانيون من صد الربتغاليني وإيقافهم بعيداً عن
املمالك اإلسالمية واحلد من نشاطهم ،وجنحت الدولة العثمانية يف أتمني البحر األمحر
ومحاية األماكن املقدسة من التوسع الربتغايل املبين على أهداف استعمارية وغايت دنيئة
وحماوالت للتأثري على اإلسالم واملسلمني بطرق خمتلفة.
وكانت نتيجة الصراع العثماين الربتغايل :أن احتفظ العثمانيون ابألماكن املقدسة وطريق
احلج ،ومحاية احلدود الربية من هجمات الربتغاليني طيلة القرن السادس عشر ،واستمرار
الطرق التجارية اليت تربط اهلند وإندونيسيا ابلشرق األدّن عرب اخلليج العريب والبحر
األمحر.
واهتمت الدولة العثمانية ابلشمال األفريقي ووقفت مع حركة اجلهاد البحري وقدمت هلم
كافة املساعدات املالية واملعنوية.
ودخلت اجلزائر حتت نفوذ الدولة العثمانية منذ السلطان سليم الول وظهر يف ساحة
اجلهاد يف الشمال األفريقي قائدان عظيمان مها األخوان عروج ،وخري الدين بربروسا.1

 1الدولة العثمانية للصاليب ،ص 583 :إىل .584
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خامساً :األخوان عروج وخري الدين بربروسا
كان من آاثر التهجري اجلماعي للمسلمني من األندلس ونزوح أعداد كبرية منهم إىل
الشمال األفريقي حدوث العديد من املشكالت االجتماعية واالقتصادية يف واليت
الشمال األفريقي ،وملا كان من بني املسلمني النازحني إىل هذه املناطق أعداد وفرية من
البحارة ،فكان من الضروري أن تبحث عن الوسائل املالئمة الستقرارها ،إال أن بعض
العوامل قد توافرت لتدفع أب عداد من هؤالء البحارة إىل طريق اجلهاد ضد القوى املسيحية
يف البحر املتوسط ،وأييت يف مقدمة هذه األسباب الدافع الديين بسبب الصراع بني
اإلسالم والنصرانية وإخراج املسلمني من األندلس ومتابعة اإلسبان والربتغال للمسلمني يف
الشمال األفريقي ،وقد ظلت حركات اجلهاد اإلسالمي ضد اإلسبان والربتغاليني غري
منظمة حىت ظهور األخوان خري الدين وعروج بربروسا ،واستطاعا جتميع القوات
اإلسالمية يف اجلزائر وتوجيهها حنو اهلدف املشرتك لصد أعداء اإلسالم عن التوسع يف
مواّنء ومدن الشمال األفريقي ،وقد اعتمدت هذه القوى اإلسالمية اجلديدة يف جهادها
أسلوب الكر والفر يف البحر بسبب عدم قدرهتا على الدخول يف حرب نظامية ضد
القوى املسيحية من اإلسبان والربتغاليني وفرسان القديس يوحنا ،وقد حقق اجملاهدون
جناحاً أاثر قلق القوى املعادية مث رأوا بنظرهم الثاقب أن يدخلوا حتت سيادة الدولة
العثمانية لتوحيد جهود املسلمني ضد الربتغال واإلسبان وحلفاؤهم.
وقد حاول املؤرخون األوربيون التشكيك يف طبيعة احلركة اجلهادية يف البحر املتوسط
ووصفوا دورها ابلقرصنة ،وكذلك شككوا يف أصل قادهتا ومها خري الدين وأخوه عروج
األمر الذي يفرض ضرورة إلقاء الضوء على دور األخوين وأصلهما وأثر هذه احلركة على
الدور الصلييب يف البحر املتوسط يف زمن السلطان سليم األول والسلطان سليمان
القانوين:
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 1أصل األخوين عروج وخري الدين:

يرجع أصل األخوين اجملاهدين إىل األتراك املسلمني ،وكان والدمها يعقوب بن يوسف من

بقاي الفاحتني املسلمني األتراك الذين استقروا يف جزيرة مدللي إحدى جزر األرخبيل،1
وأمهم سيدة مسلمة أندلسية كان هلا األثر على أوالدها يف حتويل نشاطهم شطر بالد
األندلس اليت كانت تئن يف ذلك الوقت من بطش اإلسبان والربتغاليني.2
وكان لعروج وخري الدين أخوان جماهدان مها إسحق وحممد إلياس ولقد استند املؤرخون
املسلمون إىل أصلهم اإلسالمي إىل احلجج التالية:
ما ذكره املؤرخ اجلزائري "أمحد توفيق مدين" مستنداً على أثرين ما زاال موجودين يف
اجلزائر :أوهلما رخامة منقوشة كانت موضوعة على ابب حصن شرشال ،واثنيهما رخامة
كانت على ابب مسجد الشواس ابلعاصمة اجلزائرية ،وقد نقش على الرخامة األوىل:
بسم هللا الرمحن الرحيم وصلى هللا على سيدان حممد وآله ،هذا برج شرشال أنشأه القائد
حممود بن فارس الرتكي يف خالفة األمري احلاكم أبمر هللا اجملاهد يف سبيل هللا "أوروج بن
يعقوب" إبذنه بتاريخ أربعة وعشرين ،بعد تسعمائة  1518م ونقش على الرخامة الثانية
اسم "أوروج بن أيب يوسف يعقوب الرتكي" ،وهناك اثلثة مسجل عليها بعض ما شيده
خري الدين يف اجلزائر سنة .31520
إن اسم "عروج" "أوروج" مأخوذ من حادثة اإلسراء واملعراج اليت يرجع أنه ولد ليلتها،
وأن الرتك ينطقونه "أوروج" مث عرب إىل "عروج".4
إن ما ذكر عن الدور الذي لعبه األخوان يؤكد حرصهما على اجلهاد يف سبيل هللا
ومقاومة أطماع إسبانيا والربتغال يف املمالك اإلسالمية يف مشال أفريقيا ،ولقد أبدع
 1املغرب يف بداية العصور احلديثة ،د .صالح العقاد ،ص.37 :
 2حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر وإسبانيا ،ص.161 160 :
 3حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر وإسبانيا ،ص.161 160 :
 4الدولة العثمانية للصاليب ،ص.232 :
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األخوان يف اجلهاد البحري ضد النصارى ،وأصبحت حلركة اجلهاد البحري يف القرن
السادس عشر مراكز مهمة يف شرشال ووهران واجلزائر وديل وجباية وغريها يف أعقاب طرد
املسلمني من األندلس ،وقد قويت بفعل انضمام املسلمني الفارين من األندلس والعارفني
ابملالحة وفنوهنا واملدربني على صناعة السفن.1
 2دور األخوين يف اجلهاد ضد الغزو الصلييب:

اجته األ خوان عروج وخري هللا إىل اجلهاد البحري منذ الصغر ،ووجها نشاطهما يف البداية
إىل حبر األرخبيل احمليط مبسقط رأسهما حوايل سنة  1510م ،لكن ضراوة الصراع بني
املسيحية يف بالد األندلس ويف مشال أفريقيا بني املسلمني هناك ،والذي اشتد ضراوة يف
مطلع القرن السادس عشر ،قد استقطب األخوين لينقال نشاطهما إىل هذه املناطق،

وخباصة بعد أن َتكن اإلسبان والربتغاليون من االستيالء على العديد من املراكز واملوانئ
البحرية يف مشال أفريقيا.2
وقد حقق األخوان العديد من االنتصارات على القراصنة املسيحيني األمر الذي أاثر
إعجاب القوى اإلسالمية الضعيفة يف هذه املناطق ،ويبدو ذلك من خالل منح السلطان
(احلفصي) هلم حق االستقرار يف جزيرة جربة التونسية وهو أمر عرضه هلجوم إسباين
متواصل ،اضطره لقبول احلماية اإلسبانية ابلضغط والقوة كما يبدو من خالل استنجاد
أهايل هذه البالد هبما ،وأتثريمها داخل بالدهم ،مما أسهم يف وجود قاعدة شعبية هلما
َتكنهما من حكم اجلزائر وبعض املناطق اجملاورة ،ويرى بعض املؤرخني أن دخول (عروج)
وأخيه اجلزائر وحكمهما هلا مل يكن بناءً على رغبة السكان ،ويستند هؤالء إىل وجود
بعض القوى اليت ظلت ترتقب الفرص لطرد األخوين واألتراك املؤيدين هلما ،لكن البعض
اآلخر يرون أن وصول (عروج) وأخيه كان بناء على استدعاء من ساكنها لنجدهتم من
اهلجوم اإلسباين الشرس ،وأن القوى البسيطة اليت قاومت وجودمها كانت تتمثل يف بعض
 1قراءه جديدة يف التاريخ العثماين ،ص.80 :
 2الدولة العثمانية ،د .علي حسون ،ص.53 :
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احلكام الذين أُبعدوا عن احلكم أمام حماوالت األخوين اجلادة يف توحيد البالد ،حيث
كانت قبل وصوهلما أشبه بدولة ملوك الطوائف يف األندلس ،وقد ساند أغلب أهل
البالد حماوالت األخوين ،واشرتكت أعداد كبرية منهم يف هذه احلمالت ،كما ساندمها
العديد من احلكام 1احملليني الذين شعروا خبطورة الغزو الصلييب اإلسباين ،ويظهر دور
األخوين اجملاهدين مبحاولة حترير جباية من احلكم اإلسباين سنة 1512م ،وقد نقال هلذا
الغرض قاعدة عملياهتا ضد القوات اإلسبانية يف ميناء جيجل شرقي اجلزائر بعد أن
َتكنا من دخوهلا وقتل محاهتا اجلنويني سنة 1514م لكي تكون حمطة تقوية لتحرير جباية
من جهة وحملاولة مساعدة مسلمي األندلس من جهة أخرى ،ويبدو أن األخوين قد
واجها حتالفاً قويً نتج عنه العديد من املعارك النظامية وهو أمر مل يتعودوه ولكن أجربوا
عليه بفعل االستقرار يف حكم اجلزائر ،وزاد من حرج املوقف قتل عروج يف إحدى
املعارك.2

 3حماولة َترير تلمسان واستشهاد عروج:

جاء وفد من تلمسان خيرب عروج ابلفوضى اليت تسودها بسبب النزاع الذي دب بني

أمراء العرش الزيين الذي فقد كل مقاومات البقاء الصاحل ،وصارت تلمسان مهددة بغزو
إسباين ،طالبني منه جندة تلمسان ،ختليصها من أيب محو الثالث الذي هو حتت محاية
اإلسبان  ،بعد أن أعلن الطاعة مبلك إسبانيا يف مدينة برغوس وأطاح ابمللك الزيين
الشرعي أيب زين وسجنه ،وانطلق نتيجة هلذا صراع بني األمراء الزينيني واستجاب
األخوان فوراً لنداء تلمسان ألن هدفهما من السيطرة على جزائر بين مزغنة هو حترير
ساحل املغرب األوسط من االحتالل اإلسباين والشواطئ الغربية أكثر عجلة يف التحرير
لقرهبما من إسبانيا ،وقرر عروج التحرك سالكاً طريق اهلضاب الداخلية حىت ال يواجه
القواعد اإلسبانية بوهران ،وإختذ من قلعة بين راشد اليت تتوسط بني معسكر ومستغامن

 1املغرب يف بداية العصور احلديثة ،ص.38 ، 37 :
 2الدولة العثمانية ،للصاليب ،ص.233 :
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مقراً أقام فيه موقعاً وضع فيه  600جندي حتت قيادة أخيه الثالث إسحاق بن يعقوب
حلماية طريق مواصالته وأمرهم مبناوشة اإلسبان حىت يصرف انتباههم عن اكتشاف
هدف احلملة حنو تلمسان ،مث تقدم على رأس جيشه وملا وصل سهل أرابل وجد أاب محو
على رأس جيش كبري من  6000فارس و 3000من املشاة فهامجه ،ونظراً لعدم َتتع
جيش محو مبعنويت عالية بسبب أهدافه املشبوهة وطنياً ،مل يستطع الصمود أمام عروج،
وواصل عروج تقدمه بسرعة حنو تلمسان اليت فتحت له أبواهبا واستقبله سكاهنا كمنقذ
من السلطان اخلائن.
وقام عروج إبخراج السلطان أيب زين من السجن وأجلسه على العرش ،وأما عمه اخلائن
أبو محو الثالث فقد هرب إىل فاس ومنها توجه إىل وهران ملتجئاً إىل حاكمها اإلسباين.
لكن ما أن استقرت األوضاع قليالً حىت عادت الفنت بني أمراء بين زين يغذيها اإلسبان
وأبو محو فقرر عروج مغادرة تلمسان والعودة إليها خبطة بعد أن قتل أاب زين ورؤوس
الفتنة ،وأمر ملك أسبانيا شارل كوينتو كارلوس اخلامس حاكم وهران أن يعيد أاب محو إىل
عرش تلمسان ،وأرسل له عشرة آالف جندي ،وخرج أبو محو من وهران على رأس جنود

بدو ومعه فرقة إسبانية فهامجوا قلعة بين راشد ،فدافع عنها إسحاق بن يعقوب ،وجنده
دفاع األبطال لكنه سقط شهيداً وذلك يف شهر يناير 1518م ،وتقدم أبو محو من
الشرق ،وقام حاكم وهران إبنزال قوة إسبانية اثنية يف بلدة رشقون الساحلية وتوجهت
مسرعة حنو تلمسان ،وحاصرت القواتن تلمسان ،وابلرغم من كثرة القوتني إال أن عروج
قاوم مع سكان املدينة وصمد للحصار ستة أشهر استطاع اإلسبان بعدها فتح ثغرة يف
السور ابملدفعية ،وحتولت املقاومة إىل حرب شوارع ،وانسحب عروج إىل قلعة املشوار
منتظراً النجدة من سلطان فاس اليت مل تصل .وقاوم عروج مع جنوده األتراك اخلمسمائة
عازمني على االستشهاد بدل االستسالم ،وَتكن مع عشرة من رجاله مغادرة القلعة عنوة
وفتح طريق حنو البحر ،وكثر الطوق وتوجه انحية الغرب ،لكن فرقة من الفرسان اإلسبان
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تعقبته وحاصرته يف زاوية سيدي موسى ،وقاوم إىل أن استشهد مع الرجال الذين كانوا
معه .كان شاهراً سيفه وجهاً لوجه مع قائد الفرقة اإلسبانية ،ودخال يف مبارزة ،وابلرغم
من اإلعياء الذي سيطر على قوة عروج إال أن املبارزة انتهت بغرز كل واحد سيفه يف
جسد اآلخر وسقط عروج شهيداً عن عمر مخسني سنة.
وهكذا استشهد هذا اجملاهد العظيم والسيف يف يده يقاتل دفاعاً عن اإلسالم يف مواجهة
الصليبية اإلسبانية وعمالئهم ،وكما يقول ش أ جوليان :استطاع أن يضع األسس لدولة
إسالمية قوية وسط حميط من املنافسات القبلية واإلمارات املغربية ،دون أن تتمكن أورواب
من النيل منها.1
 4مبايعة خري الدين:
اجتمع وجوه مدينة اجلزائر وأبناء الفقيدين عروج وأخاه إسحاق وابيعوا خري الدين خليفة
لشقيقه عروج مع قرارهم بضم اإلمارة إىل اخلالفة العثمانية ،وكانت الدولة العثمانية هي
أقوى القوى املرشحة حلماية املسلمني يف ساحة البحر املتوسط ،وكانت الشعوب
اإلسالمية يف مشال أفريقيا متعاطفة معها وتتابع انتصاراهتا على الساحة األوروبية منذ فتح
القسطنطينية ،وأن االجتاه لالنضواء حتتها سيكسب خري الدين مزيداً من التأييد من قبل
هذه األهايل ،وإىل جانب ذلك فإن الدولة العثمانية قد أبدت استجابة للمساعدة حني
طلب منها األخوان ذلك ،كما أبدت رغبتها يف مزيد من املساعدة لدوره ،وكذلك لبقاي
املسلمني يف األندلس ،ومن منظور ديين أسهم يف إكساب دورها أتييداً مجاهرييً وجعل
حماولة التقرب منهما أو التحالف معهما عمالً مرغوابً ،2وقد اختلف علماء التاريخ حول
بداية التحالف بني العثمانيني واألخويني عروج وخري الدين فتذكر بعض املراجع أن
 1اجلزائر يف التاريخ ،عثمان سعدي ،ص. 375 :
 2الدولة العثمانية دولة إسالمية ( )902 /2للشناوي .
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السلطان سليماً األول كان وراء إرساهلم إىل الساحل األفريقي تلبية لطلب املساعدة من
سكان الشمال األفريقي وعمالً على تعطيل أهداف الربتغاليني واألسبان يف منطقة البحر
املتوسط ،وعلى الرغم من عدم تداول هذه الزاوية بني املؤرخني إال أهنا توضح أن
العثمانيني مل يكونوا مبعزل عن األحداث اليت تدور على ساحة املتوسط ،1ويرجع بعض
املؤرخني التحالف بني اجلانبني إىل سنة 1514م يف أعقاب فتح عروج وخري الدين مليناء
"جيجل" حيث أرسل األخوان إىل السلطان سليم األول جمموعة من النفائس اليت إستوليا

عليها بعد فتح املدينة ،فقبلها السلطان ورد هلما اهلدية إبرسال أربع عشرة سفينة حربية
جمهزة ابلعتاد واجلنود ،2وكان هذا الرد من السلطان العثماين يعكس رغبته يف استمرار
نشاط دور األخوين ودعمه ،على أن بعض املؤرخني يذكرون أن الدعم العثماين هلذه
احلركة كان يف أعقاب وفاة "عروج" سنة 1518م وبعد عودة السلطان العثماين من مصر
إىل إسطنبول سنة 1519م. 3
على أن الرأي األكثر ترجيحاً أن االتصاالت بني العثمانيني وهذه احلركة كان سابقاً لوفاة
عروج وقبل فتح العثمانيني للشام ومصر ،وذلك يرجع إىل أن األخوين كاان يف أمس
احلاجة لدعم أو حتالف مع العثمانيني بعد فشلهما يف فتح "جباية" ،كما أهنما حوصرا يف
"جيجل" بني احلفصيني الذين أصبحوا من أتباع اإلسبان وبني "سامل التومي" حاكم
اجلزائر الذي ارتكز حكمه على دعم اإلسبان له هو اآلخر ،فضالً عن قوة اإلسبان

وفرسان القديس يوحنا اليت حتاصرهم يف البحر ،فكان لوصول الدعم العثماين أثره على
دعم دورمها وشروعهما يف دخول اجلزائر برغم هذه العوامل ،حيث اتفق العثمانيني مع
األخوين على ضرورة اإلسراع بدخوهلما قبل القوات اإلسبانية ملوقعها املمتاز من انحية

 1قراءة جديدة يف تتاريخ العثمانيني ،ص. 83 :
 2قراءة جديدة يف اتريخ العثمانيني ،ص.84 :
 3الدولة العثمانية للصاليب ،ص. 235 :
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ولكي يسبقوا اإلسبان إليها ،الختاذها قاعدة لتخريب املوانئ اإلسالمية الواقعة حتت
االحتالل اإلسباين ،كبجاية وغريها من انحية أخرى.
وقد َتكن عروج من دخول مدينة اجلزائر بفضل هذا الدعم وقتل حاكمها بعد أن أتكد
من مساعيه لالستعانة ابلقوات اإلسبانية ،كما َتكن من دخول ميناء شرشال ،واجتمع
له األمر يف اجلزائر وبويع يف نفس السنة اليت هزمت فيها القوات اململوكية أمام القوات
العثمانية يف الشام سنة 1516م يف معركة مرج دابق.1
ومل يكن من املمكن لألخوين أن يقوما هبذه الفتوحات لوال تشجيع السلطان العثماين
ودعمه إىل جانب دعم شعوب املنطقة ،وقد سبق أن فشال يف دخول جباية أمام نفس
القوات املعادية.2
بعد أن بويع خري الدين يف اجلزائر يف أعقاب ما حققه من انتصارات على اإلسبان
والزعماء احملليني املتحالفني معهم أصبح حمط آمال كثري من الواليت واملوانئ اليت كانت
وما زالت خاضعة سواء لألسبان أو لعمالئهم ،وكان أول الذين طلبوا نصرته أهل
تلمسان ،ومع أن استنجاد األهايل كان من املمكن أن يكون كافياً لتدخل "خري الدين"

إال أن موقع تلمسان اإلسرتاتيجي الذي كان جيعل وجود "خري الدين" يف اجلزائر غري
مستتب قد جعله يفكر يف التدخل قبل أن يطلب األهايل جندته ،وأن مطالبهم قد دعته
للتعجيل بذلك.3
وأعد خري الدين جيشاً كبرياً زحف به إىل تلمسان سنة 1517م ،وأمن الطريق إليها،
وبعد أن جنح يف السيطرة عليها َتكن اإلسبان وعمالؤهم من بين محود من استعادهتا،
مر معنا وقد
ولقي أحد إخوة خري الدين حتفه وهو "إسحاق" كما قتل عروج كما ّ
تركت هذه األحداث أثراً ابلغاً يف نفس خري الدين مما دفعه إىل التفكري يف ترك اجلزائر
 1حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر وإسبانيا ،ص. 175 174 :
 2قراءة جديدة يف اتريخ العثمانيني ،ص.58 :
 3الدولة العثمانية للصاليب ،ص.236 :
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لوال أن أهلها أحلوا عليه ابلبقاء وكانت موافقته على البقاء تفرض عليه ضرورة بذل املزيد
من االرتباط ابلدولة العثمانية وخباصة بعد أن والت هلا مصر والشام ،فكان ذلك يؤكد
احتياج اجلانبني إىل مزيد من االرتباط ابآلخر.1
 5انضمام اجلزائر إىل الدولة العثمانية1519 :م:

أدرك خري الدين حراجة موقفه بعد استشهاد أخيه ،فقد كان مدركاً ملدى اخلطر الذي
يواجهه سواء من اإلسبان الذين لن يكتفوا بقتل عروج ،بل سوف يعاودون احتالل

كامل سواحل اجلزائر من جديد ،كما كان على علم أيضاً مبدى هشاشة البناء الذي
أقامه بسبب اضطراب والءات الزعماء واألهايل على حد سواء ،كما أن اتساع رقعة
الصراع مع اإلسبان ومدى القدرة على بسط النفوذ على بالد واسعة كاجلزائر جعله يفكر
يف إحلاق اجلزائر ابلدولة العثمانية قبل الشروع يف أي خطوة أخرى.2
وهكذا فإنه عندما فرغ من حتصني املدينة دعا علماء اجلزائر ،وأعياهنا إىل اجتماع عام،
وذكرهم فيه أنه قد َتكن من محايتهم من اإلسبان ،وأنه قد حصن املدينة بشكل ميكنهم
من الدفاع عنها دون احلاجة إليه ،ولذلك فإن مهمته يف اجلزائر تكون قد انتهت وعليهم
أن خيتاروا واحداً منهم جيعلوه أمرياً عليهم ،3أما هو فقد قرر أن ميضي للجهاد يف مكان
آخر فناشده العلماء قائلني :أبنه يتعني عليه البقاء يف املدينة للدفاع عنها وأنه ال رخصة
له يف ترك األهايل عرضة للعدو الكافر ،وإذا كان يريد األجر ابجلهاد يف بالد الروم ،فإن
هناك الكثري ممن يقوم به غريه ،واملصلحة التامة تقضي ببقائه يف مدينة اجلزائر حلمايتها.4

 1قراءة جديدة يف اتريخ العثمانيني ،ص.86 :
 2الدخول العثماين ،ص.228 :
 3املصدر نفسه ،ص.228 :
 4اتريخ املغرب احلديث واملعاصر ،ص.114 113 :
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فلما أكثروا عليه ذ ّكرهم مبوقف سلطان تلمسان منه ومن أخيه ،وموقف سلطان تونس
الذي خذهلم يف جباية حيث منع عنهم البارود يف أشد ساعات احلرب حرجاً ،1وأعلمهم

أنه مل يبق له من يستند إليه بعد هللا ،ولذلك فإهنم إذا أرادوا محاية بلدهم فعليهم أن يعلنوا
تبعيتهم للسلطان العثماين ،فهو الوحيد القادر على مساندهتم ابملال والرجال ومجيع ما
حيتاجونه من عتاد ،وال يكون ذلك إال ابلدعاء له يف اخلطبة ،وضرب السكة ابمسه،
وأشار عليهم أن يكتبوا للسلطان بذلك ،فاستحسن أعيان اجلزائر ذلك ،وكتبوا رسالة
ابمسهم إىل السلطان ،كما كتب خري الدين كتاابً مماثالً ،مث جهز أربعة سفن وجعل على
رأسها الشيخ الفقيه أمحد ابن القاضي.2
وعندما وصلت السفارة إىل إسطنبول يف 1518م استقبلهم السلطان واحتفى هبم وقَبِل

عرض أهايل اجلزائر مث أرسل  2000من قوات سالح املدفعية "طوجبولر" و 4000من
املتطوعني واالنكشارية وجاء معهم كثري من املهاجرين األتراك ،كما أعطى السلطان
للجنود الذين يذهبون إىل اجلزائر نفس امتيازات االنكشارية تشجيعاً هلم على التطوع
للجهاد فيها ،أما ابلنسبة خلري الدين فقد أرسل السلطان إليه السيف ،واخللعة السلطانية،
والسنجق وفرماانً يقضي فيه بتعيينه بيلرابي على اجلزائر.3
يف احلقيقة كان إعالن خري الدين  -ومعه أهايل اجلزائر  -تبعيتهم الطوعية للدولة
العثمانية مبعث سرور كبري للسلطان سليم ،الذي كان يطمح إىل أن ميد نفوذ الدولة
العثمانية إىل احمليط األطلسي ،فقد نقل أمحد جودت ابشا عن بعض كتمة سر السلطان
قوله .. :إن البحر املتوسط هو عبارة عن خليج واحد ميتد إىل بوغاز سبتة ،فكيف يليق
أن جتتمع فيه مدن خمتلفة ،مث إهنم ال يكونون حتت حكم الدولة العلية ،فعدم االجتهاد
يف بلوغ هذه الغاية هو يف قصور اهلمة املزري بشأن الدولة .إين آليت على نفسي
 1الدخول العثماين ،ص.229 :
 2الدخول العثماين ،ص.229 :
 3املصدر نفسه ،ص.231 :
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وعاهدهتا إن مد هللا يف عمري إين أحرمها الراحة والسكون ما مل أنشئ األساطيل الكافية
لنيل املرغوب وأستويل على ثغور البحر املتوسط.1
بل تذكر بعض املصادر أن السلطان كان يعتزم السري بنفسه إىل املغرب ،ولكن األجل مل
ميهله.
وهكذا أثبت خري الدين بقرار ضم اجلزائر إىل ممتلكات الدولة العثمانية عبقريته السياسية،
بعدما أثبت عبقريته العسكرية يف معاركه اليت خاضها ضد املمالك األوروبية عامة
وإسبانيا خاصة ،وهبذا القرار احلكيم مل حيظ بتأييد األهايل فحسب ،بل حاز على أتييد
السلطان نفسه حيث مل يرتدد يف تقدمي دعمه غري املشروط خلري الدين فور وصول الوفد
إىل إسطنبول.2
وقد ترتب على القرارات اليت أصدرها السلطان سليم األول عدة نتائج هامة كان من
بينها:
دخول اجلزائر رمسيّاً حتت حكم الدولة العثمانية اعتباراً من عام 1519م ودعي
للسلطان سليم على املنابر يف املساجد وضربت العملة ابمسه.
إن إرسال القوات العثمانية جاء نتيجة استغاثة أهل بلدة اجلزائر ابلدولة العثمانية
واستجابة لرغبتهم ،فلم يكن دخول القوات العثمانية غزواً أو فتحاً عسكريً ضد رغبة
أهل البلد.
إن إقليم اجلزائر كان أول أقليم من أقاليم مشال أفريقيا يدخل حتت سيادة الدولة
العثمانية ،وأصبحت اجلزائر ركيزة حلركة جهاد الدولة العثمانية يف البحر املتوسط،3
وكانت حريصة على امتداد نفوذها بعد ذلك إىل كل أقاليم الشمال األفريقي لتوحيده
 1اتريخ جودة ،أمحد جودت ابشا (.)146 /1
 2الدخول العثماين ،ص.232 :
 3الدولة العثمانية دولة إسالمية (.)912 /2
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حتت راية اإلسالم والعمل على ختليص مسلمي األندلس من األعمال الوحشية اليت كان
يقوم هبا اإلسبان النصارى لقد كان زمن السلطان سليم األول البداية ملد النفوذ العثماين
إىل أقاليم مشال أفريقية من أجل محاية اإلسالم واملسلمني وواصل ابنه سليمان ذلك
املشروع اجلهادي ،لقد استجاب السلطان العثماين سليم لنداء اجلهاد من أخوة الدين،
وشرعت الدولة العثمانية يف إنشاء أسطول اثبت هلم يف شواطئ مشال أفريقيا والذي
ارتبط منذ البداية ابسم االخوين عروج وخري الدين بربروسة.1
 6التحدايت اليت واجهت خري الدين:

كان أمام خري الدين بربروسة يف وضعه السياسي والعسكري اجلديد أن حيارب على
جبهتني:
أ اجلبهة اإلسبانية لطرد اإلسبانيني من اجليوب اليت أقاموها ،فضم إليه عنابة وقالة يف
شرقي اجلزائر وحقق انتصاراً ابهراً على اإلسبانيني حني استوىل عام 1529م على حصن
بينون اإلسباين على اجلزيرة املواجهة لبلدة اجلزائر ،وقد استمر يقصف احلصن بقذائف

مدافعه طوال عشرين يوماً حىت تداعت جوانبه ،مث اقتحم احلصن مع قوات كثيفة العدد
كانت حتملها مخس وأربعون سفينة جاءت من الساحل وأسر قائد احلصن مع كبار
ضباطه.
إن استيالء خري الدين على البينون سنة 1529م يعد بداية أتسيس ما عرف ابسم نيابة
لكل
اجلزائر ،ومنذ ذلك التاريخ أصبح ميناء اجلزائر عاصمة كربى للمغرب األوسط ،بل و ِّ

مشال أفريق يا العثمانية فيما بعد ،وبدأ استخدام مصطلح اجلزائر للداللة على إقليم اجلزائر
حىت هناية القرن الثامن عشر.
ب اجلبهة الداخلية وكانت تتمثل يف حماولة توحيد املغرب األوسط اليت مل ختل من
مؤامرات بين زين واحلفصيني ومن بعض القبائل الصغرية ،ولكنه استطاع مد منطقة

 1املشرق العريب واملغريب ،د .عبد العزيز فائد ،ص.97 :
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نفوذه ابسم الدولة العثمانية ودخلت اإلمارات الصغرية حتت السيادة العثمانية لكي
حتتمي هبذه القوة من األطماع الصليبية اإلسبانية ومن قهرها على اعتناق النصرانية ،وما
لبث أن مد خري الدين النفوذ العثماين إىل بعض املدن الداخلية اهلامة مثل
القسطنطينية.1
لقد جنح خري الدين يف وضع دعامات قوية لدولة فتية يف اجلزائر ،وكانت املساعدات
العثمانية تصله ابستمرار من السلطان سليمان القانوين ،واستطاع خري الدين أن يصل
إسبانيا ،فقد قام عام  936ه 1529م بتوجيه ست وثالثني سفينة خالل سبع
رحالت إىل السواحل اإلسبانية للدولة العثمانية يف احلوض الغريب للبحر املتوسط،
وبفضل هللا مث مساعدات الدولة العثمانية وموارد خزينة اجلزائر املتنوعة من ضرائب وسيب
وغنائم وزكاة والعشر واجلزية والفيء واخلراج وما يقوم به احلكام ورؤساء القبائل والعشائر
من دفع العوائد وغريها ،أصبحت دولة اجلزائر هلا قاعدة اقتصادية قوية.2
لقد تضررت إسبانيا من جناح خري الدين يف الشمال األفريقي وكانت إسبانيا يتزعمها
شارل اخلامس إمرباطور الدولة الرومانية املقدسة واليت كانت تضم وقتذاك ،إسبانيا
وبلجيكا وهولندا وأملانيا والنمسا وإيطاليا ،وكانت الدولة الرومانية املقدسة تدفع عن
أورواب املسيحية اخلطر العثماين حنو شرق ووسط أورواب ،لذا ميكن القول أبن الصراع بني
شارل اخلامس وبني ببلريبكية اجلزائر كان مبثابة فتح جبهة حربية جديدة ضد الدولة
العثمانية يف الشمال األفريق ي ،لذلك مل يكتف شارل ابهلجوم املفاجئ على سواحل
اجلزائر ،بل أرسل مبعواثً للتجسس يف مشال أفريقيا سنة  640ه 1533م وهو الضابط
"أوشوا دوسال" الذي طاف أبحناء تونس وهناك وجد استعداد احلفصيني للتعاون مع
شارل اخلامس ،وحذ ر من امتداد النفوذ العثماين على تونس ،وذكر أن هذا االستيالء
 1الدولة العثمانية دولة إسالمية (.)913 /2
 2جهود العثمانيني إلنقاذ األندلس ،نبيل عبد احلي ،ص.311 :

159

سيسهل على العثمانيني السيطرة على أفريقيا ،مث يتجهون بعد ذلك السرتداد األندلس،
وهذا ما خيشاه العامل املسيحي.
كانت سياسة اململكة احلفصية يف تونس تسري حنو احنطاط مستمر ،وكان السلطان
احلفصي احلسن بن حممد قد أساء السرية يف البالد وقتل عدداً من إخوته ،فاضطربت
األحوال يف تونس وخرج البعض عن طاعة السلطان احلفصي ،وكان أخو احلسن املسمى
ابألمري الرشيد قد هرب من أخيه خوفاً من القتل وجلأ عند العرب يف البادية ،مث ذهب
إىل خري الدين يف اجلزائر ،وطلب منه احلماية والعون ضد أخيه.1

فمنحه ذلك خري الدين ،الذي كان مرّكزاً اهتمامه على تونس بسبب ضعف احلفصيني،
واخلالفات الداخلية اليت مزقت األسرة احلفصية ،كما كان لتونس يف نظره أمهية
إسرتاتيجية كبرية إلشرافها على املضيق الصقلي حبيث تسمح له السيطرة عليها يف حتديد
وقطع املواصالت بني حوضي املتوسط الشرقي والغريب ،ابإلضافة إىل رغبة خري الدين يف
توحيد بالد املغرب حتت حكم الدولة العثمانية ليتمكنوا من اسرتداد األندلس.2

سادساً :سفر خري الدين إىل إسطنبول

عزم السلطان سليمان القانوين بعد أن استوىل على بلغراد ،السفر بسائر جنوده إىل
إسبانيا لالستيالء عليها ،وبدا للسلطان سليمان ،أنه البد له من رجل يعتمد عليه يف
دخول تلك البالد على أن يكون عاملاً أبحواهلا ،فوقع اختياره على خري الدين ملا يعرفه

عنه من شجاعة وإقدام ،وكثرة هجومه على تلك النواحي ،وما فتحه من بالد العرب يف
الشمال األفريقي وكيف أقر احلكم العثماين فيها ،فوجه إليه خطاابً يطلبه فيه إىل حضرته
وأيمره ابستنابة بعض من أيمنه يف اجلزائر ،وإن مل جيد من يصلح لذلك يبعث إليه
 1جهود العثمانيني إلنقاذ األندلس ،د .نبيل عبد احلي ،ص.311 :
 2املصدر السابق نفسه ،ص.315 :
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السلطان انئباً ،وبعث ذلك اخلطاب مع رجل يدعى سنان جاوشي ،فوصل اجلزائر،
وأوصل خطاب السلطان إىل خري الدين قبله ووضعه فوق رأسه وملا قرأه وعلم ما فيه
نصب ديواانً عظيماً ،وأحضر كافة العلماء واملشايخ وأعيان البالد ،وقرأ عليهم خطاب
السلطان الذي وجهه إليهم وأعلمهم أنه ال ميكنه التخلف عن أمره ،وعندما مسع أندري
دوري زعيم األسطول النصراين يف البحر املتوسط مبا عزم السلطان عليه من فتح إسبانيا
واستقدام خري الدين من اجلزائر لذلك ،أراد أن يشغل خري الدين عن سفره إىل حضرة
السلطان ،1وأشاع بني األسرى املسيحيني يف اجلزائر ،عن عزم احلكومة اإلسبانية يف
اهلجوم على اجلزائر وختليصهم من األسر ،ففرح األسرى اإلسبان لذلك اخلرب وَتردوا على
خري الدين ،الذي رأى أن من املصلحة العامة إعدام أولئك األسرى ليأمن غائلتهم ،مث
قام بتقوية االستحكامات يف اجلزائر وزاد من عدد القالع مظهراً أمت الطاعة للسلطان.2
وعني مكانه حسن آغا
عزم خري الدين على السفر إىل إسطنبول  940ه 1533مّ ،
الطوشي ،وكان رجالً عاقالً وصاحلاً ،صاحب علم واسع.3
أحبر خري الدين شرقاً يف البحر املتوسط وبرفقته أربع وأربعون سفينة وهزم يف طريقه فرقة

من أسطول آل هابسربج ابلقرب من املورة ،4واستمر خري الدين يف رحلته ووصل إىل
مدينة بريوزان ،وفرح أهايل املدينة ملقدمه وكانوا خائفني من هجوم أندري دوري ،الذي
ابتعد عندما مسع مبقدم خري الدين ،مث واصل خري الدين سفره ،ورست مراكبه يف قلعة

أوارين "أان وارنيه" ،فصادف هنالك أسطوالً للسلطان سليمان القانوين وفرحوا بذلك ،مث
خرجوا مجيعاً ح ىت وصلوا إىل قرون ،مث كتب خري الدين إىل السلطان يعلمه بوصوله
 1سرية خري الدين ابشا ،عبد القادر عمر ،ق 48أ48ب.
 2حقائق األخبار عن دول البحار ،إمساعيل سر هنك (.)361 /1
 3فتوحات خري الدين ،حممد أمني ق270أ270 ،ب.
 4جهود العثمانيني إلنقاذ األندلس ،ص.316 :
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ويستأذنه ابلقدوم على حضرته ،فوجه إليه السلطان خطاابً يستحثه ابلقدوم عليه ،1وأقلع
خري الدين من قرون ومل يزل مسافراً حىت وصل إىل إسطنبول ورسا هبا ورموا ابملدافع كما

هي العادة يف ذلك ،ومثل خري الدين حبضرة السلطان ووقف بني يديه ،فأمر أبن خيلع
عليه وعلى خواص أصحابه اجلرايت الوافرة ،وأنزهلم بقصر من قصوره وفوض إليه النظر
يف دار الصناعة ،2ومنحه لقب قبودان ابشا وزير حبرية حىت تظل له السلطة الكاملة
ملساندة النظام يف اجلزائر لتحقيق هدف الدولة يف استعادة األندلس.
كان الصدر األعظم يف ذلك الوقت مبدينة حلب ،فسمع بقدوم خري الدين على
السلطان ،وقد كانت أنباء غزواته ونكايته ابملسيحيني تصل إليه ،فاشتاق إىل لقاء خري
الدين ،فوجه خطاابً للسلطان يلتمس منه أن يوجه إليه خري الدين ملقابلته ،فأرسل

السلطان إىل خري الدين خمرباً عن رغبة الصدر األعظم فأجابه خري الدين ابملوافقة ،وسافر
خري الدين متوجهاً إىل حلب ،واحتفل الصدر األعظم مبقدم خري الدين يف حلب وأنزله
يف بعض القصور املهيبة ،ويف اليوم الثاين من وصول خري الدين وصل مبعوث من قبل
السلطان ومعه خلعة وأمر مبقتضاه أن خري الدين من وزراء السلطان ،ويلبس اخللعة
فنصب الديوان األعظم وألبسوه خلعة الوزارة واحتفل به احتفاالً مهيباً ،وأكرم إكراماً
عظيماً ملا قدمه من خدمات لإلسالم واملسلمني يف حوض البحر املتوسط.
مث رجع خري الدين إىل إسطنبول وأكرمه السلطان سليمان غاية اإلكرام ،وشرع خري
الدين يف النظر يف أمر دار الصناعة كما رسم له السلطان.3
وبعد أن مت إعداد األسطول العثماين اجلديد خرج خري الدين بربروسة أبسطوله القوي من
الدردنيل متجهاً حنو سواحل إيطاليا اجلنوبية ،فاستطاع أن أيسر الكثري منها ،وأغار على
 1املصدر السابق نفسه ،ص.316 :
 2املصدر السابق نفسه ،ص.316 :
 3جهود العثمانيني السرتداد األندلس ،ص.317 :
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مدهنا وسواحلها ،مث اجته حنو جزيرة صقلية ،فاسرتجع كورون وليبانتو ،1كان السلطان
سليمان قد تشاور مع خري الدين بربروسة أبمهية تونس وضرورة دخوهلا يف إطار
إسرتاتيجية الدولة العثمانية ،لتحقيق هدفها حنو اسرتداد األندلس ،وأتيت أمهية تونس
ابلنسبة للدولة من حيث موقعها اجلغرايف إذ تقع يف منتصف الساحل الشمايل ألفريقيا،
وتوسطها بني اجلزائر وطرابلس ،ولقرهبا من إيطاليا اليت تعترب أحد جناحي اإلمرباطورية
الرومانية املقدسة ،بينما ميثل اجلناح اآلخر إسبانيا ،عالوة على ذلك جماورهتا جلزيرة مالطة
مقر فرسان القديس يوحنا حلفاء اإلمرباطور شارل اخلامس ،وأشد الطوائف املسيحية
عداوة للمسلمني ،مث اإلمكاانت اهلائلة اليت تتيحها موانئ تونس يف التحكم يف
املواصالت البحرية يف البحر املتوسط ،وهكذا تضافرت تلك العوامل على إضفاء األمهية
العسكرية على تونس.2
كانت املرحلة الثانية ابلنسبة خلري الدين بعد هجومه على السواحل اجلنوبية إليطاليا
وجزي رة صقلية هي تونس ،وذلك لتنفيذ خطة الدولة واليت تقتضي تطهري مشال أفريقيا من
اإلسبان كمقدمة الستعادة األندلس ،إذ سبق وأن أشار خري الدين بربروسة على
السلطان سليمان القانوين يف خطابه للسلطان الذي بعثه قبيل استدعاء السلطان له يف
 940ه 1533م ،إذ قال فيه ...«:إن هديف إذا قدر يل الشرف هو طرد اإلسبان يف
أقصر وقت من أفريقيا ،ومن املمكن أن تسمع بعد ذلك أن املغاربة قد أغاروا على
اإلسبان من جديد ليستعيدوا مملكة قرطاجة وأن تونس قد أصبحت حتت سلطانك ،إنين
ال أبغي من وراء ذلك أن أحول بينك وبني توجيه قواتك انحية املشرق كال  ...ألن هذا
لن حيتاج لكل ما َتلك من قوات والسيما أن حروبك يف آسيا أو أفريقيا تعتمد أكثر ما

 1ليبيا بني املاضي واحلاضر ،حسن سليمان حممود ،ص.166 :
 2الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها (.)916 915 /2
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تعتمد على قوات برية ،أما هذا اجلزء الثالث من العامل فإن كل ما أطلبه هو جزء من
أسطولك وسيكون ذلك كافياً ،ألن هذا اجلزء جيب أن خيضع لسلطانك أيضاً.1"...
وصل األسطول العثماين حتت قيادة خري الدين إىل السواحل التونسية فعرج على مدينة
عنابة ،وتزود ببعض اإلمدادات ،مث تقدم حنو بنزرت مث اجته إىل حلق الواد ،إذ َتكن منها
بدون صعوبة ،2واستقبل خري الدين من قبل اخلطباء والعلماء ،وأكرموه وتوجهوا إىل
تونس يف نفس الوقت وهرب السلطان احلفصي احلسن بن حممد إىل إسبانيا ،3مث عني
خري الدين الرشيد أخا احلسن بن حممد على تونس ،وأعلن ضم تونس لألمالك
العثمانية ،يف وقت بدت فيه سيادة العثمانيني يف حوض البحر املتوسط الغريب.4

سابعاً :أثر جهاد خري الدين على املغرب األقصى
استفاد السلطان أمحد األعرج السعدي من اجلهود اليت بذلتها الدولة العثمانية والشعب
اجلزائري بقيادة خري الدين بربروسة ،فقام مبحاصرة مدينة آسفي أبزمور وذلك سنة 941
ه 1534م ،وكادت املدينة أن تقع بيد السعديني لوال النجدات اليت بعثها الربتغاليون
للمدينة احملاصرة ،وقد بدا وكأن تعاوانً قد حصل بني العثمانيني والقوى اإلسالمية يف
املغرب ضد املسيحيني ومراكزهم يف الشمال األفريقي ،وعندما مسع امللك الربتغايل جان
الثالث بوصول األسطول العثماين يف  3ربيع األول  941ه  13سبتمرب ،بقيادة خري
الدين بربروسة إىل الشمال األفريقي ،فكر يف اجلالء عن بعض املراكز مثل سبتة وطنجة
ابعتبارها مناطق حيوية للدفاع عن مصاحل املسيحني يف غرب البحر املتوسط ،ولصد
اهلجوم العثماين عن شبه اجلزيرة األيربية ،بعث امللك يوحنا الثالث استفتاء إىل مجيع
 1فتح العثمانيني عدن ،حممد عبد اللطيف البحراوي ،ص.127 :
 2حرب الثالمثائة سنة ،ص.230 :
 3جهود العثمانيني السرتداد األندلس ،ص.319 :
 4فتح العثمانيني عدن ،ص.128 :

164

الوجهاء واألعيان واألساقفة يف بالده يستشريهم يف موضوع اجلالء عن بعض مراكز
الوجود الربتغايل يف جنويب املغرب ،وكان املطلوب اإلجابة على األسئلة اآلتية :هل ينبغي
ترك آسفي وأزمور للمغاربة؟ هل ينبغي اجلالء عنهما أو عن بعضهما؟ وإذا كان ينبغي
االحتفاظ هبما هل حتول إىل حصون للتقليل من حجم املصروفات؟ مث ما هي األضرار
الناجتة عن ذلك؟ وكيف نتفاداها؟
تلقى امللك الربتغايل أجوبة عديدة بني مؤيد يف اإلبقاء على املناطق اجلنوبية يف حوزة
الربتغاليني وبني معارض ،وكانت أجوبة رجال الدين للملك جان الثالث موحدة تقريباً
تضمنت :النصح ابلتخلي عن املراكز اجلنوبية ،حيول امللك كل وسائل الدفاع املوجودة
هناك إىل املركز الشمايل لصد اخلطر العثماين بقيادة خري الدين بربروسة ،فأسقف ينصح
إبخالء سانتاكروز وأسفي وأزمور ألن أمهيتها أقل بكثري من النفقات اليت تصرف عليها،
ويرى توجيه القوى ضد فاس ،كما ينصح بتحسني وسائل الدفاع عن سبتة خوفاً من
هجوم خري الدين عليها.1
إن الوجود العثماين يف اجلزائر أثر على موقف امللك الربتغايل يف املغرب ،إذ تراجع عن
القيام بعمليات عسكرية فيه ،كما أدخل استيالء العثمانيني على تونس احلرية لدى البااب
واإلمرباطور شارل اخلامس الذي اعترب ذلك هتديداً مباشراً للمسيحية ،وخلطوط مواصالته
البحرية مع أطراف مملكته ،2فوصل التهديد العثماين أقصاه فضالً عن أن الدولة العثمانية

ضمنت السيطرة على املمرات الضيقة بني صقلية وأفريقيا.3

 1جهود العثمانيني السرتداد األندلس ،ص .320
 2مراسلة غرانطة إىل السلطان سليمان ،عبد اجلليل التميمي عدد ( )3تونس.
 3جهود العثمانيني السرتداد األندلس ،ص.321 :
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اثمناً :استياء شارل اخلامس على تونس
كان املوقف مالئماً ابلنسبة إلسبانيا وذلك للقيام برد عنيف فقد انشغلت الدولة
العثمانية ابحلرب مع الشيعة الروافض يف بالد فارس ،وطغى على الصراع يف أورواب .ووعد
فرانسوا األول ملك فرنسا شارل اخلامس ابحلياد تردد شارل يف اختيار املكان الذي
سيوجه إليه ضربته يف مشال أفريقيا :اجلزائر أو تونس ،ولكن استنجاد السلطان احلفصي
احلسن بن حممد والرغبة يف عزل إسطنبول دفع شارل اخلامس إىل اختيار تونس
للهجوم ،1قاد شارل اخلامس عملية حبرية شاقة تكونت من ثالثني ألف مقاتل إسباين
وهولندي وأملاين وانبويل وصقلي ،على ظهر مخسمائة سفينة ،وركب اإلمرباطور البحر من
ميناء برشلونة ،وعندما رست سفنه أمام تونس قامت املعارك العنيفة بني الطرفني ،2األمر
الذي أعاد السيطرة اإلسبانية على تونس يف  942ه 1535م ،3إذ مل تكن قوة خري
الدين بكافية للرد على ذلك اهلجوم ،فكان اجليش اإلسالمي تعداده سبعة آالف جندي
عثماين وصلوا مع خري الدين وحنو مخسة آالف تونسي ،كما ختلف األعراب عن اجلهاد
فكانت النتيجة احلتمية أن استوىل شارل على معقل حلق الوادي مرسى تونس ،4ونصب
اإلسبان احلسن بن حممد حاكماً عليها ،وعمالً مبنطوق املعاهدة كان احلسن بن حممد
سيسلم بونة واملهدية إىل شارل اخلامس ،فاستوىل على بونة ،ومبا أن املهدية كانت يف
حوزة العثمانيني ،فإن احلسن مل يستطع الوفاء بعهده فاشرتط اإلسبان عليه أن يكون
حليفاً ومساعداً لفرسان القديس يوحنا بطرابلس ،5وأن يقوم مبعاداة العثمانيني وأن
يتحمل نفقات ألفي إسباين على األقل يرتكون كحامية يف قلعة حلق الواد ،وعاد شارل
1

اتريخ اجلزائر احلديث ،حممد خري فارس ،ص.34 :

 2حقائق األخبار عن دول البحار (.)420 /1
 3جهود العثمانيني السرتداد األندلس ،ص.321 :
 4حرب الثالمثائة سنة ،ص.321 :
 5األتراك العثمانيون يف أفريقيا الشمالية ،عزيز سامح ،ص.38 :
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اخلامس إىل إسبانيا واستقبل استقبال الغزاة الفاحتني يف الوقت الذي كان فيه السلطان
حيارب فيه الدولة الصفوية الشيعية الرافضية لبالد فارس.1

اتسعاً :عودة خري الدين إىل اجلزائر

عاد خري الدين إىل اجلزائر بعد هزميته يف تونس ،واستقر أول األمر مبدينة قسطنطينية،
ومن هناك أخذ يستعد الستئناف اجلهاد ضد اإلسبان يف اجلبهات اليت حيددها ،وكان
لزاماً على خري الدين  -وقد استقر مؤقتاً مبدينة اجلزائر نظراً اللتزاماته اليت تفرضها عليه
خطته اجلديدة كقبودان ابشا لألسطول اإلسالمي العثماين  -أن ي،شعر شارل اخلامس
بوجوده ،وأن يرد على ضربة تونس بضربة مثلها ،فقام ابهلجوم على جزر البليار اإلسبانية
وعلى سواحلها اجلنوبية ،فاجتاز مضيق جبل طارق ،وأطلق العنان لنفسه ابالنقضاض
على السفن اإلسبانية والربتغالية العائدة من األراضي األمريكية ،واحململة ابلذهب
والفضة ،اهتزت لتلك األحداث مجيع األوساط املسيحية ،وأقلقت شارل اخلامس الذي
اعتقد أن خري الدين لن يقوى شأنه بعد حادثة تونس السابقة يف 942ه 1935م،2
من انحية أخرى دخلت الدولة العثمانية يف حتالف رمسي مع فرنسا يف 943ه
1536م ،ويعترب ذلك هو رد الفعل على اهلجوم املضاد الذي قام به اإلسبان على
تونس ،3وبدا وكأن اإلمرباطورية الرومانية املقدسة قد طوقت من قبل خصومها الفرنسيني
والعثمانيني مما أدى إىل ا ستئناف احلروب بينهما من جديد ،كما صارت أهداف إسبانيا
والربتغال واحدة وذلك يف احتالل مراكز يف بالد املغرب ابإلضافة إىل خوفهم من تقدم
العثمانيني داخل شبه اجلزيرة األيبريية.

 1فتح العثمانيني عدن ،ص.130 :
 2حرب الثالمثائة سنة ،ص.242 ،241 ،236 ،227 :
 3جهود العثمانيني السرتداد األندلس ،ص.323 :

167

عاشراً :الدبلوماسية الربتغالية وتفتيت وحدة الصف يف الشمال
األفريقي
تلقى امللك أمحد الوطاس هزمية 943ه 1536م من السعديني يف موقعة بري عقبة قرب
وادي العبيد ،بسبب ختلي قبائل اخللوط اليت كادت تكون القوة األمامية للجيش
الوطاسي ،ونشرت الفوضى يف سائر اجليش ،وإثر هذه اهلزمية تقرب أمحد الوطاسي من
الربتغال وذلك نتيجة شعوره ابنشغال العثمانيني يف حروهبم ضد اإلسبان ووقع معهم
معاهدة ملدة أحد عشر عاماً 1تقضي بوضع املغاربة املقيمني يف ضواحي أصيال وطنجة
والقصر الصغري حتت السلطة القضائية مللك فاس ،كما جيوز لرعاي امللك الوطاسي
املتاجرة حبرية داخل تلك املناطق ابستثناء جتارة األسلحة والبضائع احملظورة ،وإذا وصلت
مراكب عثمانية أو فرنسية أو اتبعة ملسيحيني من غري اإلسبان وال الربتغاليني إىل أراضي
برتغالية حمملة بغنائم أخذت من املغاربة فلن يشرتى منها شيء ،وكذلك احلال ابلنسبة
للمغاربة لن يشرتوا من العثمانيني ويتم االستيالء على الغنائم وترد من طرف آلخر ما مل
تسمح قوات العدو يف مهامجتها.2
حاول الربتغاليون كذلك عقد هدنة مع السعديني ،فبعثوا وفداً إىل مراكش للتفاوض مع
املوىل أمحد األعرج الذي استجاب لذلك ،ألنه كان يف حاجة إىل تنظيم أمور دولته
الناشئة سيما بعد االنتصارات اليت حققها ضد خصومه الوطاسيني يف موقعة بري عقبة
943ه 1536م ،واتفق الربتغاليون مع السعديني لعقد هدنة بينهما يف  25ذي القعدة
944ه  25أبريل 1537م ملدة ثالث سنوات ،مع إقامة تبادل جتاري بني رعاية
طرفني ،3كان هدف الربتغاليني من التقرب مع الوطاسيني والسعديني هو احليلولة دون
 1جهود العثمانيني السرتداد األندلس ،ص.323 :
 2جهود العثمانيني السرتداد األندلس ،ص.323 :
 3املصدر السابق ،ص.324 :
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قيام تعاون حقيقي بني العثمانيني من انحية والوطاسيني والسعديني من انحية أخرى،
ألن أي تعاون من هذا القبيل معناه هتديد ملصاحل شبه اجلزيرة األيبريية يف املغرب ،واألهم
من ذلك خوف إسبانيا والربتغال من تقدم الدولة العثمانية داخل شبه اجلزيرة األيبريية،
وحتقيق هدفها يف اسرتداد األندلس.1

اِلادي عشر :اجملاهد الكبري حسن آغا الطوشي

اشتغل خري الدين بربروسة  -حبكم منصبه قبودان ابشا  -ابلعمل يف األسطول العثماين
وبدأ نشاطه يف احلوض الشرقي للبحر املتوسط ،بينما استمر حسن آغا الطوشي يف
منصبه املستخلف عليه انئب البيلربك يعمل على قهر القرصنة األوروبية ،فأبلى يف سبيل
ذلك البالء احلسن ،وصار شخصه يف اجلزائر مثاالً ابرزاً يف البطولة والتضحية اإلسالمية
يف سبيل الدفاع عن بالد اإلسالم يف الشمال األفريقي فاكتسبت اجلزائر مهابة وجالالً،
وجعلت األمم املسيحية هترع إىل عاهلها األكرب اإلمرباطور شارل اخلامس مستنجدة
بسلطانه منضوية حتت لوائه ،وقد حاول شارل اخلامس 946ه 1539م ،عقد هدنة

مع خري الدين إال أنه خاب أمله ،2مثل ما خاب يف حماولته السابقة عندما عرض على
خري الدين سراً االعرتاف به حاكماً لشمال أفريقيا مقابل جزية بسيطة ،إذ كان شارل
اخلامس أيمل يف قيام حتالف إسباين جزائري جيابه به التحالف الفرنسي العثماين ويعمل
على فصل مشال أفريقيا عن إسطنبول على أمل أنه إذا حتقق ذلك فلن تستطيع مشال
أفريقيا إبداء مقاومة قوية يكون من السهل سقوطها. 3

 1املصدر السابق نفسه ،ص.324 :
 2اتريخ اجلزائر العام ،عبد الرمحن اجلياليل (.)63 ،62 / 3
 3اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.35 :
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ا هنمك حسن آغا الطوشي يف توطيد األمن ،ووضع األسس لإلدارة املستقرة وحماولة مجع
أطراف البالد حول السلطة املركزية ،1فأخضع مدينة مستغامن لدولته مث تقدم حنو اجلنوب
الشرقي فاستوىل على عاصمة الزاب بكرة وملحقاهتا ،وشيد هناك حصناً وأقام به حامية.
ركب اجليش العثماين يف شهر مجادى األول 949ه سبتمرب 1539م البحر ،وكان
قوامه  1300رجالً ،على ظهر ثالث عشرة سفينة واندفعوا عنها من اإلسبان ،نزل
حسن آغا وجيشه إىل الرب فاحتل البلدة وَتكن منها ،واستحوذ على ما فيها من خريات
وأرزاق وغنائم للمسلمني ،وتوغل يف جهات الساحل اإلسباين اجلنويب ،وغنم ما وقع
حتت يده من أموال ومتاع اإلسبان وخيتار من بينهم مجاعات من األسرى والسباي
يسوقهم للبيع يف املدن املغربية الشمالية خاصة تطوان مث يعود للميدان ،وعندما أراد
الرجوع إىل اجلزائر إعرتضت طريقه عمارة إسبانية كبرية العدد ،وقامت املعركة بني القوتني
وكانت عنيفة قاسية ،أسفرت عن غرق عدد من سفن اجلانبني ومع ذلك كانت خسائر
اإلسبان يف املعركة عظيمة.2

الثاين عشر :محلة شارلكان على اجلزائر والنتائج املتتبة عن فشلها
أراد شارلكان أن تكون هذه احلملة ضربة قاصمة للوجود العثماين يف الشمال األفريقي
كله ،ويف اجلزائر خاصة .وقد ارتبطت هذه احلملة بعدة عوامل ،أمهها:
 . 1رغبة شارلكان يف االنتقام للشرف اإلسباين الذي لُطّخ بسبب اهلزمية العظيمة اليت
ُمين هبا األسطول اإلسباين يف معركة بروزة سنة 1538م .3وازديد العمليات العسكرية
اليت يقوم هبا غزاة اجلزائر على السواحل األوروبية يف إيطاليا ،وسردونيا ،وجزر الباليار،
 1حرب الثالمثائة سنة ،ص.279 :
 2حرب الثالمثائة سنة ،ص.279 :
 3الدخول العثماين ،ص.306 :

170

حىت ضاق أهلها ذرعاً ،وضجوا إىل ملكهم ابلشكوى من غارات حبّارة اجلزائر .فبعد
انتصار بروزة ،وطرد اإلسبان من اجلزائر فرض البحارة العثمانيون سيطرهتم على شرق
وغرب البحر املتوسط ،حىت صار شارلكان نفسه يصعب عليه السفر من برشلونة إىل
انبويل.1
 .2االنتصار السياسي الذي أحرزه اإلسبان يف تلمسان ،والغرب اجلزائري بفعل
استمالتهم سلطان تلمسان ،وَتكنهم من إخضاع الدولة احلفصية لسلطاهنم بعد احتالهلم
لتونس .2فلم تبق هلم سوى مدينة اجلزائر اليت أصبحت قاعدة لغاراء البحارة العثمانيني.
ولذلك فإن احتالل اجلزائر كان سيضمن لشارلكان السيطرة على غرب البحر املتوسط،
ويؤمن له الطرق البحرية بني شطري إمرباطوريته ،وميكنه من فرض حصار حمكم من
الشرق والغرب واجلنوب على فرنسا ،وإخضاعها بشكل هنائي لسلطانه.3
 .3وجود خري الدين يف إسطنبول ،وانشغاله بقيادة األسطول العثماين ،وما ترتب عليه
من فراغ عظيم ال ميكن ملؤه يف اجلزائر.4
 . 4أن اجلزائر مل يكن هبا يف ذلك الوقت من اجليش العثماين سوى العدد القليل -
حسب ما جاء يف تقارير اجلواسيس اإلسبان  -واعتقادهم أن القوات احمللية غري قادرة
على الدفاع عن املدينة.
 . 5يرى البعض أن احلملة كانت هتدف إىل ختفيف الضغط العثماين على النمسا وأملانيا.
وذلك بفتح جبهة جديدة يف اجلزائر ،حيث ستكون الدولة العثمانية مضطرة إىل إرسال
قواهتا إىل هناك.1
 1بلحميسي موالي ،غارة شارلكان اخلامس على مدينة اجلزائر ،جملة األصالة ،وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية ،اجلزائر ،العدد  ،8السنة
 ،1ماي ،جوان ،1972 ،ص.95 :
 2إلرت ،ص.155 :
Un episode de l’Expedition de 1541 contre Alger, Reveue Africaine 3 – 4 trim. 1931. 3
 4كان خري الدين يف هذه الفرتة مستقراً يف إسطنبول لإلشراف عن قرب على األسطول العثماين الذي صار قائداً عاما له .وقد أانب عنه
حسن آغا يف إدارة اجلزائر حىت هذا التاريخ .أنظر :الدخول العثماين ،ص.307 :
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أوالً :استعدادات الطرفني:

 القوات املرابطة يف اجلزائر (التكية واحمللية واألندلسية):

علم حسن آغا خبرب احلملة اإلسبانية اليت يع ّد هلا اإلمرباطور لغزو اجلزائر .فشرع يف
لرد العدوان ،فقام بتحصني املدينة ،وحشد القوات الرتكية واألندلسية
إعداد الع ّدة ّ
احمللية للدفاع عن املدينة.
أما من الناحية العسكرية ،فاستناداً إىل بعض الواثئق اليت قام بتصويرها وترمجتها
األستاذ املدين من أرشيف سيمانكاس اإلسباين ،جاء تقرير سري ُمرسل من طرف
حاكم جباية ،ومؤرخ يف  29مارس 1536م ما يلي:
( إىل صاحبة اجلالة امللكة..
وهذه أنباء وردت علينا من مدينة اجلزائر ،نقلها لنا ستة من العبيد املسيحيني الذين
َتكنوا من الفرار يوم  27فيفري ،وغادروا اجلزائر فوق فلك ،ووصلوا إىل مدينة جباية.
يوجد اآلن يف مدينة اجلزائر  2.000من األتراك ،و 7.000أو  8.000من مهاجري
األندلس يف مدن اجلزائر ،ومليانة ،وبقاع أخرى وضع هبا بربروس حاميات .أما
حاكم اجلزائر اليوم فهو مرتد من سردينيا امسه حسن آغا .وسكان املدينة يف قلق
شديد ،ألهنم وصلتهم أنباء موثوق هبا ،تفيد حترك أسطول جاللتكم.
وأخربين األسرى املذكورون أن األمطار الغزيرة اليت اهنمرت يف فصل الشتاء قد
هدمت سور املدينة من ثالث جهات ،وعلى مسافات شاسعة .وقد أقدم السكان
على ترميم ما حتطم بكل سرعة .لكن العمل مل يتم إىل اآلن نظراً لعدم وجود البنائني
العارفني .ويقولون هنا أهنم سيستعينون ب 1500من البدو احمليطني ابجلزائر من
أجل إكمال العمل.
 1بلحميسي ،ص.95 :
انظر الدخول العثماين للجزائر ودور األخوة بربروس ،د .حممد دراج ،ص.322 308 :
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أما مدينة قسطنطينة ،ففيها  1500من اإلنكشارية ،يقودهم تركي امسه القائد قلج
علي . kilic Ali1وبربروس هو الذي أرسل هؤالء اإلنكشارية ،ومبا أن
قلج علي هذا اتبع حلكومة اجلزائر ،فال ريب أنه سيقدم إىل مدينة اجلزائر مبجرد
2
علمه بتحرك أسطول جاللتكم)
من هذا التقرير يتبني لنا أن القوة اليت كانت معدة للدفاع عن املدينة كانت ترتاوح
بني  9و  10آالف جندي من األتراك واألهايل واألندلسيني.3
 القوات اإلسبانية

يبدو أن شارلكان فكر يف غزو اجلزائر غداة احتالل تونس سنة 1535م .وقد
ذكر صاحب الغزوات أنه أرسل إىل املغرب جواسيسه لإلطالع على الطرق

املناسبة اليت تيسر له احتالل املدينة.4
ويف سنة 1539م وافق البااب على تقدمي إعانة مالية لتجهيز احلملة ،5كما بعث
شارلكان إىل حاكم جنوة أيمره بتجهيز ما عنده من السفن ،وإعدادها للسفر.6
فجمع اإلمرباطور يف ميناء(ماهون) جبزيرة مينورقة أسطوالً ضخماً اختلف
املؤرخون يف تقدير عدد سفنه ومقاتليه .ف ُذكِر أنه كان مكوانً من  16سفينة

شراعية 65 ،سفينة نقل عسكرية كبرية حتمل  12330حباراً 23900 ،جنديً

 1تل ّقبه املصادر احمللية ابلعلج على اعتبار أصله اإليطايل؛ إذ كان املسلمون يل ّقبون األسرى األوروبيني ابلعلوج ،وهو لقب احتقار وإهانة؛ ألن
العلج يف اللغة :احلمار الوحشي .ويعتقد أن قلج علي من أصل إيطايل أسر من طرف البحارة اجلزائريني سنة 1520م ،وبقي يف األسر م ّدة

حىت صار قائداً لألسطول العثماين .اشتهر بقيادته لوحدات األسطول العثماين يف معركة ليبانت سنة 1571م ،تويف
مث أسلم وترقّى يف البحرية ّ

سنة 1587م .ملزيد من التفاصيل:
حممد سي يوسف ،أمري أمراء اجلزائر علج علي ابشا ،دار األمل ،اجلزائر  ،.2009ص.79 69 :

 2نص الرسالة يف املدين ،ص.279 278 :
 3ذكر أمحد أسرار عدداً يقارب ما ورد يف التقرير اإلسباين .لكنه أشار إىل أن عدد االنكشاريني كان  6.000جندي ،وعدد العرب كان

حوايل.age,s.216 . Asfar / 2.000
 4الغزوات ،ص.116 :

 5بلحميسي ،ص.98 :
 6التلمساين ،حممد بن عبد الرمحن ،الزهرة النرية فيما جرى للجزائر حني أغارت عليها جنود الكفرة ،ق .15
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ابإلضافة إىل مئات القطع البحرية الصغرية اليت كانت ترافق األسطول .وهي
تشق عباب غرب البحر املتوسط يف القرن السادس
أكرب قوة عسكرية حبرية ّ

عشر .وقد شارك يف هذه احلملة نبالء من إسبانيا ،وإيطاليا ،وأملانيا كجنود
متطوعني .كما اشرتك فرسان مالطة ،حيث كلف  140منهم بقيادة فرقة
عسكرية مكونة من  400جندي مدربني تدريباً عالياً.1
كان شارلكان يعلم أن دخول حسن آغا يف مواجهة مع القوات اهلائلة اليت
حشدها شارلكان الحتالل اجلزائر ،بدون وصول دعم من إسطنبول يعترب
انتحاراً ال شك فيه ،ولذلك وقع اختياره للوقت الذي كان فيه خري الدين يف
إسطنبول بينما خرج السلطان سليمان القانوين يف محلته اهلامايونية التاسعة لغزو
اجملر ،حيث ال ميكن للعثمانيني أن خيوضوا معركتني كبريتني يف وقت واحد.
وجعل ذلك موعداً حلملته الكبرية على اجلزائر.
واحلقيقة كان وضع اجلزائر إزاء هذه احلملة يف غاية اخلطورة ،وأصبح مصري
املدينة متوقفاً على نتيجة هذه املعركة .وكان السلطان القانوين مدركاً هلذا اخلطر،
ولذلك أرسل من بودين ابجملر فرماان مهايونيا أيمر فيه خري الدين إبرسال الدعم
الالزم إىل اجلزائر.2
بعد أن أهنى األسطول اإلسباين استعداداته انطلق من ميناء قرطاجنة
carthegeneيف  15و 16أكتوبر 1541م .فمر على وهران،
 1هذا التقدير ذكره إلرت يف ،ص157 :؛ وقدر هامر عدد وحدات األسطول اإلسباين ب 216سفينة حربية ،ومل يذكر عدد اجلنود الذين
خرجوا يف هذه احلملة أنظرHammer,v.s.233 :؛ أما كاتب جليب فقد ذكر أن تعداد احلملة كان  100قطعة حبرية ،و4000
حصان ،و 50.000عسكري ،أنظر كاتب جليب ،ص 116؛ أما املدين ،فقد أشار إىل أن األسطول اإلسباين كان مكوانً من  450سفينة نقل

و 65سفينة حربية .و 2000فرس ،بينما كان عدد البحارة  12000حبار .انظر املدين ،ص .282 281 :ويالحظ أن هذه األرقام تقريبية
ال تعكس العدد احلقيقي للحملة بقدر ما تعكس حجمها .فهي تبني أن احلملة كانت كبرية جداً ابلنظر إىل هدفها اخلطري الذي كانت ترمي
إليه.
Gokbilgin, T.IA,age,s127. 2
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حيث تزود من هناك بقوات إضافية مث اتبع سريه إىل اجلزائر اليت وصلها يف 19
أكتوبر .فرسا األسطول اإلسباين قريباً من رأس ماتيفو يف مقابل ميناء اجلزائر،
وبقي هناك يرتقب حىت يوم اجلمعة  21أكتوبر.

اثنياً :سري اِلملة:

لقد لعب حسن آغا قبل املعركة دوراً رئيساً يف تنظيم وإدارة املقاومة ،فإستدعى
أعيان املدينة ،ونظم اجتماعاً كبرياً دعا إليه العلماء واألعيان والقادة ،وجعل
يسكنهم ويهون عليهم أمر اإلسبان ،ويف الوقت نفسه كان يستشريهم يف طريقة
تنظيم املقاومة .1مث أمر بنصب املدافع على أبراج املدينة ،كما أمر بقطع أشجار
البساتني كلها كيال يتسرت هبا النصارى يف أثناء القتال .مث فتح خزائن السالح،
ووزعه على أهايل املدينة مع ما حيتاجون إليه من البارود والرصاص ،2وملا
اكتملت االستعدادات خطب يف الناس يشجعهم على الصمود ،بينما كان
يشرف بنفسه على عمليات تنظيم وقيادة املقاومة.3
واشرتك يف االستعداد هلذه املعركة املصريية مجيع سكان املدينة ،وسكان الريف

احمليط هبا ،واألندلسيون ،واألتراك .4كما بقيت قوات أخرى خارج املدينة لكي
تقوم حبركات التفافية متوالية حول اجليش اإلسباين ،مهمتها تنظيم هجمات
على أطرافه.5

 1التلمساين ،الزهرة ،ق .15
 2الغزوات ،ص.117 :
 3ابلرغم من كل هذه االستعدادات ،واملواقف الشجاعة اليت أبداها حسن آغا .مل يرتدد املؤرخ التونسي ابن أيب دينار القريواين من أن يدعي
أبن حسن آغا حاول اهلروب فمنعه شريف بركات شيخ مدينة اجلزائر .انظر املؤنس ،مصدر سابق ،ص  .151وقد نسب األستاذ املدين
االدعاء الذي ذكره ابن أيب دينار عن حماولة فرار حسن آغا إىل بعض مؤرخي أورواب وإسبانيا .ومل نتمكن من التعرف على املؤرخني الذين كان
يعنيهم ألنه مل يشر إىل أي منهم ابمسه أو ابسم الكتاب الذي ورد فيه هذا االهتام .انظر املدين ،ص.282 :
 4بلحميسي ،ص.102 :
 5املدين ،ص.283 282 :
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ويف صبيحة  23أكتوبر نزل اإلسبان مبنطقة احلامة جنوب املدينة ،فتص ّدى هلم
املقاومون ملنعهم من النزول إىل الرب ،فأطلق عليهم النصارى قذائف املدفعية من
البحر فأبعدوهم ،وَتكنوا من إنزال اجلنود والسالح .بينما تركوا املؤونة والعتاد يف
السفن معتقدين أن االستيالء على املدينة سوف يتم خالل ساعات .مث أرسل
شارلكان رسالة هتديد يطلب فيها من حسن آغا تسليم املدينة ،فرد عليه حسن
آغا جبواب شديد اللهجة.1
حل الظالم فتحت أبواب املدينة ،وشنت فرقة من املسلمني هجوماً
وعندما ّ
مفاجئاً على معسكر اجليش اإلسباين  ،وعادت إىل املدينة بعد أن تكبد العدو
خسائر كبرية.2
ويف صبيحة اليوم التايل تقدمت القوات اإلسبانية على رأسها اإلمرباطور
شارلكان حنو املدينة .مث أعطى أوامره بقصف املدينة ،فرد عليه املدافعون عن
املدينة بقذائف املدفعية اليت كانت منصوبة على أسوارها .فاضطر معه اجليش
اإلسباين إىل االنسحاب إىل "رأس اتفورة" قرب ابب عزون على الساحل
الشمايل الشرقي للمدينة ،حيث استأنف القصف من هناك .فبادر املسلمون
ابلرد عليهم .فشعر اإلمرباطور خبيبة أمل كبرية لعدم قدرته على احتالل املدينة.
مث شنت فرقة من األهايل هجوماً خاطفاً على اجلناح األيسر للجيش
اإلمرباطوري ،قرر على إثره اإلمرباطور االستيالء على املرتفعات املشرفة على
املدينة ،للتحصن هبا من مثل هذه اهلجمات املفاجئة ،وحىت يتمكن من مراقبة
سري العمليات العسكرية .وابلفعل َتكن من االستيالء على املرتفع املعروف

 1الغزوات ،ص.118 117 :
 2بلحميسي ،ص.103 :
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ب "كدية الصابون" وجعل منه قاعدة لعملياته .1ومن هناك اجتهت القوات
اإلسبانية يف الساحل حيث َتكنت من احتالل التالل اجملاورة لكدية الصابون،
وهكذا توزع العدو على املناطق اإلسرتاتيجية .تضاعفت املقاومة اجلزائرية
بقصف السفن اإلسبانية ابملدفعية .كما وجهوا مدافعهم يف الوقت ذاته إىل
قواعد اجليش الغازي املعسكر يف الرب ،واستمر تبادل القصف حىت خيم الظالم
على ميدان املعركة.
ويف يوم  25أكتوبر بدأت األمطار ابهلطول ،ويف املساء ازداد املطر غزارة،
ورافقه هبوب ريح عنيفة هددت األسطول ابلغرق.
وقد وصف صاحب كتاب الغزوات هذه العاصفة بقوله ":هاجت الريح
وساقت السحاب أمثال اجلبال ،وأمطرت السماء كالطوفان ،وهاج البحر،
واشتدت أمواجه وكثر اضطرابه مبا مل يعهد مثله.2"..
فقطعت هذه العاصفة حبال السفن ،وساقت عدداً منها إىل الرب حيث
ارتطمت ابلصخور .فلم َتض سوى ساعات قليلة حىت كانت  140سفينة قد
حتطمت َتاماً ،ومل تنج إال السفن الكبرية اليت تضررت بنسبة قليلة بفضل مهارة
قباطنتها ،وثقل حجمها.3
كان ببعض السفن اليت ألقتها العاصفة إىل الساحل عدد من األسرى املسلمني من
األتراك واجلزائريني .بعضهم من اجلزائر ،وبعضهم من تونس ،فبلغ عددهم ما يقارب
 1أطلق الغربيون على هذا املكان اسم  FORT L’EMPEREURأي حصن اإلمرباطور .انظر بلحميسي ،ص .103 :وأيضا ،إلرت،
ص.185 :
 2الغزوات ،ص . 119 :لقد كان فصل الشتاء قد حل وبدأ موسم العواصف .وهو املوسم الذي ينتهي فيه الغزو ،وتعود فيه السفن إىل
املوانئ .ويستمر ذلك إىل منتصف نيسان حيث يستأنف الغزو البحري .انظرHaedo,p.177. :
 3إلرت ،ص .161 :يبدو أن هذا الرقم مبالغ فيه كثريا .خيالف ما أشار إليه املدين من أن عدد السفن اليت حتطمت بسبب ارتطامها ابليابسة
بلغت  16سفينة .املدين ،ص.290 :
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 1,400أسرياً .كانت العاصفة سبباً يف خالصهم ،إذ َت ّكنوا من فك قيودهم ،والنجاة
أبنفسهم .1ويف الوقت ذاته وقع عدد من اجلنود الذين َتكنوا من النجاة من الغرق يف
قبضة األهايل الذين جاءوا من النواحي" .فاستأصلوهم قتالً وأسراً" .فضاق األمر
ابإلسبان ،ومل يستطيعوا استعمال أسلحتهم النارية للدفاع عن أنفسهم.2
أما اجليش احملاصر للمدينة ،فقد كان وضعه أكثر سوءاً .فقد أصبح اجلنود يتّقون
العاصفة واألمطار ابلتفاف بعضهم حول بعض بعدما اقتلعت الريح خيامهم.3
اعترب أهل اجلزائر هذه العاصفة عوانً من هللا على أعدائه ،فخرجوا من املدينة يف هجوم
شامل على أطراف القوات اإلسبانية اليت أربكت العاصفة نظامها ،وفقدت القيادة
السيطرة على الوضع ،وقتل يف هذه املعركة أكثر من  4,000من اإلسبان ،و 200من
املسلمني.4
ويف صبيحة  26أكتوبر تي ّقن شارلكان أنه لن يستطيع اقتحام املدينة أو إخضاعها،
فكان غاية ما أيمله هو أن ينجو من هذه الورطة .5فأمر قواته ابلشروع يف االنسحاب،
بعد أن سبقه قائده أندري دوري إىل رأس ماتيفو .6كان االنسحاب يف غاية الصعوبة
بسبب شدة األمطار وكثرة الوحل يف الطريق ،ابإلضافة إىل اهلجمات اليت كان األهايل
يشنوهنا على أطراف اجليش اإلسباين.

 1املرجع نفسه ،ص162 :؛ وأيضا :املدين ،ص.290 :
 2الغزوات ،ص.120 :
 3إلرت ،ص.159 :
 4املصدر نفسه ،ص.120 :
 5بلحميسيي ،ص.104 :
 6إلرت.160 159 ،
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نزل اإلسبان يف وادي احلراش جنوب شرق مدينة اجلزائر .حيث ابتوا هناك بعد أن
أهنكهم التعب واجلوع ،فاضطروا إىل أكل  400من اخليل ،ويف صبيحة  27أكتوبر عربوا
وادي احلراش بعد أن صنعوا من ألواح سفنهم احملطمة جسراً.
وأثناء انسحاب القوات اإلسبانية ،مل يتوقف األهايل عن مهامجة جانيب اجليش ومؤخرته،
فقتل عدد كبري من اجلنود الذين كانوا يف املؤخرة .ومن َتكن من النجاة حاول اهلرب من
القتل ابلغطس يف الوادي فغرق عدد منهم بسبب شدة اندفاع املياه.1
وهكذا مل يتمكن اجليش اإلسباين من الوصول إىل رأس ماتيفو إال يوم  29أكتوبر ،حيث
قضى اإلمرباطور هناك يومني لالسرتاحة ،مث أقلع األسطول يف أول نوفمرب متجهاً إىل
إسبانيا.
ذكر كاتب جليب أن عاصفة أخرى دفعت ما بقي من األسطول اإلسباين إىل جباية اليت
كانت حىت ذلك احلني قاعدة إسبانية.2
وصل اإلسبان إىل جباية يف  4نوفمرب 1541م فوجدوها حماصرة ،واجلوع يفتك مبن فيها
من اجلنود ،فقام اإلسبان ابالعتداء على اجلالية اليهودية هناك ،واستولوا على أمواهلم،
وكل ما ميلكون.3
وبعد أيم غادر شارلكان جباية ،فوصل إىل ميورقة ،ومنها إىل قرطاجنة اليت دخلها يف 2
ديسمرب 1541م.4

 1كاتب جليب ،ص.59 58 :
 2املصدر نفسه ،ص.59 58 :
 3بلحميسي ،ص105 :؛ املدين ،ص.295 :
 4نفسه ،ص 10 :املرجع السابق ،ص.6 :
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الثالث عشر :نتائج فشل اِلملة

كان لفشل محلة شارلكان على اجلزائر يف 1541م نتائج عسكرية وسياسية كبرية ،تركت
آاثراً عميقة على املخططات اإلسبانية يف مشال أفريقيا ،ومستقبل الوجود العثماين يف
اجلزائر يف هذه املرحلة من اترخيها.
فبالنظر إىل اخلسائر املادية اليت منيت هبا القوات األوربية ،واليت كانت كبرية جداً .األمر
الذي دفع دي غرامون  De Grammontإىل ح ّد وصفها ابلفادحة .إذ بلغت
 16مركباً من نوع غليوت  ، 1 Galyotو 140سفينة انقلة للجنود ،ومدفعية
ثقيلة وآالت احلصار والزاد واخليام..إخل .2وبلغ عدد املدافع اليت خلفها اإلسبان 200
مدفعاً ،وقيل  100استوىل عليها املسلمون ،وزينوا هبا احلصون احلربية ،وسائر أسوار
املدينة ،3حىت أصبح ما غنمه املسلمون يضرب به املثل .4أما املراكب فإن جلها قد
عطب على السواحل .وما كان قد غرق من السفن املعدة للحرب وحلمل الزاد واملؤونة
فقد بلغت  130مركباً" .5وما وصل اللعني إىل بلده إال ابثين غراابً .6وكان عدد السفن

عند قدومه سبعمائة ومخسني جفناً ،والعسكر سبعني ألفاً" .7إال أن بعض الغربيني قللوا
ين هبا اإلسبان فذكروا أهنم مل يفقدوا سوى  14غليوطة ،و100
من شأن اخلسائر اليت ُم َ
مركب صغري.8
 1غليوت  :Galyotنوع من السفن احلربية اليت كانت مستعملة يف ذلك العصر تتميز بكوهنا مدببة الطرفني .انظرMidhat :
Sertoglu, Osmanli Tarih Lugti. Istanbbul. 1986. S119.
 2ذكر املباين أن عدد السفن اليت فقدها األسطول اإلسباين يف هذه احلملة بلغ  200سفينة بينها  30سفينة حربية .املدين ،ص.297 :
 3الغزوات ،ص122 :؛ املدين ،ص.297 :
 4إلرت ،ص162 :؛ Charrier, Negociaion de la Farnce dans le levant, paris. 1920. c. I. S. 522.
 5الغزوات ،ص.122 121 :
 6غراب :سفينة.
 7التلمساين ،ص.18 :
 8بلحميسي ،ص .107 :نقال عنP.AGUADO – BLEYE, Manuel de, Histoiria de Espana, t.II.pp. :
454 – 455.
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أما اخلسائر البشرية ،فإن املصادر الغربية إما أهنا قد سكتت عنها ،أو قدمت أعداداً
اتفهة .على غرار دي غرامون  De Grammontالذي ذكر بعد اعرتافه بفداحة
اخلسائر املادية أبن خسائر اإلسبان البشرية كانت ضئيلة جداً .1أما املصادر اإلسالمية
فقد ابلغت كثرياً يف ذلك .فقد جاء يف كتاب الغزوات أن:
"عدد القتلى بسيوف املسلمني يف هذا اليوم اثنا عشر ألفاً ..ويقال أن فرائس الكفرة
وفرائس خيلهم مألت ما بني اجلزائر دلس شرقاً ،وشرشال غرابً".2
"وجاء اإلسبان أبربعة آالف من اخليل ،فلم يعودوا إىل بالدهم بفرس واحد .فقد مات
بعضها برماح املسلمني ،والبعض أكلوها من اجلوع الذي وقع هبم ،وقتلوا بعضها أبيديهم
لضيق سفنهم عن محل رجاهلم".3
أما النتائج السياسية واليت رمبا تكون هي األهم فلم تقتصر آاثرها على اجلزائر فحسب
بل تعدت ذلك إىل خارجها .فقد عظم شأن حسن آغا عند السلطان سليمان القانوين
الذي كافأه أبن أرسل إليه اخللعة السلطانية ،وعينه بيلرابي على اجلزائر تقديراً لشجاعته.4
واتسع نفوذ األتراك داخل البالد ،فالسلطان الزيين أبو حممد الزيين الذي كان قد أعلن
تبعيته لإلسبان خصوصاً بعد احتالهلم تونس سنة 1535م ،جعلته هزمية شارلكان يعيد
النظر يف سياسته ،ويعلن تبعيته لألتراك.5
 1انظر تعليقه يف De Grammont, Relation de l’expedition de Charles Quint contre Alger, s. 84
– 85.
 2الغزوات ،ص121 :؛ إلرت ،ص .162 :وإذا صح ما نسبه املدين إىل أن اجلثث وقطع األسطول احملطمة تناثرت على طول الساحل املمتد
من دلس إىل شرشال قد ذكره املؤرخون األوروبيون الذين دأبوا على التقليل من خسائر هذه احلملة ،فإن هذا االدعاء ال يكون مبالغا فيه.
املدين ،ص.291 290 :
 3املصدر نفسه ،ص121 :؛ إلرت ،ص163 :؛ وأيضا :املدين ،ص.293 :
 4نفسه ،ص122 121 :؛ إلرت ،ص .168 167 :ومن املفيد التنبيه إىل أن حممد بن عبد القادر ذكر يف كتابه حتفة الزائر أن السلطان
أرسل إىل خري الدين مع فرمان إمارة اجلزائر .والصواب هو أن فرمان اإلمارة جاء بتعيني حسن بن خري الدين الذي كان له الفضل يف رد
احلملة وليس خلري الدين الذي مل يشرتك فيها ألنه مل يكن يف اجلزائر حينها .انظر حممد بن عبد القادر ،حتفة الزائر ،ص.95 94 :
 5حممد بن عبد القادر ،ص.95 94 :
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وتوالت انتصارات األتراك يف مشال أفريقيا بعد 1541م ،فقد مت القضاء على دولة بين
زين سنة 1555م ،وضمت تلمسان إىل الدولة العثمانية بشكل هنائي ،وأُجرب اإلسبان
على االنسحاب من طرابلس الغرب سنة 1552م ،وميناء تونس سنة 1553م ،وجباية
سنة 1555م ،وحوصروا يف وهران مرارا بعد 1556م .وأخرجوا من تونس هنائياً سنة
1569م .فزادت هيبة العثمانيني يف نفوس األوروبيني ،وابتوا يعتقدون أن اجلزائر مدينة
ال تقهر ".وبقيت اجلزائر كالعروس ،ختتال يف حليها وحللها من رخاء األسعار ،وأمن
األقطار ،ومل يبق هلم عدو خيافون منه ،وشاعت هذه القضية يف مشارق األرض ومغارهبا،
وبقي رعب املسلمني يف أعداء الدين مدة من الزمن".1
وفشل املخطط اإلسباين الرامي إىل احتالل سواحل مشال أفريقيا ،وتنصري أهله .ونزلت
ين
أخبار اهلزمية على أورواب نزول الصاعقة ،ألن ما حدث يف اجلزائر يعترب أعظم هزمية ُم َ
هبا اإلمرباطور شارلكان منذ جلوسه على عرش إسبانيا ،فاهتز نتيجة لذلك نفوذه يف
أورواب ومل يبق له أي حليف سوى هنري الثالث ملك إنكلرتا.2
وابدر ملك فرنسا فرنسوا األول إىل عقد معاهدات مع السلطان سليمان القانوين.3
 1مصري شارلكان

كان فشل شارلكان (شارل اخلامس) يف محلته على اجلزائر ،ذا أثر عميق ال على
اإلمرباطورية اإلسبانية وال على ملكها شارلكان ،وإمنا على مستوى األحداث العاملية.
وقد حفظ الشعر العريب هذا احلدث الذي قيل فيه:
سلوا شارلكان كم رأى من جنودان
فليس له إال ُه ُم من زواجر

 1املدين ،نقال عن ابن املفيت حسن بن رجب شاوش ،اتريخ ابشوات وعلماء اجلزائر ،ص297 :؛ والغزوات122 121 ،؛ فارس ،اتريخ
اجلزائر احلديث ،مرجع سابق ،ص120 :؛ حممد بن عبد القادر ،ص.95 94 :
 2الدخول العثماين ،ص.323 :
 3املصدر نفسه ،ص.323 :
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فجهز أسطوالً وجيشاً عرمرماً
ولكنه قد آب أوبة خاسر
ونزلت أنباء اهلزمية نزول الصاعقة على أورواب وتطورت األحداث هناك وهنالك بسرعة.
فلم يبق حليف لإلمرباطور سوى هنري الثالث ملك إنكلرتا ،وانضم إىل ملك فرنسا
الدوق (دي كليف) وملك الدمنارك وملك إسكندينافيا ،وكان فرح الفرنسيني عظيماً ألن
سقوط اجلزائر كان يؤدي ال حمالة إىل سقوط فرنسا ،وابدر ملكها فرانسوا األول إلبرام
معاهدات مع السلطان العثماين وكان هلذه الغارة أيضاً نتائج معنوية داخل الشمال
األفريقي وأما يف أورواب (بقي رعب املسلمني يف قلوب أهل أورواب ملدة طويلة) .ومل يعد
شارل اخلامس قادراً على التفكري يف محلة أخرى ضد اجلزائر ،وطغى شبح خري الدين
وحسن آغا على العامة واخلاصة حىت أصبح الناس إذا رأوا جفناً عن بعد نسبوه إىل خري
الدين ،فيتصاعد الصراخ ويكثر العويل ويفر السكان من ديرهم ومن حقوهلم ومتاجرهم.
وإذا حطمت الزوابع مركباً توهم الناس أن خري الدين بربروسة هو الذي أاثر البحر وهيجه
وأغراه على إغراق سفنهم .وبلغ اخلوف من قادة اجلزائر أقصى درجة حىت أصبح أهل
إسبانيا وإيطاليا إذا ما حدثت جرمية أو سرقة أو وقع فساد أو ختريب أو مرض أو وابء
أو قحط قالوا خري الدين وأصحابه هم السبب يف ذلك ،1وكانوا يقولون:
ب رب وش ة
ب رب وش ة
كل شر
أل م أو عمل
م دم ر
فيه

أنت صاحب
ما كان من
مؤذ وجهنمي
إال والس بب

ال ذي

هذا القرصان
 1خري الدين بربروسة ،ص.200 :
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ال عال م

ال نظري له يف

1

 2وفاة حسن آغا الطوشي:
استمر حسن آغا يف القيام بواجبه املقدس حىت وفاته 951ه 1544م فأمجع أهل
الديوان يف اجلزائر على تولية احلاج بكري مكانه ،وريثما يعني الباب العايل إبسطنبول
احلاكم اجلديد ،الذي عني حسن ابن خري الدين وقدم يف نفس السنة.2

الرابع عشر :اجملاهد حسن خري الدين بربروسة
شرع حسن بن خري الدين حال وصوله يستعد للجهاد ومواجهة املسيحيني ،فعمل على
حتصني مدينة اجلزائر ،وذلك يف املناطق اليت أظهر هجوم شارل اخلامس عن ضعفهما،
كما أخذ يعمل على توطيد النظام يف اجلزائر وبني صفوف اجليش ،مث انصرف إىل حل
مشكلة تلمسان ،إذ تبني له أن بقاء األسرة الزينية ووجود اإلسبان يف وهران يعيقان حل
املشكلة.3
كان حاكم تلمسان (أبو زين) أمحد الثاين قد توىل احلكم بدعم من العثمانيني ،غري أنه
ما لبث أن خضع ملؤامرات خارجية وإنساق يف تيارها وأخذ يتقرب من اإلسبان ،مما أدى
إىل كره األهايل له وقرروا خلعه عن العرش ومبايعة أحد إخوته (احلسن)؛ فتوجه أبو زين
إىل وهران طالباً الدعم من اإلسبان ،مقدماً هلم التعهدات أبن حيافظ على والئه هلم ،فقرر
حاكم وهران إنتهاز هذه الفرصة ،فجهز جيشاً ،وإنضم إليه مجوع اخلاضعني لإلسبان من
بين عامر وفليتة وبين راشد وعلى رأسهم القائد املنصور من بو غنام ،وتقدموا إىل تلمسان
إلبعاد احلسن ،وإعادة تنصيب أيب زين على عرش املدينة ،وما أن علم حسن بن خري
الدين بتحرك القوى اإلسبانية ،حىت قاد اجليش اإلسالمي يف تلمسان ليمنع اإلسبان من

 1جملة اتريخ وحضارة العرب يف كلية اآلداب يف اجلزائر 1969م العدد  ،6ص.5934 :
 2اتريخ اجلزائر العام ،عبد الرمحن اجلياليل (.)84 / 3
 3اتريخ اجلزائر احلديث حملمد فارس ،ص.39 ،38 :
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الوصول إىل هدفهم ،وَتكن حسن بن خري الدين من ذلك ،ودعم حليفه امللك حسن يف
تلمسان ،1الذي إعرتف بسلطة الدولة العثمانية ،كما ترك الباشا حسن بن خري الدين
حامية عثمانية بقيادة القائد حممد يف قلعة املشوار يف تلمسان ،إال أنه مع ذلك ظل نفوذ
مهتزاً خارج تلمسان ،بسبب مضايقات بعض القبائل اجملاورة بقيادة
الدولة العثمانية ّ
املزوار بن بوغنام ،الذي يرغب يف مساندة زوج إبنته األمري موالي أمحد ،حليف
اإلسبان.2
قامت الدولة العثمانية بدعم السلطان الشريف السعدي بنحو عشرين ألف جماهد،
فإلتفوا حوله ،ودفعوه إىل بناء مراكب حربية لإلستيالء على إسبانيا ،فوافق الشريف
السعدي على ذلك وصرف هلم أجورهم ومكافآت هلم.3
واستطاع الشريف السعدي أن ينهي احلكم الوطاسي وأصبح اإلسبان متخوفني من
هجوم عثماين سعدي مشرتك ،فقاموا إبهناء إستحكامات مليلة ،وفرضت عدة إجراءات
أمنية على جبل طارق وقادش وغري ذلك من اإلحتياطات.
لقد ظهر السعديون أول األمر كمحررين للمغرب من الوجود املسيحي فأكسبهم ذلك
أتييد املسلمني ،إذ إعتربوا ذلك نوعاً من اجلهاد ،فقدمت الدولة العثمانية مساعدات
كبرية لتحقيق ذلك ،مث عرضت على السعديني مشروع إسرتداد األندلس ،إال أنه بعد أن
دانت بالد املغرب للشريف السعدي وإنتهاء احلكم الوطاسي ،توجه الشريف أبنظاره حنو
تلمسان ،فأرسل جيوشاً كبرية إلهناء احلكم العثماين فيها ،وعندما شعر العثمانيون بتلك
األطماع وإحنراف الشريف السعدي عن اهلدف اإلسالمي أرسلت له محالت ليعود إىل
بالده.4
 1اجلزائر واحلمالت الصليبية ،ص.22 ،21 :
 2جهود العثمانيني ،ص.329 :
 3جهود العثمانيني ،ص.330 :
 4جهود العثمانيني ،ص.334 :
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إستمر اجملاهدون مشال أفريقيا يهددون أمن غرب البحر املتوسط فقاموا مبناوشات حبرية
أزعجت التجارة والسفن احململة بني إسبانيا وإيطاليا ،وغض اجملاهدون من أهايل الشمال
األفريقي اجلزء من البحر املتوسط بني سردينيا والساحل األفريقي ،وبذلك إضطرت
السفن املسيحية أن تطرق الطرق األكثر أماانً ابلقرب من رأسي كورسيكا ولكن
االحتالل الفرنسي للرأس مبساعدة العثمانيني هددوا أيضاً اإلتصاالت بني إسبانيا
وإيطاليا ،ومل تكن هناك مهلة لشارل اخلامس يف الدفاع عن الطرق البحرية ضد
القسطنطينية اليت كانت حلمه منذ سنوات طفولته ،كما أنه صار غري قادر على تقدمي
مصاحل مباشرة إلسبانيا.1

 1آخر أايم خري الدين بربروسة:

إستمر خري الدين يف قيادة األسطول العثماين وحقق إنتصارات رائعة هزت أورواب كلها،
وبعد أن حتالفت الدولة العثمانية مع فرنسا جعل خري الدين من مدينة (مارسيليا) قاعدة

ومقراً ألسطوله وهناك يف مارسيليا ابع خري الدين ورجال أسطوله الغنائم اليت
لقيادته ّ
محلوها معهم من إسبانيا ،كما ابعوا فيها رقيق اإلسبان من الرجال والنساء ،فتداوهلتم
أيدي القوم ،وإشرتاهم الفرنسيون بضاعة راحبة ،مث أخذوا يبيعوهنم أبرابح طائلة إىل يهود
(ليفورنو) اإليطالية ،وكان هؤالء بدورهم يعيدون بيع األسرى األرقاء إىل اإلمرباطور
(شارلكان) أبرابح خيالية .وإنضم األسطول الفرنسي إىل األسطول العثماين أبمر من
ملك فرنسا .ووضع قائد األسطول الفرنسي (األمري فرانسوا دبو بوربون) قواته حتت قيادة
(خري الدين) إبعتباره القائد العام للقوات املتحالفة (العثمانية الفرنسية) وكان أول عمل
قام به (خري الدين) هو قيادة القوات ملهامجة (نيس) وطرد حاكمها (دوق سافوا)
 1املصدر السابق نفسه ،ص.356 :
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وإنتزاعها من احلكم اإلسباين وإعادهتا مللك فرنسا ،مث إستقر خري الدين أبسطوله يف
مدينة (طولون) وجعلها قاعدة للجيش اإلسالمي واألسطول اإلسالمي ،بعد أن غادرها
معظم سكاهنا أبمر ملك فرنسا وتركوها يف أيدي املسلمني .اثرت اثئرة املسيحية مجعاء
ضد هذا التصرف الفرنسي ،وأخذت الدعاية املضادة للمسلمني .جتتاح أرجاء أورواب،
حيملها اإلسبان وغالة الصليبية ،ويستثمروهنا إىل أقصى احلدود .ومن ذلك قوهلم(:إن
خري الدين قد إقتلع أجراس الكنائس ،فلم تعد تسمع يف طولون إال أذان املؤذنني) وبقي
خري الدين واجلند اإلسالمي مبدينة طولون حىت سنة 1544م.
وكان (شارلكان) أثناء ذلك قد هاجم مشال شرقي فرنسا وإهنزم حتت جدران
(شاتوتيريي) 1مث إضطر للذهاب إىل أملانيا ،حيث كانت حركة التمرد الربوتستانيت ضد
الكاثوليكية بصفة عامة ،وضده بصورة خاصة ،قد أخذت أبعاداً خطرية .وأرغمه ذلك
بعد أن هوى جنمه وذبل عوده بنتيجة نكبته أمام اجلزائر إىل عقد معاهدة مع ملك
فرنسا يوم  18أيلول  /سبتمرب 1544م يف مدينة كريسيب دي فالوا  .ونتج عن هذه
املعاهدة جالء (خري الدين) وقواته عن مدينة (طولون) ورجع إىل العاصمة (إسطنبول).
ومبا أن احلرب مل تتوقف بني إسبانيا واملسلمني ،فقد إستمر (خري الدين) يف ممارسة
األعمال القتالية أثناء طريق عودته ،فتوقف أمام مدينة جنوى ،وإراتع جملس شيوخها
فأرسل له جمموعة من اهلداي الثمينة مقابل عدم التعرض للمدينة أبذى ،فتابع(خري
الدين) طريقه حىت وصل جزيرة (ألبا) اليت كانت حتت حكم إسبانيا واليت أصبحت
منفى انبليون بوانبرت فيما بعد فاحتلها ،وغنم ما هبا ،كما احتل عدداً من املدن
الساحلية ،من بينها مدينة (لبياري) ورجع إىل العاصمة بسفنه مثقلة ابلغنائم فاستقبل
كأحسن ما تستقبل به األمم أبناءها الربرة.

 1خري الدين بربروسة ،ص.166 :
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يعمر خري الدين بعد ذلك طويالً ،ومضى إىل جوار ربه ،وكان قد سبقه رفيق جهاده
ومل ّ
حسن ابشا الطوشي سنة 1544م.
وغاب بوفاة (خري الدين) جنم طاملا أضاءت له مساء املسلمني يف الرب والبحر ،وانطوت
بغيابه صفحة انصعة من صفحات اجلهاد يف سبيل هللا لتبدأ صفحة جديدة.
لقد قاد خري الدين حروب اإلميان وح ّقق فوزاً عظيماً واتصف ابلوفاء واإلخالص وإنكار
الذات واالستعداد الدائم للتضحية والصدق والشجاعة بكل أشكاهلا ،وحيفظ لنا التاريخ
رده على شارلكان عندما قال له ( :جيب أال تنسى أن اإلسبان مل خيذلوا يف معركة ،وأهنم
قتلوا أخويه إلياس وعروج ،وإن َتادى فيما هو عليه وركب رأسه فإن عاقبته ستكون
كعاقبة أخويه).
فأجاب خري الدين ( :سرتى غداً ،وإن غداً ليس ببعيد ،إن جنودك ستتطاير أشالؤهم
وإن مراكبك ستغرق ،وإن قوادك سريجعون إليك مكللني بعار اهلزمية) .وعندما حاصر
شارلكان اجلزائر بعد وفاة عروج بربروسة خرج له خري الدين ومعه حزم وعزم ،وتال على
نصرُكم َويُثَبِّت أَق َد َام ُكم" (حممد  ،آية :
نص ُروا اللَ يَ ُ
مجيع قواده وجنوده قوله تعاىل":إِن تَ ُ

 )7وتقدم للميدان ومعه رجاله ،وقال هلم ( :إن املسلمني يف املشرق واملغرب يدعون لكم
ابلتوفيق ،ألن انتصاركم انتصار هلم ،وإن سحقكم هلؤالء اجلنود الصليبيني سريفع من
شأن املسلمني وشأن اإلسالم).1
فصاحوا كلهم هللا أكرب ،وهامجوا اإلسبان فأابدوهم عن آخرهم.2
وبعد حياة حافلة ابملغامرات ،مكللة ابالنتصارات ،تويف بطل البحرية العثمانية ومؤسس
إيلة اجلزائر خري الدين بربروسة يف إسطنبول 1546م ،ودفن يف سواحل بشكتاش
إبسطنبول.1
 1خري الدين بربروسة ،ص.171 170 :
 2املصدر السابق نفسه ،ص.171 :
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 2تقومي جهود خري الدين يف تثبيت الوجود العثماين يف اجلزائر:
َتيزت الفرتة اليت توىل فيها خري الدين حكم اجلزائر خلفاً ألخيه عروج بعدة خصائص
هامة ميزت حكمه عن حكم أخيه ،ومن جاء بعده من الوالة األتراك:
األوىل :كثرة الثورات وحركات التمرد اليت لعب زعماء القبائل ،واألمراء احملليون دوراً كبرياً
يف إاثرهتا ألسباب خمتلفة .وقد رأينا كيف اندلعت هذه الثورات فور انتشار خرب
استشهاد عروج .فتمردت تنس ،وشرشال ،وبالد القبائل ،ومدينة اجلزائر ،وسائر املناطق
احملاذية هلا .لكن الذي جيب التنويه به ،هو موقف خري الدين الذي َتيز ابحلزم الشديد
إزاء هذه احلركات ومن كان سببا فيها .فتمكن نتيجة لذلك من إمخاد هذه الثورات
بسرعة كبرية .متّبعا يف ذلك مع كل حالة ما يناسبها من شدة ولني ،حسب ما يقتضيه
حال الثورة ،وطبيعة أسباهبا ،ومن يقف وراءها .فتمكن حبسن سياسته من القضاء على
هذه الثورات أو تقليصها ،مستعمالً سالح الرتغيب اترة ،والرتهيب اترة أخرى .وذلك

إما ابستمالة زعمائها إىل صفه كما فعل ذلك مراراً مع أمراء بين زين .أو بكسر شوكتهم
وجتريدهم من سلطاهنم حبيث مل يعودوا يشكلون خطراً يذكر ،وإما ابلقضاء عليهم هنائياً
حينما يرى أن ذلك هو السيبل املناسب ملثل هؤالء.
ول كن على الرغم من احلزم الذي أبداه خري الدين حنو هذه الثورات ومثرييها ،إال أنه مل
يتمكن من اجتثاثها بشكل هنائي .وغاية ما وفق إليه هو إضعاف زعمائها ،أو تسكينها
مؤقتاً .األمر الذي أدى إىل اشتعاهلا مرة أخرى يف عصر خليفتيه حسن آغا ،وصاحل
رئيس الذي اقتنع يف هناية األمر بضرورة القضاء النهائي على مملكة بين زين سنة
1555م .الذين كانت هلم اليد الطوىل يف إاثرة الكثري من هذه الثورات إبيعاز من
حلفائهم اإلسبان الذين مل يفتؤوا حيلمون ابلعودة إىل اجلزائر.
 1املرجع السابق  ،217وأيضاً الدخول العثماين يف اجلزائر ،ص.329 324 :
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الثانية :إحلاق اجلزائر رمسياً ابلدولة العثمانية ،وما تال ذلك من ارتباط السياسة اخلارجية

للجزائر بسياسة الدولة العثمانية ،خصوصاً يف صراعها مع أورواب املسيحية .فقد أدرك
خري الدين حبكم معرفته العميقة مبوازين القوى الدولية يف ذلك العصر ،أنه مهما كان
الدعم املعنوي الذي يلقاه من القوى الدينية والشعبية احمللية احملبة له ،واملقدرة لنضاله
ونضال أخيه عروج؛ ومهما كانت إمكانياته العسكرية ،فإنه ال يستطيع أن يتصدى
مبفرده لدولة قوية مثل إسبانيا ملدة طويلة .خصوصاً وأن إسبانيا مل تكن يف ذلك العصر
جمرد مملكة تنازعه النفوذ على اجلزائر ،بل كانت تعترب أكرب وأقوى دولة أوربية .ولذلك
فإنه جعل إحلاق اجلزائر ابلدولة العثمانية هو الضامن الوحيد حلماية ما حققه من
إجنازات مبعية أخيه عروج ،وملا سيحققه يف مستقبل نضاله الطويل ضد إسبانيا .وهي
الدولة اإلسالمية الوحيدة القادرة على دعم عمليات إنقاذ املسلمني الذين يعانون خمتلف
أنواع اإلرهاب الديين يف إسبانيا.
الثالثة :حترير كافة املناطق اليت كانت خاضعة لالحتالل اإلسباين .فلم تبق يف أيديهم
سوى جباية ووهران .حيث مت يف عهد خري الدين حترير تنس ،وشرشال ،وجيجل،
واجلزائر ،ودلس ،ومستغامن ،وهنني ،وقلعة سيدي راشد ...وغريها .كما تصدى
للحمالت اإلسبانية الرامية إىل إعادة احتالل مدينة اجلزائر ،وشرشال ،وغريها من املدن
اليت طردوا منها .حىت يئسوا من العودة إىل اجلزائر .فاقتنعوا أخرياً ابالكتفاء إباثرة
الثورات ،ودعم املتآمرين على الوجود العثماين يف اجلزائر من أمراء بين زين ،أو غريهم من
الزعماء احملليني.
الرابعة :بروز الدور الفعال لألسطول العثماين الذي توىل خري الدين قيادته .حيث َتكن
من نقل املعركة مع أورواب من الرب إىل البحر ،ونشر الرعب يف سائر الدول املطلة على
ساحل البحر املتوسط واستطاع العثمانيون أن يسيطروا سيطرة كاملة على البحر املتوسط
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اعتبارا من معركة بروزة سنة 1538م .أما يف غرب البحر املتوسط فقد كان البحارة
العثمانيون يضربون السواحل اإليطالية واإلسبانية بشكل مستمر ،ويعرتضون السفن
األوروبية يف عرض البحر .حىت صار اإلمرباطور شارلكان نفسه جيد صعوبة كبرية يف
سفره إىل إيطاليا عرب البحر بسبب خطر البحارة العثمانيني الذين كانوا ينطلقون من
اجلزائر.1
اخلامسة :بروز ما ميكن تسميته ابألمهية السياسية للجزائر .هذه األمهية اليت فقدهتا منذ
سقوط دولة املوحدين .فتحولت على إثرها إىل رقعة من األرض يتنازع السيطرة عليها
أمراء الدولة احلفصية واملرينية .بينما حتول بنو زين إىل العب وسط امليدان غاية ما أيمله
هو احملافظة على التوازن بني القوتني املتنافستني!!.
لقد صنع خري الدين من اجلزائر دولة متميزة عن جارتيها ،وأقامها على نفس الرقعة
اجلغرافية اليت تقوم عليها الدولة اجلزائرية اليوم تقريباً .ولذلك فإن إعتبار خري الدين
املؤسس احلقيقي للدولة اجلزائرية احلديثة ،ال ميكن وصفه ابألمر اجملانب للصواب .ألن
وقائع اتريخ اجلزائر احلديث شاهدة على ذلك .فبنو زين يف أوسع مراحل نفوذهم مل
الشلِف جنوابً ،ومدينة اجلزائر وما جاورها مشاالً .وابلرغم من إمتداد نفوذ
يتجاوزوا مدينة ّ
الدولة الزينية إىل جباية وقسنطينة شرقاً يف إحدى فرتات اترخيها .فإن ذلك مل يكن سوى
لفرتة قصرية ،مث مل يتكرر ذلك بعد أبداً .أما وسط اجلزائر وجنوهبا فقد كان خاضعاً لنفوذ
شيوخ القبائل ،أو األمراء احملليني الذين نصبوا أنفسهم يف غياب سلطة مركزية قوية .وأما
اجلنوب الغريب للجزائر فقد كان أما اتبعاً للمرينيني ،أو للزينيني امسياً يف أغلب األحيان.
وكما يعود الفضل إىل خري الدين يف صنع الكيان السياسي للجزائر كدولة ،فإليه يعود
الفضل أيضاً يف الدور السياسي والعسكري املتميز الذي لعبته اجلزائر منذ إحلاقها ابلدولة

 1بلحميسي ،مرجع سابق ،ص.95 :
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العثمانية .إذ حتولت إىل جبهة متقدمة يف الصراع مع أورواب املسيحية ممثلة يف إمرباطورية
شارلكان وحلفائه.
السادسة :إنقاذ عشرات اآلالف من مسلمي األندلس ونقلهم إىل اجلزائر .ومنحهم

إقطاعات كبرية مكنتهم من أن جيعلوا من بعضها مدانً شكلوا أغلبية سكاهنا ،مثل:
البليدة وتنس وشرشال .بينما شكلوا يف مدن أخرى جالية فعالة مثل :اجلزائر وجباية
واملدية وغريها .وقد رأينا كيف نظم خري الدين  36محلة حبرية ،نقل خالهلا 70.000
أندلسي إىل اجلزائر .ومل يكتف هؤالء األندلسيون بلعب دور كبري يف اجملال املدين
والعمراين والفين فحسب ،بل كان هلم دور كبري يف مساندة الوجود العثماين ضد
خصومهم احملليني .إذ شكلوا السند الشعيب األكثر إخالصاً لألتراك العثمانيني.1
 3عزل حسن بن خري الدين عن اجلزائر:

إنتهج حسن بن خري الدين بربروسة بعد أن هزم السعديني يف تلمسان ووطد دعائم
احلكم العثماين فيها 959ه 1551م سياسة مضادة لكل الدول األجنبية ،مبا فيها

فرنسا اليت كانت ترتبط ابلدولة العثمانية بروابط رمسية جيدة ،ساعدت الفرنسيني على
اإلفادة من اإلمتيازات االقتصادية اليت منحت هلا مع إسطنبول واليت مشلت مجيع أقاليم
الدولة العثمانية ،غري أن حسن بن خري الدين مل يلتزم بذلك ،وأعلن عداءه لفرنسا يف
مناسبات عديدة ،فما كان من فرنسا إال أن أرسلت سفريها املعتمد يف إسطنبول إىل
اجلزائر هبدف معرفة املدى الذي سيصل إليه حسن بن خري الدين يف عدائه لفرنسا،
وفيما إذا كان هذا العداء سيؤثر على العالقة االقتصادية ما بني فرنسا وبيلربيكية اجلزائر.
إجتمع سفري فرنسا ابلبيلربك حسن بن خري الدين ،وعرض عليه تقدمي مساعدات
عسكرية ،لتنفيذ مشروع الدولة العثمانية يف مهامجة إسبانيا ،وجندة مسلمي األندلس،
 1الدخول العثماين ،ص 306 :إىل .329
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لكن حسن بن خري الدين رفض هذا العرض ،ملعرفته مبواقف فرنسا السابقة من الدولة
العثمانية نفسها ،وأعلن صراحة أن قضية اجلهاد هي قضية خاصة ابملسلمني ،وبني أبنه
ال ينتصر بكافر على كافر ،ورجع السفري الفرنسي إىل إسطنبول ،حىت أوغر صدر الباب
العايل بقوله ( :إن السلطة الواسعة املطلقة اليت ميارسها حسن بن خري الدين وحماولته
توسيع مملكته ستحطم وحدة الدولة العثمانية وهتدد كياهنا ابإلنقسام) 1خاصة وأن والدته
من األسر اجلزائرية املعروفة.
رأت الدولة العثمانية أنه لزاماً عليها من تغيري سياستها يف املنطقة خاصة بعد أن صار
املغرب حليفاً ّقويً لإلسبان ،مما أدى إىل قلب املوازين اإلسرتاتيجية رأساً على عقب
فإختذ السلطان عدة تدابري ملواجهة احلالة اجلديدة ،ومن ذلك عزل السلطان سليمان
القانوين بيلربك اجلزائر حسن بن خري الدين بدعوى اإلساءة إىل حسن اجلوار مع
املغرب ،كما دعا إىل الوحدة اإلسالمية وإىل حسن اجلوار.2
أسندت الدولة العثمانية بيلربيكية اجلزائر إىل صاحل رايس يف صفر 960ه يناير
1552م ،بدالً من حسن بن خري الدين.3

 4رسالة السلطان سليمان القانوين إىل حاكم فاس حممد السعدي:

( ...هذا مثالنا الشريف العايل السلطاين وخطابنا املنيف السامي اخلاقاين الزال انفذاً
مطاعاً ابلعون الرابين والصون الصمداين أصدرانه إىل اجلناب العايل األمريي الكبري
األكرمي األفخمي األكملي األرشدي ،األعديل اهلامي املاجد النصريي الذخريي احلسيب
النسيب نسل الساللة اهلامشية فرع الشجرة الزكية النبوية طراز العصابة العلوية املخفوف
بصنوف لطايف عواطف امللك الصمد حاكم والية فاس يومئذ الشرف حممد دام علوه
وزاد مسوه.

 1اجلزائر واحلمالت الصليبية للعسيلي ،ص.32 30 :
 2بداية احلكم املغريب للسودان الغريب ،حملمد الغريب ،ص.91 ، 90 :
 3املغرب يف عهد السعدية ،عبد الكرمي ،ص.79 :
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أصدران هذا املثال الشريف إىل جناب العايل خنصه منا سالم بتكميل صالة (الصالت)
احملبة ابلتحيات الطيبات وتتأكد بعطره صالة املودة ابلتسليمات الزكيات .وبعد فإن هللا
جلت قدرته وعظمت مشيئته منذ أقامنا يف دولة هائلة نركب خيوهلا ،ونعمة طائلة
نسحب ذيوهلا وسيادة سائدة كالشمس وضحيها ،وسعادة ساعية كالقمر إذا تليها،
وخصنا خالفة جليلة عضد اإلميان هبا منصور ومنحنا سلطة ساعد اإلسالم هبا مرفوع ال
جرم وجب علينا وحتتم على ذمتنا أدار (شكر) هذا اللطف اجلسيم واإلحسان العميم،
ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم ،وكان أبداً دأبنا ،ودائماً عادتنا
االهتمام إبجراء الشرع املبني وإنقاذ سيد األولني عليه الصالة وعلى آله أمجعني والقيام يف
إطفاء انيرة الكفر والطغيان وطي الظلم والعدوان ونشر العدل واإلحسان .وملا بلغ مسعنا
الشريف أن أمري األمراء بوالية اجلزائر سابقاً حسن ابشا مل حيسن اجملاورة مع جريانه ومال
إىل جانب العنف واالعتساف ونبذ وراء ظهره طرق الوفاق واالئتالف وسد ابب االحتاد
مع اجملاهدين محاة الدين ،لذلك بدلناهم غريه ،فأنعمنا بوالية اجلزائر على مملوك حضرتنا
العلية وخالصة خدام أعتابنا اجلليلة أمري األمراء الكرام كبري الكرباء الفخام ذي اجلالل
واإلكرام واإلحرتام ،صاحب الفرد واإلحتشام املختص مبزيد عناية امللك األعلى صاحل
ابشا دام إقباله لفرط شهامته وشجاعته وكمال دينه ودينته فوضنا إليه تلك الدير وأمران
إبقامة الشراع (الشرع) الشريف املتني ،وإحياء تواقر سيد املرسلني وصون الرعاي وحفظ
الرباي الذين هم ودائع هللا تعاىل ،وأن يكون مع أهايل اإلسالم على أكمل إحتاد وأمجل
إتفاق جم ّداً فيما يتعلق ابلدولة والدين وقيام انموس سلطاننا املتني مثابراً على دفع أعداء
الدين وقمع الكفرة الفجرة املتمردين على أن أقصى مراد حضرتنا العلية إحياء مراسم
اإلسالم وإطفاء اثئرة الكفرة واملتمردين اللئام وذلك املرام يكون إبتفاق أمراء وإحتاد أمناء
شرع سيد األانم ويتم به النظام وال ينفي آلاثرهم يف الشهور واألعوام.
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وأمرانه أيضاً أن ينظر إىل أحوال املسلمني بنظر اإلشفاق واملراحم ،وينظر بينهم بكمال
العدالة وحسن املكارم ليكونوا يف أيم دولتهم العادلة آمنني مطمئنني ال خوف عليهم وال
هم حيزنون.
والبد لكم أن حتسنوا اجملاورة وتذهبوا طريق حسن املعاشرة مع كونكم أوالد سيد األنبياء،
وأحفاد سيد األصفياء مسعنا عدلكم وإنصافكم وبكمال التقوى وصفات الكمال
اتصافكم ،ولذلك الشأن كتبنا إليكم منشوراً يوجب مضمونه املصافات ويشفي مكنونه

أن تكون املودة يف أقصى الغايت ولك أن تنبئوا أبخبار صحتكم الغالية إىل أعتابنا
العالية.1)...
حتريراً يف أوائل شهر حمرم سنة تسع ومخسني وتسعمائة ،املوافق يناير 1552م مبقام أدرنة

كما بعث السلطان سليمان القانوين خبطاب آخر إىل حاكم املغرب حممد الشيخ
السعدي ،مينحه خبلع ،واخلطاب عبارة عن مرسوم سلطاين قال فيه ...( :هذا مثالنا
الشريف ..إخل أصدران إىل اجلناب العايل حاكم فاس يومئذ الشريف حممد  ...خنصه
بسالم تتكمل به صالت احملبة ابلتحيات الطيبات وتتأكد بعطره صالت املودة
ابلتسليمات الزاكيات وبعد...
فإن هللا جلت قدرته وعظمته منذ أقامنا يف دولة هايلة نركب خيوهلا ،ونعمة طائلة
نسحب ذيوهلا وسيادة سايدة كالشمس وضحيها.
وإمضاء سنن سيد األولني واآلخرين ومظاهرة محاة الدين وجماهدين الكفرة املتمردين
وأنت من أوالد سيد املرسلني وقائد الغر احملجلني صلوات هللا عليه وسالمه وقد مسع
سيدتنا العلية حسن إقدامك وكمال دينك ودينتك وخلوص طويتك وصفاء سريتك
وقيامك يف الذب عن املسلمني وقمع أعداء الدين ولذلك الشأن حباك إحساننا الشريف
العايل السلطاين ورعاك جزيل فضلها السامي اخلاقاين فأنعمنا عليك وعلى ولديك بثالث
 1جهود العثمانيني ،ص.364 :
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خلع سنية لتكون صلة للمحبة منا وسبباً لنسج املودة بيننا ،على أن أقصى مراد حضرتنا
العلية أن تكون أهايل اإلسالم ومحاة دين النيب صلى هللا عليه وسلم يف أيم دولتنا العادلة
يف أكمل الراحة وأمجل االسرتاحة آمنني مطمئنني ال خوف عليهم وال هم حيزنون إن شاء
هللا تعاىل.1)...
 5مرسوم السلطان العثماين بتقليد صاحل رايس مقاليد الوالية:
بعث السلطان العثماين مرسومه إىل العلماء والفقهاء وسائر رعاي اجلزائر يعلمهم فيه
بتقليد صاحل رايس مقاليد الوالية وقد جاء يف ذلك املرسوم ما يلي ...( :هذا مرسومنا..
أرسلناه إىل العلماء والفضالء والفقهاء واألئمة واخلطباء ومجيع العلماء والقواد والنقباء
وسائر رعايان بوالية اجلزائر الغربية ،زيد توفيقهم يتضمن إعالمهم أن صدقاتنا الشريفة
العالية اخلاقانية وعوارضنا السنية السامية السلطانية قد أنعمت على مملوك حضرتنا العالية
ومعتمد دولتنا القانية أمري األمراء الكرام ...صاحل ابشا دام إقباالً ،بوالية اجلزائر لفرط
شهامته وشجاعته وكمال قوته وصالبته وحسن سريته وصفاء سريرته فوضنا إليه تلك
األرض وأمرانه إبحياء السنن والفروض والرعاي الذين هم ودائع هللا تعاىل وحفظ الثغور
وسد خارق األمور ،لتكون رعاي أهل اإلسالم مثة يف أيم دولتنا العادلة يف أكمل الراحة،
وأمجل االسرتاحة آمنني مطمئنني ال خوف عليهم وال هم حيزنون ،فليكونوا مع أمري
األمراء املشار إليه على أحسن حال وأكمل اتفاق مراد حضرتنا قيام قاموس الشرع القومي
والصراط املستقيم وإحيائه مراسم اإلسالم وطريقة سيد األانم وحفظ العباد وصون البالد
وقمع الكفرة الفجرة بكل اند وتقبلوا ذلك وتعتمدونه وهللا تعاىل هو املوفق مبنه ومينه
والعالمة الشريف حجة مبضمونه).2
 1جهود العثمانيني ،ص.365 :
 2املصدر السابق نفسه ،ص.366 :
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حتريً يف أوائل حمرم سنة تسع ومخسني وتسعمائة املوافق يناير 1552م.

اخلامس عشر :سياسة صاحل رايس

 1عمل صاحل رايس يف سياسته الداخلية على َتقيق أمرين:
أ حتقيق الوحدة بصفة اتمة مطلقة بني كل أجزاء اجلزائر.

ب إدخال بقية أجزاء الصحراء اجلزائرية ضمن هذه الوحدة حىت يتفرغ لألندلس،
أما سياسته احلربية اخلارجية فقد كانت ترمي إىل ثالثة أهداف:
أوهلا :إبعاد اإلسبان هنائياً عن أراضي اجلزائر.
اثنيها :وضع حد فاصل للمشاغبات واملفاجآت اليت تقوم هبا الدولة املغربية السعدية.
واثلثها :إعالن نفري اجلهاد العام والسري ّبراً وحبراً على رأس اجليوش اإلسالمية إىل بالد
األندلس.1
ابتدأ صاحل رايس يف مستهل واليته بتحقيق الوحدة الداخلية ،واستطاع أن خيضع
اإلمارات املستقلة لنفوذ الدولة العثمانية وأصبح وضع العثمانيني يف اجلزائر أقوى مما كان
عليه ،مث بدأ صاحل رايس يف خمططه حنو املغرب األقصى ،واستفاد من الظروف اليت َتر
هبا تلك الدير ووقف مع أحد أفراد أسرة بين وطاس الذي فقد أمله يف وقوف اإلسبان
والربتغاليني معه.
وحتركت القوات العثمانية للوقوف مع أيب حسون الوطاسي وحصلت اصطدامات
عسكرية بني قوات حممد الشيخ والقوات العثمانية قرب ابديس اليت رسا هبا األسطول
 1جهود العثمانيني ،ص.366 :
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العثماين ،إال أن اهلزمية حلقت ابلقوات السعدية ،مما أفسح اجملال أمام العثمانيني لكي
يواصلوا زحفهم حنو الداخل ،وقبل أن تنتهي سنة  963ه 1553م ،سقطت مدينة
اتزة يف يد العثمانيني الذين اشتبكوا مع السعديني يف معارك متواصلة أمهها بكدية املخايل
يف ساحة فاس ،عند ذلك تقدمت القوات العثمانية ومعها أبو حسون حنو فاس اليت
دخلتها يف  3صفر سنة  964ه  8يناير 1554م.1
وأعلن الباب العايل ضم املغرب إىل الدولة العثمانية بعد أن خطب اإلمام للسلطان
العثماين.2
ازداد فزع اإلسبان والربتغال لرؤية األساطيل العثمانية وهي تسيطر على بعض املوانئ
املغربية القريبة من مراكز احتالهلم اليت سيطر عليها العثمانيون ومن مث التوجه لألندلس،
وقد جاء يف الرسالة ايت بعثها امللك الربتغايل (جان الثالث) إىل اإلمرباطور شارل
اخلامس ،ما يدل على هذا الفزع إذ كتب إليه حيثه على التدخل يف املغرب للحيلولة دون
توطيد العثمانيني إلقدامهم يف هذه البالد ،ألن ذلك يشكل خطراً كبرياً على مصاحل
األمتني.3
مكث صاحل رايس مبدينة فاس أربعة أشهر ضمن خالهلا استقرار األمور للدولة العثمانية،
ويف خالل تواجده يف فاس مل يرتك اجلهاد ضد اإلسبان فأرسل فرقة من جيشه إىل الريف
املغريب اسرتجع من اإلسبان معقلهم الكبري ابديس أو صخرة فالني كما يدعوهنا ،4كما
حاول صاحل رايس أن يستبدل الباشا العثماين أاب حسون ابلشريف اإلدريسي الراشدي
موالي بوبكر ،بناء على اقرتاح املرابطني الصوفيني للقيام على حكم فاس ابسم السلطان
العثماين ،إال أن ثورة األهايل اضطرت صاحل رايس إلعادة بو حسون إىل حكم فاس،
 1املغرب يف عهد الدولة السعدية ،ص.81 80 :
 2بداية احلكم املغريب يف السودان الغريب ،ص.91 :
 3املغرب يف عهد الدولة السعدية ،ص.81 :
 4حرب الثالمثائة سنة ،ص.342 :
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فأذعن بوحسون لشروط العثمانيني بشأن احلفاظ على السيادة العثمانية من حيث
اخلطبة ابسم السلطان العثماين وإقامة حامية عثمانية يف مقر بالطه.1
 2متهيده للعمل املشتك يف استداد األندلس:

مل يكن صاحل رايس يهتم قبل كل شيء إال مبحاربة اإلسبان ،وال يهدف من وراء أي
عمل إال مجع القوى اإلسالمية من أجل تطهري البالد من التواجد املسيحي ،كان يرى
قبل كل شيء وجوب طرد اإلسبان من وهران ،من النزول إىل األندلس ،لكن كيف

يتسىن له ذلك وسلطان السعديني ابملغرب يرتقب به الفرص وسلطان قلعة بين عباس
ببالد جمانة يعلن انفصاله واستقالله .ترامت لصاحل رايس يومئذ األنباء عن ضعف القوى
اإلسبانية مبدين ة جمانة ،عالوة عن معاانة احلامية ابلضيق ،فرأى صاحل أن يغتنم الفرصة
وأن يبدأ بتطهري الشرق من اإلسبان قبل أن يطهر الغرب ،ولعل إنقاذ جباية سيكون له
أثر يف عودة ملك جباية إىل حظرية الوحدة اإلسالمية حتت ضغط السكان .سار صاحل
رايس يف ربيع أول سنة  963ه يناير 1555م ،حنو مدينة جباية على رأس قوة كبرية
بنحو ثالثني ألف رجل عززهم يف الطريق ابجملاهدين يف إمارة كوكو ،فوطدت اجليوش
العثمانية وحاصروا املدينة ،بينما جاء األسطول العثماين حيمل األسلحة واملدافع جبانب
وصوب املسلمون قذائفهم على القلعة ،2ودارت معركة عنيفة وجنح صاحل رايس
اجليشّ ،
يف انتزاع جباية من اإلسبان يف ذي القعدة سنة  963ه سبتمرب 1555م ،ومل يستطع
حاكم انبويل من جندة حاكمها يف الوقت املناسب ،3كما استسلم احلاكم اإلسباين
للقوات العثمانية.4
 3مقتل بوحسون الوطاسي:
 1أطوار العالقات املغربية العثمانية ،إبراهيم شحاتة ،ص.147 :
 2حرب الثالمثائة سنة ،ص.344 343 :
 3اتريخ اجلزائر احلديث حممد خري الدين فارس ،ص.41 :
 4اتريخ اجلزائر العام (.)88 /3
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واجه بوحسون منافسة حممد الشيخ السعدي الذي مجع قوات من السوس واحلوز ،وأتى
جبنوده إىل أن وصل رأس املاء من أحواز فاس ،1وكان بوحسون بعد انسحاب العثمانيني
قد أخذ يف إعداد اجليوش وآالت احلرب إىل أن مضت مثانية شهور فأمر ابخلروج
ملواجهة موالي حممد الشيخ والوصول إىل مراكش ،وملا تقابل اجليشان قام بينهما قتال
عظيم ،واستطاع بوحسون أن ينزل ابلسعديني هزمية شنيعة حىت استطاع أن يردهم على
أعقاهبم ،مث أرسل بوحسون ملوالي حممد الشيخ وقال له :اخرج أنت وأوالدك إىل لقائي
وأان أخرج إليكم بنفسي ونرتك املسلمني بدون قتال ،فتظاهر حممد ورجع إىل والده
وإخوته الستة الذين اجتمعوا على بوحسون فجعل يطاردهم حىت طمر به فرسه فسقط
فطعنوه فاجتزوا رأسه وأتوا به جيشه ،فاهنزموا بال قتال ،وأخذ حممد الشيخ فاس .2وهكذا
مات بوحسون بعد تسعة شهور من عودته حلكم فاس ،وإن كانت قد ضاعت مبوته
الفرصة األوىل إلعالن السيادة العثمانية على فاس ،إال أن أحداث هذه الوقائع كانت
تعين أن الفرصة ما زالت واسعة أمام العثمانيني لتطبيق غزوهم احمللي للمغرب ،السيما
وأن حممداً الشيخ السعدي ابسم القضاء على احلزب العثماين بني املغاربة أنزل القتل

يف أكثر من مائتني من كبار أعيان فاس فضالً عن الفقيهني واملرينيني إىل حممد عبد
الوهاب الزقاق قاضي فاس ،وإىل احلسن علي حزوز خطيب فاس.3
 4التعاون الربتغايل اإلسباين السعدي ضد العثمانيني:

بعد عودة فاس للسعديني ظهر حممد الشيخ كخصم عنيد للعثمانيني ،ومن املعارضني
لسياستهم التوسعية يف بالد املغرب ،بل واألكثر من ذلك أنه أعلن إثر دخوله فاس أبنه
عازم على الذهاب إىل اجلزائر ملنازلة العثمانيني هناك ،فهذا التنافس السعدي العثماين

 1اتريخ إفريقيا الشمالية ،شارل جوليان (.)344 /1
 2اتريخ الدولة السعدية ملؤلف جمهول ،ص.21 ،20 :
 3أطوار العالقات املغربية ،ص.148 :
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على مشال أفريقيا ،بل وعلى اخلالفة اإلسالمية كان يف صاحل اإلسبان والربتغال ،وال
عجب إذا رأينا بعد ذلك تقارابً بني هؤالء مجيعاً ضد العثمانيني.1

رداً على
بعث امللك جون الثالث رسالة إىل حاكم مازكان الربتغايل الفارودي كالفولو ّ
الطلب الذي تقدم به املوىل حممد الشيخ إىل كل من مدريد ولشبونة لتزويده بقوات
عسكرية ضد العثمانيني ،كما حددت الرسالة بعض الشروط اليت يراها الربتغاليون
ملساعدة السعديني كتسليم بعض املراكز البحرية املغربية مثل ابدس بنيون والعرائش،
ابإلضافة إىل َتوين القوات املسيحية اليت سريسلها ملساعدته ،وأخرياً خيتتم امللك الربتغايل
يوحنا الثالث بضرورة إخبار اإلمرباطور اإلسباين بذلك للتنسيق يف عمل مشرتك ضد
العثمانيني ،ونتيجة هلذا التقارب فقد عقدت هدنة بني السعديني والربتغال بواسطة حاكم
مازكان ملدة ستة أشهر وذلك يف مطلع  962ه 1555م ،وظل مفعول هذه اهلدنة زمناً
طويالً.
إذا كان حاكم مازكان هو الذي قام بدور الوساطة مع السعديني ،فإن املزوار بوغامن هو
الذي ُكلِّف من قبل املوىل حممد الشيخ ابلوساطة مع اإلسبان ،وأول رسالة للمنصور يف
هذا الصدد تلك اليت بعثها إىل حاكم وهران اإلسباين الكونت دي الكودين يف مطلع
ربيع أول  963ه يناير 1555م ،وقد أخرب املزوار الكونت اإلسباين بوصول رسائله
وأنه أعلم هبا املوىل حممد الشيخ وابنه عبد هللا اللذين أعراب عن سرورمها لقدوم وفد إسباين
للتفاوض معه ،وقد أرسل حاكم وهران ابلفعل إىل فاس وفداً يتألف من ثالثة أشخاص
جاؤوا لالتفاق مع املوىل حممد الشيخ حول إعداد محلة مشرتكة إسبانية مغربية ضد
العثمانيني.2
وقد جاء يف التقرير الذي رفعه الوفد للكونت حاكم وهران اإلسباين الذي أشرف على
سري احملاداثت( ...بعدما سلمناه الرسائل ...طلب إلينا امللك السعدي أن نقول له
 1اتريخ الدولة السعدية ،عبد الكرمي كرمي ،ص.83 :
 2اتريخ الدولة السعدية ،ص.84 ، 83 :
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شفويً عن سبب املهمة اليت قدموا من أجلها إىل فاس ...إننا جئنا استجابة لطلب
ّ
موالي عبد هللا والقائد منصور بن غامن حيث طلب من حاكم وهران إرسال بعض
الرجال للتفاوض يف أمر اجلزائر.
أجابنا الشريف أبنه ال يزال عند فكرته وأنه يرغب يف طرد العثمانيني من بقاي أفريقيا،
ومن أجل ذلك فهو يطلب من جاللة اإلمرباطور إمداده بعشرة آالف مقاتل مسلحني
أبسلحة انرية ،وأنه (أي الشريف) يرى أبنه من املناسب أن يقوم جاللة اإلمرباطور بكل
ما يلزم هلؤالء املقاتلني من نفقات ،ذلك ألن طرد العثمانيني إمنا هو عمل تستفيد منه
ممالك اإلمرباطور واملسيحية مجعاء ...وطالت املذكرات كثرياً .وأخرياً علمين القائد
برمشيده ،أبن الشريف قد ادخر كثرياً من املال حملاربة العثمانيني ،وأنه يسعده أن يعني

اإلمرباطور على ذلك وأن األمر مستعجل ج ّداً.)...
( ...جاء ذكر اجلزائر ماذا نصنع هبا بعد احتالهلا ،فكان من رأي امللك السعدي حتطيم
هذه املدينة وإزالتها َتاماً ،أما أهلها فتؤخذ أمواهلم ،وإذا امتنعوا فيقتلوا ،ورفض امللك
السعدي أن يؤخذ عبيداً للمسيحيني ،وذكر الوفد أن األتراك أجانب عن البالد وأهنم
أعداء له فيجب معاملتهم معاملة األعداء ،أما العرب فيمكن أن ترتك هلم حريتهم يف
حالة استسالمهم دون مقاومة ،إال أن امللك السعدي أوضح أنه لن يسمح أبداً أبن
يصبح أي عريب عبداً ،ألن هذا خمالف للشريعة).1

يتبني من خالل ذلك مدى حقد الشريف السعدي على العثمانيني ،الذي مل يتورع يف
االستنجاد ابلقوى املسيحية إسبانيا والربتغال يف سبيل حتقيق أهداف شخصية ،حىت لو
كان على حساب عقيدته اإلسالمية ومصاحل املسلمني.
نتيجة لذلك التقرير فقد بعث الكونت الكوديت حاكم وهران ذلك إىل األمري فيليب
ابن اإلمرباطور شارل مشفوعة خبطاب هذا نصه ...( :جيب علينا أن نعترب أنفسنا
 1حرب الثالمثائة سنة ،ص.62 ،61 :
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سعداء ج ّداً يف الوقت الذي يبذل فيه ملك فرنسا عدوان األلد كل جهوده للحصول
على أسطول السلطان العثماين ،حىت يهاجم ممتلكات جاللة اإلمرباطور ،وكون أمري
عريب يعرض علينا نفوذه يف مهامجة العثمانيني يف اجلزائر وحماربتهم وإبعادهم عن األرض
اليت حيتلوهنا يف أفريقيا وذلك فيما إذا قدمنا له اثين عشر ألفاً من املقاتلني اإلسبان على
حسابه ،كذلك يتعهد الشريف السعدي يف حالة املوافقة أن أبعث أبحد أبنائي رهينة
لديه ،وأن يصنع املال الالزم لتجهيز هذه احلملة بكل سرعة ،مبا أن هذه الصفقة ستجر
خرياً عظيماً على جاللته وعلى املسيحية مجعاء فأان ال أتردد يف قبول طلب الشريف،
وأرسل إليه ابين رهينة حىت لو كنت على يقني أنه يريد أن يذحبه ،بل إنين ومجيع من
حويل مستعدين لتقدمي أنفسنا كرهائن حىت لو كان الشريف يريد بيعنا عبيداً.1)...

 5املخابرات العثمانية تكتشف املؤامرة:

اطلع صاحل رايس على تلك املؤامرة اليت كانت حتاك ضد الدولة العثمانية بني ملك
املغرب واإلسبان ،واليت كان هدفها طرد العثمانيني من اجلزائر ،ألنه طاملا أن الدولة يف
اجلزائر معناه خطر على إسبانيا ،فبعث صاحل رايس للباب العايل خيربه بشأن تلك
احملاداثت ،فكان جواب السلطان سليمان سريعاً وحامساً بوجوب مهامجة وهران قبل أن
تسفر احملاداثت بني اجلانبني السعدي واإلسباين عن نتيجة عملية ،فأرسل السلطان
سليمان أربعني سفينة ملساعدته يف االستيالء على وهران واملرسا الكبري ،ومنذ ذلك

الوقت كانت اهلجرة والتجنيد الطوعي من خمتلف أحناء الدولة العثمانية هي اليت تغذي
األوجاق ،الذي كان تبعاً لذلك يتجدد على الدوام.2
 6وفاة صاحل رايس:

 1حرب الثالمثائة سنة ،ص.365 364 :
 2اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.81 :
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استعد صاحل رايس لفتح وهران ،وضم أسطوله إىل جانب أسطول السلطان وصار لديه
حنو سبعني سفينة ،واجتمع لديه من اجلند ما يقارب من أربعني ألف جندي ،وكان ينوي
من إَتام زحفه هذا ابملسري إىل مراكش للقضاء على الفنت واالضطراابت وإخضاعها
لسلطانه ،ولكن القدر مل ميهله فتويف صاحل رايس ابلطاعون يف شهر رجب  963ه
1556م عن عمر سبعني سنة.1
إن الدولة العثمانية سعت إىل ضم املغرب يف نطاق توحيد البالد اإلسالمية والوقوف هبا
صفاً واحداً ضد اهلجمات املسيحية ،ذلك أن استقراره يف قواعد حبرية تنتشر على طول
سواحل املغرب األقصى املطلة على احمليط األطلسي ،يعين يف حقيقة األمر جناح
األساطيل العثمانية يف اعرتاض الطرق الربية للربتغال أو إسبانيا مع العامل اجلديد والشرق،
من هنا نرى أن جناح الفكرة كان يعتمد أساساً على وصول العثمانيني إىل تلك السواحل
ليشاركهم يف ذلك اجملاهدون الذين عملوا سنوات طويلة حتت إمرة أمراء البحر العظام،
أمثال خري الدين وعروج بربروسة وصاحل رايس.2
قام القائد حيىي إبكمال خطة صاحل رايس فأحبر حنو وهران ،ويف الطريق وصلت األوامر
السلطانية بتعيني حسن قورصو ملنصب بيلرابي ،ووصلت اجليوش الربية والبحرية إىل
وهران وحوصرت حصاراً شديداً ،إال أهنا مل تفتح رغم استعدادات العثمانيني الكبرية
وذلك بسبب النجدات املتواصلة اليت كانت تبعثها إسبانيا إىل املدينة احملاصرة.3
 7احتال حممد الشيخ السعدي لتلمسان:

انتهز الشريف السعدي حممد الشيخ فرصة عودة األسطول العثماين إىل إسطنبول فأسرع
إبرسال جيوشه حنو تلمسان اليت كان رجاهلا قد انضموا إىل صفوف اجملاهدين يف
حماولتهم السرتجاع وهران ،فدخلها الشريف السعدي على غفلة ووضع على رأسها

 1اتريخ اجلزائر العام للجياليل (.)89 88 /3
 2صراع املسلمني مع الربتغاليني يف البحر األمحر ،ص.343 :
 3حرب الثالمثائة سنة ،ص.367 ، 366 :
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القائد ابن غنام زعيم قبائل بين راشد ،ووزير آخر ملوك الزينيني احملتمني إبسبانيا ،أما
احلامية العثمانية املوجودة يف تلمسان بقيادة القائد حممود صفا بك فقد استطاعت
الصمود يف وجه السعديني حىت احتوت ذلك اهلجوم السعدي.
قويً يف توطيد سيطرهتم على املغرب
إن السعديني كانوا يرون يف ضم تلمسان عامالً ّ
الش رقي لصد كل تدخل عثماين يف املغرب بعكس العثمانيني الذين كانوا يرون يف التمركز
بتلمسان تدعيماً لوجودهم يف اجلزائر وقاعدة حصينة لغزو املغرب ،1ابعتبارها أقرب نقطة
للوصول لألندلس .كما أن شواطئ املغرب الشمالية والغربية تعترب قواعد رئيسة لتهديد
املواصالت البحرية للربتغاليني واإلسبان.2
بدأت الدولة العثمانية بتغيري سياستها مع احلكام السعديني ،عندما بعث السلطان
سليمان القانوين برسالة إىل سلطان الدولة السعدية يهنئه مبا أحرزه من انتصارات ويعلمه
ملا كان عليه بنو مرين من اهلداي والرد واخلدمة وامليل إليه ،وأن السلطان يف نصرهتم وقد
سبق وأن ظهر ذلك يف آخر ملوك دولتهم أيب حسون ،الذي زوده أبربعة آالف جندي
كان ذلك يف حماولة من السلطان لتكوين احتاد إسالمي كبري يواجه به األخطار
اخلارجية ،غري أن ذلك قوبل ابلرفض من السلطان السعدي حممد الشيخ ،الذي رد على
مبعوث السلطان بقوله ( :سلم على أمري القوارب سلطانك وقل له :إن سلطان الغرب
البد أن ينازعك على حممل مصر ويكون قتاله معك عليه إن شاء هللا وأيتيك إىل مصر
والسالم).3

 1صراع املسلمني مع الربتغاليني يف البحر األمحر ،ص.345 :
 2جهود العثمانيني ،ص.378 :
 3اتريخ الدولة السعدية ملؤلف جمهول ،ص.27، 26 :
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يظهر من ذلك استياء حممد الشيخ الذي مل يكن يرى شرعية اخلالفة العثمانية ،كما
أظهر طموح حممد الشيخ الذي كان حيلم إبمامة املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا.1
 8مقتل حممد الشيخ:
قتل حممد الشيخ يف عام  964ه 1557م من قبل حرسه اخلاص ،وتطورت األحداث
ابملغرب وخاصة فيما يتعلق ابلدولة السعدية ،إذ مل يعد هناك جمال للشك يف أن
العثمانيني إمنا يسعون جادين لالستيالء على املغرب ال ابعتباره اجلزء املتمم للشمال
األفريقي فحسب ،بل وألمهيته اإلسرتاتيجية كأقرب نقطة إىل بالد اإلسبان والربتغال.2
 9عودة حسن بن خري الدين إىل اجلزائر:
رأى السلطان العثماين ضرورة إعادة حسن بن خري الدين إىل اجلزائر وذلك بعد مصرع
حسن قور عام  964ه 1557م بعد انقطاع استمر لعدة أعوام قضاها يف اجلهاد يف
مواطن أخرى ،واستبشر الناس برجوعه ،وشرع يف ترتيب أمور اجلزائر ،فنظم اإلدارة،
ورتب اجليش ترتيباً أعانه على ضبطه وبدأ يف رحلته اجلهادية ووضع أمامه هدفني

عظيمني :تطهري الشمال األفريقي من الوجود املسيحي؛ واسرتداد األندلس حلوزة
املسلمني.3
 10الثورات الداخلية يف املغرب األقصى:
اندلعت الثورات املناهضة لإلمارة السعدية بعد مقتل حممد الشيخ يف اترودانت فقامت
ثورة املوىل عثمان يف السوس ابجلنوب يف مجادى األول عام  965ه فرباير عام
 1جهود العثمانيني ،ص.379 :
 2اتريخ الدولة السعدية ،عبد الكرمي كرمي ،ص.85 :
 3جهود العثمانيني ،ص.380 :
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1558م ،وثورة املوىل عمر يف دبو ابملشرق يف رجب عام  965ه أبريل عام 1558م،
وثورة املوىل عبد املؤمن يف مراكش يف ربيع األول عام  966ه ديسمرب عام 1558م،
مث كانت املذحبة اجلديدة اليت أنزهلا عبد هللا الغالب بثالث من إخوته لرفضهم البيعة
بوالية العهد البنه حممد املتوكل ،مما اضطر إخوته للهروب إىل تلمسان واجلزائر فهرب
املوىل عمر واملوىل عبد املؤمن وعبد امللك وأمحد املنصور ،وذلك خوفاً من القتل.1
قصد عبد هللا الغالب إىل مراكش مث اترودانت حيث انتقم من قتلة أبيه ،كما قضى على
زعمها عثمان ،مث عاد سريعاً إىل فاس إلعداد قواته لصد احلملة
ثورة السوس اليت ت ّ
العسكرية اليت يقودها حسن بن خري الدين الذي حاول اغتنام فرصة األحداث الداخلية
املغربية الحتالل البالد ،2وقامت بني الطرفني معركة على وادي اللني ابلقرب من فاس مل
تسف ر عن شيء ،إال أن حسن بن خري الدين الذي وصلته أنباء عن حترك اإلسبان من
مدينة وهران مبا يوشك أن يقطع عنه خط العودة ،فذهب اجليش العثماين إىل مركز
قصاصة يف الشمال فركب سفينة وعاد للجزائر ،بينما ذهب قائد تلمسان إىل حاميته
استعداداً للحوادث املقبلة.3
 11مقتل حاكم وهران الكوديت:
كان دو الكوديت حاكم وهران يدرك أن اسرتجاع العثمانيني لتلمسان يهدد الوجود
اإلسباين هتديداً خطرياً ،فقرر االستيالء على مستغامن اليت جعلها العثمانيون قاعدة هلم

للهجوم على وهران ،وكان دا الكوديت أيمل أن جيعلها قاعدة للهجوم على اجلزائر،4
لذلك أعد قوة كبرية تتكون من اثين عشر ألف مقاتل وخرج على رأسها فهاجم مدينة
 1أطوار العالقات املغربية العثمانية ،ص.17 :
 2اتريخ الدولة السعدية ،عبد الكرمي كرمي ،ص.86 :
 3حرب الثالمثائة سنة ،ص.372 :
 4لسان املعرب ،أليب عبد هللا السليماين ،ص.94 :
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مستغامن ،إال أن حماولته ابءت ابلفشل إذ تكبدت القوات اإلسبانية يف ذي القعدة عام
 965ه أغسطس عام 1558م خسائر فادحة ،وكان حاكم وهران الكوديت من بني
القتلى ،ورغم فشل احلملة اإلسبانية ضد مستغامن فإن العثمانيني مل يعد لديهم أدّن شك
يف تواطئ املوىل عبد هللا الغالب ابهلل مع اإلسبان ،مما جعلهم يتخذون جانب احليطة
واحلذر من حماولة القيام مبساعدة الثائرين ضد احلكام السعديني ،فعندما اثر املوىل عبد
املؤمن يف مراكش يف ربيع األول عام  966ه ديسمرب 1558م واستنجد بوايل اجلزائر
الذي مل ميده أبية مساعدة عسكرية ،بل رحب به يف بالد اجلزائر وزوجه إبحدى بناته مث
واله مدينة تلمسان.1
 12سياسة حسن بن خري الدين يف التضييق على اإلسبان:
أراد حسن بن خري الدين أن يغتنم فرصة انتصار مستغامن لتطهري املركز اإلسباين يف
وهران ،وأخذ يستعد يف مدينة اجلزائر جلمع قوى جديدة منظمة منقادة إىل جانب
اجليش العثماين ،فجند عشرة آالف رجل من زواوة ،2كما أنشأ قوة أخرى ووضع على
رأسها أحد أعوان والده القدامى ،ويف الوقت نفسه حاول احلصول على أتييد القوة
احمللية ،فتزوج من ابنة سلطان كوكو ابن القاضي ،وكان هذا الزواج خيدمه من انحية
أخرى يف االستعانة بقوة ابن القاضي ملواجهة زعيم قبلي آخر (عبد العزيز بن عباس)
الذي أعلن استقالله يف املغرب ،3بذلك صار أسطول الدولة العثمانية يرتدد دائماً على

مدينيت حجر ابديس وطنجة.4

 1اتريخ الدولة السعدية ،ص.87 :
 2حرب الثالمثائة سنة ،ص.377 :
 3اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.45 :
 4حقائق األخبار عن دول البحار (.)319 /1
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عني حسن بن خري الدين يف عام  965ه 1558م بوحيىي الرايس 1قائداً على ابديس،
ّ
فقام بتخريب الساحل اإلسباين من قرطاجنة حىت رأس سانت فنست ،وصار حتت
قيادته يف ابديس عدة سفن وتلقب حبق سيد مضيق جبل طارق ،وقد جاء يف تقرير
إسباين بقلم فرانسكوا دي إيبانري أن حيىي ميلك أربع سفن حربية األوىل بقيادته وعلى
ظهرها  90عثمانياً مسلحني ابلسهام واألقواس واملناجيق ،والثانية يقودها قره مامي وعلى
ظهرها  80عثمانيًا مسلحني بنفس األسلحة .والثالثة بقيادة مراد الرايس بقوة 70

جنديً ،والرابعة حتمل نفس العدد وبنفس األسلحة وابإلضافة إىل هذه السفن األربعة
ّ
العاملة عرب مياه املضيق ،كان يف حوزة بو حيىي سفينتان يف ابديس ويقوم بصنع سفينة
أخرى ،ويتصل بنشاط سفن ابديس سفن تطوان العرائش وسال ،ففي تطوان ثالث سفن
صغرية ،ويف العرائش ثالث سفن أخرى على شاكلة سفن تطوان ،ويف سال سفينتان من
النوع اآلخر ،إال أن السفن األخرية مل تتبع قيادة بو حيىي ،ودعا حسن بن خري الدين
السفن احلربية اإلسالمية للنهوض بنشاط يستهدف ختريب سواحل األندلس واالستيالء
على سفن اهلند ،ورفع جتار إشبيلية نتيجة لذلك شكواهم للملك اإلسباين يشكون فيها
الفظائع اليت تركتها سفن ابديس والسفن اإلسالمية األخرى ضد السفن اإلسبانية على
طريق املالحة والتجارة اهلندية ،2ومل تستطع السفن العبور دون إذن من بو حيىي ،فعم
اخلوف سكان الساحل اإلسباين ،لدرجة أن هؤالء مل يكونوا يزرعون أراضيهم إال بكل
حذر ،وغالباً ما كان العثمانيون حياصروهنم أثناء عملهم وكذلك الصيادون مل يكونوا
يبتعدون كثرياً عن الشاطئ.3

 1جهود العثمانيني ،ص.381 :
 2أطوار العالقات املغربية العثمانية ،ص.219 :
 3اتريخ الدولة السعدية ،ص.90 :
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 13سياسة املوىل عبد هللا:

اتبع املوىل عبد هللا سياسة والده الرامية إىل مقاومة اهلدف يف املغرب واالستعانة يف سبيل

ذلك أبعداء العثمانيني من إسبان وبرتغال عن طريق مهادنتهم ،واحملافظة على أحوال
السلم معهم ،وقد دفعته سياسة املهادنة مع النصارى إىل االستجابة لكثري من املطالب
اليت تقدمت هبا بعض الدول األوروبية كفرنسا اليت استقبل سفريها ومحله إىل األمري
أنطونيو دي بربون رسالة يعرب فيها عن استعداد املغرب لالستجابة للمطالب الفرنسية ،مث
عقد األمري الفرنسي معاهدة يف شوال  966ه يوليو 1559م مع املوىل عبد هللا الذي
تنازل عن املرسا الصغري لفرنسا مقابل مده ابألسلحة والعتاد احلريب ،وإرسال فرقة
عسكرية تكون مبثابة حرس خاص للغالب ،بعد أن فقد ثقته ابحلرس الرتكي الذي سبق
وأن اغتال والده حممد الشيخ ،كانت فرنسا بعد أن عقدت معاهدة كاتوكمرب سيس يف
 21مجادى األوىل يف سنة  966ه  13أبريل 1559م مع إسبانيا واليت أهنت احلرب
اإليطالية ،أخذت تبحث عن أسلوب جديد ميكن االعتماد عليه يف حالة جتدد النزاع مع
قوي يف أورواب ،ألن املعاهدة املذكورة
إسبانيا ،خصوصاً وقد صار لفليب الثاين نفوذ ّ
دعمت نفوذ إسبانيا يف إيطاليا واألراضي املنخفضة مما يهدد فرنسا ،فأخذ يف التقرب من
املغرب البلد اإلسالمي .ومما الشك فيه أن فرنسا كانت ترى يف املغرب حليفاً ميكن
االعتماد عليه ،كما كانت ترى يف ميناء القصر الصغري اإلسرتاتيجي الذي ال يبعد إال
بضع كيلومرتات عن جبل طارق منطقة هامة ميكن اختاذها للهجوم على إسبانيا.
ولعل ذلك كان سبباً يف عدم قيام الدولة العثمانية مبوقف إجيايب جتاه املعاهدة ألهنا كانت
أتمل يف أن تقوم فرنسا بدور الوسيط مع السعديني ،فهدف الدولة العثمانية وفرنسا
واحد يف مسألة اهلجوم على إسبانيا وإن اختلفت من الناحية العقائدية .ففرنسا كانت
ترغب يف اهلجوم على إسبانيا من أجل حتقيق نصر عسكري لتكون سيدة املوقف يف
غرب البحر املتوسط ،بينما الدولة العثمانية هتدف إىل إنقاذ املسلمني من احلكام
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اإلسبان مث اسرتداد األراضي اإلسالمية يف األندلسَ .حو َل حسن بن خري الدين أنظاره
سنة  966ه  1559م وحترك جبيوشه حنو النواحي التابعة ألمري قلعة بين عباس عبد
العزيز فاستوىل على املسيلة وحصنها وبىن برجاً ،وذلك لتثبيت الوجود العثماين هناك،
ووضع حامية بلغ عددها أربعمائة جندي ،مث عاد حسن بن خري الدين متوجهاً صوب
بالد محزة يف أحناء بربرة ،عندها انقض أمري قلعة بين عباس على احلصن العثماين ونشبت
معارك بني احلامية العثمانية لقي فيها األمري عبد العزيز بن عباس صاحب  ....حتفه
وخلفه أمحد مقران الذي امتلك نواحي بالد كوكو فاعرتف به حسن بن خري الدين.1
اشتدت محلة إزعاج جتارة املسيحيني من انحية موانئ تونس واجلزائر وذلك ابإلغارة على
السفن املسيحية ،كما بعثت تلك املوانئ ببعض القوات العسكرية الربية وجزء من
األسطول ،ملساندة السلطان يف الشرق.2
 14األسطول العثماين يهاجم جربة يف تونس:

قام األسطول العثماين بقيادة بيايل ابشا ابهلجوم على جزيرة جربة يف رمضان  967ه
مايو 1560م ،وجنح األسطول يف حتقيق أهدافه ضد اإلسبان ،3الذين مل جيدوا حرجاً من

االستنجاد بفرنسا ،4بعد ذلك كان من املقرر أن يقوم بيايل ابشا ببعض الغارات يف
البحر املتوسط قبيل عودته لقسطنطينية ،ولكن درغوث ابشا الذي سبق وأن ضايقه
الثوار يف الداخل ،أقنع بيايل ابشا ابلتوجه إىل طرابلس ملساعدته يف القضاء على التمرد
قرب اتجوراء ،وقد وصل بيايل ابشا إىل طرابلس وصول الفاحتني ،ودخلت السفن
العثمانية املزينة ابألعالم والشارات اليت غنمها من األعداء ،بينما كانت أعالم األعداء

 1اتريخ الدولة السعدية ،ص.88 87 :
 2اتريخ اجلزائر العام (.)91 /3
 3املصدر نفسه.
 4املصدر نفسه.
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منكسة فوق سواري السفن وقام بيايل ابشا بطرابلس أيماً قليلة كافية  ...سكان
اتجوراء ،مث أقلع أبسطوله صوب عاصمته.1
 15اعتقال حسن بن خري الدين وإرساله إىل إسطنبول:
استمر حسن بن خري الدين يف استعداداته ملهامجة املغرب ،فشرع يف تكوين قادة من
رجال القبائل كان ينوي أن يوكل إليها حراسة اجلزائر أثناء غيابه لعدم ثقته ابإلنكشارية،
الذين أحسوا ابخلطر فقاموا يف صيف 686ه 1561م إبعتقال حسن ابشا وأعوانه
وأرسلوه مقيداً إىل إسطنبول ورافق حسن ابشا عدد من زعماء اجلند مهمتهم أن يوضحوا
للسلطان األسباب اليت دفعتهم إىل هذا التصرف ،متهمني حسن ابشا أنه كان ينوي
القضاء على األوجاق واالعتداء على جيش حملي بغرض االستقالل عن السلطان ،لكن
السلطان أرسل أمحد ابشا مع قوة حبرية ملعاقبة املتمردين والقضاء على الفوضى وجنح
أمحد ابشا يف اعتقال زعماء التمرد وأرسلهم إىل إسطنبول.2
 16عودة حسن بن خري الدين إىل اجلزائر:
أعاد السلطان العثماين سليمان القانوين حسن بن خري الدين إىل بيلربكية اجلزائر للمرة
الثالثة يف أواخر سنة 970ه 1562م معززاً بعشرة سفن حربية ومزوداً بقوة عسكرية
مسلحة 3قضى بعدها حسن بن خري الدين مخسة أشهر بعد عودته يهيء العدة والعتاد
ملهامجة وهران واملرسا الكبري ،ومها كل ما بقي إلسبانيا ببالد اجلزائر.4
خرج حسن بن خري الدين يف سنة 971ه 1563م من مدينة اجلزائر حنو الغرب ،يقود
جيشاً كبرياً مؤلفاً من مخسة عشر ألف رجل من رماة البندقية وألف فارس من الصباحية
 1املصدر نفسه.
 2اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.46 :
 3اتريخ اجلزائر العام (.)93 / 3
 4حرب الثالمثائة ،ص.379 :
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حتت إمرة أمحد مقرن الزواوي ،وإثين عشر ألف رجل من زواوة وبين عباس ،أما مؤن
وذخرية اجليش فقد محلها األسطول العثماين إىل مدينة مستغامن اليت اختذها قاعدة
للعمليات .ويف  13إبريل وصل حسن خري الدين بكامل قوته أمام مدينة وهران وضرب
حصاراً حوهلا ،وكان اإلسبان مستعدين لتلقي الصدمة وراء حصوهنم وقالعهم ،1بعد أن
توالت النجدات اإلسبانية والربتغالية على وهران استجابة لنداء حاكمها ،ومنذ أن
صارت القوات العثمانية على مسافة مرحلتني ،وبينهما كان البيلربك نفسه على بعد
ست مراحل مما ا ضطر حسن بن خري الدين إىل رفع احلصار قبل وصول املزيد من هذه
النجدات اليت اختذت من مالطة مركزاً لتجمعها ،2وهكذا مل يستطع حسن بن خري الدين
من حتقيق هدفه ذلك ألن فيليب الثاين كان قد وضع برانجماً طموحاً لألسطول اإلسباين،
والبناء البحري يف ترساانت إيطاليا وقطالونيا ،كما وردت خلزانة إسبانيا إعانة من البابوية
وإجتمعت سلطة قشتالة التشريعية يف جلسة غري عادية ،وأقرت وجوب إمداد إسبانيا
مبعوانت مالية ،لت ساندها يف حرهبا مع العثمانيني ،وكانت مثرة تلك اجملهودات إعادة
التنظيم هليكل إسبانيا وهزمية العثمانيني يف وهران سنة 971ه 1563م.

بدأ فيليب الثاين يستعد الحتالل جزيرة ابديس وتشجع بذلك النصر الذي حققه يف
وهران ،ووجه لذلك أسطوالً يف نفس السنة 971ه 1563م ،فقاومه اجملاهدون مقاومة
عنيفة ،اضطر األسطول إىل الرتاجع 3واجلدير ابلذكر أن جزيرة ابديس كانت أقرب نقطة
مغربية إىل جبل طارق ،وأهنا كانت ابلنسبة للمجاهدين ميناءً ه ّاماً ،4إذ ميكنهم من
خالهلا العبور لألندلس ،كما ميكنهم التسلل لداخل األراضي اإلسبانية لتقدمي املساعدة
للمسلمني هناك والذين أطلقوا على أنفسهم الغرابء ،وهذا ما دفع اإلسبانيني للهجوم
 1حرب الثالمثائة ،ص.379 :
 2أطوار العالقات املغربية العثمانية ،ص.213 :
 3جهود العثمانيني ،ص.389 :
 4اتريخ الدولة السعدية ،عبد الكرمي كرمي ،ص.36 :
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عليها من خالل حماولتهم السابقة ،كما كانت جزيرة ابديس ابإلضافة إىل ذلك مثار
رعب وخوف لدى السلطان السعدي الغالب ابهلل ،إذ خاف السلطان أن خيرج
األسطول العثماين من تلك اجلزيرة إىل املغرب ،فاتفق مع اإلسبان أن خيلي هلم اإلدالة من
حجرة ابديس ويبيع هلم البالد وخيليها من املسلمني ،وينقطع أسطول العثمانيني يف تلك
الناحية ،1مقابل الدفاع عن شواطىء املغرب إذ هامجها األسطول العثماين الذي علم
بتلك املؤامرة فانسحب ورجع إىل اجلزائر ،2كما عزل بو حيىي رايس من منصبه يف ابديس
يف أواخر عام 971ه 1563م ،وانصرف العثمانيون عن احلرب يف غرب البحر
املتوسط ،إذ توجه نشاط األسطول احلريب إىل جزير مالطة يف الشرق.3
 17الصراع على مالطة:
كان السلطان العثماين سليمان القانوين قد عزم على فتح جزيرة مالطة اليت كانت أكرب
معقل للمسيحيني يف وسط البحر املتوسط ،واليت سبق وأن استقر فيها فرسان القديس
يوحنا ،فأرسل السلطان العثماين أسطوله بقيادة بيايل ابشا نفسه ،كما طلب من درغوث
رايس حاكم طرابلس وجربة ،وحسن بن خري الدين أن يتوجها على رأس أسطوليهما
اإلسالميني للمشاركة يف عملية مالطة وإخضاعها استعداداً ملنازلة بقية املعاقل اإلسالمية
بعد ذلك ،فسار حسن بن خري الدين على رأس عمارة تشمل  25سفينة وثالثة آالف
رجل ،ووصل األسطول اإلسالمي أمام مالطة يوم  18مايو وفرض احلصار عليها،
واستمر احلصار ضيقاً شديداً إىل أن جهزت املسيحية رجاهلا وأساطيلها ووصل املدد
حتت قيادة انئب امللك يف صقلية ،برفقة أسطول تعداده  28سفينة حربية حتمل عدداً

 1اتريخ الدولة السعدية ملؤلف جمهول ،ص.89 :
 2اتريخ املغرب حملمد بن عبود ،ص.17 :
 3أطوار العالقات املغربية العثمانية ،ص.191 190 :
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كبرياً من املقاتلني ونشبت املعركة بني الطرفني ،وَتكن األسطول اإلسالمي من
االنسحاب يف  18ربيع األول 973ه  8ديسمرب 1565م.1

 18حسن بن خري الدين بربروسة القائد العام لألسطول العثماين:

خلف السلطان سليمان القانوين السلطان سليماً الثاين ،الذي أسند منصب القائد العام
لألسطول العثماين إىل حسن بن خري الدين ،فرتك اجلزائر متوجهاً إىل إسطنبول سنة

975ه 1567م ،2وتوىل منصب بيلريب اجلزائر بعد حسن بن خري الدين حممد بن
صاحل رايس ،يف ذي احلجة 974ه يونيو 1567م ،وصادف يف تلك السنة انتشار
األوبئة واجملاعة ،صحبها َترد اجلند العثماين وأضرب الشعب ،فاضطر إىل صرف وقته يف
مواساة املصابني وتسكني الفنت ،مث فاجأت حممد بن صاحل رايس ثورة عامل قسطنطينية
املتأثرة بوالة تونس احلفصيني فعزله البيلريب وقضى على ثورته ،ووىل على قسطنطينية
القائد رمضان بن تشوالق ،ويف ربيع األول سنة 975ه سبتمرب 1567م ،هاجم
اإلسبان مدينة اجلزائر ،إال أهنم ردوا على أعقاهبم ،مث مل تطل والية حممد بن صاحل رايس،
تعني نقله إىل والية أخرى يف أحناء الدولة.3
إذ ّ

السادس عشر :قلج على توىل بيلربك اجلزائر

أسند منصب بيلربك اجلزائر إىل قلج علي يف  14صفر سنة 976ه املوافق أغسطس
1568م وعرف عنه العزم يف تسيري اإلدارة والبطولة احلربية والشجاعة.4
 1حرب الثالمثائة سنة ،ص.383 :
 2املصدر السابق نفسه ،ص.385 :
 3اتريخ اجلزائر العام (.)95 ، 94 / 3
 4املصدر السابق نفسه ()95/3
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اختذ قلج علي خطوات عملية لتنفيذ مشروع خطري للغاية وهو إعادة احلكم اإلسالمي
يف إسبانيا وحترير الشمال األفريقي من اجليوب الصليبية ،فوجه اهتمامه إىل األسطول
أكثر من غريه وصار بعده مبعث قلق ورهبة لألوروبيني ،1كما انتزع من الفرنسيني حق
احتكار املرجان مبركز القالة بسبب َتاطلهم وختلفهم عن دفع الضريبة لثالث سنوات
مضت وتصرفهم يف املنطقة اليت نزلوا فيها تصرف السادة.2
 1إعادة تونس للحكم العثماين:
صمم قلج علي على ضرورة تصفية القواعد اإلسبانية يف تونس ،قبل أن يبدأ نشاطه يف
شبه اجلزيرة األيبريية ،3وذلك لتعبئة الدفاع عن طرابلس واجلزائر ،وكان اإلسبان قد اختذوا
من تونس نقطة ارتكاز وقاعدة انطالق على العثمانيني يف طرابلس واجلزائر ،4لذلك البد
من أتمينها.
كان قلج علي على اتصال ابلوزير احلفصي أيب الطيب اخلضار ،ورأى ذلك الوزير أن
فتح تونس قد حان وقته ،وأرسل إىل قلج علي يهون عليه أمرها ويتعهد له بتقدمي
العون.5
جهز بيلربك اجلزائر قلج علي جيشاً مؤلفاً من حنو سبعة آالف مقاتل وزحف به حنو
تونس ،فقابل سلطاهنا أاب العباس أمحد بباجة ،مث بعد قتال عنيف اهنزم األمري احلفصي
وتقدم قلج علي مبجموعة حنو تونس وأخذ بيعة أهلها للسلطان سليم الثاين.
ورتب حامية حلراسة البالد حتت رعاية حيدر ابشا وعاد إىل مقره ابجلزائر ،6وبقيت
منطقة حلق الواد بيد اإلسبان ،وكانت قوات قلج علي ال تكفي وحدها لتطهري البالد
 1اتريخ أفريقيا الشمالية ،شارل جوليان (.)346 /3
 2املغرب العريب الكبري ،شوقي اجلمل ،ص.100 :
 3املغرب العريب الكبري ،جالل حيىي ،ص.84 :
 4األتراك العثمانيون يف مشال أفريقيا ،عزيز سامح ،ص.84 :
 5اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.49 :
 6اتريخ اجلزائر العام (.)96 /3
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من االحتالل اإلسباين ،لذا فإنه كتب إىل إسطنبول يطلب مده بقوة تكفي لتحرير
املوقع ،1وكان اهتمام قلج علي بشرق اجلزائر سياسة اختص هبا من دون أسالفه ،فكان
يرى أنه البد من أتمني ظهره ليتسىن له التقدم للغرب ،مث التوجه لألندلس ،بعد أن يكون
قد أضعف التواجد اإلسباين يف الشمال األفريقي.2
 2ثورة مسلمي األندلس:

كانت حركة اجلهاد يف الشمال األفريقي قد شجعت مسلمي األندلس وفجرت طاقاهتم
الكامنة وجعلتهم يتغلبون على احلواجز النفسية اليت بنيت يف نفوسهم على مر السنني.
وسادت األقاليم اإلسبانية موجة من الظلم واإلرهاب والفظائع ،فهذه احلالة املربكة وما
صاحبها من مظامل وويالت جعلت بقية مسلمي إسبانيا يف اجلنوب سواء من الذين ظلوا

حمافظني على دينهم أو املنتصرين ظاهريً ،يتأهبون لالنقضاض على احلكم اإلسباين.3
سادت إسبانيا إرهاصات ثورة املسلمني يف غرانطة ،فشكل امللك اإلسباين فيليب الثاين
نوعاً جديداً من امليلشيات تقيم يف كل مدينة من مدن إسبانيا ملواجهة الثورة بني الذين
استقبلوا مبعوثني من ملك فاس جلمع اخلراج على تبعيتهم يف الوالء لسيادة األمري
السعدي ،كما تلقى مسلمو األندلس مساعدات عثمانية ،4أصبح املوقف صعباً ابلنسبة
إلسبانيا خاصة غرانطة ،ومما زاد احلالة خطورة أن حبرية فيليب الثاين كانت متفرقة يف
أحناء بعيدة ،وحصونه غري معززة والسواحل مكشوفة ،خاصة الشواطئ اجلنوبية موقع
اجملاهدين.

 1األتراك العثمانيون يف أفريقيا الشمالية ،ص.85 :
 2جهود العثمانيني ،ص.395 :
 3حرب الثالمثائة ،ص.392 :
 4أطوار العالقات املغربية العثمانية ،ص.204 179 :
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بعد أن أعيت النصارى كل الوسائل للقضاء على الروح الدينية ملسلمي األندلس
وحتويلهم للمسيحية جلأوا إىل العنف فحرموا على املسلمني التحدث ابلعربية واالتصال
ابملسلمني يف الشمال األفريق ي ويف بعض أقاليم إسبانيا ،كما حرموا على النساء اخلروج
إىل الشوارع متحجبات وقفل أبواب دورهم وحتطيم احلمامات وإقامة احلفالت حسب
تقاليدهم ،كل ذلك فجر الثورة وقاد مسلمي األندلس إىل حرب البورشارات اليت هي
أهم حرب أو ثورة مسلحة قام هبا املسلمون بعد سقوط غرانطة كانت هذه احلرب يف
عام 1568م وتزعمها حممد بن أمية.1
 3خيانة السلطان السعدي الغالب ابهلل ملسلمي األندلس:

بذل السلطان السعدي الغالب ابهلل الوعود املعسولة لرسل الثوار البورشارات ووعدهم

ابلنصر وتقدمي كل ما حيتاجونه من عتاد وسالح ورجال ..لكن استمر الغالب ابهلل
حمافظاً على روابطه الودية مع فيليب الثاين ،وعمل على خذالن أهل األندلس ":وأما
أهل األندلس وغشه هلم وتوريطهم للهلكة يف دينهم وأقواهلم وأوالدهم ويف نفوسهم فأمر
مستعظم عند مجيع من يف قلبه ذرة من اإلميان ،وأدّن مملكة من اإلسالم وذلك أنه ملا
احتوى عليهم النصراين ،وأخذ مجيع أراضيهم ومشلها سلطانه ،بقي املسلمون بضع سنني
حتت الذمة والذلة فقهروهم بكثرة املكس ،فصاروا يكتبون إىل ملوك املسلمني شرقاً وغرابً
وهم يناشدونه هللا يف اإلغاثة .وأكثر كتبهم إىل موالي عبد هللا ألنه هو القريب إىل
أراضيهم ،زمان قد قوي سلطانه وصحت اركانه وجندت أجناده وكثرت أعداده فأمرهم
غشاً منه أبن يقوموا مع النصارى ليثق هبم يف قوهلم ويظهروا فعلهم ،فلما قاموا على
جل
النصارى تراخى عما وعدهم به من اإلغاثة وكذب عليهم وغشاً منه هلم ولدين هللا ّ
وعال ومصلحة مللكه الزائل ،وكانت بينه وبني النصارى مكاتبات يف ذلك ومراسالت،

 1حمنة املورسيكوس يف إسبانيا حملمد قشتيليو ،ص.35 33 :
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وأنه استشار معهم وأشار عليهم أن خيرجوا أهل األندلس إىل انحية املغرب وقصده بذلك
تعمري سواحله ويكون هلم مبدينيت فاس ومراكش جيش عظيم ينتفع به يف صاحل ملكه".1
تسارعت األحداث يف إسبانيا ،وبلغ عدد اجملاهدين يف أوائل سنة 976ه 569ه أكثر
من مائة ومخسني ألف ،وصادف تلك الثورة صعوابت كبرية ابلنسبة للحكومة اإلسبانية،
إذ كانت غالبية اجليش متقدمة مع دوق البااب يف األراضي املنخفضة وأثبتت الدوريت
البحرية أهنا غري قادرة على حرمان الثوار املسلمني من االتصال ابلعثمانيني يف اجلزائر.2
 4قلج علي يقف موقف األبطال مع مسلمي األندلس:

كان قلج علي على اتصال مباشر بقيادة مسلمي األندلس عرب قنوات خاصة أشرف
عليه جهاز االستخبارات العثمانية ،واستطاع هذا القائد أن ميد الثوار يف إسبانيا ابلرجال

واألسلحة والعتاد ،ومت اال تفاق مع مسلمي األندلس على القيام بثورة عارمة يف الوقت
الذي تصل فيه القوات اإلسالمية من اجلزائر إىل مناطق معينة على الساحل اإلسباين.3
مجع قلج علي جيشاً عظيماً قوامه أربعة عشر ألف رجل من رماة البنادق وستني ألفاً من
اجملاهدين العثمانيني من خمتلف أرجاء البالد ،وأرسلهم إىل مدينيت مستغامن ومازغران
استعداداً للهجوم على وهران مث النزول يف بالد األندلس ،وكان يرافق ذلك اجليش عدد
كبري من املدافع وألف وأربعمائة بعري حمملة ابلبارود اخلاص ابملدافع والبنادق.
ويف اليوم املتفق عليه وصلت أربعون سفينة من األسطول العثماين أمام مرسى املرية
اإلسباين ،لشد أزر الثورة ساعة نشوهبا لكن املخطط أخفق ،وذلك بسبب سوء تصرف
أحد رجال الثورة األندلسيني إذ إنكشف أمره فدامهه اإلسبان وضبطوا ما كان خيفيه من

 1مؤلف جمهول  :اتريخ الدولة السعدية ،ص.38 37 :
 2جهود العثمانيني ،ص.398 :
 3الدولة العثماين دولة إسالمية مفرتى عليها (.)926 /2
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سالح ،1بعد أن جنح قلج علي يف إنزال األسلحة والعتاد واملتطوعني على الساحل
اإلسباين ،2مل تقع الثورة يف املوعد احملدد هلا ،وضاعت بذلك فرصة مفاجأة اإلسبان.3
لقد قام قلج علي يف شعبان سنة 976ه يناير سنة 1569م ببعث أسطول اجلزائر
لتأييد الثائرين يف حماولتهم األوىل ،وحاول إنزال اجلند العثماين يف األماكن املتفق عليها،
لكن اإلسبان كانوا قد عرفوا ذلك بعد اكتشاف املخطط ،فصدوا قلج علي عن النزول
وكانت الثورة يف عنفواهنا ،وزوابع الشتاء قوية يف البحر ،فاألسطول اجلزائري صار يقاوم
األعاصري من أجل الوصول إىل أماكن أخرى من الساحل ينزل هبا املدد املطلوب ،إال أن
قوة الزوابع أغرقت  32سفينة جزائرية حتمل الرجال والسالح ،وَتكنت ست سفن من
إنزال شحنتها فوق سواحل األندلس ،وكان فيها املدافع والبارود واجملاهدون.4
استمر قلج علي يف إمداد مسلمي األندلس رغم الكارثة اليت حلت بقواته ،وَتكن ذلك
اجملاهد الفذ من إنزال أربعة آاالف جماهد من رماة البنادق مع كمية كبرية من الذخائر
وبعض من قادة اجملاهدين العثمانيني ،للعمل يف مراكز قيادة جهاد مسلمي األندلس.5
وعاد العثمانيون فأرسلوا دعماً جديداً من الرجال والسالح وإعانة للثورة األندلسية،
فصدرت األوامر إىل قلج علي بذلك يف  23شوال 977ه  31مارس 1570م:
"..عليك ابلتنفيذ مبا جاء يف هذا احلكم حال وصوله وأن تعاون أهل اإلسالم املذكورين
بكل ما يتيسر تقدميه هلم وأن الغفلة عن الكفار غري جائزة  "..وكان القائد اجملاهد قلج
علي قد عزم على الذهاب بنفسه ليتوىل قيادة اجلهاد هناك ،لكن ما شاع عن جتمع

 1حرب الثالمثائة سنة ،ص.393 392 :
 2الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها (.)926 /2
 3جهود العثمانيني ،ص.399 :
 4حرب الثالمثائة سنة ،ص.393 :
 5املصدر نفسه ،ص.394 :
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األسطول الصلييب للق يام مبعركة حامسة مع املسلمني وأمر السلطان العثماين له ابالستعداد
للمشاركة يف هذه املعركة جعله مضطراً للبقاء يف اجلزائر منتظراً ألوامر إسطنبول.1
ويف غمرة الثورة األندلسية اهتم زعيم الثورة ابن أمية ابلتقاعس عن اجلهاد وهامجه املتآمرون
وقتل يف منزله ،واختري موالي عبد هللا بن حممد بن عبو بدالً منه ،وبعث قلج علي
تعزيزات له وجنح الزعيم اجلديد يف محالته األوىل ضد النصارى اإلسبان وطوق جيشه
مدينة أرجيه.
انزعجت احلكومة اإلسبانية هلذه التطورات وعينت دون جوان النمساوي على قيادة
األسطول اإلسباين "وهو ابن غري شرعي لإلمرباطور شارل" فباشر قمع الثورة يف سنواهتا
977ه 978ه 1569 /م 1570م ،وأتى من الفظائع ما خبلت أبمثاله كتب الوقائع
فذبح النساء واألطفال أمام عينيه ،وأحرق املساكن ودمر البالد وكان شعاره ال هوادة.
وانتهى األمر إبذعان مسلمي األندلس لكنه إذعان مؤقت ،إذ مل يلبث موالي عبد هللا
أن أعاد الكرة فاحتال اإلسبان عليه ،حىت قتلوه غيلة ونصبوا رأسه فوق أحد أبواب
غرانطة زمناً طويالً.2
 5املتوكل على هللا بن عبد هللا الغالب السعدي:
توىل أمر السعديني بعد وفاة عبد هللا الغالب ابهلل ابنه املتوكل على هللا الذي كان يضمر
الشر لعميه عبد امللك ايب مروان وأمحد املنصور ،فخرجا من املغرب واجتها إىل السلطان
العثماين ليستنجدوا به ،3وما من شك يف أن انتصار العثمانيني يف تونس ضد اإلسبان
واستتباب األمر فيها قد شجعهم على مساعدة املوىل عبد امللك املطالب ابلعرش املغريب،
 1جهود العثمانيني ،ص.400 :
 2حرب الثالمثائة سنة ،ص.395 :
 3احلروب الصليبية يف املشرق العريب حملمد العمروسي ،ص.265 :

221

لبسط نفوذه على البالد ،وألن االستيالء على املغرب يؤمن احلدود الغربية للدولة
العثمانية ،ويوطد أقدام العثمانيني يف جمموع الشمال األفريقي ،عالوة على أن ضم
املغرب من شأنه أن يبعث الرعب يف قلوب اإلسبان والربتغال ويبعثهم على طلب ود
السلطان يف إسطنبول ،1اتبع املتوكل على هللا خطة والده يف التقرب من الدول املسيحية
ومساملتها لصد العثمانيني ،حيث مل يعد لديه شك يف أهنم سينجدون عميه بقوات
عسكرية ،فعقد اتفاقاً مع إجنلرتا ،اليت كانت ترغب يف جتارهتا مع املغرب للفوائد اليت تعود

على التجار اإلجنليز من وراء ذلك زيدة على أهنا تدرك األمهية العظمى اليت للمغرب
خصوصاً وقد كانت إجنلرتا يف حالة حرب ضد إسبانيا ،2وتوقيع املتوكل لالتفاقية
التجارية مع اإلجنليز ،يعد العمل الوحيد الذي قام به خالل حكمه القصري ،وقد فعل
ذلك ابعتبار اإلجنليز كانوا من بني التجار األجانب الذين يبيعون مواد احلرب من ذخائر
وأسلحة للمغاربة من ذ زمن بعيد ،وال ختفى علينا حاجة املتوكل يف هذا الوقت إىل
السالح لصد اخلطر العثماين وملقاومة عمه املطالب ابلعرش.
وجدت الدولة العثمانية يف انشغال ملك إسبانيا فيليب الثاين أبحداث أورواب الغربية
حيث ثورة األراضي املنخفضة ،فرصة مناسبة للتدخل يف املغرب ،3فأمدوا املوىل عبد
امللك جبيش قوامه مخسة آالف مقاتل مسلحني أبحسن األسلحة ودخل املوىل عبد
امللك فاس بعد أن أحرز انتصاراً كبرياً على ابن أخيه املتوكل وعاد اجليش أدراجه إىل

اجلزائر.4

 6وقام عبد امللك إبصاحات يف دولته من أمهها:

 1أمر بتجديد السفن ،وبصنع املراكب اجلديدة فانتعشت بذلك الصناعة عامة.
 1جهود العثمانيني ،ص.368 :
 2بداية احلكم املغريب يف السودان ،ص.94 :
 3املغرب يف عهد الدولة السعدية عبد الكرمي كرمي ،ص.99 ، 97 :
 4بداية احلكم املغريب يف السودان ،ص.94 :
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 2اهتم ابلتجارة البحرية وكانت األموال اليت غنمها من حروبه على سواحل املغرب
سبب يف انتعاش ومنو امليزان االقتصادي للدولة.
 3أسس جيشاً نظامياً متطوراً واستفاد من خربة اجلندية العثمانية وتشبه هبم يف التسليح
والرتب.
 4استطاع أن يبين عالقات متينة مع العثمانيني وجعل منهم حلفاء وأصدقاء وإخوة
خملصني للمسلمني يف املغرب.
 5فرض احرتامه على أهل عصره ،حىت األوروبيني احرتموه وأجلّوه .قال الشاعر الفرنسي
أكربيبا دو بني املعاصر ألحداث هذه الفرتة" :كان عبد امللك مجيل الوجه ،بل أمجل
قومه ،وكان فكره نرياً بطبيعته ،وكان حيسن اللغات اإلسبانية واإليطالية واألرمنية

والروسية ،وكان شاعراً جميداً يف اللغة العربية ،وابختصار فإن معارفه لو كانت عند أمري
من أمرائنا لقلنا إن هذه أكثر مما يلزم ابلنسبة لنبيل فأحرى للملك".1
 6اهتم بتقوية مؤسسات الدولة ودواوينها وأجهزهتا ،واستطاع أن يشكل جهازاً شوريً
للدولة أصبح على معرفة أبمور الدولة الداخلية وأحوال السكان عامة ،وعلى دراية
ابلسياسة الدولية وخاصة الدول اليت هلا عالقة ابلسياسة املغربية ،وكان أخوه أبو العباس
أمحد املنصور ابهلل امللقب يف كتب التاريخ ابلذهيب ساعده األمين يف كل شؤون الدولة،2
وقد حقق انتصار كبري واستشهد يف معركة وادي املخازن اليت حتدثنا عنها.
 7اقتاح عثماين على السعديني:

بدأت القوات اإلسبانية يف اكتساح األراضي الربتغالية ،ومل يستطع األمري الربتغايل دون
أنطونيو مقاومة تلك القوات اإلسبانية اليت ضمت أراضيه لسنة 988ه 1580م عند
ذلك اقرتح السلطان العثماين مراد الثالث عقد حتالف عسكري ضد اإلسبان على أساس
إمداده أبسطول حريب وقوات عسكرية فبعث يف رجب 988ه سبتمرب 1580م رسالة
 1وادي املخازن ،ص.37 :
 2املصدر السابق ،ص.40 ، 39 :
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قال فيها .." :فلما وصل مبسامعنا الشريفة ومشاعران احلقانية املنيفة خرب طاغية قشتالة
وأنه احتوى على سلطنة برتغايل أو كاد ،وأنه جعل أهلها يف األغالل واألصفاد وأنه لكم
حركتنا احلمية اإلسالمية إلظهار األلفة األزلية ،أن تتخذ عهداً وتؤكد
جار وعدو مضرار ّ
أن اململكتني حمروستا اجلوانب ونعلق العهد ابلكعبة ..فإذا مت هذا الشأن نوجه لكم
ثالمثائة غراابً سلطانية وجيش عز ونصر وكماه عثمانية تستفتح هبا إن شاء هللا بالد
األندلس."..
كان قلج علي بعد استقرار الدولة العثمانية يف تونس بدأت أنظاره تتطلع إىل املغرب،1
وأخذ يعمل يف توحيد الوجهة السياسية لبالد املغرب اإلسالمي لضمه إىل الدولة،
العثمانية ،2خاصة بعد تذبذب موقف املوىل أمحد املنصور األخري من الدولة صدرت
األوامر إىل قلج علي قائد األسطول العثماين ابلتوجه إىل املغرب لضمه للدولة العثمانية،
فوصل قلج علي إىل اجلزائر يف مجادي الثانية 989ه يونيو 1581م بينما كان املنصور
يرابط عند هنر اتنسيفت ،وكانت القوات املغربية قد استعدت ملواجهة التدخل العثماين،
إذ جهز جنوده وتقدم هبا حىت حدود بالده ،كما سد مدخل مملكته وحصن الثغور ،وإىل
جانب تلك االستعدادات وجه املنصور سفارة خاصة إلسطنبول وذلك بعد أن توصل
إىل شبه اتفاق عسكري مع امللك اإلسباين الذي انتهى من مشاكله بدخوله للعاصمة
الربتغالية لشبونة يف  27مجادي الثانية 989ه  31يوليو 1581م ،على أساس تقدمي
املساعدة العسكرية للمغرب ملواجهة التدخل العثماين مقابل التنازل عن مدينة العرائش
وامتيازات أخرى ،وأمام تطور األحداث مل جيد السلطان العثماين بداً من قبول األمر
الواقع والرتاجع عن غزو املغرب أبن أمر قلج علي 3وجعفر ابشا انئب قلج علي يف
اجلزائر ابلتخلي عن العمل ابملغرب واالنتقال إىل الشرق حيث اضطربت األمور ابحلجاز
 1اتريخ اجلزائر احلديث حممد خري فارس ،ص.52 :
 2اتريخ اجلزائر احلديث للجيالين ،ص.101 :
 3املغرب يف عهد الدولة السعدية ،ص.112 :

224

فتخلى قلج علي عن هدفه الطموح يف اسرتداد األندلس بعد توحيد اجلبهة لبالد املغرب
اإلسالمي.1
فتوجهت سفارات أمحد بن ودة والشاظمي وأيب احلسن
تردد السفراء بني األستانة وفاس ّ
علي بن حممد التمكرويت بني عامي 979ه 1588م 999 /ه 1590م ،واستقبل
أمحد املنصور سفرياً عثمانياً يف 998ه 1589م.2مل تتحقق رغبة السلطان العثماين يف
التحالف مع السعديني السرتداد األندلس ،وذلك بسبب انشغال الدول حبروهبا املضنية
ضد الشيعة الصفوية يف إيران واهلابسربج يف وسط أورواب ،ابإلضافة إىل واجبها حنو محاية
مقدسات األمة اإلسالمية يف احلجاز وتدعيم حزامه األمين.3
 8جهاد الوايل اجلزائري وتغري األوضاع:
جهز الوايل العثماين يف اجلزائر أسطوله يف سنة 990ه 1582م حملاربة إسبانيا فوق
أرضها ،فنزل اجملاهدون املسلمون يف برشلونة فأعملوا فيها تدمرياً مث عربوا مضيق جبل
طارق ،وهامجوا جزر الكناري اليت حتتلها إسبانيا فدمروا املراكز العسكرية وغنموا ما فيها،
ومل يكن األسطول العثماين يذهب لألندلس جملرد التنكيل ابإلسبانيني ولتدمري منشآهتم
بل كان ابلدرجة األوىل إلنقاذ املسلمني من نكبتهم وتعرض اجملاهدون أثناء ذلك ملعارك
قاسية وهزائم أحياانً.4
ازداد تطاول اإلنكشارية يف اجلزائر على األهايل يف الوقت الذي انصرف رجال البحر
ليمارسوا اجلهاد البحري على نطاق واسع ،5لذلك حضر حسن فنزينو من نشاطه
البحري الذي ابدر إىل عودته إىل اجلزائر حينما بلغه انتشار الفوضى بني اجلنود،
فانتصب على اجلزائر للمرة الثانية وفرض طاعته على الرعية وذلك يف ربيع الثاين سنة
 1اتريخ اجلزائر للجيالين ،ص.101 :
 2بداية احلكم املغريب ابلسودان ،ص.97 :
 3جهود العثمانيني ،ص.532 :
 4اجلزائر واحلمالت الصليبية ،ص.59 :
 5اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.59 :
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991ه أبريل 1583م ومل يعارض الباب العايل يف توليه ملا كان له من العقل يف حسم
اخلالف وإطفاء انر الفنت واستتباب األمن ابجلزائر ،ابشر حسن فنزينو تسيري اإلدارة مبا
عهد منه من نشاط وحزم فإنه مل يرتك قيادة األسطول العثماين ابجلزائر لغريه ،وكثرت يف
أيمه املغامن مبا كانت جتلبه السفن من السواحل اإلسبانية واجلزر الشرقية من نفائس ،ومبا
كان يستوىل عليه من األسرى واملغامن يف غزواته.
ويف 992ه 1584م أحبر حسن فنزينو أبسطوله على ثغر بلنسية ،ومحل أعداداً كبرية
من مسلمي األندلس إذ أنقذهم من اضطهاد اإلسبان ،كما استطاع يف السنة التالية
إنقاذ مجيع سكان كالوسا ،إذ محلهم إىل اجلزائر ،ويف السنة اليت بعدها توغل مراد رايس
يف احمليط األطلسي فأغار على جزر الكناري وغنم منها غنائم كثرية مبا فيهم زوجة حاكم

تلك اجلزر ،وبقي حسن فنزينو على رأس احلكومة العثمانية ابجلزائر إىل أن استدعاه
السلطان يف إسطنبول ليتوىل منصب إمارة البحر "قبودان دوري" 1وذلك بعد وفاة قلج
علي سنة 995ه 1587م.
 9انتهاء نظام البيلربك يف اجلزائر:
بوفاة قلج علي انتهى يف اجلزائر نظم البيلربك الذي جعل من حكام اجلزائر ملوكاً واسعي
السلطة والنفوذ ،واستعيض عنه بنظام الباشوية مثلها يف ذلك مثل
تونس وطرابلس ،2ويفسر هذا التغيري يف شكل احلكم العثماين خبوف السلطان العثماين
يف أن يتجه البيلربك بسبب قوهتم وضعف البحرية العثمانية حنو االستقالل.
وكان الباشا موظفاً ترسله األستانة ملدة ثالث سنوات يتوىل خالهلا حكم البالد دون أن
يكون له سند أساسي أو سند حملي بني القوى اليت تسيطر على البالد ،3ويكون الباشا

 1اتريخ اجلزائر العام للجيالين (.)103 ، 102 /3
 2حرب الثالمثائة سنة ،ص.410 :
 3املغرب العريب للعقاد ،ص.28 :
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يف كل من طرابلس وتونس واجلزائر وكيالً للسطان ويكون مطلق التصرف لبعد الوالية
عن العاصمة إسطنبول.
كانت أحداث ما بعد 997ه 1588م يف النياابت العثمانية الثالث طرابلس وتونس
واجلزائر تفيد بسطوة اجلنود ورجال البحرية على السلطنة فيها على حساب سلطة الباشا،
إال أن طبيعة عالقات السلطة يف داخل الوالية مع إمساك السلطنة العثمانية بسلطة
إصدار الغرامات ،قد ضمنا حتقيق األهداف العثمانية يف احلكم من حيث اخلطبة ابسم
السلطان وحتصيل األموال سنويً واملسامهة يف حروب الدولة والقبول ابلباشا القادم من
االستانة ممثالً أعلى للسلطان يف حكم النيابة وهي مجيعها من رموز السيادة العثمانية
الرمسية.1
كان ذلك هو التحول الذي جرى يف الدولة حنو الشمال األفريقي إثر معركة ليبانتو سنة
978ه 1571م ،فبعد أن كان الشمال األفريقي حتت مسؤولية البيلربك املوجود يف
اجلزائر ،انقسمت املنطقة إىل ثالث واليت هي :طرابلس وتونس واجلزائر وصارت
واليت عادية مثلها مثل سائر الواليت العثمانية األخرى ،لقد كان موقف الدولة
السعدية من جهة ،وتصرف بعض اإلنكشاريني من جهة وجبهات املشرق من جهة وغري
ذلك من األسباب أضعف مهة الدولة يف إرجاع األندلس.
لقد حالت عدة أسباب دون ضم املغرب األقصى للدولة العثمانية منها:
 1ظهور شخصية قوية حاكمة يف املغرب ونعين به املنصور السعدي.
 2وفاة قلج علي يف 1587م ومن بعده أدخل الشمال األفريقي يف نظام الواليت.
 3كان النصر الذي أحرزه املغاربة على الربتغاليني يف معركة وادي املخازن سبباً يف تقدير
السلطات العثمانية للسعديني واحرتامهم.2
 1جهود العثمانيني ،ص.477 :
 2الشعوب اإلسالمية ،د .عبد العزيز سليمان ،ص.123 :
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لقد كانت الدولة العثمانية يف جهودها البحرية يف البحر املتوسط أكثر توفيقاً من
البحر األمحر واحمليطات لعدة أسباب منها:

 1قرب الشمال األفريقي من كل من إسطنبول ومصر جيعل اإلمدادات متالحقة وجيعل
صورة األحداث واضحة ،والتطورات العسكرية مفهومة ،بعكس احلال يف احمليطات حيث
كانت تطورات األمور ال تصل إال بعد وقت طويل وبشكل غري واضح.
 2كانت للعثمانيني قواعد قوية يف مشال أفريقية تستند إىل خلفية إسالمية واسعة وخربة
عملية يف حماربة النصارى ،وكانوا على استعداد للتعاون مع العثمانيني والدخول حتت
نفوذهم.
 3مل تكن هناك مقاومة مذهبية عنيفة يف مشال أفريقية بل كانت اهليمنة للمذهب السين
الذي استطاع أن يقف أمام املذاهب املنحرفة وجيتثها من جذورها.1
 10بداية إضمحال الدولة العثمانية:

اتفق املؤرخون على أن عظمة الدولة العثمانية قد انتهت بوفاة السلطان العثماين سليمان

القانوين عام 974ه 1566م ،وكانت مقدمات ضعف الدولة قد اتضحت يف عهد
السلطان سليمان ،إذ وقع السلطان حتت أتثري زوجته روكسالان اليت تدخلت للتآمر ضد
األمري مصطفى ليتوىل ابنها سليم الثاين اخلالفة بعد أبيه ،وكان مصطفى قائداً عظيماً
وحمبوابً من الضباط ،مما أدى إىل سخط اإلنكشارية ونشوب ثورة كربى ضد السلطان
وأمخدها السلطان سليمان ،وبذلك مت القضاء على مصطفى وابنه الرضيع وكذلك قتل
السلطان ابنه ابيزيد وأبناءه األربعة بدسيسة من أحد الوزراء .2ومن مظاهر الضعف يف
عهد سليمان بدء انسحاب السلطان من جلسات الديوان ،وبروز سطوة احلرمي والعجز

 1الشعوب اإلسالمية ،د .عبد العزيز سليمان ،ص.124 :
 2أصول التاريخ العثماين ،ص.102 :
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عن مواجهة املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت أدت إىل نشوب القالقل الشعبية يف
الروميلي واألانضول.1
 11السلطان سليم الثاين:

توىل احلكم يف  9ربيع األول سنة 974ه  ،ومل يكن مؤهالً حلفظ فتوحات والده السلطان
2
سليمان ،ولوال وجود الوزير الفذ واجملاهد الكبري والسياسي القدير حممد ابشا الصقللي
ألهنارت الدولة ،إذ قام إبعادة هيبتها وزرع الرهبة يف قلوب أعدائها وعقد صلحاً مع
النمسا وأمت توقيع معاهدة يف عام 975ه املوافق 1567م احتفظت مبوجبها النمسا
أبمالكها يف بالد اجملر ،ودفعت اجلزية السنوية املقررة سابقاً للدولة كما اعرتف أمراء
تراسلفانيا واألفالق والبغدان.3
أ َتدد اهلدنة مع شارل التاسع ملك فرنسا:

جتددت اهلدنة مع ملك بولونيا وشارل التاسع ملك فرنسا يف عام 980ه املوافق
1569م كما زادت االمتيازات القنصلية الفرنسية وجرى تعيني هنري دي فالوا وهو
ملك فرنسا ملكاً على بولونيا ابتفاق مع فرنسا اليت أصبحت بذلك ملكة التجارة البحر
املتوسط .وطبقاً للمعاهدات السابقة فقد قامت تلك الدولة أي فرنسا إبرسال البعثات
الدينية النصرانية إىل كافة أرجاء البالد العثمانية اليت يسكنها نصارى وخاصة بالد الشام
وقامت بزرع حمبة فرنسا يف نفوس نصارى الشام ،مما كان له أثر يذكر يف ضعف الدولة،
إذ امتد النفوذ الفرنسي بني النصارى وابلتايل ازداد العصيان وتشجعوا على الثورات،
فكان من أهم نتئج ذلك التدخل االحتفاظ جبنسية ولغة األقليات النصرانية حىت إذا

 1الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي ،ص.94 :
 2اتريخ الدولة العثمانية ،د .علي حسون ،ص.123 :
 3املصدر السابق ،ص.124 :
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ضعفت الدولة ا لعثمانية اثرت تلك الشعوب مطالبة ابالستقالل بدعم وأتييد دول أورواب
النصرانية.1
إن اقتناع الدول األوروبية بكون نظام االمتيازات األجنبية حقاً من حقوق الطبيعة هو
الذي دفع فرنسا إلرسال جنودها ملساعدة البندقية اليت كان السلطان حممد الرابع
"1624م 1640م" حيارهبا ،كما أرسلت سفريها برفقة عمارة حبرية إلرهاق الدولة
العلية ومطالبتها بتحديد االمتيازات ،لكن الصدر األعظم حينئذ والذي كان مازال ميتلك
قراره السياسي ،أخرب السفري أبن املعاهدات هذه ليست اضطرارية واجبة التنفيذ ذلك
لكوهنا منحة سلطانية فحسب ،األمر الذي جعل فرنسا ترتاجع عن هتديداهتا وتتحايل
لدى السلطان ليوافق من جديد على جتديد نظام االمتيازات عام 1673م ،مما زاد الطني
بلة ،وبدالً من أن تتعظ الدولة العثمانية مما حدث أمر السلطان حممداً الرابع "1648م
1687م" بتفويض فرنسا حق محاية بيت املقدس 2تتابع بتجديد االمتيازات ،ويف كل مرة
يضاف قيد جديد على السلطنة ،ففي جتديد عام 1740م أضافت السلطنة امتيازات
جتارية جديدة لفرنسا ،ولكن االمتيازات تعرضت لتهديد حقيقي عندما احتل انبليون
بوانبرت مصر ،فقد أوقفت السلطنة العمل هبا غري أن انبليون كان قد تراجع يف الوقت
املناسب حفاظاً على عالقته ابلسلطنة وذلك حني عرض انسحاب فرنسا من مصر
لقاء جتديد االمتيازات ،وقد مت ذلك ابلفعل يف  9تشرين أو أكتوبر 1801م وأضافت
السلطنة امتيازاً جديداً يقضي مبنح فرنسا حرية التجارة واملالحة على البحر األسود.3
لقد كانت نتائج هذه االمتيازات وخيمة جداً على السطنة ،ولقد بني املؤرخ اليوانين
وميرتي كيتسكس .. ":أن االمتيازات حطمت اقتصاد االمرباطورية بتحطيمها النظام
 1املصدر السابق ،ص.124 :
 2الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االحنطاط ،جواد العزاوي ،ص.26 :
 3الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االحنطاط ،جواد العزاوي ،ص.26 :
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الضرييب العثماين القائم على محاية التجارة احمللية ضد املنافسة األجنبية 1"..بل هذه
االمتيازات حالت دون قيام السلطنة بتنفيذ مشروعات إصالحية واستنباط موارد مالية
جديدة ملواجهة نفقات اإلدارة واحلكم ،لذلك أصبحت معاهدات االمتيازات األجنبية
مبثابة مواثيق مذلة للعثمانيني مادام األوروبيني ال خيضعون للسلطات العثمانية ،فقد
أصبحوا وكأهنم يشكلون حكومة داخل احلكومة العثمانية.2
اخلزر "قزوين" عن طريق البحر األسود لتمكن العثمانيني من وقف التوسع الروسي حنو
اجلنوب ،وتطرد الفرس من القوقاز وأذربيجان بل وغزو فارس من الشمال بدالً من مرور
اجليوش العثمانية أبرض أذربيجان الوعرة ،واالتصال ابالزبك أعداء الصفويني وتتار القرم،
ومن شأن كل ذلك أن يؤدي إىل أحياء طريق القوافل القدمية املارة أبواسط آسيا من
الشرق إىل الغرب.3
شرع العثمانيون يف تنفيذ مشروع وصل هنر الدون ابلفوجلا وحل شهر مجادى األوىل
977ه أكتوبر  1569م حىت كان ثلث القناة قد اكتمل ،ولكن موسم الشتاء قد أدى
إىل إيقاف العمل ،وحينئذ اقرتح قائد احلملة استعمال سفن صغرية حمملة ابملدافع
والذخرية لشن اهلجوم على اسرتخان إال أن احلملة فشلت بسبب الظروف الطبيعية ،ومع
هذا استطاع صوقللي ابشا أن حيقق بعض النجاحات كتشديد قبضة السلطان على أمراء
مولدافيا ووالشيا وبولندا ،وبذلك اعرتضت الدولة العثمانية مرحلياً توسع روسيا مشال
وغرب البحر األسود.4

ب فتح قربص:
 1املصدر السابق ،ص.27 :
 2الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها (.)75 /1
 3فتح عدن ،حممد عبد اللطيف البحراوي ،ص.145 :
 4جهود العثمانيني ،ص.447 :
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كانت إيطاليا وإسبانيا تقدر أمهية جزيرة قربص ،وشاع يف أورواب عن تكون حلف ضد
السلطان ،ولكن مل يُعمل شيئاً يف حينه إلنقاذ قربص من العثمانيني الذين نزلوها بقوة

كاسحة نفذت إىل اجلزيرة بدون صعوبة ووقفت مدينة فامرجستا احلصينة أمام العثمانيني
بقيادة ابحليون وبراجادنيو اللذين واجها القوة العثمانية اليت وصلت مائة ألف مقاتل
استعمل خالهلا العثمانيون مجيع وسائل احلصار املعروفة من فر وكر وزرع لأللغام ومل ينتج
أي أتثري على احلامية ،ولو وصلت قوة مسيحية للنجدة لصار العثمانيون يف خطر إال أن
اجملاعة قامت بعملها واستسلمت املدينة يف ربيع الثاين 979ه أغسطس 1571م.
نقلت الدولة العثمانية بعد فتحها لقربص عدداً كبرياً من سكان األانضول الذين ال يزال
أحفادهم مقيمني يف اجلزيرة ،رغم ترحيب القبارصة األرثوذكس ابحلكم.
 12معركة ليبانتو:1

ارتعدت فرائص األمم املسيحية من اخلطر اإلسالمي العظيم الذي هدد القارة األوروبية
من جراء تدفق اجليوش العثمانية براً وحبراً ،فأخذ البااب بيوس اخلامس "1566م
1572م" يسعى من جديد جلمع مشل البالد األوروبية املختلفة وتوحيد قواها براً وحبراً

2
حتت راية البابوية  ،وقد كتب يقول  .. ":إن السلطنة الرتكية قد تبسطت تبسطاً هائالً
بسبب نذالتنا ."3عقد البااب بيوس اخلامس وفيليب الثاين ملك إسبانيا ومجهورية البندقية
معاهدة يف أوائل 979ه مايو 1571م ،تعهدوا فيها ابلقيام هبجوم حبري ضد

العثمانيني شارك يف احللف كذلك بعض املدن اإليطالية ،وذلك بعد حتريك بيوس
اخلامس لروح التحالف فارتبطت توسكاين وجنوة وسافوي وبعض اإليطاليني يف احللف

 1تقع يف الطرف الشمايل للفم الغريب خلليج كورنث يف اليوانن اليوم.
 2حرب الثالمثائة سنة ،ص.396 :
 3اتريخ الدولة العثمانية ،ص.125 :
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املقدس ،1وأرسل البااب إىل ملك فرنسا يريد العون :فاعتذر شارل التاسع حبجة ارتباطه
مبعاهدات مع العثمانيني ،فاجابه البااب طالباً منه التحلل من مواثيقه هذه ومل َتض سوى

أيم قليلة حىت نقض اإلمربا طور عهوده ومواثيقه اليت أبرمها مع العثمانيني واجته حنو
إيفان ملك الروس يطلب إجابته نفري احلرب ووجد تباطؤاً عند ملك بولونيا واختري "دون
جوان" النمساوي قائداً للحملة ،وجاء يف أحد بنود املعاهدة النصرانية  ":إن البااب بيوس
اخلامس وفيليب ملك إسبانيا ومجهورية البندقية يعلنون احلرب اهلجومية والدفاعية على
األتراك ألجل أن يسرتدوا مجيع املواقع اليت اغتصبت من املسيحيني ومن مجلتها تونس
واجلزائر وطرابلس".2
سار دون جون إىل البحر اإلدريتيك حىت وصل إىل اجلزء الضيق من خليج كورنث
ابلقرب من ابتراس وليس ببعيد عن ليبانتو واليت أعطي امسها للمعركة.
كان من رأي قادة األسطول اإلسالمي اإلفادة من حتصني اخلليج وعدم االشتباك
ابألسطول الصلييب ،غري أن القائد العام علي ابشا صمم على اخلروج للمعركة معتمداً
على تفوقه يف عدد سفنه ،ونظم علي ابشا قواته فوضع سفنه على نسق واحد من
الشمال إىل اجل نوب ،حبيث كانت ميمنتها تستند إىل مرفأ ليبانتو ومسريهتا يف عرض
البحر وقد قسمها علي ابشا إىل جناحني وقلب فكان هو يف القلب ،وسريوكو يف اجلناح
األمين وبقي اجلناح األيسر بقيادة قلج علي.
ومقابل ذلك نظم دون جون قواته فوضع سفنه على نسق يقابل النسق اإلسالمي ووضع
جن احه األمين بقيادة دوري مقابل قلج علي ،وأسند قيادة جناحه األيسر إىل بربرجيو
مقابل سريوكو ،وجعل دون نفسه لقيادة القلب وترك أسطوالً احتياطياً بقيادة سانت
كروز.3
 1جهود العثمانيني ،ص.452 :
 2اتريخ الدولة العثمانية ،ص.126 125 :
 3حرب الثالمثائة سنة ،ص.396 :
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أ احتدام املعركة:

احتدمت املعركة يف  17مجادي األوىل سنة 979ه  17أكتوبر 1571م ،أحاط

األسطول اإلسالمي ابألسطول املسيحي وأوغل العثمانيون بني سفن العدو ودارت معركة
قاسية أظهر فيها الفريقان بطولة كبرية وشجاعة اندرة ،1وشاءت إرادة هللا هزمية املسلمني
ففقدوا ثالثني ألف مقاتل وقيل عشرين ألفاً ،وخسروا  200سفينة حربية منها 93
غرقت والباقي غنمه العدو وتقامسته األساطيل النصرانية املتحدة 2وأسر هلم عشرة آالف
رجل ،3واستطاع قلج علي إنقاذ سفنه واستطاع كذلك احملافظة على بعض السفن اليت
غنمها ومن بينها السفينة اليت حتمل عمل البااب ،ورجع هبا السطنبول اليت استقبلته
استقبال الفاحتني ،رغم الشعور مبرارة اهلزمية ،4وابدر السلطان سليم الثاين إثر ذلك برتفيع
قلج علي إىل رتبة قائد البحرية العثمانية "قبودان ابشا" مع االستمرار يف منصبه كبيلر بك
للجزائر.5
ب أثر ليبانتو على أورواب والدولة العثمانية:
احتفلت القارة األوروبية بنصر ليبانتو ،فألول مرة منذ أوائل القرن اخلامس عشر حتل
اهلزمية ابلعثمانيني ،6فهلل األوروبيون وكربوا لذلك االنتصار وأقيمت معامل الزينات يف كل
مكان وأفرطت يف التسبيح حبمد دون جون أمري األساطيل املتحدة الذي أحرز هذا
االنتصار إىل حد أن البااب مل يتورع عن القول أثناء االحتفال يف كنيسة القديس بطرس
مبناسبة هذا النصر "إن اإلجنيل قد عىن دون جون نفسه حيث بشر مبجيء رجل من هللا
يدعى حنا" وظل العامل املسيحي ومؤرخوه ينوهون هبذا النصر البحري ،حىت أن القواميس
 1جهود العثمانيني ،ص.454 :
 2اتريح الدولة العثمانية ،ص.126 :
 3املصدر السابق ،ص.126 :
 4حرب الثالمثائة سنة ،ص.399 ، 398 :
 5جهود العثمانيني ،ص.454 :
 6يف أصول التاريخ العثماين ،ص.147 :
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املدرسية احلديثة ال تذكر ثغر ليبانت إال وتذكر معه دون جون املشار إليه على اعتبار أنه
أنقذ املسيحية من خطر كان حييق هبا.1
لقد فرح البااب فرحاً عظيماً على الرغم من عدم ارتياحه ألن عدوه ال يزال عظيماً مرهوب
اجلانب وحاول إاثرة شكوك الشيعة االثين عشرية الصفوية ضد العثمانيني مستغالً بعض
الضغائن واملشكالت واالختالف العقائدي فأرسل إىل الشاه طهماسب ملك العجم
ومن مجلة ما قال له .." :لن جتد أبداً فرصة أحسن من هذه الفرصة ألجل اهلجوم على
العثمانيني إذ هم عرضة للهجوم من مجيع اجلهات.2"..

وأرسل يستعدي ملك احلبشة وإمام اليمن على الدولة العثمانية ولكن املنية عاجلته.3
إن نتيجة معركة ليبانتو كانت خميبة آلمال العثمانيني ،فقد زال خطر السيادة العثمانية يف
البحر املتوسط ،ومع زوال اخلطر زال اخلوف الذي كان قويً للمحافظة على حلف
مقدسي دائم واستعاد احلسد والغرية نشاطه بني الدول املسيحية.4
إن أمهية لبيانتو كانت عظيمة وأسطورة عدم قهر العثمانيني قد اختفت ومل تعاد للوجود
اثنية على أقل تقدير يف البحر ،وأزيح ذلك اخلوف عن قلوب حكام إيطاليا وإسبانيا،
وتزعزع أتثري الدولة العثمانية على سياسة القوى الغربية ألورواب ،إذ كانت من احلقيقة
"أن" القوات العثمانية هائلة يف كل اجملال الربي واجملال البحري ،5كما أن االنتصار
املسيحي يف ليبانتو 1571م كان إشارة لتحضري حاسم يف ميزان القوة البحرية يف البحر

 1فلسفة التاريخ العثماين ،ص.143 :
 2اتريخ الدولة العثمانية ،ص.126 :
 3املصدر السابق ،ص.126 :
 4جهود العثمانيني ،ص.455 :
 5املصدر السابق ،ص.445 :
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املتوسط ،كما أنه أهنى عصراً من عصور العمليات البحرية الطموحة يف البحر املتوسط
واليت تكاليفها ابهظة.1
مل يعد يفكر العثمانيون بعد تلك اهلزمية يف إضافة حلقة أخرى إىل سلسلة أجمادهم
البحرية ،2إذا كان هذا االنكسار نقطة البداية حنو توقف عصر االزدهار لقوة الدولة
البحرية.3
 13ظهور أطماع فرنسا يف الشمال األفريقي:
كانت معركة ليبانتو فرصة مواتية إلظهار طمع فرنسا حنو املغرب اإلسالمي إذ مبجرد
انتشار خرب هزمية األسطول العثماين يف تلك املعركة قدم ملك فرنسا شارل التاسع
مشروعاً إىل السلطان العثماين 980ه 1572م ،وذلك بواسطة سفريه إبسطنبول
يتضمن طلب الرتخيص حلكومته يف بسط نفوذها على اجلزائر ،بدعوة الدفاع عن محى
اإلسالم واملسلمني هبا ،وأن فرنسا مستعدة يف مقابل ذلك دفع مغرم للباب العايل،
فأعرض السلطان عن السفري الفرنسي ومل يهتم به ،ومع ذلك أوغلت فرنسا طموحها
وأحلت على طلبها وسلكت للتوصل إىل هدفها مسالك دبلوماسية عديدة حىت حتصلت

على امتيازات خاصة يف السقالة وأماكن أخرى على الساحل اجلزائري وتصريح من
السلطان إبقامة مراكز جتارية.4
 14إعادة بناء األسطول العثماين:
أقبل القبودان ابشا قلج علي هبمة ونشاط متزايد على جتديد األسطول العثماين وتعويض
ما فقد منه ،وما حل صيف 980ه 1572م ،حىت هيأ مائتني ومخسني سفينة جديدة
 1املصدر السابق ،ص.455 :
 2بد اية احلكم املغريب يف السودان ،ص.94 :
 3فلسفة التاريخ العثماين ،ص.143 :
 4اتريخ اجلزائر العام (.)98 97 /3
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وخرج قلج علي أبسطوله يف البحر واراتعت البندقية من هذا االستعداد البحري ،فطلبت
الصلح من الدولة العثمانية بشروط خمزية ،إذ تنازلت هلا عن جزيرة قربص ،كما دفعت
غرامة حربية قدرها ثالمثائة ألف دوكة ،1ولكن هذا النشاط كان من قبيل اليقظة اليت
تسبق فرتة االحتضار البحري ،ذلك ألن الدولة انصرفت إىل حروب متواصلة نشبت
بينها وبني النمسا وحليفتها من جهة ،وبينها وبني فاس من جهة أخرى كما أهنا انشغلت
إبمخاد الثورات الداخلية املستمرة.2
 15احتال تونس:

كان فيليب الثاين قد تشجع الحتالل تونس بسبب جلوء السلطان احلفصي أيب العباس
الثاين الذي حكم تونس 942ه 980ه 1535 /م 1572م إليه وطلب منه

املساعدة يف إمخاد الثورات إبعطائهم امتيازات كبرية ،وتتيح هلم سكن مجيع أحناء تونس،
وتتنازل عن عناية وبنزرت وحلف الواد ،3فرفض أبو العباس الشروط ولكن أخاه حممد بن
احلسني قبلها ،4بعد ذلك خرج دون جون أبسطوله من جزيرة صقلية يف رجب 981ه
أكتوبر 1573م ،على رأس أسطول مكون من  138سفينة حتمل مخسة وعشرين ألف
مقاتل ونزل بقلعة حلق الواد اليت كانت حتتلها إسبانيا ،مث ابغت دون جون تونس
واحتلها وخرج أهلها بوادي تونس فارين بدينهم من شر اإلسبان ،5كما انسحب احلاكم
العثماين إىل القريوان ،6وكانت أورواب قد أدركت أهنا تستطيع أن تقضي على الدولة أال
جمتمعة.7
 1حرب الثالمثائة سنة ،ص.399 :
 2جهود العثمانيني ،ص.456 :
 3اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.143 :
 4جهود العثمانيني ،ص.457 :
 5حرب الثالمثائة سنة ،ص.400 399 :
 6اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.50 :
 7جهود العثمانيني ،ص.457 :
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 16قلج علي واستعداداته اِلربية:

اهتم قلج علي بتسليح البحارة وتدريبهم على األسلحة النارية احلديثة وقد لفت هذا

النشاط البحري أنظار كل املقيمني األجانب وازدادت مكانة قلج علي ،حىت البااب نصح
فيليب الثاين ملك إسبانيا أن يسعى إلغرائه ،1وذلك مبنحه راتباً من عشرة آالف
وإقطاعية من مملكة انبلس أو غريها من ممتلكات العرش اإلسباين ويتوارثها ....من بعده
مع لقب كومت أو ماركيز أو دوق ،كما مشل املشروع أيضاً منح امتيازات مماثلة الثنني
من مساعديه ،2وكان البااب يدرك أن مثل هذه احملاولة إن مل تنجح فيها على األقل ستثري
شكوك السلطان على قلج علي وهو الشخص الوحيد القادر على.....أمور السلطنة،
ولكن هذه احملاولة فشلت وكانت النتيجة أهنا أاثرت غضب قلج علي بدالً من أن
تقربه ، 3وأنه ال ميكن شراء أمانة املسلم اجملاهد إذ إن وجوده يف خارج الدولة إمنا كان
يعين أنه وهب نفسه لسبيل هللا ،وهذا ما سارت عليه الدولة يف سياستها يف مجيع
فتوحاهتا ،ولعل ذلك كان سبباً مباشراً يف سرعة الفتح وجناحه يف كل األقاليم وامليادين
اليت طرقتها الدولة ،وكان العثماين يف أي موقع خيدم الدولة بكل إخالص وما خدمته
تلك إال خدمة لإلسالم.4
 17السلطان سليم يصدر أوامره إلعادة تونس:

أصدر السلطان سليم الثاين أوامره إىل وزيره سنان ابشا وقبودانه قلج علي ابالستعداد

للتوجه إىل تونس لفتحها هنائياً وإعادة نفوذ الدولة العثمانية إليها كما صدرت نفس
األوامر والتوجيهات لبقية األقاليم بتحضري اجلنود والذخرية واملؤن واجلنود مع مائتني
وثالث ومثانني سفينة خمتلفة األحجام ،كما أكد على املكلفني ابخلدمة يف األانضويل
 1اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.51 :
 2أطوار العالقات املغربية العثمانية ،ص.280 :
 3اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.51 :
 4جهود العثمانيني ،ص.458 :
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والروم يلي ابالشرتاك يف السفر حبراً ،كما أحضر اجملدفني الالزمني لألسطول ،وأنذر من
ال حيضر من اجملدفني ابلفصل من مناصبهم على أن ال يسند إليهم يف املستقبل أي
عمل ،وبينما كان األسطول يتأهب أخذ حيدر ابشا احلاكم العثماين يف تونس والذي
انسحب للقريوان يف حشد اجملاهدين من األهايل الذين التفوا حوله.1
أحبر األسطول بقيادة سنان ابشا وقلج علي يف  23حمرم 982ه  14مايو 1574م،
فخرج من املضايق ونشر أشرعته يف البحر األبيض ،فقاموا بضرب ساحل كاالبري مسينا
واستطاع العثمانيون أن يستولوا على سفينة مسيحية ،ومن هناك قطعوا عرض البحر يف
مخسة أيم .2يف هذا الوقت وصل احلاكم العثماين يف تونس حيدر ابشا ،كما وصلت قوة
من اجلزائريني بقيادة رمضان ابشا ،وقوة طرابلس بقيادة مصطفى ابشا كما وصل مثة
متطوعني من مصر.3
بدأ القتال يف ربيع سنة 981ه 1574م ،وجنح العثمانيون يف االستيالء على حلق الواد
بعد أن حوصروا حصاراً حمكماً ،4وقامت قوات أخرى مبحاصرة مدينة تونس ،ففر
اإلسبان املوجودون فيها ومعهم امللك احلفصي حممد بن احلسن إىل البستيون 5اليت ابلغ
اإلسبان يف حتصينها وجعلوها من أمنع احلصون يف الشمال األفريقي.
توجه العثمان يون بعد جتمع قواهتم إىل حصار البستيون وضيق العثمانيون اخلناق على
أهلها من كل انحية ،وابشر الوزير سنان احلرب بنفسه كواحد من اجلند حىت أنه أمر
بعمل مرتاس يشرف منه على قتال من يف البستيون ،كما كان ينقل احلجارة والرتاب على
ظهره مثل اجلنود ،فعرفه أحد أمراء اجلنود فقال له :ما هذا أيها الوزير؟ حنن إىل رأيك

 1األتراك العثمانيني يف أفريقيا الشمالية ،ص.251 :
 2املصدر السابق ،ص.250 :
 3حرب الثالمثائة سنة ،ص.400 :
 4اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.51 :
 5البستيون  :قلعة بناها اإلسبان جبانب تونس.
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أحوج منا إىل جسمك ،فقال له سنان :ال حترمين من الثواب .وشدد سنان ابشا يف
حصاره على البستيون حىت استطاع فتحه.1
جلأ احلفصيون إىل صقلية حيث ظلوا يوالون الدسائس واملؤامرات والتضرعات مللوك
إسبانيا سعياً السرتداد ملكهم ،واختذهم اإلسبان آالت طيعة ختدم هبا مىرهبم السياسية
حسبما َتليه الظروف عليهم وقضى سقوط تونس على اآلمال اإلسبانية يف أفريقيا
وضعفت سيطرهتا تدرجيياً حىت اقتصرت على بعض املوانئ مثل مليلة ووهران واملرسى
الكبري ،وتبدد حلم اإلسبان حنو إقامة دولة إسبانية يف مشال أفريقيا وضاع بني الرمال.2

 18دفاع عن السلطان سليم ووفاته رمحه هللا:

وصف املستشرق كارل بروكلمان 3السلطان سليماً الثاين أبنه اشتهر ابسم السكري،
وابرتكابه املعاصي والذنوب والكبائر ومبصاحبته صحبة السوء والفسق والعصيان ،وأتثر
هبذه التهم الدكتور عبد العزيز الشناوي 4رمحه هللا ورد الدكتور مجال عبد اهلادي على
هذه االهتامات فقال:
 1شهادة الكافر على املسلم مردودة ،فكيف يسمح الكتاب من أبناء املسلمني
ألنفسهم برتديد مثل هذه الشهادات واالفرتاءات على احلكام املسلمني بدون دليل ،أمل
ِ
ِ
ِ
ات
يتعلموا يف مدرسة اإلسالم ،قال تعاىل  ":لَوَال إِذ َمسعتُ ُموهُ ظَن ال ُمؤمنُو َن َوال ُمؤمنَ ُ
ِأبَن ُف ِس ِهم َخي ًرا" (النور ،آية .)12 :
ويقول سبحانه  ":ي أَيُّها ال ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم فَ ِ
اسق بِنَ بَأ فَتَ بَ ي نُوا" (احلجرات ،آية :
َ َ
َ
َ َ
.)6

 1حرب الثالمثائة سنة ،ص.401 :
 2جهود العثمانيني ،ص.460 :
 3األتراك العثمانيون ،كارل بروكلمان (.)137 /3
 4الدولة العثمانية دولة مفرتى عليها (.)672 /1
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 2إن املستشرقني ومن سار على هنجهم دأبوا على تصوير احلكام املسلمني اجملاهدين
بصورة السكارى الذين ال يتورعون عن ارتكاب احملرمات بل دأبوا على النيل من دين
هللا ،واألنبياء والرسل عليهم السالم فكيف أنخذ عنهم مع علمنا أبهنم غري أمناء.1
مث ذكر أهم أعمال السلطان سليم الثاين اليت تدل على نفي التهم اليت ألصقت به وتقدم
بنصيحة إىل أساتذة التاريخ الذين ال يتحرون الصدق واألمانة العلمية فقال ":نصيحة إىل
أولئك الذين ال يتحرون احلقيقة ويرمون الناس يف دينهم وخلقهم دون بينة أو دليل أن
يتبينوا وليضعوا يف االعتبار أن القذف جرمية ،وعليه تقام احلدود ،آمل أن ينتبه أساتذة
التاريخ ويتورعوا عن إيراد أي شبهة أو هتمة تتصل أبي شخص دون دليل أو بينة.
وليضعوا يف االعتبار أن هللا يزن احلسنات ،ويزن السيئات وال يزن السيئات فقط دون
احلسنات ،واملؤرخ جيب أن يستشعر هذا ويدرك أن الكلمة أمانة وهي شهادة أمام هللا،
ومن هنا يلزمه التأكد من اخلرب قبل أن يورده يف كتابه".2
إن الدارس لتاريخ الدولة العثمانية يف عهد السلطان سليم الثاين يدرك مدى القوة واهليمنة
اليت كانت عليها الدلوة .طلب انئب البندقية الصليبية يف إسطنبول يف أعقاب معركة
ليبانتو وحتطم األسطول العثماين مقابلة الصدر األعظم حممد صوقلو ابشا ،ليسرب غوره
ويقف على اجتاهات السياسة العليا للدولة العثمانية جتاه البندقية ،وقد ابدره الصدر
األعظم قائالً" :إنك جئت بال شك تتحسس شجاعتنا وترى اين هي ،ولكن هناك فرق

كبري بني خسارتكم وخسارتنا ،إن استيالءان على جزيرة قربص كان مبثابة ذراع قمنا
بكسره وبرته ،وإبيقاعكم اهلزمية أبسطولنا مل تفعلوا شيئاً أكثر من حلق حلاان ،وإن اللحية
لتنمو بسرعة وكثافة تفوقان السرعة والكثافة اللتني تنبت هبما يف الوجه ألول مرة" ،3وقد
قرن الصدر األعظم قوله ابلعمل الفوري اجلاد ،وإنصافاً للسلطان سليم الثاين فإنه قد
 1أخطاء جيب أن تصحح يف التاريخ ،ص.64 :
 2أخطاء يف التاريخ جيب أن تصحح ،مجال عبد اهلادي ،ص.65 :
 3الدولة العثمانية دولة إسالمية (.)678 /1
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أبدى حتمساً شديداً إلعادة بناء األسطول العثماين ،فقد تربع بسخاء من ماله اخلاص
هلذا الغرض كما تنازل عن جزء من حدائق القصر السلطاين لتبىن فيه أحواض السفن
للتعجيل إبنشاء وحدات حبرية جديدة ،واستطاع األسطول اجلديد أن يعاود جوالته يف
البحر املتوسط.1
إن هذا املوقف يؤكد أن اإلدارة القوية ليست جمرد محاس وإمنا البد وأن يقرتن ذلك
ابلعمل اجلاد الذي أمثر إعادة بناء األسطول يف فرتة وجيزة ويف هذا دليل أيضاً على

الرخاء الذي كانت تعيش فيه األمة ،ما فرضت الضرائب وما صودرت أموال وال قالوا
موتوا جوعاً ألنه ال صوت يعلو على صوت املعركة ،لقد أنفق السلطان سليم من ماله
ومال أسرته ألنه تعلم من مدرسة اإلسالم ،2قال تعاىل َ ":وَما تُ ِنف ُقوا ِمن َشيء ِيف َسبِ ِيل
اللِ يُ َوف إِلَي ُكم َوأَنتُم الَ تُظلَ ُمو َن" (األنفال ،آية .)60 :
ّ
إن مؤرخي الغرب ذكروا أن سبب وفاة السلطان سليم الثاين اإلفراط الشديد يف تناول
اخلمر ،إال أن املؤرخني املسلمني يذكرون أن سبب وفاته انزالق قدمه يف احلمام فسقط
سقطة عظيمة مرض منها أيماً مث تويف عام 982ه .3

السابع عشر :مراحل اِلكم العثماين يف اجلزائر
مراحل احلكم العثماين ابجلزائر قد مرت أبربع فرتات خمتلفة وكل مرحلة َتيزت أبسلوب
معني يف تسيري شؤون البالد .وتتمثل هذه املراحل أو العصور فيما يلي:
 1عصر الباي الرابيت 1587 1514م "995 920ه ".
 2عصر الباشوات1659 1587 :م "1065 995ه ".
 3عصر األغاوات1671 1659 :م "1081 1065ه ".
 1املصدر السابق (.)678 ، 677 /1
 2الدولة العثمانية ،مجال عبد اهلادي ،ص.66 :
 3اتريخ الدولة العثمانية ،ص.128 :

242

 4عصر الدايت1830 1671 :م "1246 1081ه ".
 1عصر الباي الرابايت "أمري األمراء" 1587 1514م:
ميثل هذا العصر أزهى عصور احلكم الرتكي يف اجلزائر حيث ازدهرت البالد يف هذه الفرتة
من النواحي التعليمية واالقتصادية والعمرانية وذلك بفضل التعاون بني فئة "الريس" يف
القيادة وأبناء اجلزائر .وقد ساهم يف تنمية البالد وازدهارها مهاجرو األندلس الذين وظفوا
خرباهتم ومهارهتم يف ترقية املهن والبناء العمراين وتقوية االقتصاد اجلزائري .وقد َتيزت هذه
الفرتة من اترخ اجلزائر حبقائق ميكن أن نوجزها فيما يلي:
 1دام عهد الباي الرابيت مدة  70سنة.
 2أييت قرار تعيني احلاكم يف اجلزائر من طرف السلطان العثماين.
 3كانت السلطة يف يد ريس البحر أو جنود البحرية.1
 4حترير برج فنار عام 1529م من اإلسبان وحترير جباية من االحتالل الغسباين عام
1555م وإهناء الوجود اإلسباين يف تونس عام 1574م.
 5إزده رت اجلزائر يف هذه الفرتة اليت َتيزت احلياة السياسية فيها ابالستقرار وحتالف
اجلميع ضد العدو اإلسباين.
 2عصر الباشوات 1659 1587م:

تعترب هذه الفرتة مرحلة جديدة يف اتريخ اجلزائر وذلك ألن السلطان العثماين أراد أن

خيفف حدة النزاع بني فئة الريس وفئة اليولداش وخاصة أن الفئة األخرية كانت مستاءة
من َتتع فئة الريس أو جنود البحرية بلقب الباي الرابيت أو أمري األمراء ،ولذلك قرر
السلطان العثماين إلغاء هذه الرتبة وتعويضها برتية أخرى هي رتبة الباشا ،ونتيجة هلذا
التغيري أصبح السلطان العثماين يقوم بتعيني ابشا ملدة  3سنوات يقوم إبرساله من تركيا
ويستدعيه بعد إنتهاء فرتة تعيينه ،على أن يقوم إبرسال ابشا آخر من هناك لكن املشكل
 1أنظر كتاب التاريخ السياسي للجزائر ،د .عمار أبو حوش ،ص.80 57 :
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هو أن كل ابشا معني يف اجلزائر ملدة قصرية ال تتجاوز  3سنوات كان ينصرف إىل
السلب والنهب ومجع الثروة قبل عودته إىل القسطنطينية ،وهذا ما دفع ابليولداش أو
رجال اجليش الربي أن يثوروا على الباشوات ويضعفوا نظام احلكم يف اجلزائر.
وإبختصار فإن هذه املرحلة من اتريخ اجلزائر قد َتيزت مبا يلي:
 1تعيني ابشا تركي يف كل من اجلزائر وتونس وطرابلس بعد أن كان هناك حاكم واحد
للمنطقة يوجد مقر حكمه ابجلزائر.
 2بدأت تظهر اخلالفات والتناقضات بني جنود البحرية اجلزائرية "الريس" وبني جنود
البحرية العثمانية وخاصة عند ما حاول األتراك أن خيضعوا املصاحل اجلزائرية ملصاحل
اإلمرباطورية العثمانية.
 3برزت قوة "الريس" أو قوة رجال البحرية اجلزائرية إىل درجة أن دول أورواب أصبحت
ختشى اجلزائر وتسعى إلقامة عالقات تعاون معها .وعندما تعثرت املفاوضات قامت
الدول املسيحية بشن محلة عسكرية على اجلزائر يف شهر سبتمرب من عام 1701م.
 4حصل يف هذه الفرتة تصادم وتنافر بني جنود البحرية وجنود القوات الربية "اليولداش"
وخاصة أن رجال البحرية كانوا حيصلون على غنائم كبرية من جراء غاراهتم البحرية
الناجحة على أساطيل القوات األوروبية وهذا الصراع هو الذي تسبب يف إضعاف الدولة
اجلزائرية.
 3عصر األغوات 1671 1659م:

يعترب هذا العهد من أقصر العهود وذلك نظراً إلقدام قادة اجليش الربي "اليوليداش" على
خلع الباشا وتعويض هذا ال قائد بقائد آخر من فئتهم أطلق عليه اسم "اآلغا" ،ويف
احلقيقة أن هذا االنقالب قد جاء مبثابة انقالب على الباشا املعني من طرف اإلمرباطورية

العثمانية واملدعوم من طرف فئة الريس ولكي ال يستأثر اآلغا ابلسلطة فقد تقرر أن
يكون احلكم دميقراطياً ،أي يستعني احلاكم ابلديوان العايل الذي كان يضم يف البداية
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أعضاء الفرق العسكرية الربية مث توسعت العضوية فيه حبيث أصبح يضم ممثلني عن فئة
الريس وبعض كبار املوظفني ومفيت اجلزائر ،1وَتشياً مع هذه اخلطة فإن اجليش الربي هو

الذي أصبح يعني األغا حاكماً للجزائر ملدة سنتني ،يرتقى بعدها إىل رتبة آغا شرف
وحيل حمله أغا آخر وهكذا إستفحل الصراع بني األغوات من جهة ،والريس من جهة
أخرى ،وكانت النتيجة هي انتشار الفوضى وانعدام األمن واستياء تركيا من انفصال
حكام اجلزائر عنها وقطع كل املساعدات عنهم ،ويف عام 1671م إهنار نظام األغوات
وحل حمله نظام الد ايت ،وابختصار فإن هذه الفرتة القصرية من نظم حكم األغوات يف
اجلزائر قد َتيزت مبا يلي:
 1إضمحالل نفوذ السلطان العثماين وغياب السيادة العثمانية يف اجلزائر.
 2استفحال الصراعات احمللية سواء بني ضباط اجليش الربي أو ضابط اجليش البحري،
وتذمر أبناء الشعب من الفساد السياسي وانتشار الفوضى يف البالد.
 3جنح "اليوليداش" يف قلب نظام احلكم واإلنفصال عن العثمانيني واحلد من سلطة
الريس لكنهم فشلوا يف إنتشار نظام سياسي دميقراطي انجح.
 4كان اإلنقالب على الباشوات عبارة عن انتقام من طائفة أو فئة الريس اليت كانت
كلمتها مسموعة يف عهد الباشوات.
 4عصر الداايت 1830 1671م:
لقد استفاد حكام اجلزائر من جتارب احلكم السابقة يف هذا البلد حبيث حاولوا ترضية
السلطان العثماين وتقوية مركز احلاكم "الداي" وذلك عن طريق تعيينه يف منصبه مدى
احلياة بناء على اقرتاح من الديوان العايل وتعيني رمسي من طرف السلطان العثماين،
وبكلمة خمتصرة فإن اجلزائر قد أصبحت دولة مستقلة عن تركيا وخاصة أن الداي أصبح
 1حممد احسان اهلندي ،احلوليات اجلزائرية ،دمشق العريب لألعالن والنشر والطباعة والتوزيع 1977م ،ص.43 :
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ينتخب من طرف الديوان العايل "اجمللس" الذي صار مبثابة برملان يف عصران احلايل،
والسلطان العثماين ال يلعب أي دور يف اختيار داي اجلزائر وينحصر دوره يف إصدار
مرسوم أو فرمان لتثبيت اختيار الديوان العايل ابجلزائر ،ويف حالة شغور املنصب فإن
الديوان العايل هو الذي خيتار خليفته بنفس األسلوب اآلنف الذكر ،وعندما حاول
السلطان العثماين يف عام 1711م أن يقوم بتعيني حاكم على اجلزائر قام داي اجلزائر
علي شاوس بطرده وتنصيب نفسه لدالً منه ،وعليه فإن تركيا قد احتفظت لنفسها
بسلطان شكلية يف اجلزائر َتثلت بصفة خاصة يف الدعاء للسلطان العثماين يف صالة
اجلمعة ،واالعرتاف مبراسيم التعيني والتعاون يف جمال احلروب حبيث تقوم اجلزائر بتقدمي
املساعدة العسكرية للبحرية الرتكية يف حالة تعرض تركيا العتداء خارجي "كما حصل يف

معركة انفارين سنة 1827م".
وبدون شك فإن عصر الدايت 1830 1671م هو عصر القوة العسكرية واحلاكم هو
الذي خيتار وزراءه حبرية اتمة ويشكل جملس الدولة أبسلوبه اخلاص ،لكن إنصافاً للحقيقة
ينبغي أن نقول أبن نفوذ اجليش البحري الريس وازديد نفوذ الدايت مل خيدم أبناء اجلزائر
األصليني ومل يستجب ملطالبهم ،وهلذا فإن هذه القوات العسكرية والسياسية قد توجهت
خلدمة مصاحلها وحتقيق الغنائم لقادهتا ،وابلتايل فإن العناصر اجلزائرية األصل بقيت على
اهلامش ومل تكن هلا مشاركة حقيقية يف قيادة البالد.
ومع كل هذا ينبغي أن نؤكد على حقيقة أساسية وهي أن الدولة اجلزائرية يف عهد
الدايت قد َتتعت حبرية العمل يف اجملال السياسي وبنت جيشاً قويً وعندها ميزانية
مستقلة ال تقل أمهية عن ميزانيات الدول القوية يف تلك الفرتة وقد كان الداي يعقد
املعاهدات إبسم اجلزائر ويبعث بقناصل اجلزائر إىل الدول الكربى ويوافق على اعتماد
القناصل يف اجلزائر بدون مشاورة تركيا ،ويعلن احلرب ويستعمل العملة اخلاصة ابجلزائر
وهذه العوامل كلها تبني استقاللية القرار اجلزائري.
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وإبختصار فإن فرتة حكم الدايت قد َتيزت خبصائص ميكن إجيازها فيما يلي:
 1يف عهد الدايت حتول جنود البحرية من جنود مناضلني ومقاتلني ضد القوات
املسيحية املناهضة لإلسالم ،إىل رجال يبحثون عن الغنائم ألنفسهم وللحكام.
 2اهتم حكام اجلزائر يف القرن السابع عشر والثامن عشر جبمع الثروة من العمليات
احلربية يف البحر ،ومل يهتموا بتطور الدخل من الثروة الفالحية وتوفري الغذاء للسكان.
 3نتيجة العتماد احلكام على احلروب والصراعات الداخلية بني فئات اجليش فقد لقي
العديد من احلكام مصرعهم على يد اجملموعات املعادية هلم حبيث أصبحت قضية اغتيال
املسؤولني عملية عادية.
َ 4تكن حكام اجلزائر يف هذه املرحلة األخرية من القضاء هنائياً على الوجود اإلسباين يف
اجلزائر وخاصة يف سنة 1792م حيث َتكن قادة اجلزائر من طرد اجليش اإلسباين من
وهران واملرسى الكبري.

الثامن عشر :التنظيم اإلداري للجزائر يف العهد العثماين
عندما حياول اإلنسان دراسة التنظيم اإلداري الذي كان سائداً ابجلزائر يف العهد الرتكي
فإنه يصطدم حبقيقة واضحة للعيان وهي أن تغري احلكام وتغري تسمياهتم واختالف
تصرفاهتم وطرق حكمهم تدفع ابلكاتب إىل إبداء آراء عامة يغلب عليها طابع الشمولية
يف بعض األحيان وهلذا فإن األفكار الواردة يف هذا التحليل تعرب عن النظام العام الذي
َتيزت به هذه الفرتة الغامضة من اتريخ اجلزائر.
وبصفة إمجالية فإن الدولة اجلزائرية يف العهد العثماين كانت عبارة عن مجهورية عسكرية
تربطها برتكيا عالقات دينية واتفاقات شكلية ،وقد اعترب حكام اجلزائر أنفسهم حلفاء
للسلطان العثماين ويتعاملون مع قادة الدول األوروبية بصفة مباشرة ويربمون االتفاقيات
التجارية معهم ويتفاوضون مع مجيع الدول إنطالقاً من مبدأ الدفاع عن مصاحل اجلزائر
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وليس مصلحة تركيا ،وتظهر هذه السياسة اجلزائرية بوضوح يف جتاهل الدول األوروبية
للوجود الرتكي ابجلزائر وتعاملهم مباشرة مع حكام اجلزائر ،ويف هناية القرن التاسع عشر
اقدمت فرنسا على إقامة عالقات دبلوماسية بينها وبني اجلزائر مماثلة لتلك العالقات
املوجودة بينها وبني املغرب األقصى الذي مل يكن خاضعاً للسيادة العثمانية حبيث
أطلقت على ممثلها السياسي بكل من املغرب واجلزائر لقب :مكلف ابألعمال.1
وابختصار فإن السلطة املركزية ابجلزائر العاصمة هي اليت كانت توجه دفة األمور
السياسية ابلبالد .وحسب التقسيم اإلداري املوجود يف عهد الدايت ،فإن اجلزائر كانت
مقسمة إىل أربعة مقاطعات إدارية تتمثل يف اآليت:
 1دار السلطان:
وهي عبارة عن مقاطعة إدارية توجد يف اجلزائر العاصمة ونواحيها يوجد هبا مقر انئب
السلطان العثماين أو الداي ،وَتتد هذه املقاطعة من مدينة دلس إىل مدينة شرشال غرابً
وحيدها من اجلنوب ابيليك التيطري.
 2ابيليك الشرق:
ويعترب من أكرب الواليت املوجودة يف اجلزائر حيث أنه ميتد من احلدود التونسية شرقاً
حىت بالد القبائل الكربى غرابً وحيده من الشمال البحر األبيض املتوسط ومن اجلنوب
الصحراء وكانت مدينة قسنطينة عاصمة هذه املقاطعة.
 3ابيليك الغرب:
الذي كانت عاصمته مازوان حىت سنة 1710م مث مدينة معسكر ،وعندما إسرتجعت
مدينة وهران من اإلسبان يف سنة 1792م صارت هي عاصمة هذه املقاطعة ،وكانت
هذه املقاطعة َتتد من احلدود املغربية غرابً إىل والية التيطري شرقاً ،ومن البحر مشاالً إىل
الصحراء جنوابً وأتيت يف الدرجة الثانية من انحية املساحة أي بعد والية قسنطينة.
 1انصر الدين سعيدوين ،النظام املايل للجزائر يف الفرتة العثمانية ،ص.22 :
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 4ابيليك التيطري:
كانت عاصمته مدينة املدية ،وهو أصغر واليت القطر حيده من الشمال سهل املتيجة
ومن اجلنوب الصحراء.

التاسع عشر :التنظيم السياسي للدولة
إنه ملن اإلنصاف أن نقول أبن وحدة الرتاب اجلزائري وبروز قيادة سياسية متمركزة ابجلزائر
العاصمة قد تدعمت بشكل ملحوظ يف العهد الرتكي ،ففي عهد األتراك قامت القيادة
السياسية بتحرير مجيع املناطق اليت كانت حتتلها قوات الدول املسيحية وتعيني املسؤولني
احملليني يف مجيع املقاطعات اإلدارية اليت تشتمل عليها الدولة اجلزائرية وابختصار فإن
التنظيم السياسي للدولة اجلزائرية يف الفرتة األخرية من العهد العثماين "عهد الدايت"
كان كالتايل:
أوالً الداي :هو رئيس الدولة "احلاكم األعلى" وهو القائد العام للجيش يف البالد
وبصفته املسؤول األول عن سياسة اجلزائر ،فقد كان ميارس كل صالحيات رئيس السلطة
السياسية املتمثلة يف تطبيق القوانني املدنية والعسكرية ،توقيع املعاهدات استقبال السفراء
املعتمدين لدى اجلزائر اختيار وزراءه وحكام املقاطعات أو الواليت ،واإلشراف بنفسه
على مراقبة إيرادات الدولة وخزينتها.1
ويف العادة يتم انتخاب الداي من طرف أعضاء الديوان العايل الذي يتكون من رؤساء
الوحدات العسكرية وبعض كبار املسؤولني يف الدولة ،وقد كان عدد أعضاء الديوان
العايل يرتاوح بني  80و  300عضو ،وحني خيتلف أعضاء الديوان العايل يرفعون العلم
األمحر ،وإذا اتفقوا على انتخاب داي جديد فإهنم يرفعون العلم األخضر.

 1حممود إحسان اهلندي ،احلوليات اجلزائرية ،ص.49 :
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وقد جرت العادة أن يتفرغ الداي للحكم مبجرد انتخابه وتنصيبه يف عمله يف قصر اجلنينة
وال يسمح له ابخلروج من القصر إال مرة واحدة يف االسبوع حيث يذهب إىل بيته لقضاء
أمسية وليلة واحدة مع عائلته وأوالده مث يعود إىل القصر الستئناف عمله ،وجرت العادة
أن خيصص كل صباح الستقبال املواطنني والنظر يف الشكاوي واملظامل اليت تعرض عليه
لكي يفصل فيها ابلعدل واإلنصاف ،مث يتفرغ يف كل مساء لتسيري شؤون الدولة
واالجتماع بوزرائه واستقبال رؤساء البعثات األجنبية املعتمدين ابجلزائر.
ويالحظ هنا أن الداي كان يتقاضى راتبه على أساس رتبته العسكرية يف اجليش بصفته
أغا وهلذا تقرر أن حيصل على أموال إضافية ومساعدات تتمثل يف هداي مثينة يتلقاها من
البايت الثالث لتغطية نفقاته ورواتب حراسه ،كما كان حيصل الداي على هداي مثينة
من كبار موظفي الدولة عند تنصيبهم يف وظائفهم ،ومن القناصل األجانب الذين يعينون
ابجلزائر ونسبة حمدودة من غنائم الغزوات البحرية ،وأكثر من ذلك فإن الداي كان يتوىل
بنفسه اإلشراف على تسيري مؤسسات جتارية وذلك بقصد جلب أموال خلزينة الدولة،
ويف حالة وفاته أو عزله فإن هذه األموال اليت حيصل عليها الداي حتول إىل خزينة الدولة.
اثنياً الديوان "جملس الوزراء" :كان ديوان الداي هو الساعد األمين لرئيس الدولة ألنه
يضم الشخصيات املقربة إليه واليت يعتمد عليها يف تنفيذ سياسة احلكومة اليت يقودها
الداي ،والديوان يف احلقيقة هو مبثابة جملس الوزراء يف يومنا هذا ،وقد أشتهر ابجتماعاته
اليومية لدراسة املسائل العادية املسجلة يف جدول أعمال الديوان ،أما اجتماع يوم
السبت فكان خيصص لدراسة املسائل ذات األمهية ،1وحسب بعض الدراسات فإن هذا
الديوان يتكون من  35شخصية مدنية وعسكرية تشرف على تسيري شؤون الدولة يف
املسائل املالية والعدالة واألمن .وابإلضافة إىل القاضي واملفيت وغريمها من الشخصيات

 1مجال قنان ،نصوص وواثئق يف اتريخ اجلزائر احلديث ،ص.107 106 :
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املرموقة اليت كانت تعمل يف اطار الديوان فإن الداي كان يستعني ابلعناصر القوية اليت
كانت تساعده يف أداء مهامه وتتمثل هذه العناصر يف:
 1اخلنزانجي :وهو مبثابة وزير املالية حيث كان مسؤوالً عن خزينة الدولة ،وال ميكن أن
تفتح إال حبضوره ألنه هو الوحيد الذي حيتفظ مبفاتيح اخلزينة العامة.
 2األغا :وهوقائد اجليش الربي "مبا يف ذلك فرق اإلنكشارية ووحدات اخليالة العرب
واملتطوعون".
 3خوجة اخليل :هو املشرف على أمالك الدولة حيث يعترب املسؤول األول عن مجع
الضرائب وصيانة أمالك الدولة وإعادة استثمارها واالتصال ابلقبائل عند تعاملها مع
احلكومة.
 4بيت املاجلي :هو املسؤول عن مجيع املسائل املتعلقة ابلوراثة وحتديد نصيب خزينة
الدولة من الوراثة أو من األمالك اليت تصادر سواء بسبب عزل املوظفني أو وفاة
أصحاب الثروة أو غياهبم عن اجلزائر ،ويف حالة غياب صاحب الثروة ،فإن املسؤول يتوىل
تسيري العقارات واألموال املوروثة ،وعند وفاة املسؤول عن بيت املاجلي فإن مجيع أمواله
والثروات املتوفرة لديه تذهب إىل خزينة الدولة.
 5وكيل اخلرج :وهو املكلف ابلشؤون اخلارجية مع الدول األجنبية وعن كل ما له عالقة
ابلبواخر والتسليح والذخرية والتحصينات ومواجهة اخلصوم يف عرض البحر األبيض
املتوسط.
 6الباش كاتب :هو األمني العام للحكومة حيث يتوىل تسجيل صياغة ومجيع القرارات
اليت يتخذها الديوان يف اجتماعاته اليومية حتت إشراف الداي ،ويف مجيع القرارات اليت
يتخذها الديوان كان الباش كاتب يبدأ بكتابة العبارة التقليدية التالية "حنن ابشا ديوان
جند اجلزائر املنيع".1
 1حممود إحسان اهلندي ،احلوليات اجلزائرية ،ص.53 :
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وابإلضافة إىل كبار هؤالء املسؤولني يف الدولة الذين يعتمد عليهم الداي يف تنفيذ
سياسته ابلبالد ،كان هناك موظفون سامون يقومون أبعمال حمددة تدل على حسن
التنظيم السياسي املوجود يف الدولة اجلزائرية ،ومن مجلة الوظائف احملددة هلؤالء املسؤولني
خنص ابلذكر:
الكاتب األول :املسؤول عن املراسالت اخلارجية والداخلية للداي ،واملشرف على ثالث
سجالت خاصة أبموال الدولة ،رواتب اجلنود رواتب رجال اجلمارك وكل سجل ميسكه
كاتب خاص.
الكاتب الثاين :الذي يتمثل دوره يف متابعة ومراقبة السجل اخلاص ابجلنود وهذا السجل
عبارة عن نسخة اثنية من السجل املوجود لدى الكاتب األول.
الكاتب الثالث :ويتمثل دوره يف متابعة ومراقبة كل املعلومات املوجودة بسجل أموال
الدولة وذلك انطالقاً من النسخة الثانية اليت يسلمها له الكاتب األول.
الكاتب الرابع :ويتمثل دوره يف ضبط السجل الثاين من إيرادات الدولة من اجلمارك
الذي يسلمه له الكاتب األول.
رئيس التشريفات أو الربوتوكول وهو مبثابة مدير البالط وينحصر دوره يف تسهيل
عمليات االتصال بني الداي والشخصيات اليت يستقبلها ،ويف العادة يتميز رئيس
التشريفات مبعرفة اللغات األجنبية ابإلضافة إىل العربية والرتكية.
الكاخيا وهو املكلف حبراسة خزينة الدولة واالحتفاظ مبفاتيحها.
اخلزاندار وهو الشخص املسؤول عن خزن املال واالحتفاظ به إىل أن يتلقى األمر
إبنفاقه.
احلكيم ابشي والذي هو رئيس أطباء قصر الداي.
الشاوش وهو احلاجب أو البواب الذي يتوىل مراقبة الدخول واخلروج إىل قصر الداي.
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اثلثاً الباي :هو مبثابة الوايل يف يومنا هذا ،ويقوم أبعماله يف األقاليم الذي يشرف عليه
نيابة عن الداي الذي هو رئيس الدولة ورمز للسيادة الوطنية.
ومثلما ذكران سابقاً فإن اجلزائر كانت مقسمة إىل ثالث مقاطعات أو واليت هي:
ابيليك الشرق وابيليك الغرب وابيليك التيطري ،ابإلضافة إىل اجلزائر العاصمة ونواحيها
اليت كانت تسمى دار السلطان.
والنقطة اليت ينبغي التأكد عليها هنا هي أن الباي كان يعترب من كبار موظفي الدولة
والداي هو الذي خيتاره من بني الشخصيات املرموقة يف اجملتمع اجلزائري اليت تلتزم بدفه
رسوم مرتفعة وتقدمي هداي قيمة ويف مستوى هذا املنصب ،لكنه يف واقع األمر كان الباي
يتصرف حبرية ات مة يف تسيري واليته ،والداي ال يراقبه وكل ما هو مطلوب من الباي هو
إظهار الوالء للداي ،وإرسال الضرائب السنوية مع انئب الباي "اخلليفة" إىل الداي يف
وقتها احملدد بدون أتخري ،وعندما تنتهي فرتة تعيينه يف املنصب واليت تدوم  3سنوات
يتعني على الباي أن حيضر إىل اجلزائر العاصمة وحيضر معه مجيع أنواع اهلداي اليت
تساعده على استمراره يف عمله أو تعيينه يف منصبه إذ كان ذلك ألول مرة ،ويف العادة
تكون هذه الزيرة مبثابة فرصة ساحنة للداي لكي حياسب الباي ويقرر الزج به يف السجن
إذا كان قد أخطأ وجتاوز صالحية ممارسته لوظيفته ،ويستخلص من بعض الدراسات أن
الداي كان يعتمد على البايت يف مجع املال الضروري لتغطية نفقاته ودفع رواتب
حراسه .ففي سنة 1681م كان الداي يتقاضى مرتباً يقدر حبوايل مائة وستة قروش يف
السنة وهو أعلى مرتب ميكن تقاضيه من طرف ضابط قدمي يف اجليش بينما كان البايت
الثالثة يدفعون للداي ثالثة آالف قرش كل سنة.1
وابلنسبة لكبار املوظفني يف كل والية فقد كان الباي يستعني مبوظفني سامني يف إدارته
وهم:
 1مجال قنان ،نصوص وواثئق يف اتريخ اجلزائر احلديث  ،1830 1500ص.106 :
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 1اخلليفة الذي يعترب انئباً للباي ،وهو الذي حيمل الضرائب السنوية إىل الداي وميثل يف
بعض املناسبات.
2
3
4
5

قائد الدار وهو مسؤول عن حراسة املدينة والعناية هبا ودفع رواتب اجلنود.
أغا الدائرة وهو قائد الفرسان من العرب التابعني للدولة.
الباشكاتب الذي يعترب مسؤوالً عن كتابة رسائل الباي ومسك دفاتره املالية.
الباش سيار الذي يقوم مبهمة نقل الرسائل بني الباي والداي.

 6الباش سايس الذي يتوىل العناية خبيول البايليك وتربيتها.1
رابعاً :األوطان :هي الوحدات اإلدارية املوجودة بكل ابيليك أو والية ويرأس كل وطن
مسؤول حيمل إسم قايد ،يتسلم عند تعيينه ختماً وبرنوس أمحر وذلك داللة على تفويضه
السلطة ،واعتماده كمسؤول مدين وعسكري يف الوحدة اإلدارية اليت توضع حتت تصرفه،
والقايد يف العادة هو املمثل الرمسي يف منطقته حيث يتكفل جبمع الضرائب واحملافظة على
األمن العام واالتصال ابلسلطات العليا عند الضرورة ويتفرع عن كل وطن جمموعة من
اندواوير يرأس كل واحد شخص حيمل إسم شيخ الذي يكون يف أغلب األحيان من

أبناء القرية أو الدوار الذي حيكمه.
وال يفوتنا أن نشري هنا إىل أن القياد كان يتم اختياره بناء على مواصفات معينة حبيث
ينتمون إىل األتراك أو إىل الكوروعلي وهم األشخاص الذين ولدوا من أابء أتراك وأمهات
جزائريت ،وهذا يعطينا فكرة عن َتسك حكام اجلزائر مببدأ عدم االعتماد على أبناء
البلد األصليني وحرماهنم من املشاركة يف احلكم.
ويف نفس اإلطار جيدر بنا أن نشري إىل أن حكام اجلزائر قد دأبوا على انتهاج سياسة
قمعية ضد السكان الذين ال يتعاونون مع العثمانيني ،فمنذ سنة 1563م مارس حكام
 1اهلندي مرجع سابق ،ص.57 :
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اجلزائر سياسة تقسيم السكان إىل ثالث جمموعات ،اجملموعة األوىل وهي قبائل املخزن
اليت تتحالف مع احلكام وتتعاون معهم يف مجع الضرائب واحملافظة على األمن ،ومقابل
ذلك يعفى سكان تلك القبائل من دفع الضرائب.
اجملموعة الثانية أطلقوا عليه اسم قبائل الدائرة ،وهي القبائل اليت تلتزم بتمويل اجليش
ابلرجال واملال عند الضرورة ،ومقابل ذلك يدفع أفرادها ضرائب من حني آلخر وبصفة
غري منتظمة.
اجملموعة الثالثة هي قبائل الرعية وهي القبائل اليت ال يتمتع أفرادها أبية امتيازات،
ويدفعون الضرائب إبنتظام وتسلط عليهم العقواابت الصارمة إن هم قصروا يف ذلك.1
وابلنسبة ملدينة اجلزائر أو دار السلطان ،فإن حكام اجلزائر قد قاموا بتقسيم سكان اجلزائر
العاصمة إىل جمموعات عرقية ومهنية ويتعني على كل جمموعة أن ختتار زعيماً هلا يطلق
عليه اسم شيخ يكون مهزة الوصل بني جمموعته وبني شيخ البلد "الذي هو مبثابة رئيس
البلدية يف يومنا هذا" وعليه فإن كل جمموعة عربية وقبائلية وأندلسية مهاجرة ويهودية،
كان هلا شيخ ميثلها ويتحكم فيها وحيرص على خلق التأييد والدعم للحكومة ،أما
ابلنسبة ألصحاب املهن فقد كان لكل مهنة رئيس يدعى :األمني هو املمثل الشرعي
ألصحاب مهنته يف بلديته وال يفوتنا أن نشري هنا إىل أن شيخ البلد كان يتم اختياره من
بني وجهاء مدينة اجلزائر ويكون دوماً من أصل عريب.

العشرون :نظام القضاء خال العهد العثماين
لقد كان الداي يف اجلزائر مصدر السلطة السياسية والقضائية ،ويف إمكانية تفويض هذه
السلطات إىل البايت والقضاة ،لكن إذا كانت األحكام اليت يصدرها القضاة ال حتظى
 1اهلندي مرجع سابق ،ص.59 58 :
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مبوافقة الداي يف اجلزائر العاصمة أو موافقة الباي يف إىل مقاطعته ،فإنه يكون إبمكان
القائد السياسي أن يسحب هذا التفويض من القاضي أو الباي ،ومبا أن السلطان
العثماين كان من املتعلقني ابملذهب احلنفي وسكان اجلزائر من املتعلقني ابملذهب
املالكي ،فقد جرت العادة أن يقوم السلطان العثماين بتعيني املفيت احلنفي ويقوم الداي
بتعيني املفيت املالكي ،وهذا معناه أنه كانت توجد ابجلزائر حماكم خاصة ابملسلمني الذين
ينتمون إىل املذهب احلنفي ،وحماكم أخرى خاصة ابلسكان الذين ينتمون إىل املذهب
املالكي ،كما كانت توجد حماكم خاصة ابألسرى املسيحيني ،وحماكم أخرى خاصة
ابليهود ،ويف حالة ما إذا كانت هناك خصومات بني املسيحيني واملسلمني فإن الداي هو
الذي يفصل يف هذه القضاي.
ويف القضاي املدنية "مثل البيع والشراء واإلجيار والزواج والطالق ...اخل" فقد كان الداي
يفوض إىل القضاة لكي ينظروا يف القضاي واملنازعات املعروضة عليهم وتنفيذ األحكام
بسرعة ،وكل مسلم حيق له أن يعرض نزاعه على القاضي احلنفي أو املالكي سواء كان
جزائريً أو فرنسياً أو مغربياً ،ويف العادة يكون القاضي هو صاحب الكلمة األخرية يف
املوضوع ويساعده يف عمله أحد أعوانه ،ابإلضافة إىل كاتبني يقومان بتسجيل األحكام
وتوثيق العقود وكذلك شاوش يف احملكمة يتمثل دوره يف احملافظة على األمن خالل
جلسات احملكمة واإلشراف على تنفيذ األحكام اليت يصدرها القاضي ،ومل تكن الدولة

هي اليت تدفع مرتبات القضاة ،وإمنا حيصلون على رسوم ومبالغ مالية عن كل عقد
يسجلونه ويضعونه ختماً عليه ،ويف القرى واملناطق النائية ،كان القاضي يقوم بتدريب
املساعدين له ويرسلهم إىل القرى الصغرية لكي ينظروا يف القضاي املعروضة عليهم
ويصدروا األحكام نيابة عنه ،ويطلق على هذا الشخص اسم الوكيل.
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وابلنسبة للطعن يف أحكام القضاة ،فقد جرت العادة أن ترفع الطعون إىل اجمللس
الشريف ،الذي يضم القاضي املالكي والقاضي احلنفي ،واملفيت املالكي واملفيت احلنفي،
ويف كل يوم مخيس جيتمع أعضاء اجمللس يف اجلامع الكبري ابجلزائر العاصمة وينظرون يف
الطعون املقدمة إليهم داخل املسجد ،أما إذا كان املتخاصمون من غري املسلمني ،فإن
القضاة خيرجون إىل صحن اجلامع لكي يستمعوا إىل املشتكني.
أما ابلنسبة للمسائل اجلنائية "مثل القتل والسرقة واخليانة والتآمر ..اخل" فقد كانت من
اختصاص الداي أو الباي ،ويف املسائل البسيطة فإن الداي يفوض للقيادة والشيوخ أو
الباي لكي يعاقبوا املخالفني ،أما القضاي اخلطرية فإن الداي أو الباي هو الذي يصدر
احلكم ويف دار السلطان أو العاصمة ونواحيها ،فإن الداي يفوض خوجة اخليل لكي
حياكم العرب ،واألندلسيون حياكمون من طرف الكيخيا ،واألتراك من طرف األغا ،ويف
العادة توجد لدى الداي أو الباي جمموعة من رجال األمن تتكون من  11شاوش
يرتد ون اللباس األخضر وهم الذين يقومون بتنفيذ حكم اإلعدام يف املسلمني غري األتراك
وذلك أمام دار احلكومة ،وابلنسبة لعملية الشنق فقد كانت تتم يف ابب عزون ،أما
العبيد فكانوا يشنقون أمام السجن الذين كانوا موقوفني فيه ،واملسيحيون كانوا يشنقون،
أما إعدام اليهود فكان يتم حرقاً يف ابب الواد ،وإذا قام أي شخص بقتل أي تركي فإن
العقوبة تكون برمي الفاعل من املرتفعات إىل البحر ،وإذا مل يتم التعرف على القاتل فإن
سكان احلي الذي توجد فيه اجلثة يتعرضون لعقوبة مجاعية.1
وإبختصار فإن األتراك كانت هلم امتيازات مقارنة ابألهايل حيث كانوا يعاقبون سراً يف
دار أغا اإلنكشارية حىت ال هتان كرامتهم ،أما بقية السكان فكانت األحكام قاسية
وجمحفة ابلنسبة إليهم ،وعند إدانتهم واحلكم عليهم ابإلعدام تعلق جثثهم أو حترق حىت
يكونوا عربة لغريهم من السكان ،ومبا أن القاضي ومساعديه مل يكونوا يتلقون رواتب
 1حممود إحسان اهلندي ،احلوليات اجلزائرية ،ص.67 65 :
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حكوم ية فقد كانت الرشوة متفشية والرسوم مرتفعة واألحكام اليت يصدرها القضاة أو
الداي أو نواهبم يف األريف ال رجعة فيها تقريباً.

اِلادي والعشرون :اِلياة االجتماعية والسياسية يف العهد العثماين
تشري بعض الدراسات إىل أن عدد سكان اجلزائر العاصمة قد بلغ خالل القرن السابع
عشر حوايل  100,000نسمة ،منهم  30,000أورويب ،وعند احتالل اجلزائر من طرف
فرنسا عام 1830م مل يكن يف العاصمة سوى  32,000ساكن ،منهم  18,000عريب،
 4,000تركي 1,000 ،قبائلي 2,000 ،زجني 2,000 ،كولوغلي "أي ينحدر من أب
تركي وأم جزائرية" و 5,000يهودي ،1ولكن عدد السكان اجلزائريني بدأ يتضاءل
تدرجيياً بسبب األوبئة واجملاعات واالنتقال إىل الريف للتهرب من دفع الضرائب
والضغوطات السياسية.
وابلرغم من عدم وجود إحصائيات رمسية عن سكان القطر اجلزائري يف العهد العثماين،
فإن بعض التقديرات تشري إىل أن سكان اجلزائر يف هناية العهد العثماين كان يرتاوح بني

ثالثة ماليني وثالثة ونصف مليون نسمة ،وأن  %5من هؤالء السكان كانوا يعيشون يف
املدن ،و %95من السكان اجلزائريني كانوا يعيشون يف الريف.2
وحسب التنظيم اإلجتماعي السائد ابلبالد يف هناية حكم الداي فإن التقسيم اإلجتماعي
واملهين كان كالتايل:
 1حممود إحسان اهلندي ،احلوليات اجلزائرية ،ص.75 ، 74 :
 2انصر الدين سعيدوين ،النظام املايل للجزائر يف الفرتة العثمانية ،ص.41 :
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 1الطبقة األرستقراطية التكية :وهي الفئة املسيطرة على اجلزائر حىت هناية احلكم
العثماين ابجلزائر يف سنة 1830م ،وابلرغم من قلة عدد أفراد هذه اجلالية اليت مل يتجاوز

عدد أفرادها سنة 1830م  20,000نسمة فإهنا كانت قوية وذات نفوذ واسع يف
البالد ،وحيرص أفرادها على إبقاء املناصب احلكومية بني أيديهم ،وعزل السكان
األصليني للبالد عنهم حىت ال ينافسوهم يف السلطة والنفوذ وَتيز األتراك عن غريهم من
السكان ابتباع تقاليد تركية واالفتخار أبعماهلم العسكرية واالعتزاز بلغتهم األصلية
والعزوف عن خدمة األرض .وكان معظم األتراك يفضلون كسب عيشهم من املرتبات
اليت حيصلون عليها من خزينة الدولة أو من إجيار احملالت اليت حتمل أمساءهم أو من إجيار
البساتني اليت ميلكوهنا يف املناطق اليت يقيمون هبا ،وال يفوتنا أن نشري هنا إىل أن األتراك
كانوا يفضلون استقدام ابناء وطنهم من منطقة األانضول يف حالة االحتياج إىل آخرين،
ويرفضون ابستمرار تشغيل أبناء البلد إال عند الضرورة.
وهلذا بقيت العالقة بني األتراك وسكان اجلزائر تتصف ابجلفاء والعداء والنفور حىت يوم
مغادرة األتراك ألرض اجلزائر .وهذا السلوك خيتلف عن سلوك أتراك آخرين يف تونس
ومصر حيث عملت األسرة احلسينية يف تونس على خلق التقارب والتعاون بني أبناء
البلد واحلاكمني األتراك ،ونفس الشيء حصل يف عهد حممد علي حيث حصل تقارب
بني سكان مصر والطائفة الرتكية بذلك البلد.
 2مجاعة الكراغلة :وهي اجلماعة اليت برزت إىل الوجود وَتيزت عن السكان إىل درجة
أن عددهم بلغ يف هناية القرن الثامن عشر مبدينة اجلزائر حوايل  6,000نسمة ،كما تزايد
عددهم بشكل ملحوظ يف مدينة تلمسان وابلرغم من انتمائهم إىل آابء من أصل تركي،

فإن الكراغلة مل حيصلوا على امتيازات أو يشاركوا يف احلكم ،ومل يكن هلم احلق يف
االنتساب إىل اجليش أو احلصول على مناصب إدارية حبكم أهنم قد يتحالفون مع أبناء
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اجلزائر األصليني .وكان الكراغلة ميلكون ثروات ويستثمروهنا يف املزارع ويرتفعون عن خدمة
األرض أو القيام أبعمال يدوية.
 3املهاجرون األندلسيون :كانوا يشكلون قوة جتارية هائلة ابجلزائر حيث سامهوا يف
تنمية التجارة وإنشاء صناعات رفيعة ابلبالد ،وقد ارتفع عددهم ابجلزائر بعد أن قامت
إسبانيا بطردهم بصفة مجاعية سنة 1610م ،ومبا أنه مل يكن يف إمكاهنم االلتحاق
ابجليش والوظائف العليا ابلدولة ،فقد توجه معظمهم إىل التجارة والصناعة حيث أظهروا
مهاراهتم وكفاءاهتم بفضل األموال اليت جلبوها معهم من األندلس وخربهتم الكبرية يف
ميادين صناعة األسلحة والبارود والنجارة واخلياطة وصناعة اخلزف ،وقد اشتهروا أكثر من
غريهم يف جتارة اجلملة وَتويل السفن ابلبضائع ،كما اشتهروا إبنتاج احلرير يف مدينة
القليعة وزراعة قطن جديد يف مستغامن.
أما أبناء البلد األصليني فقد كان معظمهم يشتغلون ابلزراعة والتجارة وَتيز بين مزاب
بتواجدهم يف احلمامات العمومية واجملازر واملطاحن ،أما الزنوج فكانوا يشتغلون كغسالني
وخبازين وخدم.
 4فئة اليهود :ابلرغم من وجود عدة فئات أجنبية مسيحية فإن اجلماعة النشيطة اليت
إرتفع شأهنا يف اجلزائر هي مجاعة اليهود ألن اليهود كانوا يتعاملون مع الداي وقادة
اجليش الريس ،ويقومون بشراء وبيع البضائع أو الغنائم اليت حيصل عليها رجال اجليش،

كما اشتهر اليهود بعمليات السمسرة والقيام بدور الوساطة يف كل العمليات التجارية
إىل درجة أنه أصبح من الصعب على أي عريب أن يبيع دجاجتني بدون وساطة مأجورة
من أحد اليهود ،1وقد اغتاظ سكان اجلزائر من الكسب الفاحش واألموال اهلائلة اليت
حتصل عليها على حساب الدولة اجلزائرية وسكاهنا إىل درجة أن أحد اجلنود اإلنكشاريني
 1سعيدوين ،مرجع سابق ،ص.46 :
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غامر حبياته وأقدم يوم  28جوان 1805م على قتل زعيم اجلالية اليهودية نفتايل بوشناق
عند خروجه من قصر اجلنينة حيث خاطبه بعبارته املشهورة "السالم عليك ي ملك
اجلزائر" ونتج عن هذا االغتيال هنب احلي اليهودي وقتل الداي مصطفى "1798
1805م" املتعامل مع كبار اليهود وذلك يوم  30أوت 1805م.1

الثاين والعشرون :أسباب التدهور السياسي واالقتصادي ابجلزائر
لقد كان حوض البحر األبيض املتوسط من أكثر املناطق يف العامل حيوية ونشاطاً من

حيث التجارة والقيام هبجومات عسكرية على املدن الساحلية واحتالهلا ،وفرض الرسوم
املالية عليها لكي يعيش سكاهنا يف سالم ،وقد ازدهرت جتارة الرقيق واالستيالء على
البواخر اليت حتمل بضائع ،والقرصنة خالل احلروب الصليبية ،وانتشرت القرصنة بصفة

خاصة يف احلوض الغريب من البحر األبيض املتوسط منذ اليوم الذي سقطت فيه غرانطة
سنة 1492م بيد املسيحيني اإلسبان الذين كانوا يالحقون املسلمني الفارين من بطشهم
حىت مدن املغرب العريب الساحلية اليت جلأوا إليها ،وكان هذا دافعاً قويً للجزائر لكي
حتمي املسلمني وتصد غارات املسيحيني البحرية عليها وحتمي جتارة املسلمني ،ويف
احلقيقة أن اجلزائريني مل يكن هدفهم القيام ابلقرصنة وإمنا اجلهاد والدفاع عن وطنهم وعن
بلد هم اسياده ،كما أن العمليات احلربية كانت موجهة ضد أساطيل الدول اليت تعتدي

 1املصدر السابق ،ص.47 :
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عليهم وتستويل على بواخرهم ومل تكن الغاية من اهلجومات على السفن األجنبية هي
احلصول على الغنائم فقط.1
وإبختصار فإن قوة الدولة اجلزائرية يف العهد الرتكي كانت مستمدة من وجود جيش حبري
بلغت قوته يف عهد الرايس محيدو ما يقرب  500قطعة حبرية يعمل على متنها ما بني
 30,000و  40,000حبار ،وبفضل هذا األسطول البحري َتكنت اجلزائر من:
 1مساعدة مهاجري األندلس ومحايتهم من إعتداءات القراصنة املسيحيني.
 2التصدي للغارات البحرية اليت كان يشنها األوروبيون على مدن املغرب العريب وسفن
املسلمني التجارية.
 3القيام بعمليات حتريرية لطرد الغزاة اإلسبان من مدن املغرب العريب اليت َتكنوا من
النزول هبا مثل جيجل عنابة جباية وهران تونس مراكش.
 4االشرتاك مع القوات البحرية العثمانية لصد غزوات التحالفات األوروبية الصليبية ضد
اجليوش اإلسالمية.
 5محاية التجارة الوطنية وإغناء اخلزينة بعائدات مالية جاءت من الغنائم احلربية.2
ويف احلقيقة أن مشكلة الريس أو اجليش البحري اجلزائري تنبع من ارتباط القيادة برتكيا
حيث أن التعاون بينهما يف البداية وخاصة عندما كانت تركيا يف أوج عظمتها وعزهتا ،قد
عزز مكانة اجليش البحري يف اجلزائر الذي كان حيصل على غنائم ويفرض رسوماً مالية
على الدول اليت َتر بواخرها عرب السواحل اجلزائرية ،لكن ضعف تركيا أثر سلبياً على
حكام اجلزائر حيث كان من الصعب عليهم مواجهة الدول األوروبية اليت حتالفت فيما
بينها ضد اجلزائر والنقطة الثانية اليت ينبغي أخذها بعني االعتبار هي أن فرنسا قد
سامهت إىل حد كبري يف إضعاف اجلزائر ،ففي عام 1577م َتكن الفرنسيون من تعيني
قنصل هلم يف مدينة اجلزائر ،مث استطاعوا يف السنة التالية أن حيصلوا على إذن ابلبحث
 1جالل حيىي ،املغرب الكبري يف العصور احلديثة وهجوم اإلستعمار ،ص ،54 49 :وص .106 87
 2عبد القادر زابدية ،الصادق الغويل ،صاحل السماوي ،اتريخ املغرب العريب احلديث ،ص38 37 :
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عن املرجان يف سواحل الشرق اجلزائري وتعهدوا بدفع ضرائب ولكن بشرط أن ال يقيموا
أية حتصينات على الشواطئ ،وبطبيعة احلال مل حيرتم الفرنسيون هذه التعهدات وقاموا
بتحصني املركز التجاري الذي أقاموه ابلقرب من مدينة عنابة وأطلقوا عليه اسم ابستيون،
وذلك ابلرغم من معارضة السلطان العثماين ،ويف سنة 1604م أظهر األتراك إستياءهم
من إقدام فرنسا على شراء القمح من األهايل وبيعه إىل أورواب يف حني أن القحط قد عم
ب الد اجلزائر ،والسكان يعانون من جماعة ،ولذلك قاموا بتهدمي املركز التجاري الفرنسي
مرتني عام  1604وعام 1637م ،لكن الباي اضطر إىل بناء الباستيون مرة اثلثة سنة
 1640م وذلك لتهدئة سكان املنطقة الذين قاموا ابلثورة على الباي ألهنم ينتفعون
ابالجتار مع الفرنسيني ،وبعد جناح الثورة الفرنسية يف عام 1779م وفرض احلصار عليها
من طرف الدول األوروبية املناهضة لفرنسا ،قامت اجلزائر بتأمني الغذاء الضروري من
القمح إىل الدولة الفرنسية ،وعندما طالب التاجران اإليطاليان سنة 1797م بكري
وبوشناق "ومها من أصل يهودي ويقيمان يف اجلزائر" مثن القموح املصدرة إىل فرنسا
أجابت الدولة الفرنسية أبهنا ترفض دفع األموال لليهودين ألن عليهما ديون للفرنسيني
الذين التجأوا إىل احملاكم الفرنسية للمطالبة أبمواهلم ،وهكذا تطور النزاع بني اجلزائر
وفرنسا ألن الداي حسني ال يستطيع احلصول على األموال اليت توجد يف ذمة بكري
وبوشناق مادامت فرنسا ترفض دفوع ديوهنا إىل التاجرين اليهودين.
ويف عام  1824م أرسل الداي ثالثة رسائل إىل احلكومة الفرنسية بشأن األموال املوجودة
يف فرنسا ولكنها مل تقدم له أي جواب ،ويف تلك الفرتة علم حسني ابشا أبن فرنسا قد
قامت بتسليح مركز الباستيون ،وذلك ابلرغم من وعد الشرف الذي قطعه قنصل فرنسا
دوفال بعدم حتصني املراكز التجارية الفرنسية ،فزاد هذا اخلرب من غضب الباشا وانتهز
فرصة قدوم القنصل الفرنسي دوفال للتهنئة بعيد الفطر يوم  29أفريل 1827م فاستفسر
منه عن سبب عدم رد احلكومة على رسائله ،وهنا أجابه القنصل دوفال" :أن ملك
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فرنسا وشعبها ال حيررون لك ورقة وال يرسلون رداً حىت على رسائلك املرسلة" ،وآنذاك
هنض الداي من مكانه حمتداً وضرب القنصل ابملروحة اليت كانت بيده مرة أو ثالثة،

وكانت نتيجة هذه اللطمة هي إعالن احلرب على الداي يوم  16جوان 1827م
وحماصرة مدينة اجلزائر حبراً إىل أن مت االستيالء عليها  5جويلية 1830م.1
والنقطة الثالثة اليت ينبغي أن نشري إليها ابلنسبة لتدهور األوضاع السياسية واالقتصادية
ابجلزائر يف مطلع القرن التاسع عشر هي أن التحالف بني الدول األوروبية ضد اجلزائر

وإجبارها على عدم مهامجة السفن احلربية والتجارية للدول األوروبية اليت َتر ابلبحر
األبيض املتوسط ،قد أثر سلبياً يف الوضع املايل والسياسي للجزائر ،فبالرغم من التربيرات
اليت قدمها الداي حسني إىل الدول الكربى اليت قررت يف مؤَتر فيينا ومؤَتر إكس
الشابيل سنة 1818م ،أن تعترب أن كل نيل أو مساس بتجارة إحدى الدول األوروبية
ينتج عنه رد فعل سريع من طرف الدول األوروبية املتحالفة فإن بريطانيا مل تقتنع بتربيرات
الداي وقامت مبحاصرة ميناء اجلزائر واهلجوم على البواخر الراسية فيه وذلك يوم 12
جويلية 1824م ،وقد حاول الداي حسني أن يقنع الدول الكربى أبن اجلزائر ال تستطيع
أن تتخلى عن حقها يف التعرف على البواخر األجنبية ألن هذه الوسيلة الوحيدة للتعرف
على البواخر العدوة من الصديقة ،لكن بريطانيا وروسيا والنمسا وهولندا ،كانت مصممة
على جتريد حكومة اجلزائر من الدخل املايل األساسي خلزينتها وبذلك يصعب عليها دفع
مرتبات جنودها واحملافظة على والئهم هلا ،وهذا ما حصل ابلضبط حيث أن قلة املدخول
من الغنائم واجلمارك جعل خزينة الداي شبه فارغة وهو غري قادر على دفع مرتبات
جنوده.2
والنقطة الرابعة اليت جتدر بنا أن نركز عليها اإلملام أبسباب تدهور األوضاع يف اجلزائر يف
بداية القرن التاسع عشر هي أن سوء تصرفات الداي مع قناصل الدول األوروبية يف
 1أرمجنت كوران ،السياسة العثمانية جتاه االحتالل الفرنسي للجزائر ،ص.34 30 :
 2عبد هللا شريط ،حممد امليلي ،اجلزائر يف مرآة التاريخ ،ص.134 :
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اجلزائر وتلهفه على املال ،ومعاانة خزينة الدولة من غالء املواد اجملهزة املستوردة وخبس
أمثان املواد األولية املصدرة وابإلضافة إىل صعوبة تنمية املوارد الداخلية للبالد ،قد نتج
عنها إهنيار األسطول البحري وانتشار اجملاعة واألمراض يف البالد وتعدد االنتفاضات
الشعبية واالغتياالت ،وهلذه األسباب َتكن اجليش الفرنسي من حماصرة اجلزائر واحتالل
سيدي فرج يوم  14جوان ،واالستيالء على العاصمة يوم  5جويلية 1830م.1
ونستخلص من ما تقدم أن ضآلة املوارد اخلارجية للدولة اجلزائرية مثل:
 1الرسوم اجلمركية على الواردات.
 2الغنائم اليت كان حيصل عليها الريس من الغزو.
 3الفدية اليت كانت تدفع لتحرير األسرى والعبيد.
 4اهلداي اليت كانت تقدم للداي عند تعيني القناصل ابجلزائر.
 5اجلزية املفروضة على الدول األوروبية مقابل عدم التعرض لسفنها ،هي اليت جعلت
حكومة الداي تعيش يف ضائقة مالية حادة.
ونتيجة إلضمحالل املدخول املايل للدولة أبدى الداي وحكومته اهتماماً خاصاً ابلشؤون
الداخلية للبالد ،وصمم على تعويض املداخيل اآلتية من الغنائم واجلمارك واهلداي
مبداخيل حملية يتحمل أعباءها سكان اجلزائر وكانت تلك املداخيل تتمثل يف:

 1الزكاة اليت تفرض على املاشية واحلبوب واألموال.
 2اِلكر وهو اإلجيار الذي يدفعه الفالحون مقابل استثمارهم لألراضي اليت َتلكها
الدولة.

 3اخلراج وهي الضريبة اليت يدفعها األجانب من مسيحيني ويهود.
 4العشور وهي الضرائب على احملصول.

 1سعيدوين ،مرجع سابق ،ص.84 82 :
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 5الازمة وهي ضريبة استثنائية تدفع كمسامهة من املواطنني يف نفقات اجليش والدفاع
عن الوطن.1

وكانت النتيجة احلتمية لزيدة الضرائب هي تزايد السخط الشعيب على حكم الداي،
وهترب السكان من دفع الضرائب مجلة واحدة ،وقيام ثورات شعبية يف عدة نواحي
ابلبالد وهذا ما يفسر االهنيار السريع للنظام الرتكي ابجلزائر.2

 1حممود اهلندي مرجع سابق ،ص.68 67 :
 2عبد هللا شريط حممد مبارك امليلي ،خمتصر اتريخ اجلزائر ،ص.176 :
أنظر التاريخ السياسي للجزائر ،د .عما أبو حوش ،ص.80 58 :
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http://albordj.blogspot.com

املبحث الرابع
االحتال اإلجرامي الفرنسي للجزائر
مقدمة:
إن معظم املؤرخني ال يؤمنون ابإلهانة املزعومة املتمثلة يف ضربة املروحة اليت أصابت
قنصل فرنسا "بيار ديفال" من طرف ال ّداي حسني "يوم  29أفريل  "1827الذي كان

يوم عيد املسلمني.
هناك روايت متعارضة صدرت من القنصل ومن ال ّداي :فال ّداي يتحدث عن ضربة
حفيفة انمجة عن حماداثت َتيزت ابلشدة يف موضوع العالقات اجلزائرية الفرنسية ،يف تلك
احملاداثت أشار ال ّداي إىل أنه مل يتلق جواابً من احلكومة الفرنسية يف موضوع الدين الذي

كان على عاتقها بعد أن ّزودهتا شركة بكري بوشناق ابحلبوب علماً أبن اخلزينة اجلزائرية
هلا حقوق مرتتبة على تلك الصفقة ،وقد مت بشأن هذه القضية اتفاق صادق عليه ال ّداي
يوم  23ديسمرب 1819م وغرفة النواب الفرنسية يوم  24جويلية 1820م.

ويف تقرير موجه إىل السلطان سليم الثالث ،أكد ال ّداي أن القنصل أجاب بكالم شامت
الدين اإلسالمي ولشخصية السلطان ،إن اجابة القنصل كانت حتمل ما معناه :إن امللك
الفرنسي والدولة الفرنسية ال يرضيان ابإلجابة على رسائلك.
لقد حول القنصل "بيار ديفال" القضية إىل قضية َتس بشرف فرنسا يف حني أنه هو
الذي أهان جبوابه اإلسالم والدولة اجلزائرية.1
كان ال ّداي قد مسح ليهوديني من أصل إيطايل مها بكري وبوشناق ،وحتت محاية قنصلية
فرنسا بتصدير القمح اجلزائري إىل فرنسا يف سنوات الثورة الفرنسية ،كان هذان املرابيان
 1الثورة اجلزائرية د .بو عالم بن محودة ،ص.15 :
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يشرتين القمح بثمن منخفض ويبيعانه لفرنسا بثمن غال .كان بوشناق يقيم يف مدينة
اجلزائر ،وكان بكري يعيش يف فرنسا وكان مثن هذا القمح يعترب قرضاً دولياً بسبب دخول

احلكومة الفرنسية وداي اجلزائر ،كطرفني يف صفقاته ،وكانت التجارة اخلارجية يسيطر
عليها املرابون اليهود وفرنسا والتجارة الداخلية يف عهد ال ّداي حسني حتت سيطرة املرابني
اليهوديني.
ومل خيف بعض الساسة الفرنسيني النزهاء امتعاضهم من موقف حكومتهم من هذا الدين،
فقد قام وزير خارجية فرنسا اتلريان بتقدمي رأيه يف جملس الوزراء عندما عرب عن اقتناعه
حبق اجلزائر يف هذا الدين ،وبضرورة أن تعرب فرنسا عن عرفاهنا هلذا البلد على موقفه من
مد ال شعب الفرنسي ابلقمح مع أتجيل الدفع يف األوقات احلرجة اليت كانت َتر هبا
خزينة الدولة الفرنسية ،1لكن مل يسمع إىل نصيحته وتراكم الدين فوصل إىل مثانية ماليني
فرنك ،لكن حكومة القنصلية مل تسمح إال بدفع نصف هذا املبلغ ،ومل تنفذ اخلزينة
الفرنسية أمر الدفع واستمر الوضع على ما هو عليه طوال عهد اإلمرباطورية ،ألن انبليون
يرفض تسديد أي دين ما مل جيرب ابلقوة على ذلك ويف سنة 1819م طالب املرابيان
اليهودين فرنسا بدفع املبلغ الذي ارتفع إىل  24مليون فرنك كثمن للقمح اجلزائري،
وشكلت احلكومة الفرنسية جلنة لبحث املسألة وخفضت املبلغ من  24مليون إىل سبعة
ماليني فرنك ،ووافق اليهودين على هذا التخفيض كتسوية هنائية للمسألة وصدر اعرتاف
رمسي من احلكومة الفرنسية يف قرارها الصادر يوم  28اكتوبر 1819م ،ووافق الربملان
على هذا القرار يوم  24يوليو 1820م ،ووافق ال ّداي على هذه التسوية وطالب بدفع
املبلغ املعرتف به يف أقرب وقت حلاجة خزينة الدولة اجلزائرية للمال.
ومن الغريب أن احلكومة الفرنسية قررت اقتطاع مبلغ من الدين لليهوديني املرابيني اللذين
يتمتعان ابجلنسية اجلزائرية واللذين قررا عدم العودة للجزائر ،وكإمعان يف نسج خيوط
 1اجلزائر يف التاريخ عثمان سعدي ،ص.443 :
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املؤامرة على الدين قررت احملكمة الفرنسية حق املرابني يف جزء من الدين الذي هو دين
من الدولة اجلزائرية على الدولة الفرنسية ،واعرتض ال ّداي على أن تفصل حمكمة فرنسية
يف خالف بينه وبني يهوديني من رعايه طالباً من احلكومة الفرنسية إعادهتما له
كمجرمني ،ومل ترد احلكومة الفرنسية عليه ،فاضطر إىل الكتابة إىل ملك فرنسا طالباً منه
دفع املبلغ سبعة ماليني فرنك خلزينة الدولة اجلزائرية ،وسحب القنصل الفرنسي ابجلزائر
الذي يعمل على عرقلة حل هذه املسألة بني الدولتني ،وتسليم اليهوديني وكتعبري على قلة
اللياقة الدبلوماسية قررت فرنسا تثبيت القنصل وتكليفه بتبليغ ال ّداي أن امللك قرر عدم
النظر يف مطالبه.
مث قررت احلكومة الفرنسية عدم االعرتاف بتسديد الدين للدولة اجلزائرية وإمنا تسديده
للمرابني اليهوديني وجتنب القنصل زيرة ال ّداي منتظراً وصول االسطول الفرنسي للجزائر
من طولون ويف يوم  30أفريل 1827م حضر القنصل حلفل استقبال بقصر ال ّداي،
وعندما سأله ال ّداي عن الرد الذي تلقاه من حكومته على رسالته اليت بعث هبا للملك
أجابه ابستفزاز" :إن حكوميت لن ترد عليك  "..فاعترب ال ّداي هذا اجلواب إهانة له

وطلب من القنصل مغادرة القاعة ملوحاً مبروحة كانت يف يده واعتربت احلكومة الفرنسية
أن ال ّداي أهاهنا عندما ضرب قنصلها ابملروحة واعتربت ضربة املروحة سبباً كافياً لغزو
اجلزائر.1
قطعت العالقات بني البلدين وراحت فرنسا تعد العدة لغزو اجلزائر بعد أن انكشفت
شواطئها على إثر تدمري اسطوهلا يف معركة انفارين وانقسم املسؤولون الفرنسيون :فريق
خيشى من املقاومة اجلزائرية فيقرتح االكتفاء بفرض حصار حبري على السواحل اجلزائرية
كرد على إهانة ال ّداي وإجباره على اخلضوع للمطالب الفرنسية ،أما الفريق الثاين فريى
ضرورة القيام بعملية إنزال واحتالل مدينة اجلزائر وهو التيار اليميين الذي يرى يف احتالل
 1اجلزائر يف التاريخ عثمان سعدي ،ص.444 :
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اجلزائر عملية تنسي الشعب هزمية 1815م وأسرة بوربون متحمسة هلذا احلل من تثبيت
عودهتا لعرش فرنسا الذي حتقق بفرض قوى خارجية.
فرض األسطول الفرنسي حصار على السواحل اجلزائرية ثالث سنوات من /6 /16
1827م وحىت 1830 /6 /13م اتريخ الغزو ،وكلف احلصار فرنسا مبلغ سبعة ماليني
فرنك سنويً.
مشروع حممد علي ابشا ملك مصر:

وتدخل حممد علي ملك مصر وعرض مشروعه الحتالل املغرب العريب :ليبيا وتونس
واجلزائر ،وضمهما ملصر ،وإسقاط ال ّداي عدو فرنسا مقابل دعم فرنسا له ،على أن
يضمن هلا احلصول على امتيازات اقتصادية وعسكرية ابجلزائر وقد عرب عن استعداده
للتوجه إىل املغرب العريب على رأس جيش قومه  62ألف جندي.
لكن بريطانيا عارضت تدخل حممد علي وتوسعه غرابً ابلرغم من حماولة هذا إقناعها أبن
هدفه منع فرنسا من احتالل بلد مسلم ويف يوم 1830 /1 /23م هددت بريطانيا فرنسا
رمسياً أبهنا قررت استعمال القوة ضد مشروع حممد علي ،وفشل املشروع ال بسبب

التهديد الربيطاين فقط وإمنا بسبب معارضة وزيري احلربية والبحرية الفرنسيني ورفضهما
إقحام حممد علي يف قضية اجلزائر ،وإرضاء لوزيريه قدم رئيس الوزراء بولينياك تعديالً
لعرض حممد علي يتمثل يف دعم حممد علي للسيطرة على طرابلس وتونس مقابل

مساعدته لفرنسا على احتالل اجلزائر ،ورفض حممد علي املشروع املعدل ألنه ال يريد أن
يسجل عليه العمل على مساعدة دولة مسيحية على استعمار بلد مسلم ويف األخري
رفض جملس الوزراء الفرنسي مشروع حممد علي يف جلسة 1829 /10 /12م.1

 1املصدر نفسه ،ص.446 :
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وصف املؤرخ عبد الرمحن اجلربيت حملمد علي:

وصف املؤرخ اجلربيت حممد علي أبنه خمادع وكذاب حيلف اإلميان الكاذبة ظامل ال عهد له
وال ذمة يضمر السوء ،واستخدم العسف واجلور يف نفس الوقت الذي يعد فيه ابلعدل ال
خيفف من عسفه وظلمه واستبداده استجداء شيخ ،1ولقد دعت هذه الصفات البعض
أبن يصور حممد علي أبنه ميكافللي ،أو أنه تعلم على فكر ميكافللي صاحب نظرية
"الغاية تربر الوسيلة" فقيل له مرة أي حممد علي إن ميكافللي ألف كتاابً امسه "األمري"

فكلف أحد النصارى احمليطني به وقد اعتاد أن يكون أغلب مرافقيه من النصارى
واليهود وامسه أرتني برتمجة هذا الكتاب ،وأن يوافيه كل يوم بصفحة مرتمجة ،فلما وصل
إىل الصفحة العاشرة توقف على املواصلة قائالً أبنه ميتلك من احليل مامل خيطر مليكافللي

على ابل.2
ولقد علق بعض الكتّاب على ذلك أبن هذه الصفات اليت رشحت حممد علي ألن
يصبح والياً على مصر ،3وتلك الصفة القذرة من حب الزعامة وإىل حد اجلنون وقسوة
القلب ،والنظر إىل الذات ،وعدم املباالة ابإلسالم هي اليت تبحث عنها احملافل املاسونية
لصناعة األبطال الذين يدمرون اإلسالم ودوله من داخله.
إن حممد علي ابشا مل يكن لديه مانعاً أن يقوم بدور االحتالل للجزائر لصاحل فرنسا إال
أن الربملان الفرنسي رفض ذلك ومواقف بعض الدول االوروبية اجربته على التخلي عن
تلك الفكرة التوسيعية على حساب شعوب ودول َتر أبضعف مراحلها.
لقد كانت املصاحل الفرنسية ترى ضرورة دعم حممد علي ليتحقق هلا اطماعها املستقبلية
يف حفظ وتقوية حمافلها املاسونية ،وإضعاف الدولة العلية العثمانية وزرع خنجرها املسموم
يف قلب الدولة العثمانية ولذلك أنشأت حملمد علي اسطوالً حبريً متقدماً متطوراً وترسانة
 1الدولة العثمانية للصاليب ،ص.373 :
 2املصدر نفسه ،ص.374 :
 3الدولة العثمانية للصاليب ،ص.374 :
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حبرية يف دمياط والقناطر اخلريية لتنظيم عملية الري يف مصر ،وكل ذلك إمنا كان لتنفيذ
املخطط الصلييب الذي فشلت احلملة الفرنسية بتنفيذه بسبب اضطرارها إىل اخلروج.1

أوالً :األسباب اِلقيقية لاحتال الفرنسي للجزائر
كانت فرنسا مدفوعة يف غزوها للجزائر أبسباب عدة ولكنها ادعت أمام الرأي العام
األورويب أن هدفها القيام حبملة أتديبية ضد اجلزائر ،ويف احلقيقة إن فرنسا كانت ختطط
الحتالل اجلزائر واالستيالء عليها منذ 1792م ،أي سنة إبعاد إسبانيا وتصفية قاعدهتا
العسكرية يف املرسى الكبري بوهران ،فقد كانت هناك رغبة قوية للتجار الفرنسيني والقيادة
السياسية بتلك البالد أن حتل فرنسا حمل إسبانيا يف مشال أفريقيا وتسيطر على هذه
املنطقة الغنية ابلثروات الطبيعية وبصفتها موقعاً اسرتاتيجياً هاماً من الناحية العسكرية،
فإن اجليش الفرنسي كان يسعى ابستمرار لتقوية اسطوله وإهناء السيطرة اإلجنليزية على
حوض البحر األبيض املتوسط ،كما أن هناك أسباب عديدة سياسية ،ودينية واقتصادية
وغريها وميكن تلخيص أهم األسباب يف اآليت:

 1السياسية:

وتتمثل يف اعتبار حكومة اجلزائر اتبعة لإلمرباطورية العثمانية اليت بدأت تنهار والدول
األوروبية تتهيأ لالستيالء على األراضي التابعة هلا وخاصة أن الفرنسيني كانوا يعتقدون
أهنم سيحصلون على غنيمة تقدر  150مليون فرنك توجد خبزينة ال ّداي .كما أن شارل
العاشر ملك فرنسا كان يرغب يف خلق تعاون وثيق مع روسيا يف حوض البحر األبيض
املتوسط حىت يتغلب على اهليمنة الربيطانية يف البحر املتوسط والتمركز يف ميناء اجلزائر
الذي كان يعترب يف نظر امللك الفرنسي اتبعاً لألمرباطورية العثمانية املنهارة ،مث إن
املعارضة سيطرت على جملس النواب يف انتخاابت نوفرب 1827م خلقت مصاعب
 1املصدر نفسه ،ص.377 :

272

داخلية للملك الفرنسي الذي كان يعتقد أن احلل الوحيد إلسكات املعارضة هو احراز
انتصار ابهر على ّداي اجلزائر ،وإذا مل يتمكن من ذلك فإن املعارضة ستحرز انتصاراً
آخر يف االنتخاابت الربملانية.1
 2األسباب العسكرية:

إن اهنزام اجليش الفرنسي يف أورواب وفشله يف احتالل مصر واالنسحاب منها حتت
ضرابت القوات اإلجنليزية يف سنة 1801م قد دفع انبليون بوانبرت أن يبعث أبحد
ضباطه إىل اجلزائر يف الفرتة املمتدة من  24ماي إىل  17جويلية 1808م لكي يضع له
خطة عسكرية تسمح له إبقامة حمميات فرنسية يف مشال أفريقيا َتتد من املغرب االقصى
إىل مصر "مثلما عملت روما يف املاضي" ويف عام 1809م قام هذا الضابط العسكري

"بواتن" بتسليم املخطط العسكري الحتالل اجلزائر إىل انبليون واقرتح فيه على االمرباطور
الفرنسي أن حيتل مدينة اجلزائر عن طريق الرب ،مث التوسع الحتالل بقية أراضي اجلزائر
ألن بقية املقاطعات اجلزائرية سوف تتعاون فيما بينها وتطيح ابلسلطات الفرنسية يف
اجلزائر العاصمة وعند إهنزام انبليون يف معركة واترلو سنة 1815م وحتالف الدول الكربى
ضد اجليش الفرنسي يف اورواب شعر ملك فرنسا أنه من األفضل أن يعتمد على سياسة
التوسع يف أفريقيا ويعمل على انشغال اجليش مبسائل حيوية تتمثل من إمكانية قيام
اجليش إبنقالب ضده يف فرنسا ،وابلفعل فإن اجليش الفرنسي قد انشغل ابحتالل اجلزائر
واقام سلطة عسكرية متينة هبذا البلد إىل غاية نوفرب 1954م يوم قامت الثورة اجلزائرية
األخرية ووضعت هناية خلرافة اجلزائر الفرنسية.2
 3األسباب االقتصادية:
كانت فرنسا تطمع يف خريات اجلزائر وثرواهتا الطبيعية الوافرة وتتطلع لتعريف منتجاهتا يف
أسواقها ،كما كانت ترغب يف التخلص من ديون اجلزائر عليها وتتمثل قيمة كميات
 1التاريخ السياسي للجزائر د .عمار بو حوش ،ص.84 ، 83 :
 2التاريخ السياسي للجزائر ،ص.84 :

273

القمح الوفرية اليت استوردهتا فرنسا منها ،وسبق أتجيل السداد مبساعدة بعض التجار
اليهود يف اجلزائر وقد كشف القنصل التجاري الفرنسي عن هذه الدوافع االقتصادية يف
رسالته اليت بعث هبا إىل حكومته يف ابريس قبيل غزو اجلزائر حيث قال:
أن الفوائد املادية اليت تعود على فرنسا من غزو اجلزائر بغض النظر عن ماليني الفرنكات
الذهبية اليت تزخر هبا اخلزانة اجلزائرية ،أجدى وأنفع لفرنسا من كل عمليات الغزو
االقتصادي اليت قامت به حىت اآلن ...فهناك سهول طيبة ذات خصب عجيب،
ومناجم غنية ابحلديد والرصاص وجبال من العناصر املعدنية كلها تنتظر األيدي اليت
تستغلها.1
إن اجلانب االقتصادي قد لعب دوراً قويً يف إقدام فرنسا على احتالل اجلزائر ،ويظهر
هذا بوضوح يف الدراسة اليت نشرها السيد اتلريات يف شهر جويلية من عام 1797م
واليت كان عنواهنا حماولة حول االمتيازات اليت ميكن احلصول عليها من جراء إنشاء
مستعمرات جديدة يف الظروف احلالية ،وقد طلبت حكومة فرنسا يف عهد انبليون
بوانبرت من قن صلها يف اجلزائر أن جييبها بدقة عن بعض األسئلة املتعلقة مبشروع احتالل

اجلزائر.
وقد تعاون الرأمساليون الفرنسيون مع رجال اجليش الفرنسي يف دفع احلكومة والدولة
الحتالل اجلزائر واالستيالء على األرض اخلصبة هبا وزراعة العنب والبحث عن الذهب
يف املناجم اجلزائرية ،واستجابة هلذا املخطط قام اجلنرال "كلوزيل" يف بداية االحتالل
إبصدار قانون يقضي بتسليم األراضي اجلزائرية اخلصبة للمهاجرين األوربيني وبرزت قوة
التجار والنواب الفرنسيني يف تكوين كتلة قوية ابلربملان للدفاع عن مكتسبات االوربيني يف
اجلزائر وطرد كل من حياول مراقبتهم أو احلد من سيطرهتم وقد أحرزوا على جناح هائل إىل
درجة أهنم استطاع وا شراء أغلب االراضي املنتجة يف سنوات قليلة ،ويف أغلب احلاالت
 1اتريخ العرب احلديث د .حلمي حمروس ،ص.221 :
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كان التجار املتلهفون على امتالك خريات اجلزائر يشرتون أراضي وهم مل يروهنا بتااتً،
ألهنا تباع هلم من طرف شخص اثلث يكون يف العادة يهودي أو متعاون معهم من
أجل املال يستحوذ على الدراهم املدفوعة له واألشخاص الذين كانوا يقومون ابلوساطة
لبيع األراضي للفرنسيني يف معظمهم يهود وهم وحدهم الذين رحبوا بقدوم اجليش
الفرنسي إىل اجلزائر وبرجال التجارة ،وليس هناك جدل أبن جمموعة صغرية من اليهود
ا لذين كانوا يقومون ابلوساطة يف كل عملية جتارية قد كانت الفئة املستفيدة من غزو
اجلزائر ،ألن االحتالل الفرنسي قد حقق للجالية اليهودية ابجلزائر امنيتها الكربى 1يف
الثراء السريع بدون حسيب وال رقيب.
 4األسباب الدينية:
فقد رغبة فرنسا يف نشر املسيحية يف أفريقيا إنطالقاً من اجلزائر ويف هذا الشأن قال وزير
احلربية الفرنسية يف تقريره الذي قدمه مللك فرنسا "شارل العاشر"  ":لقد أرادت العناية
اإلهلية أن تستأثر جاللتكم يف شخص قنصلكم بواسطة ألد أعداء املسيحية ،ولعله مل
يكن من ابب املصادفة أن يدعى ابن لويس التقي لكي ينتقم للدين ولإلنسانية والها منه
الشخصية منه يف نفس الوقت ولعل الزمن يسعدان أبن ننتهز الفرصة لكي ننشر املدينة
بني السكان األصليني وننصرهم".2
لقد كان للجانب الديين أثر كبري يف احتالل اجلزائر عام 1830م فمن األسباب اليت
دعت فرنسا إىل الغزو هو دعواها إنقاذ املسيحية واملسيحيني من أيدي "القراصنة
اجلزائريني" والقضاء على عش القرصنة اجلزائر حسب تعبريها أيضاً ،ففرنسا كانت
تعترب نفسها حامية الكنيسة الكاثوليكية وترى يف احتالل اجلزائر عمالً هاماً أسدت به
إىل العامل املسيحي وشعوب البحر األبيض املتوسط خدمة كبرية ،فالعامل الديين يف
االحتالل نلمسه من الدور الذي لعبه رجال الدين يف احلملة حبيث أن قرار شارل العاشر
 1التاريخ السياسي للجزائر ،ص.85 :
 2احلركة التبشريية الفرنسية يف اجلزائر ،خدجية بقطاش ،ص.15 :
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كان مدفوعاً من األسقف الكبري وزير الشؤون الدينية فريسوس الذي كانت من ورائه
روما ،وال ميكن أن ننسى وزير احلربية يف تقرير قدمه للملك شارل العاشر يوم  14أكتوبر
 1827عن آمال ه يف تنصري اجلزائر مبا يلي :ميكن لنا يف املستقبل أن نكون سعداء وحنن
مندن األهايل وجنعلهم مسيحيني .وكليمون تونري يرى أنه ليس من الغريب أن تكون
العناية اإلهلية مع امللك ألن عمله هذا يف سبيل الدين وأكد امللك شارل ذلك حينما
خاطب كل أساقفة اململكة قائالً هلم :إن مردان أن تقيموا صلوات يف مجيع الكنائس

1
سر
وتطلبوا من هللا أن حيمي الراية ويعطينا النصر  ،ومما ميكن قوله أن اجلانب احلكومي ّ
ملا سوف حيققه جيش امللك من انتصار ،ألنه انتصار يف سبيل البعث الديين املسيحي
أبفريقيا الرومانية إىل املسيحية على انقاض القائد الروماين سبيون ،وخاصة املدن اليت

ازدهرت يف العهد الروماين الالتيين.2
وأمام هذه النشوة علقت الصحافة اليسارية على هذا الطابع الديين لالحتالل وذكرت إن
عمل القنصل دوفال كان بوحي من الفاتيكان وكذلك احلال لعمل بكري وبوشناق
اليهوديني ،فروما استبشرت خرياً بغزو اجلزائر واعتربته عمالً مقدساً لفائدة املسيحية.3
حررها قائد احلملة دوبورمون
وقد جاء يف املعاهدة اليت كتبت يف  5جويلية 1830م اليت ّ
ووقعها ال ّداي حسني :أن السلطات الفرنسية ستحرتم األمالك والنساء والدينة لكننا جند
اجلنرال دوبرمون خيطو خطوة إىل الوراء يدفعه يف ذلك التعصب الديين ،فبعد سقوط
مدينة اجلزائر أبيدي الفرنسيني سارع دوبورمون إىل اقامة صالة ابلقصبة شارك فيها
اجليش ورجال الدين وخطب فيهم قائالً :لقد أعدمت معنا فتح ابب املسيحية ألفريقيا
ونتمىن يف القريب أن نعيد احلضارة اليت انطفأت فيها منذ زمن طويل ،4ويروي بعضهم
 1احلركة التبشريية الفرنسية ،ص.16 :
 2املصدر نفسه ،ص.16 :
 3احلركة التبشريية يف اجلزائر ،ص.16 :
 4املصدر نفسه ،ص.17 :
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قائالً :إن االحتفال الذي جرى يف العقبة اليت بناها أبناء حممد صلى هللا عليه وسلم
ملواجهة أبناء عيسى عليه السالم قد رتلوا األانجيل عالية أمام آيت القرآن اليت
أصبحت ميتة واليت كانت تغطي اجلدران.1
ويف نفس الوقت كان امللك شارل العاشر حيضر قداساً يف كنيسة نوتردام دي ابري،
حيمد هللا الذي نصره على األعداء.2
إن اجلنرال دوبورمون أخذ على نفسه أبن يعمل ابملعاهدة فيحرتم الدينة اإلسالمية
ومقدساهتا ،وقد نص البند اخلامس من املعاهدة على حرية العمل ابلدين اإلسالمي
واحرتام كل شيء يرمز إليه ،كما نص هذا البند على احرتام املمتلكات لكن هذه
املعاهدة بقيت حرباً على ورق ،ألن الفرنسيني خرقوا هذه املعاهدة ابستالئهم على أمكنة
العبادة وحتويلها إىل كنائس وثكنات وابستيالئهم على األوقاف والزواي ،وجترءوا كذلك
على نبش القبور الستخراج األجر واألحجار للبناء وألخذ عظام املوتى لصنع السماد
وبيعها يف مدينة مرسيليا.3
ويعرتف الفرنسيون مبا قام به اجليش حينما دخل مدينة اجلزائر فاجلنرال الموريسيري
املعروف بتدينه يقول :حللنا مبدينة اجلزائر فاختذان من املدارس خمازن وثكنات واصطبالت
واستحوذان على أمالك املساجد واملدارس ،وكنا نعتقد أننا سنعلم الشعب العريب مبادئ
الثورة الفرنسية ،ولكن لألسف أن املسلمني رأوا يف ذلك ضربة للدين والعقيدة.
إن عودة الكنيسة إىل احلياة السياسية يف عهد شارل العاشر قد مسحت بنشاط
اإلرساليات التبشريية يف فرنسا وخارجها ،وساعدت على خلق جو ديين ،وانعكست
آاثره على احتالل اجلزائر سنة 1830م واتضحت هذه اآلاثر يف الطابع الديين الذي
اكتسبته هذه احلملة والنزعة الصليبية اليت اتصف هبا املسؤولون ،وبعد االحتالل مل تعمل
 1املصدر نفسه ،ص.17 :
 2املصدر نفسه ،ص.17 :
 3املصدر نفسه ،ص.17 :
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السلطات على احرتام الدينة اإلسالمية كما جاء يف اتفاقية جويلية 1830م عند
استيالئها على املساجد واملؤسسات وهدمها دون احرتام املشاعر الدينية للسكان وكان
هذا مبثابة تدخل يف شؤوهنم الدينية وميكن أن نعتربه يف نظران وجهاً من أوجه التبشري
اليت تتعدد وسائله ومظاهره وسوف حياول املسؤولون ورجال الدين تنفيذه لتثبيت السلطة
الفرنسية يف اجلزائر والسيما بعد أتسيس األسقفية وتوافد رجال الدين عليها.1
 5إدعاء فرنسا أهنا احتلت اجلزائر لكي تضع حدا ألعمال القرصنة البحرية:
يف ذلك الوقت كانت القرصنة البحرية عمالً مشاعاً جلميع الدول ومنها فرنسا واسبانيا
والربتغال وهولندا وسردينيا اليت كانت أساطيلها َتارس القرصنة البحرية ،وكان القراصنة
االوروبيون ميارسون الوحشية يف معاملة اسراهم ،إذ كانوا يدمغوهنم ابحلديد احملمي يف النار
ويقتلون البعض اآلخر بدون رمحة أو شفقة ،أما البحارة اجلزائريون فكانوا يهامجون السفن
التابعة للدول املعادية لبالدهم ،وعلى هذا األساس ال ميكن اعتبارهم "قراصنة" لشرعية
اعماهلم وضرورة أتمني سالمة مياه بالدهم اإلقليمية.
فضالً عن أن اجلزائريني كانوا يعاملون اسراهم معاملة إنسانية كأسرى حرب ،ومما يذكر
أن دول أورواب البحرية كانت تدفع للجزائر ااتوات معينة مقابل حراسة األسطول اجلزائري
لسفنها ومنع القراصنة من التعرض هلا ،فكانت إجنلرتا ترسل مع كل قنصل جديد مبلغ
ستمائة جنيه اسرتليين ذهباً كهدية حلكومة اجلزائر ،وكانت السويد والدمنارك تدفع ااتوة

سنوية قدرها  6400قرش جزائري ،وتدفع صقلية والربتغال  2400قرش كل عام وذلك
عدا اهلداي اليت كان جيلبها معه كل قنصل جديد ،2ويظهر ذلك من خالل ذكر أهم
األسباب اليت دفعت بفرنسا إىل شن هجوم على اجلزائر واحتالهلا وأن حادثة املروحة ما
هي إال ذريعة حملاصرة عاصمة اجلزائر وإجبار ال ّداي على االستسالم ويظهر هذا بوضوح
 1املصدر نفسه ،ص.31 :
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يف تصرف الكومندان كويل الذي ارسلته فرنسا على رأس قوة حبرية يف  11جوان
1830م ملطالبة ال ّداي بتقدمي االعتذارات إىل قنصل فرنسا ابجلزائر على ظهر سفينة

فرنسية ،ويرفع العلم الفرنسي فوق حصون مدينة اجلزائر وعلى األخص فوق قصر ال ّداي،
ويف مقر البحرية مث توجيه التحية للعلم الفرنسي مبائة طلقة مدفعية جزائرية وقد أنذر
الضابط الفرنسي ال ّداي أبن عدم االستجابة هلذه املطالب يف ظرف  24ساعة يعين
إعالن احلرب على اجلزائر ،وابلفعل فقد رفض ال ّداي هذه الشروط اجملحفة واملهينة
وبذلك أعلنت فرنسا احلرب على اجلزائر يوم  16جوان 1827م.1

 6الظروف الدولية املواتية:

استغلت فرنسا اجلو الدويل ،فقد اهنزم االسطول الرتكي ابلقرب من امليناء االغريقي

انفاران يف أثناء حرب استقالل اليوانن  20اكتوبر 1827م.
تقبل القيصر نيكوال األول للحملة ضد اجلزائر ألن الضربة قد تضعف السلطة العثمانية
وتؤمن حرية املالحة يف البحر األبيض املتوسط.
وقوف ملك بروسيا املواقف نفسها.
عدم معارضة دول مشال أورواب.
قبول ملك انبويل إلحبار سفن رعايه يف خدمة اجليوش الفرنسية من موانئ بلده.
حياد ابي تونس جتاه اخلالف اجلزائري الفرنسي منذ سنة 1828م خالفاً لتضامن

الشعب التونسي مع اجلزائر ،كما يريد يف احلقيقة توسيع أراضيه ويسعى إىل وضع أخيه
ك ّداي على رأس اجلزائر.
عرب يف رسالة عن تضامنه مع ال ّداي
جتدر اإلشارة إىل أن ابشا طرابلس يوسف القرمانلي ّ
حسني وأن ملك اسبانيا فردينان السابع حتفظ ُجتاه احلملة احلربية نظراً إىل معاهدته
التجارية مع ال ّداي حسني وإىل احرتامه ملعارضة بريطانيا حلملة فرنسا على اجلزائر
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ولسعيها الجياد حل سلمي وكانت قد حثت السلطان العثماين على ارسال شخصية إىل
اجلزائر قصد إقناع ال ّداي حسني بقبول احلل السلمي ،ولقد أوفد السلطان السيد طاهر

ابشا إال أن السلطات الفرنسية منعته من االتصال ابل ّداي ،ويف  30ماي 1830م
رفضت فرنسا استقبال مبعوث السلطان العثماين سليم الثالث ال ّداي اراد أن جيد حالً
سلمياً للخالف بني فرنسا واجلزائر وقد فسرت السلطات الفرنسية ذلك املوقف بوجود
احلصار مليناء اجلزائر واحلقيقة هي أن القرار السياسي املتعلق ابحتالل اجلزائر قد ُاختذ
فأعلنه امللك يف اليوم الثاين من مارس 1830م عند افتتاح دورة غرفة النواب.1

 7اخليارات اليت عرضت على جملس الوزراء الفرنسي قبل البدء يف غزو اجلزائر:
وقد انقش الوزراء الفرنسيني اخليارات التالية إحداها:

اإلبقاء على ال ّداي يف حكم اجلزائر ،على أن تشرف فرنسا عليه من الناحية العسكرية
فنجد عدد اجليش واألسطول الذي يستطيع االحتفاظ به.
أو إعادة اجلزائر إىل الدولة العثمانية مع إقامة حكومة منظمة فيها تضمن احرتام املالحة
األوروبية يف البحر املتوسط.
أو أن تتقاسم فرنسا اجلزائر مع الدول األوروبية وخاصة إجنلرتا.
أو أن حتتل فرنسا اجلزائر بصورة دائمة وتقوم ابستغالهلا اقتصاديً وقد مت اإلتفاق على
الرأي األخري.2

اثنياً :كيف مت احتال اجلزائر

كانت عوامل االهنيار واضحة يف حكومة ال ّداي حسني واضحة املعامل وقدرته على
الصمود ضعيفة وابلتايل كان طبيعياً أن ينجح الفرنسيون يف احتالل اجلزائر ،فقد انفرد
ال ّداي ابلسلطة واعتمد على جمموعة صغرية من اجلند واألقراابء الذين كانوا يف حاشيته
 1الثورة اجلزائرية د .بو عالم بن محودة ،ص.18 ، 17 :
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ويف خدمته ،وحدث هتميش يف عهد البناء اجلزائر فقد كانوا يعيشون يف عزلة كبرية
ومبعدين عن ادارة احلكم يف البالد كما أن سقوط حكومة ال ّداي بسهولة وسرعة فائقة،
بسبب عدم وجود جيش قوي وقيادة له حكيمة وواعية على ما كان عليه يف عهد خري
الدين بربوس ومن بعده كما أن ال ّداي كان مهتم جبمع األموال والثروات ،ومل يستعد ملثل
هذا اليوم العصيب وكان يعتقد أبن اجلزائر حمصنة وأن جيشه التقليدي الذي ال يتجاوز
ستة آالف جندي تركي قادر على مواجهة الفرنسيني يف حالة هجومهم على موانئ

اجلزائر.1
كانت فرنسا قد أعدت العدة وقررت غزو اجلزائر منذ يناير 1830م وألفت ثالث جلان
لإلعداد للحملة اليت قررت أن يكون اإلنزال يف سيدي فرج ،ويف  7شباط فرباير أصدر
امللك شارل العاشر مرسوماً ملكياً يعلن التعبئة العامة ،وأعلن يف خطاب العرش :أن
احلملة انتقام للشرف الفرنسي ،وأهنا محلة مسيحية على بالد املسلمني املتوحشني وأهنا
خدمة للعامل املسيحي.
وصل عدد جنود احلملة  37000جندي ،وعدد اخليول  ،45000و 91مدفعاً و600

سفينة منها  103حربية ،كانت السفن شراعية ابستثناء عدد ال يتجاوز أصابع اليدين
كانت خبارية ،وقد نظمت هذه القوات يف ثالث فرق مشاة وكتيبتني من الفرسان،
وبطاريت من مدفعية امليدان واحلصار ،كما نظم األسطول يف ثالث أساطيل أسطول
سفن اإلنزال ،واثلث يتألف من سفن النقل اليت حتمل من الذخرية ما يكفي اجليش ملدة
ثالثة أشهر.

اثلثاً :األساطيل الفرنسية

غادرت أساطيل احلملة طولون يوم  25أير مايو 1830م وبعد أيم وصلت أمام مدينة
اجلزائر وأما نشاط الريح قرر أمريال األسطول عدم الرسو والعودة حنو الشمال ويف ذهنه
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281

اإلفراط يف تذكر النكبات اليت أصابت األساطيل األوروبية أمام هذه املدينة وخباصة
أسطول شارل كوينثو اإلسباين مثلما ذكر املارشال ماكماهون يف مذكراته وسخط قائد
احلملة اجلنرال بورمون وكاد أن أيمر األمريال بعدم االنسحاب ،لكنه خشي إحداث
شقاق بني القوات الربية والبحرية ويف أثناء مناورة أسطول احلملة هذه ويف وسط املسافة
بني الساحل اجلزائري وجزر البليار شوهدت ابرجتان حربيتان تركيتان تتجهان حنو سفينة
القيادة الفرنسية ،وأقرتبتا منها وتوقفتا وصعد ضابط تركي واجتمع ابجلنرال بورمون حيث
عرض عليه رسالة من اخلالفة العثمانية تطلب فيها التوقف على غزو اجلزائر مقابل
التزامها بسحب ال ّداي حسني وتقدمي التعويضات الالزمة لفرنسا ورفض بورمون هذا
العرض الرتكي ،وكانت اخلالفة العثمانية يف وضع ضعف واقعة حتت رمحة السيطرة
االوروبية بسبب الصراع بينها وبني حممد علي وايل مصر.1
وبعد رسو األسطول يف جزر البليار أيم توجه مرة اثنية للجنوب ووصل االسطول
الفرنسي أمام مدينة اجلزائر يوم  13يونيو حزيران وبعد أن قام مبناورة استعراضية توجه
إىل سيدي فرج ،ويف الساعة الثانية صباحاً من يوم  14هبطت الفرقة األوىل مشاة وعلى
رأسها اجلنرال بريتوزان ،وقبل نزول الفرقة قام االسطول بتوجيه أول طلقات مدفعيته إىل
مئذنة مسجد سيدي فرج فدمرهتا ،وفسر ذلك أبن هذه رسالة موجهة للجزائر وللعامل
أبن الغزو هو غزو صليب للهالل وجرى اإلنزال بدون مقاومة كبرية ،وقامت هذه القوات

ابقامة معسكراهتا وحتصينها ،مث تقدمت حنو اجلزائر ،وما كادت هذه القوات تستقر على
األرض حىت هوت عليها قذائف مدفعية السواحل القليلة اليت كانت منصوبة يف سيدي
فرج ،فبعثرت قذائفها أشالء جمموعة من جنود العدو ونشرت أجسادها يف الفضاء
واستمر قصف املدفعية اجلزائرية نصف ساعة دفع قوات االحتالل إىل التقهقر وبعدها
َتكنت القوات الغازية من إمخاد هذه البطارية اليت قاوم مدفعيوها الشجعان إىل أن
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استشهدوا ،ويف  18حزيران يونيو هامجت قوات االحتالل اجليش اجلزائري الذي كان
يرابط يف خط دفاع أول بستاويلي ،وكانت القوات اجلزائرية بقيادة نسيب ال ّداي إبراهيم

آغا يساعده ابي قسنطينة أمحد ابي وكان تعداده ستة آالف جندي متواضعي التسليح
والتدريب ،وابلرغم من ذلك فقد شن اجليش على قوات االحتالل هجوماً عاماً يوم 19
يونيو حزيران ،ودارت معركة شديدة أسفرت عن اهنزام اجليش اجلزائري الذي كان يعتمد
على خفة احلركة والكر والفر ،ويستعمل بنادق عتيقة ويعتمد أساساً على استعمال

السيوف يف الوقت الذي كان فيه الفرنسيون يعتمدون على جيش منظم ونريان كثيفة
وتسليح حديث ،وطوابري اثبتة تتقدم متالمحة تصد هجمات الفرسان اجلزائريني وتشتت
مشلهم يف خطة حمكمة ،وانسحب اآلغا إبراهيم من ستاويلي وقام بعمل عراقيل لقوات
العدو اتركاً يف أرض املعركة  2700خيمة منها خيمته ،و 60مجالً حنرها الفرنسيون
وأكلوها حلماً.
ويقول محدان خوجة يف كتابه املرآة :دخل إبراهيم آغا احلرب بال جيش مدرب منظم،
وبدون ذخائر وبدون مواد غذائية وبدون شعري للخيل وبدون أي كفاءة للقيام ابحلرب،
لقد أعطى كل جندي طلقتني اثنتني فقط.
ويقول اجلنرال بريتوزان :إن الرماة اجلزائريني حيسنون أفضل منا يف الرماية ،وكان رأي أمحد
ابي جتنب حرب املواجهة أمام اجليش الفرنسي القوي واملسلح ،وتشكيل املقاتلني
اجل زائريني يف جمموعات وتوزيعها على طول الطريق بني سيدي فرج واجلزائر ،لكن اآلغا
إبراهيم البعيد عن الكفاءة مل يستمع إليه كان أكرب خطأ ارتكبه ال ّداي عزل اآلغا حيىي
الكفء من قيادة اجليش وتعيني إبراهيم ال لشيء إال ألنه صهره.1
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بعد هزمية ستاويلي هرب إبراهيم من امليدان واختفى يف منزل ريفي ،وأرسل له ال ّداي
محدان خوجة فأقنعه ابلعودة لقيادة اجليش ،فعاد لكنه هرب مرة أخرى عندما وصل
العدو لسيدي خالف.
ويف يوم  22تقدمت قوات العدو حنو سيدي خالف وتصورت أهنا ال تالقي مقاومة،
لكنها فوجئت بقوة يقودها القائد الشجاع مصطفى بو مزراق وايل تيطري َتكنت من
إحلاق خسائر مهمة ابلعدو قبل أن تنسحب حنو العاصمة.
وأمام هذه املقاومة اليت تعتمد على الشجاعة قرر اجلنرال بورمون قائد احلملة انتظار
تعزيزات وصلت يوم  25من الشهر ،مث أمر ابلتقدم حنو مدينة اجلزائر يوم  29يونيو
حزيران قاصداً قلعة السلطان ،وفقاً للخريطة اليت سبق أن أعدها اجلاسوس العقيد بواتن

يف عهد انبليون ،لكن قواته ضلت طريقها ،فقد شاهدت حبرية من املاء تصورت أهنا
البحر فأمر بورمون سائر القطاعات التوقف والتوجه حنو املاء فاندفعت الفرقة الثانية
وفجأة وجدت نفسها تغوص يف وهاد صعبة كلف قائد الفرقة اجلنرال لوفريدو جهداً
وساعات من أجل السيطرة على املوقف واخلروج من وهاد وودين وغاابت بوزريعة

وإخراج قواته من الفوضى العارمة اليت وقعت فيها نتيجة لكوهنا اتهت عن الطريق
واحنرفت مشاالً ،ومل يستغلها اجلزائريون الذين كانوا فاقدي القيادة العسكرية والكفاءة،
ومثلما يقول املارشال ماكماهون يف مذكراته :ولو اتيح للجنود االتراك الذين يعسكرون
على طريق امليناء احلقيقي أن يهامجوا الفرقة الثانية أثناء ضالهلا لكبدوها خسائر فادحة.1
وانتظرت قوات االحتالل التحاق قطع األسطول من سيدي فرج وقامت قطعة احلربية
بقصف مرابطي مدفعية املدينة وَتكنت من فتح ثغرات فيها ،وعندها أمر بورمون ابلتقدم
يوم َ 3توز يوليو ،ووصلت القوات الغازية خط الدفاع األول املتمثل يف برج موالي
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.449 :

284

حسن وحضر الفرنسيون اخلنادق وراحوا يهامجون الربج الذي كان يقوده قائد فاشل أيضاً
هو اخلزانجي ،وقاوم اجلزائريون مقاومة شرسة لكن النريان تسربت إىل خمزن البارود الصغري
ابلربج فأحدثت انفجاراً مهوالً دمر جزءاً من القلعة استغله الفرنسيون فاحتلوها بعد أن
تكبدوا خسائر كبرية ،مت كل ذلك يف ساعات وصاروا يهدون املدينة من هذه القلعة
وحتصيناهتا املشرفة على القصبة ،بعد أن نصبوا عليها مدافعهم ووجهوا فوهاهتا للمدينة،
ومن البحر كان األسطول الفرنسي يصوب مدافعه للمدينة واقتنع ابي تيطري مصطفى
بو مزراق أن ال أمل يف املقاومة فانسحب إىل واليته.1
 1سقوط مدينة اجلزائر واستسام الداي:

ملا أتكد نزول اجليش الفرنسي سيدي فرج يوم  14جوان 1830م وبدأ يستعد لكي

يزحف على اجلزائر العاصمة من الغرب ،وشعر حاكم اجلزائر ال ّداي حسني ابخلوف على
نفسه وعلى سلطته وقرر ال ّداي حسني ابشا أن جيتمع برؤساء اهليئات املهنية املوجودة يف
املدينة وأعيان البالد وشيوخ القبائل والعلماء ورجال القانون واستعرض معهم الوضع
اخلطري الذي كانت عليه املدينة وطلب منهم إعطاءه رأيهم حىت ميكن التوصل إىل وسيلة
حتقيق السالمة وتقضي على الشرور وقال هلم حسب شاهد عيان :أصدقائي ال تتحرجوا
وقولوا رأأيكم بصراحة ،ففي مثل هذه الظروف جيب أن نتداول على أجنع الوسائل
ولست إال واحداً منكم ،فماذا ترون؟ هل من املمكن أن نقاوم الفرنسيون مدة أطول؟ أم

هل جيب أن نسلم املدينة مبعاهدة تسمى "استسالم" .ومبا أن كالم ال ّداي غامض وال
أحد يعرف ماذا يريد من أعيان املدينة ،فقد أجابوه أبسلوب مماثل حيث كان ردهم
كاآليت :سنحارب إىل أن نستشهد عن آخران ومع ذلك فإذا فضل مسوكم وسائل أخرى
فإنه حر يف أن يعمل ما يراه صاحلاً وسيجدان عند إرادته ،2ويف احلقيقة أن إشارة
ال ّداي إىل قبول االستسالم للفرنسيني وتسليم املدينة حسب نصوص معاهدة يوقعها
 1املصدر نفسه ،ص.450 :
 2املصدر نفسه ،ص.450 :
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معهم تدل داللة واضحة على قناعته أبنه غري قادر على املقاومة وأن اهنيار حكومته هي
مسألة وقت فقط ،واملؤرخون الذين عايشوا ال ّداي وتعرفوا على ما جيري يف األوساط
احمليطة به أكدوا أبن الصراع الذي كان يدور بني معاونيه منذ مدة مهد الطريق لالحتالل
الفرنسي بسرعة فائقة.1
وعندما أحس ال ّداي حسني أن املدينة صارت يف حكم الساقطة ،قرر االتصال
ابلفرنسيني فأرسل أحد أمناء سره ملفاوضتهم ،بعد أن حاول توسيط القنصل الربيطاين
الذي رفضه الفرنسيون ،وأبلغوا ال ّداي تسليم املدينة بال قيد وال شرط ،وصل شخصان
كرسولني وقابال اجلنرال بورمون وعرضا عليه تعويضات سخية تقدم له مع االعتذار
مقابل عودة اجليش الفرنسي ،ويروي الفرنسيون أنه عندما رفض طلبهما صاح أحدمها
قائالً :إذا كان يسرك ي جنرال أن ترى رأس ال ّداي بني يديك فإنين سأذهب اآلن للعودة
به إليك يف طبق .لكن اجلنرال اكتفى إبعادة شروطه على الرسولني واملتمثلة يف
االستسالم بال شرط ،وأرسل اجلنرال بورمون إىل ال ّداي نص املعاهدة اآلتية:
تسلّم قلعة القصبة وكل القالع األخرى املتصلة ابملدينة وميناء هذه املدينة إىل اجليش

الفرنسي هذا الصباح الساعة العاشرة.
يتعهد القائد العام للجيش الفرنسي أمام سعادة ابشا اجلزائر أن يرتك له احلرية وكل
أمواله الشخصية.
يكون الباشا حراً يف أن يتوجه هو وأسرته وثروته اخلاصة إىل املكان الذي خيتاره ،وإذا
فضل البقاء ابجلزائر فله ذلك هو وأسرته حتت محاية القائد العام للجيش الفرنسي الذي
سيعني له حرساً لضمان أمنه الشخصي وأمن أسرته.
يتعهد القائد العام أن يقدم لكل اجلنود اإلنكشارية نفس املعاملة ونفس احلماية.

 1التاريخ السياسي للجزائر د .عمار بو حوش ،ص.91 :
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سيظل العمل ابلدين اإلسالمي حراً ،كما أن حرية السكان مهما كانت طبقاهتم
وديانهتم وأمالكهم وجتارهتم وصناعتهم لن يلحقها أي ضرر ،وستكون نساؤهم حمل
احرتام ،ويلتزم القائد العام على ذلك بشرفه ،وسيتم تبادل واثئق هذا االتفاق قبل الساعة
العاشرة من هذا الصباح ،وسيدخل اجليش الفرنسي حاالً بعد ذلك إىل القصبة وكل
القالع حول املدينة وامليناء .الكونت دي بورمون .ختم حسني ابشا داي اجلزائر.
قدم بورمون املعاهدة يف إطار أمر ينفذ من طرف ال ّداي بدون مناقشة بنوده.

وقع ال ّداي يف أثناء الليل املعاهدة اليت هي عبارة عن شروط استسالم وسلمت املدينة
فعالً صباح َ 5توز يوليو 1830م.1

ويف يوم  6جويلية  1830م دخل اجلنود الفرنسيني مدينة اجلزائر من الباب اجلديد أبعلى
املدينة وأنزلت أعالم دولة ال ّداي من مجيع القالع واألبراج ،وارتفعت يف مكاهنا رايت
االحتالل الفرنسي ،وأقيمت صالة للمسيحيني وخطب فيها كبري قساوسة احلملة ،فقال
خماطباً قائد احلملة الفرنسية :لقد فتحت ابابً للمسيحية على شاطئ أفريقيا.2
ودخل اجلنرال بورمون املدينة وسكن أحد قصورها ،وبعد أيم أمر بورمون اجلنرال بريتوزان
إبحصاء حمتويت خزينة الدولة اجلزائرية اليت سلم ال ّداي مفاتيحها لبورمون مع وثيقة
االستسالم ،ويروي املارشال ماكماهون الذي رافق اجلنرال للخزنة كضابط صغري :كانت
اخلزينة عبارة عن حجرة تبلغ مساحتها ستة أمتار يف مخسة ،يف أقصاها سياج من خشب
البلوط يبلغ ارتفاعه مرتين ،كدست بينه وبني جدار الغرفة نقود فضية من كل نوع وعلى
اليمني صندوق كبري فيه نقود من الذهب السيما النوع اإلسباين ،وعلى األرض ثالثة
أقراص صغار أو أربعة من الذهب وقدر هذا الكنز مبا يعادل مثانني مليون فرنك ،وهو
مبلغ يفوق تكاليف احلملة اليت قدرت ب  43مليون فرنك ،ويبدو أن اخلزينة كانت حتتوي
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.451 :
 2التاريخ السياسي للجزائر ،ص.100 :
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على مبالغ أكثر هنبها الضباط بعد أن أحرقوا سجالت اخلزينة حبيث أن املبلغ الذي
سجل هنائياً كان ال يعدو  48مليون فرنك.
ومن الغريب أن ال ّداي مل يتصرف حبكمة فيقوم بتهريب أموال اخلزينة حنو قسنطينة حيث
ستكون هي عون الباي أمحد الذي قرر املقاومة.
وطلب حسني ابشا من بورمون إعطاءه ماله اخلاص املتمثل يف ثالثني ألف قطعة
ذهبية .1وقد أثىن القائد الفرنسي على مشاعر ال ّداي اإلنسانية حلقن الدماء إببرامه هذه
املعاهدة السلمية لتسليم مدينة اجلزائر.2
ويف يوم  10جويلية 1830م رحل ال ّداي عن مدينة اجلزائر وتوجه إىل انبويل ابيطاليا مث
التحق بفرنسا ،وأخرياً توجه إىل اإلسكندرية بصحبة حرميه وأتباعه ومحل معه خزينته

اخلصوصية وكان هبا حنو تسع ماليني فرنك ،وكميات من اجملوهرات ،والتقى مبحمد علي
ابشا حاكم مصر ومل حيسن الرتحيب به.3
وأقام مبصر حىت وافته املنية ابإلسكندرية سنة 1834م وبعزل ال ّداي من طرف اجليش
الفرنسي وجربه على االستسالم ،انتهى العهد الرتكي ابجلزائر الذي دام  326سنة،4
واستقبل سكان مدينة اجلزائر هذا االستسالم حبزن ومحل الكثري منهم أمتعتهم وغادروها
حنو قسنطينة رافضني اإلقامة حتت حكم النصارى.
وأما أمحد ابي فبعد سقوط قلعة موالي حسن وتي ّقنه من مصري ال ّدايوية انسحب مع
فرسانه إىل وادي القلعة مث إىل عني الرابط موقع مستشفى مصطفى ابشا اآلن مث تقدم
شرقاً حنو قسنطينة وانضم إليه  1600شخصاً هربوا من اجليش ،ويف الطريق اتصل به
بورم ون وعرض عليه أن يبقى كما هو إذا قبل دفع أاتوة لفرنسا ،فلم جيب على عرضه
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.352 :
 2اتريخ العرب احلديث ،ص.229 :
 3املصدر نفسه ،ص.229 :
 4التاريخ السياسي للجزائر ،ص.100 :
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وواصل سريه الذي استغرق  22يوماً إىل أن وصل إىل احلامة ضاحية قسنطينة ،ووجد هبا
أنباء مفادها أن بعض خصومه األتراك قاموا حبركة وابيعوا ابي مكانه امسه محود شاكر،
لكن أنصار احلاج أمحد عندما علموا بوصوله قادوا حركة حتت قيادة خليفته ابن عيسى
وبعض العلماء ،فقام االنقالبيون بقتل مرشحهم وإعالهنم الوالء للحاج أمحد.1
 2األخطاء اليت وقع فيها الداي حسني حاكم اجلزائر:

ارتكب ال ّداي حسني أخطاء فادحة كلفته فقدان نفوذه وسلطته يف اجلزائر ومن أهم هذه

األخطاء:

أ إعدامه لقائد اجليش:

كانت الغلطة اليت ارتكبها ال ّداي وكلفته فقدان نفوذه وسلطته يف اجلزائر هي إقدامه على

إعدام قائد جيشه البارع اآلغا حيىي الذي شغل هذا املنصب مدة  12سنة يف عهد
ال ّداي حسني ،فقد كان هذا القائد من أكفأ القادة العسكريني يف عهد الديت ،وهو
الذي دعم سلطة أمحد ابي يف شرق البالد ،وحيظى مبحبة اجلنود العرب والقبائل ،ولكن

اخلزانجي وزير مالية ال ّداي غار من القائد حيىي وخشي أن يكون دايً يف يوم من األيم
وقام بتقدمي تقارير كاذبة إىل ال ّداي اهتم فيها اآلغا حيىي أبنه ينوي القيام ابنقالب ضد
ال ّد اي وأنه وعد بعض األشخاص إبسناد مناصب وزارية إليهم يف حالة جناح خطته
االنقالبية ،فاغتاظ ال ّداي وأمر بنفي قائد اجليش واستبداله بصهره إبراهيم الذي ال يفهم
شيئاً يف فن احلرب أو قيادة اجليش ،وخوفاً من اكتشاف خيوط املؤامرة وعودة اآلغا حيىي
إىل قيادة اجليش أو إىل احلكم قام املتآمرون بتوجيه هتمة أخرى إىل اآلغا حيىي وأخربوا
ال ّداي أبنه يتصل برؤساء العرب والقبائل الذين يزورونه ليالً يف منفاه ابلبليدة .كما أكد
اخلزانجي ومجاعته يف تقاريرهم املزيفة لل ّداي أبن اآلغا حيىي يعقد االجتماعات يف بيته
ويعد خطة ملهامجة اجلزائر واالستيالء على السلطة وتعيني نفسه رئيساً للحكومة ،وأقنع
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.453 :
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ال ّداي أبن القائد حيىي خائن فأمر إبعدامه سنة 1827م ،وابتداء من ذلك اليوم وإىل يوم
 5جويلية 1830م بقي اجليش بدون قائد حقيقي ألن صهر ال ّداي إبراهيم الذي أسند
إليه هذا املنصب مل يكن يفقه شيئاً يف فن احلرب.
مهد الطريق لالحتالل الفرنسي،
وهلذا فإن تعيني اآلغا إبراهيم على رأس اجليش قد ّ
فالقائد اجلديد مل يتخذ أية إجراءات حمددة ملواجهة الغزاة الفرنسيني وإمنا قام بتصوير
خطة تقضي إبعطاء أوامر للقبائل العربية الذين سيكونون جبانبه لكي يطوقوا اجلنود
الفرنسيني ويقضوا عليهم ،ونسي هذا القائد أن جميء القبائل العربية يتطلب وقتاً طويالً
وأن اخليالة العرب يسكنون يف أماكن بعيدة عن العاصمة ومن الصعب االتصال هبم
بسرعة.1
وال يفوتنا أن نالحظ هنا أبن اجملموعة القليلة من القبائل العربية اليت وصلت إىل اجلزائر
العاصمة مل تكن لديهم املؤونة والذخرية ،ومل يكن يف إمكاهنم شراء ذلك على نفقاهتم
اخلاصة ،ولذلك كانوا يعودون من حيث أتوا ويرتكون آغا إبراهيم وحده ،وإبجياز فإن
ال ّداي الذي كان على علم مسبق خبطة الفرنسيني القاضية ابلدخول من ميناء سيدي
فرج ،مل أيمر قائده جيشه حبفر اخلنادق أو نصب املدافع هناك والتصدي لألعداء مبجرد
أن تطأ أقدامهم أرض اجلزائر .ويف اليوم الذي نزل فيه اجليش الفرنسي من بوارجه احلربية
مل يكن بسيدي فرج سوى  12مدفعاً و 300فارس حتت تصرف صهره إبراهيم ،وعندما
وقعت معركة ستاويلي واهنزم فيها إبراهيم آغا ومجاعته غادر املعسكر وترك جيشه واختفى
يف دار ريفية مع ثالثة أو أربعة من جنوده ،ويف هذه األثناء قرر ال ّداي أن يطلب من
املفيت "شيخ اإلسالم" أن يتوىل جتنيد الناس وأن يقوم جبمع الشعب للدفاع عن البالد،
ولكن لسوء احلظ كان األوان قد فات كما أن شيخ اإلسالم رجل عادل وفاضل ولكنه

 1التاريخ السياسي للجزائر ،ص.92 :
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بعيد عن أن يكون حمارابً ،ويف هذه اللحظة احلرجة مل يكن من املمكن أن يقود جيشاً
ويصد عدواً ،ونتيجة لكل هذا فلم يبق إال تسليم مدينة اجلزائر للفرنسيني.1

ب ثقة الداي حسني يف وزير املالية:

واخلطأ الثاين الذي وقع فيه ال ّداي ونتج عنه تسهيل عملية احتالل اجلزائر يكمن يف ثقته
العمياء واعتماده على وزير للمالية "اخلزانجي" وإرساله للدفاع عن قلعة موالي حسن
"حصن اإلمرباطور" وكان ما يصبو إليه اخلزانجي هو أن ينجح يف احلصول على أتييد
امليليشيا "اإلنكشارية" ويتمكن من عزل ال ّداي ويستويل على احلكم ،ويبدو أن وزير مالية
ال ّداي كان يهدف إىل التفاوض مع الفرنسيني وإبرام معاهدة حسب شروط فرنسا مقابل
االعرتاف ابخلزانجي كبديل لل ّداي.

وكان الكاتب اخلاص لل ّداي مصطفى قادري ينتمي إىل مجاعة اخلزانجي ،وعندما أرسله
ال ّداي حسني ملفاوضة اجلنرال بورمون والتفاهم معه بشأن معاهدة االستسالم كان
مصطفى قادري يتفاوض ابسم اخلزانجي وليس ابسم ال ّداي ،وقد وعد بورمون أبنه
سيحمل له رأس ال ّداي حسني وأنه مستعد للتفاهم مع فرنسا على ما تشاء ،ولكن
اجلنرال الفرنسي أجاب مصطفى قادري أبنه مل أيت ملساعدة املتآمرين ولكنه جاء لكي
حيارب .ونستخلص من هذه احلقائق أن مجاعة ال ّداي احمليطة به كانت تتآمر عليه يف
اخلفاء وتتواطأ مع أ عدائه ،ولذلك كان من الصعب عليه أن ينجح يف حماربة فرنسا وصد

هجوماهتا على اجلزائر.2
ج عدم وجود انضباط من بعض رجال األمن:

واخلطأ الثالث الذي ارتكبه ال ّداي يتمثل يف عدم وجود انضباط يف صفوف رجال األمن

والسماح لبعض العناصر أن تتصل ابلعدو وتنقل معلومات تضليلية من خمابراته وتنشرها
يف األوساط الشعبية ابجلزائر.
 1التاريخ السياسي للجزائر ،ص.93 :
 2التاريخ السياسي للجزائر صأ .94
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وعلى سبيل املثال نالحظ أنه مبجرد إنزال اجلنود الفرنسيني بسيدي فرج قام جزائري
يدعى أمحد بن شعنان ابالتصال ابملعسكر الفرنسي للتعرف على ما إذا كان الفرنسيون
قد جاءوا مستعمرين أو حمررين من النفوذ الرتكي ،وانتهز الفرنسيون هذه الفرصة لكي
يقنعوه أبهنم جاءوا كمحررين من املستعمرين األتراك ،وزودوه يف نفس الوقت بنسخ من
البيان الفرنسي الذي محلوه معهم من فرنسا ،وهو مطبوع ابللغة العربية ،وأوضحوا فيه أن
الفرنسيني جاءوا إىل اجلزائر لالنتقام لشرفهم من الباشا أو ال ّداي ،وأن الفرنسيني

سيعاملون اجلزائريني كما عاملوا إخواهنم املصريني من قبل ،وبطبيعة احلال إن نقل هذه
املعلومات املضللة إىل األوساط الشعبية يف اجلزائر يعترب خدمة للعدو الفرنسي وتثبيطاً
لعزائم كل اجلزائريني الذين كانوا يرغبون يف مواصلة النضال والدفاع عن البالد.1
د عدم وجود خطة مدروسة ملواجهة الفرنسيني:

واخلطأ الرابع الذي ارتكبه ال ّداي ومجاعته أهنم مل يضعوا خطة مدروسة ملواجهة الفرنسيني
ومل توجد القيادة اليت تستعني آبراء اخلرباء ويتفق أعضاؤها على خطة دقيقة ،فقد ادعى
ال ّداي أنه يعرف مكان نزول الفرنسيني بسيدي فرج ألن جواسيسه يف فرنسا ومالطة

وجبل طارق قد زودوه بكل التفاصيل عن خطة فرنسا ،لكن اجمللس الذي عقد لتحديد
خطة معينة للدفاع عن البالد وشارك فيه اآلغا إبراهيم قائد اجليش وصهر ال ّداي،
ومصطفى ابي التيطري ،وخوجة اخليل ،وخليفة ابي العرب ،ومحدان بن عثمان خوجة مل
يتمكن من وضع إسرتاتيجية دقيقة ملواجهة اجليش الفرنسي ،واستناداً إىل ما قاله أحد
أعضاء هذا اجمللس وهو محدان بن عثمان خوجة ،فإن االجتماع الذي عقد مبكان قرب
سيدي فرج َتخض عن بروز آراء متضاربة فقائد اجليش اآلغا ابراهيم الذي افتتح
االجتماع كان يرى أنه جيب بناء حصون على شاطئ البحر وتزويدها مبدافع قوية حىت
َتنع الفرنسيني من النزول .أما محدان بن عثمان خوجة قال لآلغا إبراهيم أبنه إذا وضعنا
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كل أملنا يف إقامة الرتاسني واحلصون فإنكم لن تنتصروا ألن نريان املراكب الفرنسية
ستقضي على هذه املنجزات املقامة بسرعة ،وتكون أعمالكم قد ذهبت سدى ،مث إنكم
لن تتمكنوا من تسليح احلصون دون تعرية مدينة اجلزائر اليت ينبغي أن هتتموا كل االهتمام
ابلدفاع عنها ،ومن جهته الحظ ابي قسنطينة أبنه من الصعب على اجلزائريني أن
يتمركزوا يف موقع واحد ويتغلبوا على اجليش الفرنسي ،وحسب رأيه أنه ليس من احلكمة
أن جتمع القوات اجلزائرية يف نقطة واحدة ،ومن األفضل أن توزع حبيث ينقل جزء منها
إىل غرب سيدي فرج ،ومعىن ذلك فإذا قرر الفرنسيون مالحقة اجلزائريني فإهنم يبتعدون
عن هدفهم الذي هو مدينة اجلزائر ،وسيكون ذلك لصاحل اجلزائر ،ألن اجليش اجلزائري
سيبدأهم ابهلجوم ،وإذا قصد الفرنسيون مدينة اجلزائر فإن اجليش اجلزائري سيهاجم من
اخللف ويستطيع االنتصار عليهم.
كما ا قرتح ابي قسنطينة أن يتوىل كل قائد اإلشراف على وحدة من وحدات اجليش،
ويكون مقر القيادة هو مدينة الدار البيضاء ،وكانت إجابة اآلغا إبراهيم على مالحظات
ابي قسنطينة جافة وقاسية حيث قال له :إنكم ال تعرفون التكتيك األورويب أنه يتعارض
كل املعارضة مع تكتيك العرب.
وهكذا ابءت كل جمهودات اجلزائريني لوضع خطة دقيقة جملاهبة العدو الفرنسي ابلفشل،
ابالضافة إىل أن اآلغا إبراهيم جاء ليحارب فرنسا بدون جيش منظم وبدون ذخرية
وبدون مؤونة وبدون شعري للخيل وبدون املقدرة الضرورية على مواجهة احلرب.1
وأما ابلنسبة للجانب الفرنسي فإن األوروبيني قد جاءوا ويف حوزهتم اخلطة اليت رمسها
الضابط الفرنسي"بواتن" الحتالل اجلزائر يوم  24ماي 1808م.
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كما أن رئيس جملس وزراء فرنسا "بولينياك" قام إبعداد خطة وعرضها على جملس الوزراء
قبل أن يرسل اجليش الفرنسي من مدينة طولون إىل اجلزائر يوم  25ماي 1830م
وتتمثّل خطة "بولينياك" فيما ينبغي أن تكون عليه اجلزائر بعد االنتصار عليها ،واقرتح
على جملس الوزراء حرية االختيار بني البدائل التالية:
إبقاء ال ّداي يف حكم اجلزائر على أن تشرف فرنسا عليه من الناحية العسكرية فيحدد له
عدد اجليش واألسطول الذي يستطيع ال ّداي االحتفاظ به.
أو إعادة اجلزائر إىل الدولة العثمانية إلنشاء حكومة منظمة فيها تضمن احرتام اجلزائريني
للمالحة يف البحر األبيض املتوسط.
أو أن تتقاسم فرنسا اجلزائر مع الدول األوروبية وخاصة إجنلرتا.

أو أن حتتل فرنسا اجلزائر بصورة دائمة وأن تستغلها اقتصاديً.
وطبعاً فإن احلل املقرتح يف النقطة الرابعة هو الذي وقع عليه االختيار بعد االنتصار
الفرنسي على ال ّداي والقضاء على حكومته.1

 3اِلرب النفسية واإلعامية الفرنسية:

عشية مغادرة األسطول الفرنسي مليناء طولون لشن احلرب على اجلزائر ،قامت احلكومة
الفرنسية بطبع منشور ابللغة العربية لكي يتم توزيعه على اجلزائريني وأبناء األتراك قبل
دخول األراضي اجلزائرية وتوضيح وجهة النظر الفرنسية ابلنسبة هلذا الغزو األورويب ألرض
إسالمية.
وقد جاء هذا البيان مبثابة خطة خللق البلبلة يف صفوف اجلزائريني وإعطائهم انطباعاً أبن
الفرنسيني جاءوا لتخليص اجلزائريني من السيطرة الرتكية ،وبذلك يتضامنون مع فرنسا وال
يتصدون هلا ،وتظهر هذه احلقائق من خالل البيان الذي جاء فيه:
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إننا حنن أصدقاءكم الفرنسيني نتوجه اآلن حنو مدينة اجلزائر إننا ذاهبون لكي نطرد األتراك
من هناك.
إن األتراك هم أعداؤكم وطغاتكم الذين يتجربون عليكم ويضطهدونكم والذين يسرقون
أمالككم وإنتاج أراضيكم والذين يهددون حياتكم ابستمرار.
إننا لن أنخذ املدينة منهم لكي نكون سادة عليها إننا نقسم على ذلك بدمائنا ،وإذا
انضممتم إلينا وإذا برهنتم على أنكم جديرون حبمايتنا فسيكون احلكم يف أيديكم ،كما
كان يف السابق وستكونون سادة مستقلني يف وطنكم.
إن الفرنسيني سيعاملونكم كما عاملوا املصريني إخوانكم األعزاء الذين مل يفتأوا يفكرون
فينا ويتأسفون على فراقنا طوال الثالثني سنة املاضية ،منذ خرجوان من بالدهم ،والذين ما
زالوا يرسلون أبناءهم إىل فرنسا ليتعلموا القراءة والكتابة وكل فن وحرفة مفيدة ،وحنن
نعدكم ابحرتام نقودكم وبضائعكم ودينكم املقدس ألن ملك فرنسا املعظم حامي وطننا
احملبوب حيمي كل دين فإذا كنتم ال تثقوا يف كلمتنا ويف قوة سالحنا فابتعدوا عن طريقنا
وال تنضموا إىل األتراك الذين هم أعداؤان وأعداؤكم ،فابقوا هادئني.
إن الفرنسيني ليسوا يف حاجة إىل مساعدة لضرب وطرد األتراك.
إن الفرنسيني لكم وسيظلون أصدقاءكم املخلصون فتعالوا إلينا وسنكون مسرورين بكم،
وسيكون ذلك فرصة لكم ،وإذا احضرمت إلينا األطعمة واألغذية واألبقار واألغنام فسندفع
مثن ذلك بسعر السوق وإذا كنتم خائفني من سالحنا فأشريوا علينا ابملكان الذي
يقابلوكم فيه جنودان املخلصون دون سالح مزودين ابلنقود يف مقابل التموين الذي أتتون
به وهكذا حيل السالم بينكم وبيننا ملصلحتكم ومصلحتنا.1
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وكان هلذا البيان وبياانت أخرى وزعت يف اجلزائر األثر الكبري يف نفوس وجهاء مدينة
اجلزائر الذين كانوا يقولون :ال ينبغي لنا أن نعرض العاهل وال سكان املدينة إىل أخطار
حمققة ابستعمالنا وسائل الشدة والعنف.1
وقد حتطمت معنويت التجار واحملاربني يف اجلزائر مبجرد استيالء بورمون على حصن
األمرباطور وأتهبه لكي يزحف على العاصمة جبيوشه الكبرية.
كان رجال التجارة والرأمسالييون مييلون إىل االستسالم ألن اجلزائر ضائعة ال حمالة ،ولو
دخل الفرنسيون ابلقوة على أثر هجوم فإهنم سينهبون املدينة ويقتلون مجيع السكان
والنساء واألطفال العزل ،وكان تربيرهم لقبول فكرة تسليم املدينة إىل الفرنسيني وف ًقا
ملعاهدة "استسالم" هو أن أمة شريفة مثل فرنسا ال تنكث بعهودها وأننا سنتمتع حبريتنا
ونعامل بكل عدل وبقطع النظر عن كون زيد أو عمر هو الذي حيكمنا ،فإن املهم هو
أن حنكم كما ينبغي وفقاً ملبادئ احلكومة الفرنسية ،وأن ال َتس دينتنا ومن جهة أخرى
فإن عماد احلضارة هي حقوق اإلنسان ولذلك فإننا ال خنشى شيئاً من أمة متحضرة.
وهذا هو التفكري الذي أدى يف هناية األمر إىل عدم مقاومة اجليش الفرنسي.2
وهؤالء املساكني يبدو أهنم مل تكن هلم عالقة ابلذاكرة التارخيية وماذا فعلت فرنسا ملا
دخلت مصر ،وكيف التجأ القائد الفرنسي كليرب إىل العنف فدك القاهرة يف عام
1800م ابملدافع من كل جانب وشدد الضرب على حي بوالق ،واندلعت ألسنة النريان
يف كل مكان منه ،والتهمت احلرائق عدداً كبرياً من الوكائل واخلاانت فلم جيد سكان
بوالق مفراً من التسليم وتالهم سكان األحياء األخرى ،وتوىل مشايخ األزهر الوساطة
وأخذوا من كليرب العفو الشامل واألمان ،ولكنه ما لبث أن غدر ابملسلمني بعد أن
مخدت الثورة ،وكان اقتصاصه منهم رهيباً شديداً فأعدم بعضهم وفرض غرامات فادحة
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على كثري من العلماء واألعيان ،كما فرض املغارم على أهل القاهرة مجيعاً ،ومل يستثن
منهم الطبقات الشعبية الكادحة.1
وعهد كليرب إىل املعلم "يعقوب" أن يفعل ابملسلمني ما يشاء ،ومما يذكر ان بطريك
األقباط مل يقر يعقوب على تصرفاته ،وكثرياً ما بذل له النصح ابلعدول عن خطته ،ولكن
يعقوب كان يغلظ له القول وكان يدخل الكنيسة راكباً جواده ورافعاً سالحه ومل يزدد إال
إمعاانً يف أتييد الفرنسيني.2
 4سرقات جيش االحتال وتعاون اليهود معه:

أما يهود اجلزائر فقد كتب عنهم املؤرخ الفرنسي جوليان :لقد استقبل يهود اجلزائر احملتلني
ابلفرح ،وعندما انتشر اجلنود الفرنسيون يف فوضى ينهبون املنازل كان اليهود يوجهوهنم
حنو األماكن اليت هبا ما ينهب ويقومون بشراء ما هنبوا منهم أبخبس األمثان.3
أ قصة هروب اليهود من االضطهاد األوروب:

هؤالء اليهود الذين هربوا من االضطهاد األورويب إىل اجلزائر هم اليهود "الشيكلني" من

جزر البليار يف هناية القرن الثالث عشر امليالدي واليهود "الكيبوسني" من إسبانيا يف
هناية القرن الرابع عشر وخباصة بعد هناية دولة بين األمحر يف غرانطة سنة 1492م ،ومن
إيطاليا سنة 1342م ،وسنة 1350م ،ومن فرنسا سنة 1403م ،ومن هولندا سنة
1350م ،ومن بريطانيا سنة 1422م ،واستقبلهم الشعب اجلزائري بكرم وأنقذهم من
اإلابدة يف أورواب ،لكنهم قابلوا هذا اإلحسان ابلتنكر للجميل فانضموا منذ دخول
الفرنسيني هلم ضد مواطنيهم اجلزائريني.4

 1الدولة العثمانية للصاليب ،ص.366 :
 2الدولة العثمانية للصاليب ،ص.366 :
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ب مدامهة البيوت:

كان اجلنود يدامهون املنازل ِّ
فيجردون النساء من مصاغهن ومالبسهن الثمينة ،وكانوا
جيردون حىت األطفال من مالبسهم ومن السالسل الذهبية اليت كانت مدالة يف
صدورهم .وقد شارك النهب ضباط كبار جعل الضابط "لوفريدو" يعلق على ذلك يف
رسالة لزوجته فيقول" :مل أشاهد يف حيايت أحقر مما مت" ورويت نوادر عن هذا النهب،
فضابط امسه دميية أصيب إبفالس وخسر كل ممتلكاته قبل ذهابه للجزائر لكنه عاد من
اجلزائر ثريً ،وعندما سئل من أين أتى هبذا املال؟ أجاب :لقد ورثت زوجيت عن عمها
ستة ماليني فرنك .وعلق على ذلك املوسيقار اإليطايل روسيين صاحب أوبرا اإليطالية يف
اجلزائر ،فأجابه ساخراً  :أان ال أعلم أن ّداي اجلزائر عم زوجتك.1
ج صدمة أعيان اجلزائر:

عندما دخلت اجليوش الفرنسية مدينة اجلزائر قام قائد احلملة الفرنسية بورمون بطمأنة
أعيان اجلزائر وإعطاؤهم انطباعاً أبن اجليش الفرنسي لن يبقى يف اجلزائر أكثر من ستة
أشهر ،وأكد أبن هذه هي نية احلكومة ،وأبنه عندما يشرع يف اجلالء فإنه سيرتك البالد
بني أيدي أعياهنا وحتت تصرفهم ،وكان يقول كذلك أن اجلزائر كانت من ممتلكات الباب
العايل ،وقد أحاط بعض الناس الذين كانوا يطمحون يف الوصول إىل احلكم ابملارشال
بورمون ،وتقربوا إليه وأظهروا له إخالصاً ال حدود له ملواصلة مشاريعهم اجلنونية آملني

أهنم سيخلفون الفرنسيني فيما بعد.2

لكن أعيان اجلزائر الذين كانوا يشكلون طبقة غنية متحدرة األصل من أهل البالد ومن
مهاجري األندلس قد خاب أملهم يف الفرنسيني حني أدركوا أن فرنسا جاءت لتبقى ،وأن
أمواهلم وأراضيهم صودرت وأصبحت ملكاً للدولة اجلديدة ،وأن مساجدهم وزوايهم قد
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احتلت من طرف اجليش الفرنسي أو حتولت إىل كنائس ،وقد اندهشوا حني اكتشفوا أن
السلطات الفرنسية تعطي عهد األمان وتنقضه ،وتقوم بعزل وطرد ونفي أولئك الذين
قبلوا التعاون مع فرنسا بدعوى عدم القيام ابلواجب ،أو التآمر الستعادة احلكم
اإلسالمي أو االنضمام إىل الثائرين ضدها.1
وبطبيعة احلال مل تكن هلم قوة كافية جملاهبة الفرنسيني أو وسائل للضغط عليهم وابلتايل
استطاع الفرنسيون أن يشتتوهم ابلنفي واحملاكمات وتسليط الطائفة اليهودية عليهم.2
د جشاعة الفرنسيني:

أتكدت جشاعة الفرنسيني وهتافتهم على الثروة وخريات اجلزائر يوم هرع رجال اجليش
الفرنسي إىل ذخائر قصر ال ّداي واالستيالء عليها مث هتريبها إىل فرنسا ،ويستفاد من
بعض املصادر التارخيية أن الفرنسيني قد استولوا على:
 7أطنان و 312كيلو غرام من الذهب "من قصر ال ّداي".
 108طناً و 704كيلو غرام من الفضة "من قصر ال ّداي".
 24,700,000فرنكاً وهي قيمة الذهب املوجود ابخلزينة اجلزائرية.

 80,000,000فرنك فرنسي من العمالت األجنبية املوجودة ابخلزينة.

ونستخلص من بعض الواثئق أن ضباط احلملة الفرنسية قد اختلسوا ألنفسهم ما قيمته
 50مليون فرنك فرنسي ،واكتفوا بتسليم ما يعادل ذلك للحكومة الفرنسية وقد أرسلت
هذه األموال والثروات اجلزائرية يف صناديق خاصة إىل فرنسا على ظهره بواخر فرنسية
وتبلغ قيمة املبلغ اإلمجايل هلذه املسروقات  4,868,794,452فرنكاً فرنسياً.3
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 2املصدر نفسه ،ص.102 :
 3املصدر نفسه ،ص.103 :
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ه َتريد اجلزائريني من أراضيهم:

قرر قادة اجليش الفرنسي انتهاج سياسة احتالل اجلزائر وجتريد اجلزائريني من أراضيهم وقد

قام هبذه العملية اجلنرال "كلوزيل" وهو أول جنرال يعني حاكماً عاماً للجزائر من شهر
سبتمرب 1830م إىل غاية فرباير 1831م .ففي هذه الفرتة تقرر أن يتم تنحية ابي
التيطري واقرتح على ابي تونس أن يعني أحد أشقائه ابيً على وهران وآخر يعني ابيً
على قسنطينة ،وبذلك يتعاون معه ابي تونس على التخلص من أية مقاومة جزائرية يف
شرق البالد أو غرهبا ،كما قام هذا احلاكم العام مبحاولة مع التجار والفالحني الفرنسيني
إلقناعهم ابلقدوم إىل اجلزائر واالستيالء على األرض وزرع العنب فيها والبحث عن
الذهب يف املناجم اجلزائرية.
وعندما ابءت هذه احملاولة ابلفشل قرر أن ينتهج سياسة االستيالء على األراضي اجلزائرية
اخلصبة وتسليمها للمهاجرين األوروبيني ،وبذلك جتد احلكومة الفرنسية نفسها مضطرة
الحتالل اجلزائر بصفة هنائية وتقدمي املساعدة املالية للمستوطنني الفرنسيني ابألرض احملتلة
يف اجلزائر.
وهلذا قام إبصدار قرار يف الشهور األوىل من احتالل اجلزائر يقضي بتسليم االراضي
للمعمرين ،ونتيجة لذلك أصبحت مرسليا زاخرة ابلتجارة واألموال املتدفقة عليها من
اجلزائر ،وابختصار فإن ضعف احلكومة الفرنسية وغموض سياستها يف اجلزائر قد دفع
ابملعمرين أن يلتجؤا إىل الدسائس واملؤامرات وطرد اية شخصية مدنية أو عسكرية حتاول
احلد من سلطة املستوطنني األوروبيني أو تسعى ملراقبتهم أو احلد من سيطرهتم وقد أحرزوا
جناحاً هائالً يف خططهم إىل درجة أهنم استطاعوا شراء أغلب األراضي املنتجة يف سنوات
قليلة ،كما أن بعض املوظفني الفرنسيني انلوا مراتب عالية يف اإلدارة يف حني أهنم لو بقوا
يف فرنسا لن يلتفت إليهم أي واحد وكان شعار الغزاة واملستعمرون اجلدد ،أن العريب يف
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نظرهم ما هو إال حيوان خملوق وهو ممتلئ ابلتعصب اإلسالمي وال ميكن وقفه عند حده
إال ابلقوة.1
و احتال مصحوب أبعمال تدمريية وإجرامية:

سجل كثري من الضباط فظائع جيش االحتالل ،فبيليسية وصف احتالل مدينة اجلزائر
بقوله :أكثر احتالل مت يف فوضى يفوق ما مت يف أكثر القرون بربرية هو احتالل اجلزائر.2
ويف رسالة وجهها اجلنرال بريتوزان لوزير الدفاع بتاريخ 1831 /10 /29م قال مشخصاً

فظائع االحتالل :عندما جئت إىل هذه الشواطئ نصف املتمدنة فكرت يف أن واجيب أن
ِّ
أشرف اسم الفرنسي وحكومة امللك ..إنين أعرتف لك بصراحة أبنين أعتقد أبنه مل
حيدث يف أي زمان من العهد الرتكي أن مر سكان هذه املناطق هبذا اإلنكار للعدالة مثل
الذي حتملوه على أيدينا ،مل أ َتكن من إصالح هذا الوضع ،ألن تفاصيل كثرية مل أستطع
السيطرة عليها بسبب عدم إجياد بني مرؤوسي شخص واحد له إرادة جلعل العدالة
تنتصر ،وكم من مرة َتلكين اخلجل من رؤييت لألخالق الفرنسية تتدهور يف حضور العامل
املتمدن الذي يراقبنا من خالل قناصل دولة ،وحىت أمام هؤالء األفارقة الذين حنتقرهم
والذين يتمتعون بروح رفيعة ،لقد كتبت لكم مراراً أننا مل أنت هنا إال لنهب الثروات
العمومية واخلاصة.
ويصف الضابط بيليسية دو ربينو البؤس الذي صار فيه سكان مدينة اجلزائر فيقول :ال
يوجد أي واحد يريد أن يتعمق يف أسرار هذه اآلالم أطفال بؤساء ميدون أيديهم
متسولني ،وفتيات يئسات يف سن الزواج دفعهن اجلوع إىل الدعارة ،ال أحد يبحث عن
أسباب هذه اآلالم.3
 1التاريخ السياسي للجزائر ،ص.104 ، 103 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.455 :
 3اجلزائر يف التاريخ ،ص.456 :
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وقد اعرتف "اليكسيس دي طوكفيل" يف كتاب عنوانه :دراسة عن اجلزائر بتلك السياسة
قائالً :لقد مسعت مرات عديدة يف فرنسا أانساً أحرتمهم وال أوافقهم يستنكرون إحراق

احملاصيد وإفراغ املطامري واالستيالء على رجال بدون سالح ،وعلى نساء وعلى أطفال،
لكن هذه األعمال ضرورية ألي شعب يريد حماربة العرب ..إن قانون احلرب يرخص لنا
تدمري البلد ،ونقوم بذلك عن طريق إتالف احملاصيد وعن طريق اهلجومات اليت تسمى
غزوات واليت تستهدف إىل االستيالء على األشخاص وعلى القطعان.
إن املقدم "لوسيان فرانسوا دي مونطانياك" يروي يف كتابه "رسائل عسكري يف اجلزائر
صرح أمام الضباط اجملتمعني «إن
من عام 1837م إىل 1845م أن املشري "بيجو" ّ
احلرب اليت سنشنها ليست حرابً ابلبنادق لن نستطيع أن نتغلب هنائياً على العرب إال

عندما ننتزع منهم املوارد اليت مينحها إيهم الرتاب».1
أما املشري "سانت أرنو" فإنه يفتخر يف رسائله أبنه ترك مروره عرب بالد القبائل حريقاً
واسعاً ،حبيث أحرقت كل القرى "وعددها  200تقريباً" أحرقت حدائقها وقُطعت
أشجار الزيتون فيها.
وكتب العميد "برتيزان" بعد قيادته جيوش احلملة احلربية يناير 1831م إىل  6ديسمرب

1831م ،ما أكثر األ عمال التدمريية والسرقات ،لقد حطمت اجليوش كل شيء يف
ضواحي اجلزائر وأحرقت األشجار ودمرت الدير ،فاملسلمون واجهوا جمموعات تعترب
أرذل الناس يف البحر املتوسط وأكثرهم فقراً وأسفلهم أخالقاً.
قتل املقدم "لوسيان فرانسوا دي مونطانياك" يف معركة سيدي إبراهيم يف سبتمرب 1847م
لكنه كاتب قبل موته صديقه قائالً :هكذا ي صديقي ينبغي أن تقام احلرب ضد العرب،
جيب قتل كل األطفال ونقلهم على منت سفن إىل جزر "ماركيز" أو إىل أماكن أخرى،
 1ثورة اجلزائر د .بو عالم محودة ،ص.456 :
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بكلمة واحدة جيب قتل كل من ال يركع أمام أرجلنا مثل الكالب ،هذا معناه إابدة ،مل
يتورع سانت أرنو عن ذكر الكلمة ،فكتب" :هذه هي احلرب يف أفريقيا ،نتعصب بدوران
فتتحول إىل حرب إابدة".1
ولقد مت تقتيل أوالد ريح يف جبال الظاهرة شرق مستغامن ،لقد فر السكان إىل مغارات
خوفاً من وحشية جيوش العقيد "جان جاك بيليسي" إال أن هذا األخري أمر إبشعال
النار يف كل خمارج املغارة حىت مات ابالختناق ألف شخص رجاالً ونساء وأطفاالً .هذه
اجلرمية النكراء غطاها رئيس جملس الوزراء املشري "سولت" مصرحاً :إن فعالً مثل هذا
ينتمي إىل احلرب ومل تتخذ عقوابت ضد العقيد بيليسي بل ُرقي إىل منصب سفري يف
بريطانيا العظمى ،مث منصب حاكم عام للجزائر من سنة 1861م إىل سنة 1864م.

إن تقتيل قبيلة أوالد ريح مل يكن منفرداً ،فالعقيد بيليسي يُقر للمشري "بيجو" أبنه حذا
حذوه ووصف له كيف أشعل النار .وقد فعل "سانت أرنو" يف بالد القبائل مثلما فعل
"بيليسي" يف جبال الظاهرة ،ففي الرسالة املؤرخة يف  15أوت 1845م يروي أنه كان
حياصر القبيلة ويغلق عليها كل املخارج مث يشعل النار فتتحول القرية إىل مقربة تتسع ل
 500لص.
و"الفونس دي المارتني" الشاعر الذي كان انئباً ابجمللس الوطين تدخل يف املداوالت
قائالً :من بني  7,000نسمة "نساء وأطفال وشيوخ وجنود عرب" هل تعلمون عدد
احلراش ثالثة اآلف ،أما الباقي فإنه مات منهوكاً يف الطريق ،وإنه
الذين وصلوا أحياء إىل ّ
يضيف يف  15ماي 1845م .كل الناس الساكنني يف قرية جببال اجلرجرة قُتلوا
ابلسيوف عندما خرجوا للقتال ،أما ابقي السكان فقد أحرقوا حتت السقوف اليت أضرمنا
فيها النريان.

 1املصدر نفسه ،ص.23 ، 22 :
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ويكتب "دي مونطانياك" يوم  20ديسمرب 1844م :إن رأس عريب مقطوع له أتثري أكثر
من موت مخسني شخصاً ،ولقد فهمت هذا منذ زمان فقليالً ما كان يفلت أحد من
يدي.
ويذكر "موريس هرييسون" :آذان العرب قيمة كل زوج منها  10فرنك ،أما النساء فإهنن
بقني صيداً مفضالً.
يفصل "دي مونطانياك" املوضوع قائالً :البعض من النساء يبقى
ابلنسبة إىل النساء ّ

كرهائن والبعض يُبدل هبا أحصنة ،والبعض اآلخر يباع ابملزايدة مثل احليواانت ،هكذا
نفعل هبذا البلد "اجلزائر" ابألزهار اليت جنعلها تتفتح لتنوير حياتنا.
وقد ذكر محدان خوجة يف مذكراته منظراً غري إنساين :وهو التفريق بني األتراك وزوجاهتم

اجلزائريت وأوالدهم ،وذلك طبقاً لتعاليم املشري "دي بورمون" يروي محدان خوجة :إن
بعض اجلنود الفرنسيني كانوا حيولون أنظارهم أتثراً مبشهد إركاب األتراك ابلقوة إلبعادهم
من اجلزائر وعن اجلزائر وعن أسرهم.

ونقل الشاعر املشهور "فكتور هيغو" كالماً يقال يف الصالوانت يوم  15أكتوبر
1852م ،ذكر العميد لوفلو أنه يف املعارك بعض اجلنود الفرنسيني كانوا يلقون حنو رفاقهم
أجساد أطفال يسقطون على حراهبم ،وقد كان املسلمون متابعني حىت يف املقابر إذ
الس ّكر.1
كانت عظامهم حترق لصنع فحم العظام أو كانت تستعمل لتصفية ُ
 5مصادرة األوقاف اإلسامية:
اهتم كلوزيل مدة حكمه مبشاريع االستعمار والتنظيم اإلداري للجزائر يف جماالت شىت:

االقتصاد ية والعمرانية والتوسيعية ،وقد اتضح من خالل املشاريع األوىل أن فرنسا جاءت
للبقاء واالستعمار وليس لتأديب ال ّداي حسني كما كان شائعاً فكان من بني اهتمامات
 1املصدر نفسه
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هذا العسكري ،إحصاء امللكيات املختلفة وهلذا أصدر يوم  8سبتمرب 1830م قراراً
استهدف حجز أمالك العثمانيني ،مث أوقاف مكة واملدينة وإحلاقها مبصلحة الدومني اليت
مت إنشاؤها يف عهد دي بورمون ،وقد حدد هذا القرار التعسفي مهلة ثالثة أيم لعملية
االستظهار وإثبات امللكية وأن السلطة ستعاقب كل من حتداها بدون انتظار.
وإذا مل يكن هلذا القرار صدى يذكر يف العاصمة ابريس ،وال ردود فعل من امللك لويس
فيليب الذي كان مهتماً ابملشاكل الداخلية اليت خلقتها ثورة جويلية ،وابملشاكل اخلارجية
عرب عنها املفتون والعلماء والوكالء وبينوا هلذا
فإن هناك احتجاجات من سكان املدينة ّ
العسكري أن أمالك مكة واملدينة ليست ملكاً للعثمانيني ،وإمنا هي من أصول خمتلفة
وأن الذين يشرفون عليها أي الوكالء ليسوا عثمانيني ابلضرورة وإمنا هم من مدن اجلزائر

املختلفة.
وأمام هذا االحتجاج تراجع كلوزيل عن القرار املتعلق ابالستيالء على أوقاف مكة
واملدينة وقد ر بعض القادة العسكريني خطورة بقاء هذه األوقاف أبيدي أصحاهبا فهي
تساعدهم على القيام ابلثورة ضد االحتالل ،وقد ثبت أن معظم الثورات اليت كانت ضد
احملتل يف بداية احملتل وطيلة القرن التاسع عشر قد سامهت األوقاف اإلسالمية فيها.
وبعد ثالثة أشهر من إصدار القرار األول أصدر كلوزيل قراراً آخر يوم  7ديسمرب
1830م مدفوعاً بنصائح السيدين فوجدوا وفونالند استهدف به هذه املرة ضم كل
األمالك واألوقاف الدينية "وهي تشمل أوقاف مكة واملدينة واملساجد والزواي" إىل
مصلحة أمالك الدولة الدومني وطلب من املفتني والوكالء أن يقدموا حساابهتم إىل
هذه املصلحة اجلديدة.
ويذكر هاابر أبن هذا القرار كان ضربة للدين والثقافة اإلسالمية النعكاس آاثره على
احلياة االجتماعية للسكان ،فاألوقاف كانت املصدر املايل للتعليم والرتقية االجتماعية.
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كانت األوقاف موجودة يف اجلزائر كما كانت يف بقية البالد اإلسالمية ،وهي حبس مال
أو أراض وحنو ذلك تصرف منفعته على الفقراء وخدمة الدين والعلم ،ولعبت دوراً معترباً
يف العهد العثماين وخاصة يف جمال التعليم ونشر الثقافة وهي نوعان" :األوقاف اخلاصة
أو العائلية واألوقاف العامة ،وهي اليت هتمنا وحيسبها أهل اخلري ألغراض خريية دينية،
مثل اليت ختصص للتعليم والعناية ابحلج واستصالح املساجد ومساعدة األيتام.
وكانت األوقاف العامة كثرية مبدينة اجلزائر ،وقد قدر عددها يف األيم األوىل من
االحتالل  2600ملكية ،وعدد غري قليل يف املدن األخرى كقسنطينة ووهران ،وميكن
ترتيب األوقاف يف مدينة اجلزائر كما يلي:
أوقاف مكة واملدينة.
سبل اخلريات.
اجلامع الكبري.
الزواي.
أوقاف األندلس.
اإلنكشارية.
املياه.
الطرق.
ومبقتضى قرار  7ديسمرب 1830م أصبحت كل األوقاف ملكاً للسلطة االستعمارية أو
اتبعة ملصلحة الدومني ،غري أنه أبقى على الوكالء الذين كلفوا جبمع دخلها وتسليمه إىل
السيد جريادان الذي عني مديراً إلدارة أمالك الدولة الفرنسية يف اجلزائر ،واختري هلذا
املنصب ألنه كان جييد اللغة العربية ،ونظراً ألمهية هذا املنصب وضع إىل جانبه موظفون

مدنيون يساعدونه يف الوظيفة.
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ومل تتمكن السلطة االستعمارية من تنفيذ هذا القانون اجلائر كلياً يف مدينة اجلزائر ولكنها
استطاعت تنفيذه يف وهران وعنابة.
ومل جتد السلطات الفرنسية صعوابت يف مصادرة أوقاف العيون وتسليمها إىل مهندسني
فرنسيني ،ونفس الشيء ألوقاف الطرق ،سلمت إىل مصلحة اجلسور حبجة ضعف
وعجز األمناء الذين مل تكن هلم القدرة الكافية للقيام هبذا.
وأما أمالك اجليش االنكشارية فقد احتجزت ألهنا أمالك عثمانية ،وإن بقاءها أبيديهم
حيرضهم على الثورة يف نظر الفرنسيني ،وأجرب وكيل أوقاف مكة واملدينة على دفع الدخل
للخزينة املالية العامة وتوقف إرسال جزء منه إىل شريف مكة حىت ال يشتغل يف إشعال
وَتوين الثورات.
إن السلطة الفرنسية تصرفت يف األوقاف تصرفاً ينايف وعدها يف احرتام الدينة
اإلسالمية ،فقد حولت الكثري إىل كنائس وإىل مراكز طبية وإدارية وثكنات عسكرية
ومحامات وسلمت بعض العقارات للمستفيدين األوروبيني ترغيباً يف البقاء ومنها ما
استأجر لكبار التجار لتخزين بضائعهم ومنها ما بيع وتعرض هلدم من أجل توسيع
الطرقات وتكوين الساحات العامة وكان جامع السيدة أول مسجد يعرض ملعاول اهلدم،
بدعوى إقامة ساحة داخل املدينة هي ساحة الشهداء اليوم تستعمل للدفاع وقمع
االحتجاجات يف حالة انتفاضة السكان.1
ويذكر الوكيل املدين بيشون إن اجليش استوىل فيما بني 1830م 1832م على مخس
ومخسني ملكية اتبعة ألوقاف مكة واملدينة وعلى إحدى عشرة ملكية اتبعة للمسجد
الكبري.2
ويعترب قرار  7ديسمرب 1830م من البوادر األوىل لالستعمار والتدخل السافر يف الشؤون
الدينية للسكان ،كما يعترب من اخلطوات األوىل حملو الرتاث العريب اإلسالمي ابجلزائر،
 1احلركة التبشريية الفرنسية ،ص.24 ، 23 :
 2املصدر نفسه.
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وهتك ما هو مقدس وقيام السلطة هبذا العمل لقي معارضة شديدة ،حىت من بعض
الفرنسيني ،وعلى هذا ميكن أن نقسم هذه املعارضة إىل نوعني:
النوع األول :ويشمل طائفة من املسؤولني الفرنسيني الذين رأوا يف القرار شيئاً ينايف
مبادئ الدولة الفرنسية وينقض عهد األمان الذي أُعطي للسكان ،فاجلنرال برتوزين كان
قد فكر إابن حكمه يف اجلزائر فيفري 1831م وديسمرب 1831م ،يف إرجاع أوقاف
مكة واملدينة ،ألن حجزها خمالف ملعاهدة جويلية 1830م وأما الوكيل املدين بيشون فقد
اختذ موقفاً معارضاً للقرار برسالة وجهها إىل رئيس جملس الوزراء يوم 1831 /11 /11م
طالباً فيها بفسخ القرار بسرعة حىت يسمح ذلك للسلطة بتمهيد طرق التوفيق مع القبائل
القاطنة داخل البالد ،وموقف بيشون فتح الطريق أمام البعض يف التعبري عن تذمرهم من
القرار ،ومن بني هؤالء السيد احلاج حميي الدين آغا العرب الذي شكا لبيشون وانشده
إبرجاع أوقاف مكة واملدينة وإعادة املساجد املختلفة إىل أصلها.
النوع الثاين :من املعارضني للقرار العلماء ورجال الدين واملفتيون والقضاة ،من أمثال
حممد بن حممود بن العنايب املفيت احلنفي ومصطفى بن الكباببطي وشخصيات أخرى من
أعيان مدينة اجلزائر أمثال محدان بن عثمان خوجة ،وأمحد بو ضربة وغريهم ،فبحكم
املناصب اليت كانوا حيتلوهنا عند الفرنسيني َتكن هؤالء من التعبري عن تذمرهم مبا حل
ابألوقاف واملساجد عن طريق تقدمي الشكايت والعرائض إىل السلطة احلاكمة ،فاملفيت
ابن العنايب هاله ما كان جيري يف مدينة اجلزائر ،ويصفه محدان خوجة قائالً :أبنه رجالً
نزيهاً وقاضياً ،ذنبه الوحيد أنه كان يكتب دائماً إىل اجلنرال كلوزيل يلومه على تصرفاته
اليت كانت تبدو له خمالفة لوثيقة االستسالم وللقوانني الفرنسية ،وحلقوق اإلنسان ،فاعتربه
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كلوزيل عنصراً خطرياً على السلطة حبجة أنه يعمل على حتريض السكان على الثورة،
فألقى عليه القبض سجنه مث نفاه بعد أن أوقع به الفخ.1
واخلاصة هي :لقد نظر الفرنسيون إىل األمالك الدينية مبنظار فرنسي استعماري مهجي
بربري وقد بني محدان خوجة هذا املعىن عندما قال :إهنم فعلوا ذلك للحصول على
وسيلة يكسبون هبا ثروة طائلة يف أسرع وقت ممكن ولو على حساب اإلنسانية وشرف
األمة ،واثنياً الفتتان األنفس وترغيب فرنسا يف االحتفاظ ابأليلة.
إن تدخل السلطات الفرنسية احملتلة للجزائر يف شؤون املمتلكات الدينية اعتداء صريح
وواضح وعمل ممنهج للقضاء على الدينة اإلسالمية أو إضعافها اليت وعدت ابحرتامها
واحرتام كل ما يرمز إليها ،كما يعترب قيامها بتحويل املساجد إىل كنائس للقيام بشعائرها

الدينية نوعاً من التنصري املقنع الذي تتعدد مظاهره وأشكاله.2

رابعاً :موقف الدولة العثمانية من احتال فرنسا
كان االحتالل الفرنسي للجزائر يف عهد السلطان حممود الثاين الذي توىل قيادة الدولة
من عام 1808م إىل عام 1839م.
كانت الدولة العثمانية ،يف وضع ال حتسد عليه ودعمت الدول األوروبية حممد علي ابشا
إلضعاف الدولة العثمانية ،ولقد ساهم حممد علي يف بيان الضعف الذي وصلت إليه
الدولة العثمانية ،وابلتايل بدأت الدول األوروبية تتهيأ الظروف السياسية لتقسيم أراضيها،
وبينما كانت جيوش حممد علي َتكن النصارى يف بالد الشام وتضعف شوكة املسلمني،
كانت جيوش فرنسا يف عام 1830م تغتصب اجلزائر بعدما ضعفت اخلالفة العثمانية،

 1احلركة التبشريية الفرنسية ،ص.25 :
 2املصدر نفسه ،ص.27 ، 26 :

309

وكانت الدول األوروبية مؤيدة هلذا االغتصاب السافر ،فقد حان توزيع تركة الرجل املريض
وحل املسألة الشرقية ابلطريقة األوروبية.
ويف أعقاب هزمية اجليوش العثمانية أمام جيوش حممد علي يف الشام ويف األانضول،
اضطرت الدولة العثمانية لالستنجاد بروسيا بعد أن ملست أن حممد علي حيظى بتأييد
بريطانيا وفرنسا ،وعقدت معاهدة "نكيار السكلة سي" سنة 1833م يف أعقاب هدنة
كواتهية وكانت املعاهدة مبثابة حتالف دفاعي بني روسيا والعثمانيني ،مما أدى إىل مسارعة
كل من بريطانيا وفرنسا ابلتصدي حملمد علي خشية املزيد من التدخل الروسي ،وفرضت
عليه اتفاقية لندن سنة 1840م وقد ترتب على هذه األحداث إجهاض حماولة اإلصالح
اليت حاول السلطان حممود الثاين أن يقوم هبا يف الدولة العثمانية واضطرت الدولة
العثمانية لقبول وصاية الدول األوروبية يف مقابل محايتها من أطماع حممد علي.1
وهكذا كانت سياسة حممد علي خطوة مدروسة من قبل أعداء اإلسالم لتهيئة املنطقة
أبكملها ملرحلة استعمارية ،مازالت آاثرها تعاين منها األمة حىت اليوم .لقد استطاعت
السياسة النصرانية األوروبية أن حتقق أهدافها اآلتية بواسطة عميلها حممد علي وهي:
حتطيم الدولة السعودية األوىل اليت كادت أن تكون سداً منيعاً أمام األطماع الربيطانية
يف اخلليج العريب خصوصاً ،واملشرق عموماً.
فتح األبواب على مصراعيها إلقامة مؤسسات معادية للدين اإلسالمي واملسلمني يف
حمافل ماسونية وإرساليات تبشريية وأديرة وكنائس ومدارس كان هلا األثر البارز يف بذر
بذور التيارات القومية املعادية لإلسالم ،وبث األفكار املعادية ملصاحل األمة اإلسالمية.
إاتحة الفرصة لشركات جتارية أوروبية تتحكم يف االقتصاد.
منح امتيازات واسعة لألوروبيني ،ومنع أهايل مصر والشام من تلك االمتيازات.
 1قراءة جديدة يف التاريخ العثماين ،ص.188 :
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خنق التيار اإلسالمي األصيل وضيق على العلماء والفقهاء ومل يسمح للمسلمني أن
يتكتلوا من أجل أهدافهم النبيلة.
أصبح حممد علي منوذجاً حتتذى به الدولة األوروبية يف صنع عمالئها يف داخل دير
املسلمني ،كمصطفى كمال وغريه.
وبعد أن حققت الدول األوروبية أهدافها بواسطة عميلها حممد علي ،حان الوقت
إلضعاف قواته وحتجيمها ،فقد حتققت أهدافهم ،ووصلوا إىل مقاصدهم فال بد من
إضعاف قوات حممد علي ،ودخل اإلجنليز يف صراع سافر مع قوات حممد علي،
واستطاعت مبساندة أهل الشام من هزميتها ،واالستحواذ على الثغور الشامية .وقتل يف
هذه امل عارك ثالث أرابع قوات حممد علي من شعب مصر وبالد الشام ،وأجرب حممد
علي حتت ضغوط اإلجنليز على التوقيع ملعاهدة:
يتنازل فيها عن حكم بالد الشام ،وأن يظل حكم مصر وراثياً له وألبنائه.
أن حيدد اجليش املصري بثمانية عشر ألفاً.
أن ال تصنع مصر سفناً لألسطول.

أن ال يعني وايل مصر يف اجليش ضابطاً أعلى من رتبة مالزم ،وأن يدفع للدولة العثمانية
مثانني ألف كيس سنويً.1
وشرعت فرنسا وبريطانيا تثري الفنت الطائفية بني األقليات غري املسلمة يف لبنان ،واهلدف
هو إهناك قوة الدولة العثمانية اليت أرسلت قوات إلهناء الفتنة ،وكذلك إجياد املربر
للتدخل الفرنسي والربيطاين يف لبنان َتهيداً لتمزيقه واحتالله.2
واحتلت روسيا األفالق والبغدان ،ومت اتفاق عثماين روسي "بلطة ليمان" قرب إسطنبول
عام 1265ه  /عام 1848م يبقى يف اإلقليمني جيش عثماين روسي حىت يستقر
الوضع وما دخل الروس يف ذلك؟
 1الدولة العثمانية د .مجال عبد اهلادي ،ص.108 :
 2املصدر نفسه ،ص.108 :
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ول
وهبذا املكر أصبح للنصارى وجود عسكري يف دير اإلسالم ﴿ َوإِن َكا َن َمك ُرُهم لِتَ ُز َ
ال﴾ (إبراهيم ،آية .)46 :
ِمنهُ اجلِبَ ُ
واشتد صراع الدول األوروبية على تقسيم واليت الدولة العثمانية ،تركة الرجل املريض،
وكانت الدول األكثر اهتماماً مبصري الدولة العثمانية ومصري أمالكها هي:
بريطانيا اليت أرادت أتمني طرق مواصالهتا إىل الشرق األقصى واهلند خصوصاً ،وأتمني
معها سواء عن طريق السويس والبحر األمحر وعن طريق اخلليج العريب وهنري دجلة
والفرات.
روسيا القيصرية اليت أرادت أن جتد هلا منف ًذا من البحر األسود إىل املياه الدافئة ابلبحر
املتوسط ،أرادت كذلك أن يكون هلا النفوذ األكرب يف شبه جزيرة البلقان لتؤسس هبا دولة
سالفية كربى.
فرنسا اليت أخذت على عاتقها من زمن مبكر محاية مصاحل رعاي النصارى الكاثوليك

يف بالد الشام بصفة عامة واملارونيني على األخص يف لبنان ،واليت أرادت رعاية مصاحلها
يف هذه املنطقة ،مث استعالء نفوذها يف أمالك الدول األخرى يف الساحل الشمايل
األفريقي وابلتحديد يف تونس واجلزائر.
وفيما عدا الدول الثالث الرئيسة اليت ذكرانها ،فإن دوالً أخرى مثل النمسا وبروسيا

اهتمت مبصري الدولة العثمانية اليت ابت من املتوقع هالكها وزواهلا ،فسميت بذلك برجل
أورواب املريض.1
لقد تضافرت عدة عوامل سامهت يف إبراز املسألة الشرقية إىل عامل الوجود منها:
أن الطريق الذي تستطيع روسيا بواسطته الوصول إىل املياه الدافئة ،هو الطريق الذي
يصل البحر األسود ببحر مرمرة ،مث حبر إجية وأخرياً ابلبحر املتوسط أي ابملرور من
مضيقي البسفور والدردنيل ،ومها يف حوزة األمرباطورية العثمانية.
 1الدولة العثمانية للصاليب ،ص.406 ، 405 :
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إن الدول العظمى اليت يكون هلا قواعد قوية يف البحر األسود ،ويتسىن هلا السيطرة على
املضايق ،تصبح ذات مركز ممتاز تتمكن بفضله من بسط سلطاهنا على بالد احلوض
الشرقي للبحر املتوسط ،وعلى طريق املواصالت والتجارة من البحر املتوسط إىل اهلند
والشرق األقصى.
إن الدولة اليت ميتد تفوذها إىل البلقان ،تفرض سيطرهتا على الشعوب البلقانية بعد
تقلص سلطان العثمانيني على هذه املنطقة وتصبح كذلك ذات مركز ممتاز ميكنها من
االستيالء على القسطنطينية نفسها ويهدد ابحتالل التوازن الدويل يف أورواب.1
ويف خالل الربع األول من القرن التاسع عشر ،كانت سياسة الدول ابستثناء روسيا
وفرنسا تدور حول احملافظة على كيان األمرباطورية العثمانية ألسباب انشئة من وجود
العوامل اليت ذكرانها.
وكانت بريطانيا يف مقدمة الدول املتمسكة مببدأ احملافظة على كيان األمرباطورية العثمانية
وقتئذ.2
وعندما ابت ممكناً ملء الفراغ الذي ينجم من تقلص النفوذ العثماين عن البلقان،
وختلصت بريطانيا وسائر الدول عن مبدأ احملافظة على الدولة العثمانية وسعت الدول
األوروبية ابلفعل لتصفية القسم األكرب من هذه املسألة ابستقالل دول البلقان ،وكان من
بني الدول البلقانية املستقلة حىت هناية القرن التاسع عشر اليوانن ،ورومانيا ،وبلغاري،
والصرب.3
توىل احلكم يف الدولة العثمانية بعد وفاة السلطان حممود الثاين ابنه عبد اجمليد األول وكان
ضعيف البنية شديد الذكاء واقعياً ورحيماً.
 1الدولة العثمانية د .عبد العزيز الشناوي (.)232 194 / 1
 2الدولة العثمانية د .إمساعيل يغي ،ص.143 :
 3املصدر نفسه ،ص.144 :

313

وكان السلطان عبد اجمليد خاضعاً لتأثري وزيره رشيد ابشا الذي وجد يف الغرب مثله ويف
املاسونية فلسفته ،ورشيد ابشا هو الذي أعد اجليل التايل له من الوزراء ورجال الدولة
ومبساعدته أسهم هؤالء يف دفع عجلة التغريب اليت بدأها هو.
وكانت حركة اإلصالح والتجديد العثماين تدور حول نقاط ثالثة هامة :االقتباس من
الغرب فيما يتعلق بتنظيم اجليش وتسليمه يف نظم احلكم واإلدارة ،االجتاه ابجملتمع
العثماين حنو التشكيل العلماين ،االجتاه حنو مركزية السلطة يف إسطنبول والواليت وتكلل
خطا كلخانة ومهايون بدستور مدحت ابشا عام 1876م .وألول مرة يف اتريخ اإلسالم
ودوله جيري العمل بدستور مأخوذ من الدستور الفرنسي والبلجيكي والسويسري ،وهي
دساتري وضعية علمانية.
ووضعت حركة التنظيمات الدولة العثمانية رمسياً على طريق هنايتها كدولة إسالمية،
فعملت القوانني ووضعت مؤسسات تعمل بقوانني وضعية ،واالبتعاد عن التشريع
اإلسالمي يف جماالت التجارة والسياسة واالقتصاد ،وقد سحب من الدولة العثمانية
شرعيتها يف أنظار املسلمني وأصبحت يف حالة من الضعف واهلوان منعها من الدفاع عن
ممتلكاهتا والتصدي للمشاريع الغازية.
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املبحث اخلامس
ظهور املقاومة ضد االحتال الفرنسي
إن الشخصيات البارزة يف اجلزائر العاصمة أو أعيان املدينة مل تكن هلم قوة يضغطون هبا
على اجليش الفرنسي ،وقد كانت الشخصيات املرموقة معزولة عن أبناء البلد ،وينتمي
معظم أعيان البلد إىل مهاجري األندلس أو طبقة غنية َتلك األرض يف سهل متيجة
وتسيطر على التجارة ،وهلذه األسباب مل يتحالف الفرنسيون احملتلون مع الشخصيات
البارزة يف اجلزائر سواء كانوا أتراكاً أو عرابً ،وإمنا قاموا بنفي وطرد األتراك إىل بلدهم

األصلي وذلك بدعوى أهنم يقومون مبؤامرات ضد الفرنسيني يف اجلزائر ،وهذا ابلرغم من
التزام الفرنسيني يف معاهدة االستسالم أبن األتراك يعتربون من سكان املدينة ويف إمكاهنم
البقاء يف اجلزائر.
وابلنسبة لغري األتراك فإن فرنسا قد عمدت إىل انتهاج سياسة تشتيتهم ونفيهم وتسليط
الطائفة اليهودية عليهم ،والشيء الذي فتح أعينهم على اخلطأ الذي وقعوا فيه حني
تعاونوا مع قوات االحتالل هو عزل وطرد ونفي أولئك األشخاص الذين قبلوا التعاون مع
فرنسا وذلك بدعوى عدم القيام ابلواجب أو التآمر الستعادة احلكم اإلسالمي أو
االنضمام إىل الثائرين ضدها.1
وحسب بعض املصادر املوثوق هبا فإن قائد اجليش يف اجلزائر "كلوزيل" قد طلب من
أعيان مدينة اجلزائر قائمة أبمساء العائالت الكبرية يف املدينة ،وذلك لكي خيتار منها ابيً
جديداً على والية التيطري خلفاً لباي التيطري مصطفى بو مزراق الذي رفض اخلضوع

لسلطة فرنسا وأعلن نفسه ابشا ورئيساً لأليلة.
 1حماضرات يف اتريخ اجلزائر ،أبو القاسم سعد هللا ،ص.66 :
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وابلفعل فتاريخ يوم  23نوفرب 1830م قام اجلنرال كلوزيل بتعيني مصطفى بن عمر ،وهو
ابن خال زوجة حسني ابشا ابيً على التيطري ،وكان هذا الشخص قليل املبادرة ومل تكن

له قدرة ال على التنظيم وال على احلكم ،كما أن اجلنرال كلوزيل أمره عند تعيينه أن ال
يغري شيئاً من اإلدارة السابقة ،وأن يعمل كأنه ابي قدمي.1
وهلذا فقد وجد الباي اجلديد نفسه وجهاً لوجه مع السكان وال ميلك أي جيش يساعده
على تدعيم سلطته ،لكن عليه أن يقوم جبمع الضرائب على الطريقة اليت كانت جتمع هبا
يف عهد األتراك ،وبكل بساطة رفض سكان املدينة أن يدفعوا الضرائب ومل يكن هلذا
الباي الوسائل الرغامهم على ذلك واملشكل هنا أن الباي قد حاول أن يعتمد على
سكان مدينة املدينة ،2لكنه فشل يف ذلك ،وعندما تصاعدت املقاومة ضد فرنسا والباي
اجلديد يف التيطري طلب مصطفى بن عمر النجدة من القائد الفرنسي اجلديد الذي قرر
إهناء مهامه وجلبه معه إىل اجلزائر حيث حاول أن يبعث به إىل وهران ويعينه ابيً عليها،
لكن اجلنرال "بواي" الذي كان مسؤوالً عن تلك الناحية رفض التعاون مع الباي
املخلوع ،وهكذا قام اجليش الفرنسي بتعيني محدان بن أمني السكة ابن مصطفى ابن
عمر آغا العرب.
وكان الفرنسيون يتوقعون من آغا العرب أن يكسب ود وصداقة العرب وأن يتعرف على
املشاريع اليت يفكرون فيها ولكنه مل يفعل فكثرت الثورات وواجه الفرنسيون اضطراابت مل
يتوقعوها ونتيجة لذلك قام اجليش الفرنسي بعزله يوم  7جانفي 1831م وإبعاده إىل
فرنسا خوفاً أن يشرتك يف مؤامرة ضد السلطات الفرنسية أو يتعاون مع القبائل العربية
ضد قوة االحتالل الفرنسي ،وابختصار فإن الفرنسيني قد استخدموا الباي وابنه مث ختلوا
 1حماضرات يف اتريخ اجلزائر ،ص.69 :
 2التاريخ السياسي للجزائر د .عمار بو حوش ،ص.106 :
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عنهما مث نفيهما إىل فرنسا والتخلص منهما مثلما ختلصوا من مصطفى بو مزراق عن
طريق اسره يوم  23نوفرب 1830م ابجلزائر العاصمة.
وما ميكن أن نستخلصه من ما تقدم أن استسالم حسني ابشا وتوقيع معاهدة السالم
واخلضوع لفرنسا يوم  5جويلية 1830م مل تكن هي هناية املقاومة ضد االحتالل
الفرنسي للجزائر ،بل بداية ملقاومة شعبية واسعة من أبناء اجلزائر اجملاهدين.1

أوالً :بداية املقاومة الشعبية
وكدليل على اقتناع بورمون أبن البالد دانت له وأنه من السهل فتح املدن قرر التوجه
الحتالل البليدة على رأس جيش قوامه  2000جندي وبضع مئات من اخليالة ومدافع
وذلك يوم 1830 /7 /23م ووصل اجليش ابلفعل إىل البليدة فقام برحلة استطالع
فيها ،وكان رجال القبائل يراقبونه فما إن عاد حىت نصبوا له كميناً ببلدة بوفاريك وقتلوا
الكثري من اجليش ومل ينج منه سوى بورمون مع عدد قليل من جنوده َتكنوا به من العودة
به ملدينة اجلزائر ،وقتل العميد فرسيل .بعد هزمية الفرنسيني ببوفاريك ،اضطر الفرنسيون
أمام املقاومة الشعبية إىل إخالء مدينيت وهران وعنابة ،وعند ذلك اقتنع املارشال بورمون
أبن دولة ال ّداي قد سقطت وبدأت مقاومة الشعب وبدأت معها متاعب فرنسا لقد
خلص املؤرخ الفرنسي ش أ جوليان عناصر املقاومة فقال :إن القبائل املرتبطة ابألرض هي
اليت انطلقت تنظم املقاومة وليس املدن واألثريء ،2واجتمع يف غريب مدينة اجلزائر يف برج
منفوست "قرب برج البحري" شيوخ الزواي ابلناحية وقرروا مقاومة احملتلني الذين برهنوا
خالل أيم من احتالهلم أهنم هنّابون للمتلكات حارقون للزرع ،خمربون للمنازل معتدون
على النساء مدنسون للمساجد.3
 1التاريخ السياسي للجزائر ،ص.17 :
 2اجلزائر يف التاريخ عثمان سعدي ،ص.458 :
 3املصدر نفسه ،ص.458 :
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لقد وضع الفرنسيون أيديهم على املساجد ودور األوقاف وغريها من املعاهد وأغلقوا
املدارس وصادروا كل ما فيها ،ومن ضحاي هذه املصادرات كانت املكتبات امللحقة هبا،
فاختفت الكتب واملخطوطات اليت كانت تعد ابآلالف ومنها مكتبة اجلامع الكبري
ابلعاصمة اجلزائر ومكتبات بقية املدن اجلزائرية ،فعمد السكان إىل إخفاء خمطوطاهتم
وكتبهم يف أسطوانت معدنية طمروها يف األرض ،ومنهم من محل معه خمطوطاته الثمينة
إىل حيث يرحتل كاألمري عبد القادر الذي مجع يف مدينته آالف الكتب واملخطوطات
وسرق أكثرها.1
النادرة ُ
فحرقت أثناء اهلجوم على هذه املدينة ُ
ويروي الضابط املرافق للجنرال بريتوزان البارون ابرشو دي ابهنوين :أن مجهورهم كان
ضخماً يلوح ابلسالح يقفز فرسانه على اخليل ،ويصفق حبرارة لتحريض الشيوخ على
القتال ،كان اجملتمعون من الشعب وجملس الكبار واضعني حتت أتثري حادثة انتصار
املقاومني ابلبليدة فارتفعت هتافاهتم ابحلرب أعلن هذه املقاومة املبكرة ابن زعموم رئيس
قبيلة فيلسية القوية اليت تقع منازهلا يف مدخل القبائل الكربى قرب تيزي ونيف وكذلك
املرابط احلاج سيدي السعدي ،ابإلضافة إىل إعالن وايل تيطري مصطفى بو مزراق

املقاومة.2
 1ثورة يف فرنسا:

وصلت يوم  11أغسطس آب أنباء اندالع ثورة يف فرنسا ،فحاول بورمون وضع اجليش
الفرنسي املتواجد ابجلزائر يف خدمة امللك شارل العاشر ،لكن قائد األسطول رفض
التعاون معه وأيده عدد كبري من الضباط .واضطر بورمون إىل إنزال علم األسرة املالكة
بوربون األبيض ورفع العلم املثلث األلوان ،مث جاء اجلنرال كلوزيل قائداً عاماً يف اجلزائر،
فعاد املرشال بورمون لفرنسا حيمل معه قلب ابنه الضابط الذي قتل أثناء احلملة.
 1األمري عبد القادر اجلزائري ،بديعة احلسين ،ص.34 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.459 :
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غريت ثورة يوليو عالقات فرنسا مع الدول األوروبية ابلرغم من أهنا أتت بلويس فيليب
ملكاً ،لكن هذه امللكية كانت مدعومة ابلبورجوازية الليربالية ،وترتكز على مبادئ الثورة
الفرنسية فقد ختلت عن علم أسرة بوربون امللكية ،ورفعت علم الثورة املثلث األلوان ،وهلذا
فقد عاد التحالف األورويب ضد امللك الفرنسي اجلديد املعروف عنه إميانه مببادئ الثورة،
وخشية اململكات واإلمارات األوروبية من عودة فرنسا إىل عهد نشر الثورة يف أورواب على
غرار حروب انبليون .ورفض نيقوال قيصر روسيا االعرتاف بلويس فيليب ،كما أعلن

ميتربنيخ يف النمسا تضامن ملوك أورواب ضد الروح الثورية الفرنسية اليت جاء هبا لويس
فيليب ،ولو كانت أوضاع املقاومة اجلزائرية منظمة وهلا رأس الستغلت هذا التناقض
األورويب مع فرنسا وسخرته لصاحلها وجلبت دعماً أوروبياً ميكنها من طرد االحتالل
الفرنسي.
كان الكثري من الدول ينظر الحتالل فرنسا ملدينة اجلزائر على أنه مؤقت ،فعندما أعلنت
فرنسا سنة 1832م أهنا ستستمر يف احتالل اجلزائر طلبت منها بريطانيا تفسريات رمسية
عن ذلك ،وحينما أعلن املارشال مسول سنة 1833م أن فرنسا غري ملزمة أبي تعهد
دويل إزاء اجلزائر ،وأهنا تفعل فيها ما تريد وليس هلا نية اجلالء عنها ،لفت اللورد جراي
نظر السفري الفرنسي يف لندن اتلريان إىل هذه التصرحيات وطلب منه تبليغ احلكومة
الفرنسية ضرورة االحرتاس .ويف سنة 1834م صرح وزير املستعمرات الربيطاين :أبن
بريطانيا مل توافق على احتالل فرنسا ملدينة اجلزائر كما حتدث اللورد بلمرستون سنة
1838م عن حقوق الباب العايل يف نيابة اجلزائر وأن وجود فرنسا هناك ال يعدو كونه
احتالالً عسكريً ،لكن معارضة بريطانيا لفرنسا هذه عندما مل جتد من يستغلها ابجلزائر
ضعفت أمام إصرار فرنسا على خلق األمر الواقع ،ومل تعرتف بريطانيا رمسياً ابلوجود

الفرنسي وتقدم أوراق اعتماد قنصلها ابجلزائر لإلدارة الفرنسية هناك إال سنة 1851م
عندما أرسل كما بينا كلوزيل خلفاء لبورمون ،وكلوزيل له خربة طويلة ال يف اجليش فقط
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وإمنا يف الزراعة ،فعمره كان ستني سنة ،قضى سنوات منفياً أبمريكا وأول ما فعله تثبيت
الوجود الفرنسي مبدينة اجلزائر ،فقام إبنشاء إدارة لتسيريها ،وشجع االستيطان ،كما
حارب الفوضى اليت وجدها يف تواجد اجليش ابملدينة ،فقد الحظ أن اجلنود احتلوا
املساكن اجلزائرية اجلميلة واستخدموا أاثثها وخشبها الثري املنقوش كحطب للتدفئة وطبخ
الطعام ،فقرر إخراجهم من هذه املنازل وأقام هلم نقاطاً ومعسكرات خارج املدينة وعلى
الطرق اليت قرر إقامتها حنو سهل املتيجة.1
 2هزمية كلوزيل يف البليدة واملدية:

تقرر إرسال هذا اجليش املتواجد مبدينة اجلزائر الحتالل مدن أخرى ،ففي /11 /17
1830م قاد املارشال كلوزيل جيشاً هاماً من عشرة اآلف جندي يساعده ثالث

جنراالت ،فاحتل البليدة وأقام هبا حامية وتوجه اجليش الحتالل مدية ومليانة ،وعسكر
يف الشفة ومن هناك شاهد جتمعاً كبرياً من فرسان القبائل على املرتفعات ،فقرر عدم
اتباع طريق وادي الشفة وقرر اتباع طريق موازية ،وترصد له اجملاهدون بقيادة بو مزراق
فدحرجوا عليهم من فوق املمر الضيق صخوراً ضخمة قتلت العديد منهم وعندما وصل
اجليش غابة الزيتون اصطدموا مبقاومة خلفت يف صفوفهم خسائر كبرية ووصل جيش
العدو مدية واحتلها لكن خبسائر كبرية وذلك يف 1830 /11 /22م ،واستسلم له
مصطفى بو مزراق ،وتصور أن األمور دانت له ،وصرف النظر عن التقدم ملليانة مث عاد

إىل اجلزائر بعد أن ترك هبا حامية قوية من ثالثة اآلف جندي وعني عليها ابيً ابسم
فرنسا العميل مصطفى بن عمر .لكن اجملاهدين هامجوا احلامية وجعلوا استمرارها ابملدينة
مكلفاً األمر الذي جعل كلوزيل أيمر إبخالئها فأخليت يف 1831 /1 /1م ،ولدى
عودته من ال بليدة هامجه اجملاهدون بقيادة ابن زعموم ،هامجوا احلامية وهي معركة ضارية
معهم منذ ثالثة أ يم ،وأن اجملاهدين قد احتلوا معظم أحيائها وأن قائد احلامية الكولونيل
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.460 :
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روليري ال حيتل سوى جامع كبري جعله مستشفى جلرحاه وعدداً قليالً من املنازل القريبة
من ابب اجلزائر ،ووصل كلوزيل البليدة جبيشه وأنقذ ما تبقى من حاميته ،كما علم أبن
وحدة كانت متوجهة إىل اجلزائر َك ِم َن هلا اجملاهدون يف بوفاريك وأابدوها عن آخر رجل،
ووصل لبوفاريك يوم  28فوجد املدفعيني اخلمسني الذي أرسلهم إلحضار الذخائر
مقتولني شر قتلة ،وأمام هذه املقاومة اجلبارة قرر كلوزيل إخالء مدينيت مدية وبليدة
وسحب حاميتهما إىل مدينة اجلزائر.1
َ 3تنيد اجلزائريني:
عندما عجز كلوزيل عن احلصول على إمدادات كبرية من فرنسا طلب من حكومته
السماح له بتجنيد جزائريني من قبائل زواوة ،فأذنت له ،فكون وحدات يقودها ضباط
فرنسيون منح هلم مراتب أعلى من املراتب اليت تعطى لضباط اجليش ،وصرف هلؤالء
اجلنود أجوراً مغرية قصد منها إغراء اجلزائريني على التطوع يف هذه الوحدات اليت اختذت
هلا زي خاصاً مستمداً من الزي الرتكي واململوكي ،ومسي هذا اجليش "ابلزواف" نسبة إىل
قبائل زواوة ،واصطدمت هذه الوحدات يف البداية هبروب جنودها وعودهتم إىل قبائلهم،
بسبب عدم أتقلمهم مع القيود اليت يفرضها عليهم نظام هذا اجليش الغريب ،حبيث مل
يتجاوز حجمها كتيبتني ،لكن كلوزيل اعتربها بداية مشجعة وأمام مقاطعة الشعب جلنود
الزواف ،بل ومقاطعة أسرهم هلم ،صار الكثري منهم يهرب سالحه ،بل واختذ املقاومون
هذه الوحدات وسيلة جللب السالح فكانوا يرسلون متطوعني يقيمون فرتة يف الثكنات
واملعسكرات ويهربون ابألسلحة بعد أن يكونوا قد تدربوا ،ففي 1830 /10 /24م
أعلن اجلنرال بويري سرقة  206بندقية و 8سيوف ،وأمام الضغط الشعيب مل يتطوع يف
صفوف الزواف يف السدس األول لسنة 1831م سوى  20مشكوكاً يف والئهم.
 1املصدر نفسه ،ص.462 :
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 4توطني أوروبيني:

جاء كلوزيل بفكرة يبدو أنه كوهنا نتيجة لعيشه يف أمريكا سنوات ،فهو يرى أن األسلوب

الوحيد للسيطرة على اجلزائر هو توطني أوروبيني هبذا البلد الواسع والغين ،وتطبيق ما
طبقه اإلنسان األورويب ابلعامل اجلديد إما إبابدة اجلزائريني أو بطردهم للصحراء .ركز
كلوزيل اهتمامه متيجة فاختار املتطوعني لالستيطان من اجلنود السابقني وأمر إبعطاء
كل واحد منهم ستة أرابنتان ،واألدوات الالزمة للزراعة واألسلحة للدفاع عن أنفسهم،
وأقام مزرعة اعتربها املزرعة األوىل النموذجية ابحلراش وهي "مزرعة حوش حسن ابشا"
اليت تضم  1000هكتار ،وخصصت حامية عسكرية حلماية املزرعة كما تقرر َتوين
الكولون ابملزرعة بسائر املواد اليت حيتاجوهنا من أغذية وأدوات من خمازن اجليش ،واشرتى
كلوزيل حلسابه اخلاص ثالث مزارع ووجه ضابطاً وجنوداً خلدمتها ورفع اجلنرال بريتوزان
تقريراً لوزارة الدفاع ذكر فيه :كيف استغل كلوزيل نفوذه فاشرتى أبخبس األمثان مزارع يف
اباب علي ويف واعلي ّأدا وهي َتثل أمالكاً ألطفال أيتام ،اشرتاها بواسطة املرابيني
اليهوديني بوشناق وبكري.1
يف هذا اجلو كان الضباط يشرتون ممتلكات اجلزائريني اهلاربني من احلكم النصراين أبخبس
األمثان بواسطة املرابني اليهود ،لدرجة أن اجلنود سخطوا وقالوا :حنن مل أنت إىل هنا
حلماية املضاربني ،وأبسلوب السرقة هذا أتسست املزارع األوروبية ابلساحل وسهل
املتيجة ،وقد وصف اجلنرال بريتوزان هؤالء الكولون األوروبيني القادمني يف رسالة وجهها
لوزير دفاعه بتاريخ 1831 /3 /25م قال فيها :ال بد من الكف عن االعتماد على
متطوعي ابريس الذين التقطوا من أرصفة العاصمة املنغمسني يف احلقارة والسكر ،لدرجة
صار يطلق عليهم هنا "البدو الفرنسيون" ..إن الفوضى تزداد مبجيء أفاقي أورواب الذين
تقيأهتم إسبانيا وإيطاليا وخباصة مالطة.2
 1املصدر نفسه ،ص.464 :
 2املصدر نفسه ،ص.464 :

322

ويرفض البارون بيشون االستيطان يف «كتابه مدينة اجلزائر حتت االحتالل الفرنسي»
1833م فيقول :إن االستيطان يستأصل اجلزائريني ،فسهل متيجة كل قطعة به هلا
صاحبها ،أن يسكنه الكولون معناه إنفاق عشرات املاليني وختصيص  5000جندي
حلراستهم ،وهذا معناه جلب العار لفرنسا وجعل اجلزائريني يقفون ضد فرنسا ،سواء كانوا
عرابً أو قبائل أو كراغلة .ما يدعيه البعض من إمكانية زراعة حماصيل استوائية خطأ،
فأرض اجلزائر ال تصلح إال للحبوب والزيتون والكروم ،وكاجلنرال بريتوزان يرفض البارون
بيشون استقدام أملان وسويسريني مثل الذين أحضرهم كلوزيل وأنفق عليهم مبالغ ضخمة
من اخلزينة وملّكهم أرضاً بعد أن طرد منها أصحاهبا ،فهو حيدد موقفه ضد األسلوب
املستغل واالستئصايل املبيد للجزائريني الذي يستهدف سرقة أرضهم وطردهم للصحراء،
ويرى أن القبائل اجلزائرية لن تتخلى بسهولة عن أراضيها كما فعلت قبائل العامل اجلديد
أبمريكا.1
ويقول :إن أجنع الوسائل هي إدماج اجلزائريني يف مصاحلهم اخلاصة وتطوير التعليم عندهم
ابللغة العربية.2
ويقول أرمون فيكتور هني مؤسس الشركة الكولونيالية للجزائر :يستحيل إدماج األهايل
ينبغي طردهم للجنوب وإابدهتم ،البد من معاملتهم كالوحوش ورميهم هناك يف رمال
الصحراء.3
لقد أصدر الفرنسيون قوانني ظاملة صادروا هبا أراضي األهايل ،وكل قبيلة هتزم يف املقاومة
جترد من أراضيها اخلصبة وتطرد إما للجبال أو إىل الصحراء وَتلك األرض للمزارعني
الفرنسيني ،وكم من أراض أخذت من أصحاهبا واضطروا إىل أن يعملوا هبا كأجراء لدى
سارقيها.
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لقد اقرتح املارشال كلوزيل على حكومته تشجيع األوروبيني على االستيطان ابجلزائر،
وفتح خط حبري أسبوعي بني مرسيليا واجلزائر ابلبواخر البخارية اليت تقطع املسافة يف أربع
ومخسني ساعة ،ال ابلسفن الشراعية اليت كانت تقطعها يف مخسة أيم وأحياانً أكثر.
وقام القناصلة الفرنسيون ابلعواصم األوروبية بنشر إعالانت حتث الشباب األورويب على
اهلجرة إىل فردوس اجلزائر وكانوا يشبهوهنا أبمريكا ،وتوجه املئات منهم إىل مرسيليا
فاجلزائر حبيث وصل عددهم يف الستة أشهر األوىل لالحتالل ثالثة اآلف مهاجر إسبان
وإيطاليني ومالطيني ،كما أفرغت احلكومة الفرنسية إصالحيات األحداث من نزالئها
وأرسلتهم إىل اجلزائر حبيث بلغت الدفعة األوىل  4500نزيل.
ولقد فتح املارشال كلوزيل سياسة االستيطان عندما أحضر أحد وكالء اهلجرة مخسمائة
أملاين وسويسري تعاقد معهم على تشغيلهم يف أمريكا ،لكن ما إن أوصلهم اجلزائر حىت
ختلى عنهم فالتقطهم كلوزيل وأمر اجليش بنصب خيام هلم خارج مدينة اجلزائر ووزع
عليهم أرضاً كانت أوقافاً إسالمية.1
 5جلنة برملانية فرنسية للتحقيق يف اجلزائر:

أرسل الربملان الفرنسي جلنة للتحقيق يف اجلزائر قضت فيها شهري سبتمرب أيلول /
أكتوبر تشرين أول 1833م ،ومما ورد يف تقريرها :أرسلنا إىل العقوبة أانساً على أساس
قصر من ممتلكاهتم ،قتلنا انساً حاملني ألذون مرور وعلى
جمرد شك .قمنا بتجريد ورثة ّ
أساس جمرد شكوك ذحبنا مجاعات كاملة اكتشف بعدها أهنم أبريء ،قدمنا للمحاكمة
أشخاصاً اشتهروا أبهنم مقدسون وأولياء موقرون ال لشيء إال ألهنم وقفوا يدافعون
بشجاعة عن مواطنيهم ووجد قضاة إلدانتهم ورجال متمدنون إلعدامهم ،وتسببنا يف
فوضى عارمة بني قبائل بسبب كرمها عندما قبلت طلب هاربني من جيشنا ابللجوء

إليها ،حولنا املساجد إىل كنائس ،واحتللنا منازل دون أي تعويض ،صادران أمالك
 1املصدر نفسه ،ص.474 :
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األوقاف أي أمالك منشآت دينية ،دمران املقابر واحتقران بذلك أكثر شيء مقدس لدى
الشعوب ،لقد ُهنِب العرب وأُِذلوا وانقض املرابون على اجلزائر كفريسة سهلة للنهب
فكونوا ثروات ضخمة متجاوزين أبسط مبادئ الشرف ،وابختصار لقد أغرقنا يف الرببرية
هؤالء الربابرة الذين جئنا لتمدينهم ،مث نشكو من أننا فشلنا معهم.1

 6أحكام السيطرة على مدينة اجلزائر:

وأمام قوة املقاومة اجلزائرية وفشل حماوالت كلوزيل احتالل مدن أخرى رأى االحتفاظ

مبدينة اجلزائر وحوهلا وإدارهتا فرنسياً ،وإجياد أسلوب آخر إلدارة األقاليم األخرى حبكم
حملي يعرتف ابلسيادة الفرنسية العليا ،فقرر إقامة كيانني بوهران وقسنطينة حتت احلماية،
الفرنسية ،يداران مبسلمني ،وعرض كلوزيل على ابي وهران وابي تيطري ابن مصطفى بو
مزراق تعيينهما ابيني حتت احلماية فرفضا وساعد كلوزيل على حتقيق هذه الفكرة ابي
تونس حسني الذي صنف على أنه صديق لفرنسا ،فقد سبق له أن هنأ فرنسا على
احتالهلا للجزائر ومسح للجيش الفرنسي ابلتزود مبا حيتاجه من تونس.2
 7حكام تونس يدعمون االحتال:
أرسل كلوزيل وفداً لباي تونس حسني ابشا حيمل اتفاقية تنص على تعيني سيدي
مصطفى شقيق ابي تونس ابيً على قسنطينة حتت احلماية الفرنسية ووافق ابي تونس
على االتفاقية ووقع عليها حامل أختامه يوم 1830 /8 /18م وتنص االتفاقية على :أن
يطبق الباي مصطفى كل ما يرمسه له القائد العام الفرنسي ابجلزائر كما لو أن هو الذي
عينه ويعمل لصاحل فرنسا أوالً ولصاحل اإلقليم اثنياً وأن يقوم جبمع الضرائب من السكان
على أن يدفع منها نسبة للدولة الفرنسية ،ويف 1831 /2 /6م وقع كلوزيل اتفاقية أخرى
تنص على تعيني أمحد أحد أقارب ابي تونس يف منصب ابي وهران ،لكن عندما أرسل
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كلوزيل ،االتفاقية األوىل إىل ابريس عارضها وزير اخلارجية حبجة أهنا تعطي حقوقاً يف
قسنطينة لباي تونس ،واعترب كلوزيل قد جتاوز صالحياته بتوقيعه على هذه االتفاقية اليت
تعترب من صالحيات وزارة اخلارجية وشكا للملك الذي أصدر قراراً يوم /1 /29
1831م إبلغاء هذه االتفاقية ونشر هذا القرار قبل أن يعلم به كلوزيل ولعب اليهود دوراً
كبرياً يف عقد هذه االتفاقيات مما جعل ش.أ .جوليان يقول :إن اليهود املشهورون
مبكرهم برهنوا على أهنم ضروريون كوسطاء وخمربو أجهزة خمابرات ..إن تقريب اليهود
ورفع مستواهم من طرف الفرنسيني بدت للجزائريني على أهنا فضيحة اجتماعية.1
ويف هذه االثناء وصلت إىل وهران يوم  11فرباير شباط 1831م سفينة تونسية حتمل
بضع مئات من اجلنود التونسيني بقيادة خري الدين آغا وكيل الباي املتوقع وفقاً التفاقية
كلوزيل ،وقام إبقناع األتراك بضرورة أتييده حىت يعيد احلكم الرتكي للبالد ،واخندع هؤالء
أبقواله وانضم بعضهم إليه لكن الشعب اثر عليه وعليهم وقتلوا الكثري من أتباعه وهرب
أتراك تلمسان من انتقام الشعب واعتصموا بقلعة املشوار فاضطر خري الدين آغا إىل
طلب سفينة تعيده مع جنده إىل تونس ،وعادت األمور إىل الصفاء بني الشعب

واألتراك .وإزاء تصرفات كلوزيل الفردية قررت احلكومة الفرنسية إعادته إىل فرنسا وتعيني
خلف له وهو اجلنرال بريتوزان.2
 8ثورة سيدي السعدي وابن أب مزراق وابن زعموم:
اثر ابن أيب مزراق عندما علم بنفي كلوزيل لوالده مصطفى بو مزراق إىل اإلسكندرية وقد
سبق هلذا أن سلم نفسه لكوزيل فأمنه ،لكنه نكث العهد واعتقله ،مث نفاه ،اثر ابن أيب
مزراق فجمع اجلموع وَتكن من طرد الفرنسيني وعاملهم اخلائن مصطفى بن عمر من
مدية ،فتوجه بريتوزان على رأس جيش كبري إىل مدينة مدية فوصلها يف /6 /29
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1831م وانسحب املقاومون من املدينة حنو اجلنوب وطاردوهم ،ودمر يف طريقه حقول
احلبوب الناضجة وقطع االشجار املثمرة ،لكن املقاومني قاموا هبجوم مضاد ودفعوا جيش
العدو خارج مدية ،وأمام ضرابت املقاومني اضطر بريتوزان إىل العودة إىل اجلزائر وأخذ
معه عميله ابن عمر ،وصل اجلزائر مهزوماً يوم  7 /5والحق ابن أيب مزراق الفرنسيني
وانضم له ابن زعموم الذي اكتسح احلراش ودمر املزرعة الكولونيالية النموذجية واملزارع
اليت أسسها كلوزيل ،وقتل من قتل من الكولون وهرب من هرب داخل أسوار مدينة
اجلزائر اليت وصل املقاومون حىت أبواهبا ،واستمر ابن أيب مزراق مسيطر على والية
التيطري إىل أن جاء األمري عبد القادر فانضم لدولته.
وعاد يف هذه األيم احلاج سيدي السعدي إىل الظهور يف جبال زواوة ودعا القبائل إىل
اجلهاد ،وكان اجلنرال بريتوزان بعد طرد الفرنسيني من املدية قد مجع عدداً من أعيان
العرب والرببر وطلب منهم ترشيح من يصلح منهم للوالية على العرب والرببر يف داخل
البالد بعد أتكده من استحالة السيطرة على الداخل مباشرة ،فرشحوا له حميي الدين بن
السيد علي مبارك من زاوية القلعية ،فعيّنه آغا العرب ،وقبل بشرط واضح قاله للجنرال:

أقبل بشرط أن يبقى العرب يف أماكنهم ويبقى الفرنسيون يف أماكنهم .أي ميد الفرنسيون
احتالهلم وأن يبقوا يف مدينة اجلزائر وما جاورها وخرج حميي الدين إىل نواحي القليعة
أرسل رسله للقبائل يدعوها للطاعة ،ومل يطل وضعه فقد خرج عليه احلاج سيدي
السعدي وحاصره مع جيشه العميل فوجد اآلغا نفسه مضطراً للرضوخ له وضم جيشه
جليش الثوار وخباصة بعد إابدة الفرنسيني لقبيلة العوفية يف ربيع 1832م وتقدم السعدي
حنو مدينة اجلزائر وراح يقتل الكتائب الفرنسية املتواجدة حوهلا مع الكولون ،وخرج
اجلنرال بريتوزان من املدينة والتحم مع الثوار فاهنزم الفرنسيون وهربوا حنو مدينة اجلزائر
واجملاهدون وراءهم يقتلون وأيسرون ويغنمون ودخلوها وأغلقوا أسوارها ،ووصل سيدي
السعدي حىت ابب عزون ووقف أمامه متحديً وهو مغلق ،وعاد اجملاهدون إىل مواقعهم
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غامنني منتصرين ،وكانت تنقصهم الوسائل العصرية للجيوش لتطوير هذا النصر وحتويله
إىل اقتحام العاصمة وتطهريها من احملتل.
واستطاع إبراهيم بك احتالل قصبة عنابة وقام بقتل سائر الضباط واجلنود الفرنسيني،
وهكذا أضاف اجملاهدون هزمية فرنسية بعنابة إىل اهلزمية اليت أحلقوها هبم يف مدية واثر
الرأي العام الفرنسي على هذه اهلزائم املتالحقة.1
وأمام تعثر األمور قررت احلكومة الفرنسية يف هناية 1831م إعفاء اجلنرال بريتوزان وتعيني
الدوق دي روفيجو خلفاً له ،وأصيب بريتوزان بذهول واعترب عملية إعفائه إهانة له،
واحتج ضد ما مساه تدنيساً لشرفه ورفض أي قيادة تسند له.
حضر الدوق دي روفيجو ومعه جيش قوي ،وأول ما قام به بناء سلسلة من التحصينات
الصغرية على طول ساحل منطقة اجلزائر تبدأ من بوانت بيسكال حىت احلراش ،مروراً
مبرتفعات احلامة مث القبة وبري خادم وبوزربعة فدايل ابراهيم ،ومدت طريق وربطت بني
هذه النقاط ،كما فتحت طرق أخرى داخل هذه الدائرة واخرتقت هذه الطرق املقابر
وعوملت القبور ابحتقار وامتهان غريبني ،فقد روى الضابط بيلسية دي ربينو :شقت
املقابر وحفرت القبور وشاهدان مشردين يلعبون ابزدراء برؤوس املوتى البشرية وعندما
سطر املهندسون الطريق وسط املقربة عملت املعاول والفؤوس عملها فتفتح القرب وتقسمه
نصفني وتقسم معه اهليكل العظمي البشري فتنتشر عظامه اليت جتمع وتستعمل كحصى
يف ردم حفر الطريق ،وتبقى بعض العظام ابرزة للعيان على جانيب الطريق ،2ومشل هذا
التدنيس مقابر الدايت والوجهاء الكائنة بني ابب عزون وبرج ابب عزون ،لقد أضيف
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هذا العدوان على املقابر إىل العدوان على املساجد جعل أحد الوجهاء يصرح للضابط
بيشون :عن قريب سوف ال نعرف أين سنعيش وال أين سنموت.
وشاع بني الناس أن عظام موتى هذه املقابر شحنت لفرنسا الستعماهلا يف صناعة
السكر ،فقد ذكر ش :أ :جوليان :أن طبيباً فرنسياً مبرسليا صرح أنه شاهد على الباخرة
"جوزفني" يف مارس 1833م وجود شحنة آتية من اجلزائر تتكون من عظام بشرية
ويفصل الدكتور
مجاجم وفكاك وعظام فخذ وعظام زند وغريها ،وكلها عظام بشريةّ ،

سيجو ما شاهد فيقول :والعظام تبدو كأهنا أخرجت للتو من الرتاب وأن آاثره ابدية
عليها.
ويؤكد العامل بري بروجر على استعمال العظام يف الصناعة ،وشاع أن هذه العظام
املستخرجة من املقابر اجلزائرية تستعمل يف صناعة السكر األبيض وهذا هو الذي جعل
األمري عبد القادر يصدر قراراً سنة 1838م حيرم فيه السكر األبيض.
أصدر الدوق دي روفيجو أمراً يوم 1831 /12 /17م إبخالء جامع كتشاوة وحتويله
إىل كنيسة مركزية ،وهاجم اجليش  4000من السكان كانوا معتصمني به احتجاجاً على
هذا القرار رافضني تسليمه وأخرجهم اجلنود ابلقوة ،ومات ابملسجد عدد من املعتصمني
وكانت جمموعة من املشائخ الضعيفي النفوس قد وافقوا على هذا القرار ومنهم عبد القادر
بو دربة الذي وعد بوسام الشرف ،وهذا القرار خيالف املعاهدة اليت وقع عليها اجلنرال
بورمون يوم احتالل اجلزائر ووضعت الصلبان على اجلامع ودشن هذا اجلامع كنيسة يف
يناير سنة 1832م وأرسل البااب غريغوار السادس عشر مباركته ،ويف أفريل نيسان
1832م أابد اجليش الفرنسي قبيلة عوفية ابحلراش بنسائها ورجاهلا وأطفاهلا ،وعاد اجلنود
لثكناهتم وهم حيملون على سيوفهم رؤوس شيوخ القبيلة ،وبيعت ابألسواق عقود وأقراط
وأسورة وعليها دم ضحايها ،كانت األقراط معروضة وقطع من شحمات آذان صاحباهتا
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الزالت الصقة هبا ،دفعت هذه الفظائع شيخ الزاوية سيدي السعدي إىل إعالن اجلهاد
يف اجتماع مجاهريي عقده يف "سوق علي" قرب بوفاريك وأسندت قيادة اجلهاد البن
زعموم وانضم إليهما الباشا حمي الدين.
وفجأة سقط الدوق دي روفيجو مريضاً ونقل لباريس فمات بعد أشهر بسرطان الفم،
ويعلق الشعب اجلزائري على ذلك أبنه انتقام من هللا على فظائعه ،وكان ال ّداي حسني
قد استقر يف جلهورن إبيطاليا ومن هناك راح يتصل ابجلزائريني ويشرتي السالح ويرسله
للجزائر ،كان يعد العدة لثورة مسلحة يقودها هو ،لكن روفيجو الذي عمل وزير شرطة
يف عهد انبليون َتكن من كشف اتصاالته األمر الذي جعله يصرف النظر كلياً عن
دعمه للمقاومة وينتقل إىل اإلسكندرية سنة 1833م حيث بقي هبا إىل أن تويف سنة
1838م.
احتلت القوات الفرنسية عنابة للمرة الثالثة يف عهد دي روفيجو لكنها مل حتاول احتالل
قسنطينة ملناعتها ،وحاول دي روفيجو الدخول مع أمحد ابي يف مفاوضات وعرض عليه
تعيينه ابيً مستقالً بقسنطينة مع ربط عالقة فرنسا بوضع شبيه ابلوضع الذي عرض على
بكوات تونس ،لكن أمحد ابي رفض العرض ،وأصر على مقاومة االحتالل الفرنسي
وأعلن نفسه ابشا اجلزائر ،واعرتف به سلطان الدولة العثمانية ،وعندما فشل دي
روفيجو مع أمحد ابي بث جواسيسه مبنطقة قسنطينة وحاول إقناع بعض شيوخ القبائل

على التمرد عليه مقدماً هلم سائر اإلغراءات ،وسقط الشيخ فرحات شيخ بسكرة يف
إغراء الدوق وأرسل وفداً للدوق يعلن والءه فحمله هداي مثينة للشيخ فرحات وعادوا إىل
البسكرة ابهلداي ،لكن اجملاهدين ترصدوا هلم يف متيجة وجردوهم من اهلداي ،وعاد الوفد
للدوق فأرسل جيشاً ملعاقبة اجملاهدين ،فتحرك سيدي السعدي وشنها حرابً على الدوق
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وجيشه ،حرب كر وفر متجنباً املواجهة ،وكانت هناية دي روفيجو العودة إىل فرنسا
مريضاً كما سبق أن بيّنا.
وبضغط من الثائر سيدي السعدي انسحب حميي الدين ابن السيد علي مبارك الذي
عاد الفرنسيون وعينوه آغا العرب يف القليعة حيكم القبائل ابمسهم ،وانسحب إىل جبال
مناد ،وبقي هبا إىل أن ظهر األمري عبد القادر فانضم له ،وأحس احلاج سيدي السعدي
بتقدم سنه وعلم مببايعة األمري فانتقل ملعسكره بعد أن أمر اتباعه ابتباع األمري ،وبقي
متعبداً يف املعسكر إىل أن وافته املنية.1
 9أصوات فرنسية ضد االحتال:

وأمام اخلسائر اليت تكبدهتا اخلزينة الفرنسية من جراء مقاومة الشعب اجلزائري لالحتالل

ارتفعت أصوات فرنسية ضد االستعمار ،وهاجم عدد من النواب يف جلسة مناقشة
امليزانية املصروفات االستثنائية لالحتالل وطلبوا من احلكومة يف هذه السنة اإلسراع يف
حترير فرنسا من عبء اجلزائر الذي لن تقوى على حتمله فرتة طويلة ،ووقف وزير احلربية
املارشال سول وامجاً أمام هذا النقاش لكن الشاعر المارتني أنقذه وهب لنجدته فصاح:

إن للسياسة وللشرف الوطين وزانً مثل وزن الذهب ،وإخالء مدينة اجلزائر سيبقى لطخة
يف اتريخ فرنسا ،ويف اتريخ هذا اجمللس .فحىت الشعراء حتول بعضهم إىل مردة وشياطني
لالستعمار.
ويف يوم 1834 /7 /22م صدر أمر ملكي بتحويل اجلزائر من منطقة ختضع لالحتالل
العسكري لقوات فرنسية إىل احدى املمتلكات الفرنسية وأن يتوالها حاكم عام
للممتلكات الفرنسية يف مشال أفريقيا ويف 1834 /8 /19م صدر أمر ملكي يقضي
بتنظيم القضاء يف اجلزائر.2
 1املصدر نفسه ،ص.475 :
 2املصدر نفسه ،ص.475 :
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 10ظهور الشريف حميي الدين اِلسين:

استمرت املقاومة وبقي االحتالل حمصوراً يف مدن اجلزائر ووهران وعنابة ،وحاول
الفرنسيون تعيني شيوخ قبائل على األقاليم الداخلية حيكمون حكماً حملياً مع تسليمهم
ابلسيادة الفرنسية ،فلم جيدوا من يتعاون معهم ،وبقيت املقاومة مشتتة حملية إىل أن ظهر
األمري عبد القادر فحول هذه املقاومة من حملية إىل وطنية.
وبدأ هذه امللحمة العظيمة والد األمري عبد القادر الشريف اهلامشي حميي الدين شيخ
الطريقة القادرية ،وينسب إىل بين هاشم أرومة الرسول صلى هللا ليه وسلم.1

كان حميي الدين بن مصطفى احلسين ذا مكانة ووقار وهيبة مميزة وكلمة مسموعة بني
القبائل ،حىت إن الوالة العثمانيني كانوا حيسبون له حساابً ،وحيرتمون نفوذه بني القبائل
وخيشونه ،فازدادت خربات سيدي حميي الدين القتالية وابلدعوة إىل اجلهاد وتنظيم
صفوف املقاومة خالل سنتني من االحتالل ولكن بشكل غري منظم ،ويف أواخر شهر
أير من عام 1832م عقد اجتماعاً يف مزرعة القيطنة اليت ورثها عن اجداده األدارسة
دعا إليها مجيع رؤساء القبائل اجملاورة واملدن احملتلة ووقف خطيباً قائالً :بسم هللا الرمحن
الرحيم قال تعاىل  ":وأ ِ
َع ُّدوا َهلُم ما استَطَعتُم ِّمن قُوة" (األنفال ،آية  .)60 :ودعاهم إىل
َ

اجلهاد فساعدوه على تدريب وتنظيم قوة جهادية ،وتال عليهم اآليت القرآنية اليت حتث
على مقاومة الشر والظلم وقتال املعتدين من هذه اآليت قوله تعاىل َ ":وقَاتِلُوا ِيف َسبِ ِيل
ِ
اللِ ال ِذين يُ َقاتِلُونَ ُكم والَ تَعتَ ُدوا إِن ّ ِ ِ
ين" (البقرة ،آية .)190 :
اللَ الَ ُحي ّ
َ
ب ال ُمعتَد َ
ّ َ
وقال سبحانه  ":إِن الل ُِحي ُّ ِ
ِِ
ِ
صفا" (الصف ،آية .)4 :
ين يُ َقاتلُو َن ِيف َسبِيله َ
َ
ب الذ َ
وكان يرتل هذه اآليت بصوت أدخل اخلشوع على القلوب الثائرة ،وعندما مت تدريب
تلك القوة على استعمال السالح ورمي السهام كلّف أحد اجملاهدين وهو السيد عبد
 1املصدر نفسه ،ص.475 :
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القادر بن زين ابستكشاف مراكز احملتلني بوهران فتسلل متخفياً يف جوف الليل ،وملا
قرب من املدينة شاهد قوات العدو معسكرة يف ساحة املدينة يف مكان يسمى خنق
النطاح فرجع هبذا اخلرب إىل سيدي حميي الدين وبعد وضع خطة اهلجوم اندى ابجلهاد
فاجتمع حوله يف مزرعة القيطنة الرجال واستقبلهم بصيحة مدوية "هللا أكرب" وأسرع الناس
إىل املقاومة فتقدمهم إىل وادي سيك وخيم يف املرتفعات املطلة على معسكرات العدو،
وانتظر حىت غطى ظالم الليل تلك املناطق فأمر إبشعال النريان أبعايل التالل ،وقبل بزوغ
الفجر انقض الفرسان على القوات املتمركزة يف الساحة من أربع جهات ودارت معركة
دامية بني الفريقني ابلبنادق والسهام مث التحموا ابلسالح األبيض وكان األمري عبد القادر
على منت جواده األشقر يصول وجيول بني الصفوف وحيرض اجملاهدين على الثبات
والصرب بقوله "دافعوا عن كرامتكم ودينكم أيها اجملاهدون" فبادره أحد جنود العدو برمية
من رحمه حتت إبطه األيسر ،فالتفت إليه وهوى بسيفه على اجلندي املعتدي فق ّده
نصفني ،وجاء آخر فرماه حبربة فأصابت جواده جبرح وعدد من الطعنات فسقط احلصان
فقفز على غريه بسرعة الربق واتبع املعركة ،وانتصف النهار واملعركة على أشدها وانتهت
هبزمية املعتدين فانسحب من بقي منهم حياً اتركني قتالهم يف ساحة املدينة فتبعهم
الفرسان اجملاهدون حىت أجهزوا عليهم قبل وصول النجدة إليهم.1
وقد سجل األمري عبد القادر هذه املعركة يف قصيدة طويلة من  44بيتاً منها:
أمل تر يف خنق النطاح نطاحنا
غداة التقينا كم شجاع له لوى
وكم هامة ذاك النهار قددهتا
حبد حسامي والقنا طعنة شوى
وأشقر حتيت كلمته رماحهم
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،بديعة احلسين اجلزائري ،ص.19 :
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مثان ومل يشك اجلوى بل وما التوى
بيوم قضى حنبا أخي فارتقى إىل
جنان له فيها نيب الرضا أوى
فما ارتد من وقع السهام عنانه
إىل أن أاته الفوز راغم من عوى
ويوم قضى حتيت جواد برمية
ويب أحدقوا لوال أولو البأس والقوى
وملا بدا قرين بيمناه حربة
وك ّفي هبا انر هبا الكبش قد شوى

فأيقن أين قابض الروح فانكفا
يويل فوافاه حسامي مذ هوى
شددت عليه شدة هامشية
وقد وردوا ورد املناي على الغوى1

وعاد الشيخ حميي الدين مع ابنه الفارس بعد أن حقق هذا االنتصار يف أول معركة
خيوضها ضد العدو .عاد إىل وادي سيق حيث أقام هناك أيماً اتصل فيها بشيوخ قبائل
الناحية ،مث توجه إىل القيطنة ،بعد أن أذن للمجاهدين ابلعودة إىل عشائرهم وانتظار
أوامره مرة اثنية.
وبعد أيم دارت معركة خندق النطاح الثانية ،فبعد أن اسرتاح الشيخ حميي الدين أرسل
للمجاهدين فتجمعوا من كل صوب وتوجه هبم إىل وهران ،وما أنتقدم مسافة حىت شعر
بوعكة صحية فعاد إىل بيته وسلم قيادة اجليش البنه عبد القادر وانتقل األمري إىل وادي
سبق ،وانتظر هناك إىل أن التحق به فرسان القبائل مث توجه إىل عني الكرمة القريبة من
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.477 :

334

وهران ،وعلم اجلنرال بويه بتحرك اجليش املسلم فخرج من املدينة على رأس جيش عززه
بفرق حضرت من فرنسا حديثاً ،وعسكر يف خنق النطاح ،وكأنه صمم على االنتقام

هلزمية جيوشه يف املكان نفسه قبل أيم ،قسم اجلنرال جيشه إىل ثالث فرق اثنتان للقتال
وواحدة تركت احتياطياً وعسكر األمري يف مواجهة العدو ،وقسم قواته إىل مخس وحدات
وحداتن تقاتالن ووحداتن للدفاع ،ووحدة من الفرسان اخلفاف كلفت بتطويق العدو من
اخللف ودارت املعركة ،وهزم فيها جيش اجلنرال فانسحب حنو اسوار املدينة ،وما كاد
يتقدم حىت فاجأته وحدة التطويق وألتحمت بقواته وقتلت العديد منهم ،ومل ينج سوى
اجلنرال مع عدد قليل من ضباطه وجنده ،وقتل مائة جماهد يف هذه املعركة منهم الفارس
ذو اخلامس عشرة سنة أمحد ابن أخ األمري ،حممد السعيد وقد كان فارساً شجاعاً،
شاهده األمري وفرسه يسقط ميتاً فهجم األمري مع ثلة من فرسانه على املكان وراحوا
حييطون به ،وتقدم من الفارس الشاب ومحله على جواده وسط ذهول جنود العدو وعاد
األمري منتصراً إىل ولده الذي أمر اجملاهدين ابلتوجه ألسرهم وانتظار النداء القادم وأدرك
اجلنرال بويه قوة خصمه ومهارته فاستنجد ابلقيادة العامة مبدينة اجلزائر اليت أرسلت له

تعزيزات هام ة ،فقرر خوض معركة اثلثة ويف نيته هزم املسلمني هذه املرة وضرب معسكره
يف برج رأس العني غريب املدينة ،ونقلت عيون املسلمني تفاصيل حتركات العدو للشيخ
حمي الدين ،فأمر جبمع اجلموع ،وخرج من حاضرته القبطينة وتوجه إىل وادي سيق،
فعسكر هناك إىل أن جتمعت مجوع اجملاهدين ،فعقد قيادهتم لألمري عبد القادر ،وتقدم
اجليش املسلم إىل أن أطل على معسكر العدو ،وابت على مشارف وهران وجنوده
يهللون ويكربون ويهزجون أبانشيد اجلهاد اليت اهتزت هلا قلوب األعداء ،عبأ األمري
جيشه إىل وحدات كل قبيلة هلا مقاتلوها وعلى رأسهم اختار ابناً من أبنائها.

ومع طلوع النهار بدأت املعركة فاستعمل العدو مدفعيته فقذف بقنابلها اجملاهدين الذين
كانوا متحصنني وراء تالل وخنادق وكان األمري يقاتل وينتقل كالربق بني املقاتلني حيثهم
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ويوجههم ،وقتل يف هذا اليوم أيضاً فرسه فركب فرساً آخر واستمر يقاتل إىل أن سقط
الليل فتوقف القتال ،وعندما شعر اجلنرال بويه بقوة املسلمني استغل سقوط الليل وانسل
مع جنده إىل ما وراء أسوار املدينة ويف الصباح أصدر األمري أوامره ابلعودة إىل حاضرته.
واستمر الشيخ حميي الدين مع ابنه عبد القادر خيوضون سلسلة من املعارك من شهر اير
مايو وحىت شهر تشرين الثاين نوفرب وعند ذلك أتكد للناس من قدرة الشيخ على مجع
الصفوف وتوجيه اجلهاد ضد العدو ،1وتوجهت وفود من مناطق اجلزائر إىل حميي الدين
وقرر هؤالء الزعماء ابالمجاع انتخاب سيدي حميي
بعد أن اجتمعت يف سهل غريس ّ
الدين حلكم البالد وقيادة كفاحها وانطلقوا جمتمعني إىل مزرعته يف القيطنة ،حيث كان قد
وصلها لزيرة قصرية ،وما زال منتصباً على صهوة جواده بربنسة األبيض وقامته املهيبة
وسيفه على ميينه ،هادائً حمتفظاً بتلك النظرة اليت عرف هبا ،واليت ال تُرى إال يف أعني
كبار القادة اجملاهدين تلك النظرة اليت تنحين هلا اجلباه وختفق هلا القلوب احرتاماً ورهبة
وحمبة ،فنزل من على جواده ورحب ابلقادمني ،مث دعاهم إىل قاعة واسعة مفروشة
ابلسجاد العجمي واملقاعد األنيقة داخل منزله الريفي الذي شيد من احلجر يعلو سقفه
القرميد األمحر ،يتقدمهم العلماء وكبار السن وامتألت القاعة ومل يفاجأ هذا الشيخ الوقور
بقدوم هؤالء القوم ،وظنهم جاؤوا للتشاور وتبادل اآلراء ،ولكن عندما وقف أحد الزعماء
قائالً :لقد ادهلم اخلطب وعمت الفوضى يف البالد والعدو دخل املساجد ،وأحرقت

الكتب وهدم الدور على أصحاهبا ،والبد للبالد من سلطان له سلطة شرعية ،وقد
اخرتانك لتحمل هذه املسؤولية ،شكر السيد حميي الدين اجلميع قائالً :أشكر ثقتكم
ولكن أعتذر عن قبول هذا املنصب ،فأان اآلن أقوم بواجيب الديين والوطين جماهداً يف
سبيل هللا ،كأي واحد منكم فوقف زعيم آخر وأخذ حياوره قائالً :إن هذا املنصب يزيدك

قوة وهذا املنصب من مسات اجلهاد جلمع الكلمة وإدارة شؤون العباد ،وحنن هنا مجيعاً
 1املصدر نفسه ،ص.479 ، 478 :
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جئنا لنشد على يدك الطاهرة مبايعني على الطاعة واجلهاد ،فال ختذلنا فالبالد كما ترى
حباجة إىل رأس كحاجة البخارة إىل قبطان.
وألتفت السيد حميي الدين إىل اجلميع خماطباً وقال :إن كان رأيكم وثقتكم بولدي عبد
القادر كرأيكم يب فأان متنازل له عن هذه البيعة ،فتشاوروا فيما بينكم وإذا عقدمت العزم
فموعدان يف سهل غريس حتت شجرة الدردارة صباح االثنني يوم الثالث من شهر رجب
1248ه 1832 /م ،1وهذا ما مت وجاء الناس من كل حدب وصوب ملبايعة األمري
عبد القادر.
 11األسباب اليت سامهت يف التفاف الناس حول حميي الدين:

كان حملي ي الدين مكانه يف قومه لوفور فضله وحسن خلقه وسعة علمه وشدة تدينه ،كما
أن للنسب الشريف ولزعامته للطريقة القادرية أثر يف التفاف الناس حوله.
أ فبالنسبة للنسب :فقد هاجر أحد أجداده إىل املغرب األقصى وهو ادريس ابن عبد
هللا بن احلسن املثىن ابن احلسن السبط لن علي وفاطمة بنت حممد صلى هللا عليه وسلم،

فلما وصل التفت حوله القبائل وابيعوه أماماً عليهم وبعد يف هناية القرن الثامن بويع ولده
إدريس األصغر ومن بعده أوالده وأحفاده ودامت دولة األدارسة يف املغرب واألندلس
حىت النصف الثاين من القرن الثاين عشر رغ م أن دولة األدارسة زالت منذ زمن إال أن
األسرة اإلدريسية ولشرف نسبهم إىل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ،بقي عزها
واحرتامها ،واجالهلا دائماً حمفوظاً عند املغاربة عموماً وبعد أن ختلت الدولة العثمانية
بسبب ضعفها على اإلشراف السياسي على شؤون البالد ،وختلى املغرب عن مساعدة
اجلزائر ،مل يبق أهلها مكتويف األيدي أمام احملتل الفرنسي ،فالتفت القبائل حول السيد
حميي الدين بن مصطفى بن حممد بن املختار احلسني اهلامشي القرشي ففضالً عن أن

 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.23 :
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أسرته من األشراف األدارسة ابملغرب األوسط أي اجلزائر ،فقد كانت له منزلته الرفيعة
ومكانته العظيمة يف نفوس األهايل.1
ب الطريقة القادرية:

كان التصوف واالنتساب إىل الطرق الصوفية صفات ذلك العصر ،والسيد حميي الدين
الذي عاش بني عامي 1776م إىل 1833م كان منتمياً إىل الطريقة القادرية وممثليها يف
املغرب األوسط ومل يكن هلذا االنتماء مزية يف ذلك العصر ألن معظم الناس والعلماء

خاصة يف مصر واملغرب العريب كانوا ينتمون إىل الطرق الصوفية اليت كانت منتشرة آنذاك
وذات أتباع ُكثُر كالطريقة الشاذلية والدرقاوية والطيبية والزينية واخللوتية والناصرية
والرمحانية وغريها وكان الذين التفوا حول السيد حميي الدين وساروا معه على درب اجلهاد
ونصرة اإلسالم ومجع الكلمة وتوحيد اجلزائريني حتت راية املقاومة واجلهاد من خمتلف
الطرق وألوان الطيف الشعيب ،2والطريقة القادرية تنسب إىل الشيخ عبد القادر بن أيب
صاحل بن أيب عبد هللا بن حيىي الزاهد بن حممد بن داوود بن موسى بن عبد هللا بن موسى
بن احلسن املثىن بن احلسن بن علي بن أيب طالب ،3وتكاد جتمع كتب السري والرتاجم
على أن كنيته :أبو حممد ونسبته اجليالين وأما األلقاب اليت أطلقت عليه فكثرية منها
اإلمام وإمام احلنابلة وشيخهم يف عصره نقله عنه ابن رجب ومنها لقب شيخ اإلسالم
أطلقه عليه الذهيب.4
ولد الشيخ عبد القادر يف بلدة جيالن وراء طربستان وذلك سنة إحدى وسبعني
وأربعمائة للهجرة وقيل إنه ولد سنة سبعني وأربعمائة هجرية.5

 1حوار مع األمري عبد القادر د .عبد الكرمي منصور ،ص.72 :
 2املصدر نفسه ،ص.73 :
 3الشيخ عبد القادر د .سعيد القحطاين ،ص.28 :
 4سري أعالم النبالء ()439 / 20
 5املصدر نفسه (.)439 / 20
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ويكفي يف معرفة الشيخ عبد القادر اجليالين العلمية ثناء شيخ اإلسالم ابن تيمية عليه،
فقد شهد ابن تيمية للشيخ عبد القادر أبنه من الشيوخ الكبار ،1مث شهد له أنه من
أعظم مشايخ زمانه يف األمر ابلتمسك ابلشريعة الغراء ،فيقول :والشيخ عبد القادر وحنوه
من أعظم مشايخ زماهنم أمراً ابلتزام الشرع واألمر والنهي وتقدميه على الذوق ومن أعظم
املشايخ أمراً برتك اهلوى واإلرادة النفسية.2
وقال القاضي أبو عبد هللا املقدسي قال :مسعت شيخاً موفق الدين ابن قدامة يقول:
دخلنا بغداد سنة 561ه فإذا الشيخ اإلمام حميي الدين عبد القادر ممن مثله انتهت إليه
الرائسة هبا علماً وعمالً وحاالً وإفتاءً وكان يكفي طالب العلم عن قصده غريه من كثر ما
اجتمع فيه من العلوم والصرب على املشتغلني وسعة الصدر وكان ملء العني ومجع هللا فيه
أوصافاً مجيلة وأحواالً عزيزة ،وما رأيت بعده مثله وكل الصيد يف جوف الفراء.3
وقال ابن اجلوزي عنه :تكلم على الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت ابلزهد وكان له
مست وصمت وكان جيلس عند سور بغداد مستنداً إىل الرابط ويتوب عنده يف اجمللس
خلق كثري.4
منهج الشيخ عبد القادر يف توضيح العقيدة:

ّبني رمحه هللا عقيدته بوضوح كثرياً ما يردد يف جمالس وعظه وحلقات دروسه عبارة:
اعتقادان اعتقاد السلف الصاحل والصحابة ،5ومن خالل دراسة مؤلفات الشيخ عبد

 1اإلمام عبد القادر اجليالين للصاليب ،ص.10 :
 2املصدر نفسه ،ص.10 :
 3الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب (.)294 / 1
 4اإلمام عبد القادر اجليالين للصاليب ،ص.17 :
 5سري أعالم النبالء (.)442 / 20
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القادر اجليالين يالحظ الباحث أن له منهجاً واضح املعامل يف إيضاح القضاي اليت يعاجلها
خصوصاً قضاي العقيدة وميكن تلخيصه:
تعريفه لإلميان:

ونعتقد أن اإلميان قول ابللسان ومعرفة ابجلنان وعمل ابالركان يزيد ابلطاعة وينقص
ابلعصيان ويقوى ابلعلم ويضعف ابجلهل وابلتوفيق يقع.1
حرصه على عدم اخلروج عن مدلول اآليت القرآنية واألحاديث النبوية يف إثبات
األمساء والصفات هلل عز وجل :يدل على ذلك قوله وال خنرج عن الكتاب والسنة نقرأ
اآلية واخلرب ونؤمن مبا فيها ونكل الكيفية يف الصفات إىل علم هللا.2
اإلمساك عما مل يرد ذكره يف كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إثبات
أو نفي ،وهذا واضح جلي يف قوله :ونعوذ ابهلل من أن نقول فيه ويف صفاته ما مل خيربان
به هو أو رسوله صلى هللا عليه وسلم.3
شروط قبول العبادة وقد قرر الشيخ عبد القادر اجليالين ضرورة توفر اإلخالص
وبني أن جمرد النطق ابلشهادتني وأداء األعمال اليت تقتضيها ال يكفي
واملتابعة يف العبادة ّ
إال بعد حتقق الشرطني.4
يقول :إذا عملت هذه األعمال يعين اإلتيان ابألوامر وترك النواهي ،ال تقبل منك إال
ابإلخالص فال يقبل قول بال عمل وال عمل بال إخالص وإصابة السنة.
ويقول يف موضوع آخر :ومجيع ما ذكرانه من صيام األشهر واألضحية والعبادات من
الصالة واألذكار وغري ذلك ال يقبل إال بعد التوبة وطهارة القلب وإخالص العمل هلل
تعاىل وترك الريء والسمعة.5
 1الغنية للجيالين (.)62 / 1
 2الشيخ عبد القادر للقحطاين ،ص.72 :
 3اإلمام عبد القادر اجليالين ،ص.19 :
 4املصدر نفسه ،ص.25 :
 5املصدر نفسه ،ص.25 :
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وحذر كثرياً من الريء والعجب وذلك خلطورته على دين العبد ولسهولة وقوع اإلنسان فيه
فقال :ينبغي لكل متعبد عارف أن حيذر من مجيع أحواله من الريء ورؤية اخللق والعُجب

فإن النفس خبيثة وهي منشأ األهواء املضلة والشهوات املردية واللذات احلائلة بني العبد
وبني احلق عز وجل.1
القضاء والقدر:
يقول الشيخ عبد القادر :ينبغي أن يؤمن خبري القدر وشره وحلوه القضاء ومره ،وأن ما
أصابه مل يكن ليخطئه ابحلذر وما أخطأه من األسباب مل يكن ليصيبه ابلطلب وأن مجيع
ما كان من سالف الدهور واألزمان ،وما يكون إىل يوم البعث والنشور بقضاء هللا وقدره
املقدور ،وأنه ال حميص ملخلوق من القدر املقدور الذي خط يف اللوح املسطور.2
أمهية االعتصام ابلكتاب والسنة:

يقول الشيخ عبد القادر :ال فالح لك حىت تتبع الكتاب والسنة ويقول :إذا مل تتبع
الكتاب والسنة وال الشيوخ العارفني هبما فال تفلح أبداً.3
ذم البدع والتحذير منها:

حذر الشيخ عبد القادر من االبتداع يف الدين وأوصى ابالتباع ويقرن ذلك بوصيته
ابلتوحيد وضرورة جمانبة الشرك ،حيث يقول :اتبعوا وال تبتدعوا وأطيعوا وال َترقوا ووحدوا
وال تشركوا.4
وبني أن أساس اخلري يف متابعة النيب صلى هللا عليه وسلم فيقول :أساس اخلري يف متابعة
ّ
النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله وفعله.5
 1الغنية للجيالين (.)67 / 2
 2الغنية (.)65 / 1
 3اإلمام عبد القادر ،ص.41 :
 4املصدر نفسه ،ص.41 :
 5الغنية للجيالين (.)79 / 1
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مفهوم التصوف عند الشيخ عبد القادر:

رسم الشيخ عبد القادر اجليالين منهجاً متكامالً للتصوف جيمع بني العلم الشرعي
املؤسس على كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وبني التطبيق العملي وااللتزام
ابلشرع ،فقد قال :انظر لنفسك نظر رمحة وشفقة واجعل الكتاب والسنة أمامك وانظر
فيها وأعمل هبما وال تغرت ابلقيل والقال واهلوس ،قال تعاىل  ":فَ َكا َن َعاقِبَ تَ ُه َما أَن ُه َما ِيف
ِ
ِ ِ
ِِ
ني" (احلشر ،آية  .)17 :وال ختالفوه فترتكوا العمل
النا ِر َخال َدي ِن ف َيها َو َذل َ
ك َجَزاء الظالم َ

مبا جاء به وال خترتعوا ألنفسكم عمالً وعبادة كما قال هللا عز وجل يف حق قوم ضلوا
ِ
اها َعلَي ِهم" (احلديد ،آية .1)27 :
وها َما َكتَ ب نَ َ
سواء السبيل " َوَرهبَانيةً اب تَ َدعُ َ
وقال :ي قوم انصحوا القرآن ابلعمل به ال ابجملادلة فيه ،االعتقاد كلمات يسرية واألعمال
كثرية عليكم ابإلميان به صدقوا بقلوبكم وأعملوا بقلوبكم وأعملوا جبوارحكم واشتغلوا مبا
ينفعكم وال تلتفتوا إىل عقول انقصة دنية.2
تعريف التصوف:
لق مع اخلَلق .3وقال :هو
قال الشيخ عبد القادر :التصوف هو الصدق احلق وحسن اخلُ ُ
تقوى هللا وطاعته ولزوم ظاهر الشرع وسالمة الصدر وسخاء النفس وبشاشة الوجه وبذل
الندى وكف األذى ،وحتمل األذى والفقر وحفظ حرمات املشايخ والعشرة مع اإلخوان
والنصيحة لألصاغر واألكابر وترك اخلصومة واإلرفاق ومالزمة اإليثار وجمانية االدخار
وبني الشيخ عبد
وترك صحبة من ليس من طبقتهم ،واملعاونة يف أمر الدين والدنياّ ،
القادر اجليالين أن التصوف يقوم على خصال منها:
السخاء :وجيعل القدوة يف ذلك خليل الرمحن إبراهيم الذي اشتهر صلوات هللا وسالمه

عليه بذلك.
 1الفتح الرابين للجيالين ،اجمللس احلادي عشر ،ص.41 :
 2فتوح الغيب للجيالين املقالة السابعة واخلمسون ،ص.166 :
 3زاد املعاد يف هدى خري العباد (.)71 / 1
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الصرب :والقدوة يف التخلق هبذا اخللق العظيم أيوب عليه السالم فقد أثىن هللا عليه بقوله
ِِ
ِِ ِ
صابًِرا نِع َم ال َعب ُد إِنهُ أَواب" (ص،
َ ":و ُخذ بيَد َك ضغثًا فَاض ِرب بّه َوَال َحتنَث إِان َو َجد َانهُ َ
آية .)44 :
وذلك ملا حتلى به من الصرب ملواجهة تلك االبتالءات العظيمة اليت ال يكاد يطيقها بشر
يف جسده وماله وولده.
اإلشارة :ويذكر أن القدوة فيها هو زكري عليه السالم وكأنه يشري هبذا إىل سرعة بديهته
وشدة فهمه وذكائه عليه السالم ،فإنه ملا رأى أن هللا يرزق مرمي فاكهة الشتاء يف الصيف
وفاكهة الصيف يف الشتاء أدرك بفطنته مدى قدرة هللا عز وجل وعدم ارتباطها ابالسباب
وأن هللا قادر على أن يرزقه ولداً ولو كان شيخاً كبرياً قد وهن عظمه واشتغل ابلشيب
ك ذُ ِريةً طَيِبةً إِن َ ِ
ِ
يع
راسه مع كرب امرأته فدعا هللا وانداه وقال َ ":ر ِّ
ب َهب ِيل من ل ُدن َ ّ َّ
ك َمس ُ
ُّعاء" (آل عمران ،آية .1)38 :
الد َ

السياحة :ويذكر أن القدوة فيها هو عيسى ابن مرمي عليه السالم.
الفقر :والشك أن أعظم الناس اتصافاً هبذا الوصف هو االفتقار إىل هللا وصدق اللجوء

واالعتماد عليه هو خري البشر وسيد ولد آدم حممد صلى هللا عليه وسلم والشواهد على
هذا كثرية جداً يف سريته العظيمة.2
ووضع الشيخ عبد القادر اجليالين ضابطاً دقيقاً للصويف فيقول :الصويف من صفا ابطنه
وظاهره مبتابعة كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.3
ويقول الصويف الصادق يف تصوفه يصفو قلبه عما سواه مواله عز وجل وهذا شيء ال
جييء بتغيري اخلُلق وتعفري الوجوه ومجع االكتاف ولقلقة اللسان وحكايت الصاحلني
وحتريك األصابع ابلتسبيح والتهليل ،وإمنا جييء ابلصدق يف طلب احلق عز وجل والزهد
 1فتوح الغيب للجيالين ،املقالة اخلامسة والسبعون ،ص.166 :
 2الغنية للجيالين (.)160 / 2
 3الفتح الرابين للجيالين  ،اجمللس اخلامس والعشرون ،ص.90 :
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يف الدنيا وإخراج اخللق من القلب وجترده عما سوى مواله عز وجل ،1وقد أتثر الشيخ
عبد القادر اجليالين ابإلمام الغزايل الذي اشتهر أمره وذاع صيته يف بداية نشأة عبد
القادر ،ويظهر أتثر الشيخ عبد القادر به يف كتابه "الغنية" حيث التشابه بينه وبني كتاب
اإلحياء للغزايل.2
كون تياراً
ويف نظري أن الشيخ عبد القادر بسط تعاليم الغزايل ونقحها وزاد عليها ّ
وحول هذا التيار إىل عمل مجاعي منظم منضبط واستطاع تكوين
إسالمياً متماسكاً ّ
صف قيادي مساعد له ،سامهوا يف تشكيل التيار اإلسالمي العريض 3الذي دفع حبركة
اجلهاد يف عهد السلطان نور الدين زنكي.
إصاح التصوف:
أعطى الشيخ عبد القادر عناية خاصة إلصالح التصوف وإعادته إىل مفهوم "الزهد" مث
توظيفه ألداء دوره يف خدمة اإلسالم وإصالح اجملتمع ولقد َتثلت جهوده يف هذا
امليدان:
تنقية التصوف مما طرأ عليه :من احنرافات يف الفكر واملمارسة مث رده إىل وظيفته األصلية
كمدرسة تربوية هدفها االساسي يف غرس معاين التجرد اخلالص والزهد الصحيح وميثل
كتاابه "الغنية لطاليب طريق احلق" "فتح الغيب" خالصة أفكاره يف هذا اجملال ولقد تناول
الكتاب الثاين ابلشرح ابن تيمية يف اجلزء العاشر من الفتاوى املسمى "كتاب السلوك"
وقدمه منوذجاً للزهد الذي حث عليه القرآن الكرمي والسنة الشريفة ،ومل يكن عبد القادر
يف هذه املهمة يعتمد على البحث النظري أو احلديث الوعظي وإمنا طبقه يف ميدان
الرتبية العملية يف مدرسته ورابطه.4
 1اإلمام عبد القادر اجليالين ،ص.47 :
 2الشيخ عبد القادر اجليالين ،ص.518 :
 3اإلمام عبد القادر اجليالين ،ص.49 :
 4هكذا ظهر جيل صالح الدين ،ماجد عرسان الكيالين ،ص.209 :
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اِلملة على املتطرفني من الصوفية:

شوهوا معناه ،ألن التصوف
محل عبد القادر يف مواعظه وكتبه على تلبّسوا ابلتصوف أو ّ

الصحيح صفاء وصدق ال يتحققان بتغيري اخلرق وتصفري الوجوه ومجع األكتاف ولقلقة
اللسان حبكايت الصاحلني وحتريك األصابع ابلتسبيح والتهليل ،وإمنا جييء ابلصدق يف
طلب احلق عز وجل ،والزهد يف الدنيا ،وإخراج اخللق من القلب وجتردمها عما سوى
مواله عز وجل ،1كذلك انتقد ما شاع بني بعض الصوفية من مساع األحلان والرقص وبدع
ال تتفق مع الكتاب والسنة وقرر أن املريد الصادق ال يهيجه كالم غري كالم هللا ،وهو يف
غىن عن األشعار والقيان واألصوات وصراخ امل ّدعني وشركاء الشياطني ركاب األهوية
مطاي النفوس والطباع أتباع كل انعق وزاعق.2
حماولة التنسيق بني الطرق الصوفية وإجياد التآلف بينها:

يف الفرتة الواقعة بني عامي 546ه 550ه 1151 /م 1155م جرت حركة تنسيق
واتصاالت بني الطرق الصوفية هبدف توحيد اجلهود وتنظيم التعاون ،ولتحقيق هذا
اهلدف عقد عدد من االجتماعات واللقاءات أدت إىل نتائج هامة على املستوى
التنظيمي واملستوى النظري وتصدر الشيخ عبد القادر الزعامة وكان أول االجتماعات
استهدفت توحيد القيادة اجتماع عقد يف رابط املدرسة القادرية الكائن يف منطقة احللة
يف بغداد حيث حضر االجتماع ما يزيد على اخلمسني من شيوخ العراق وخارجه ،وكان
االجتماع الثاين خالل موسم احلج حيث حضره شيوخ الطرق الصوفية من خمتلف أرجاء
العامل اإلسالمي ،حضر هذا اللقاء:
الشيخ عبد القادر اجليالين من العراق.
والشيخ عثمان بن مرزوق القرشي الذي شاعت شهرته وانتهت إليه املشيخة يف مصر.
والشيخ أبو مدين املغريب الذي يعود إليه نشر الزهد يف املغرب يف ذاك العصر.
 1هكذا ظهر جيل صالح الدين ،ص.209 :
 2املصدر نفسه ،ص.209 :
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كذلك حضر االجتماع شيوخ من اليمن حيث أرسل معهم الشيخ عبد القادر رسوالً
ينظم أمورهم.1
ويف نفس الفرتة جرت اتصاالت بني الشيخ عبد القادر والشيخ رسالن الدمشقي الذي
انتهت إليه تربية املريدين ورائسة املشايخ يف الشام.2
مث تال ذلك اجتماع موسع حضره مجع كبري من الشيوخ الذين ميثلون مدارس اإلصالح
يف خمتلف أقطار العامل اإلسالمي واستطاع الشيخ عبد القادر اجليالين أن ينقل التصوف
السين إىل حركة منظمة يف العراق وعلى مستوى العامل اإلسالمي ولقد ترتب على هذه
اللقاءات املستمرة للمشايخ والعلماء آاثر هامة من أمهها:
خروج الزهد من عزلته اليت كان فيها يف حالة التصوف واسهامه يف مواجهة التحديت
اليت جتابه العامل اإلسالمي ،فقد توثقت الصالت بني نور الدين زنكي يف دمشق وبني
وحران وجبال هكار ودمشق مث أعقب ذلك تداعي
شيوخ مدارس اإلصالح يف بغداد ّ
هذه املدارس للعمل مع نور الدين وصالح الدين ،واستمر هذا التعاون حيث أوىل
السلطاانن عنايتهما الفائقة مبدارس الزهد وساطتهما وبنيا هلا فروعاً جديدة وأوقفا عليها

األوقاف ،يف املقابل محلت هذه املدارس مسؤولياهتا وأخذت دورها يف التوجيه املعنوي
للجهاد بطريقة فعالة.3
إن الطريقة القادرية اليت أسسها الشيخ عبد القادر اجليالين من املدارس السنية واليت
كانت تؤمن ابجلهاد يف سبيل هللا تعاىل واشتهر من علمائها أفاضل وأكابر يف العامل
اإلسالمي ويف بالد املغرب وتوارثتها األجيال واستفادت من تعاليمها ومنهاجها الرتبوية،
وكان من املتقدمني فيها السيد حميي الدين بن مصطفى احلسين والد األمري عبد القادر
اجليالين ،ولقد دلت األخبار املتعلقة ابملدارس اإلصالحية وخصوصاً مدرسة الشيخ عبد
 1هكذا ظهر جيل صالح الدين ،ص.245 :
 2املصدر نفسه ،ص.245 :
 3املصدر نفسه ،ص.247 :
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القادر أهنا لعبت دوراً رئيسياً يف إعداد جيل ملواجهة اخلطر الصلييب يف البالد الشامية،1
وتدل اإلشارات والشواهد التارخيية على أن الطالب الشاميني كانوا يشكلون جمموعة
كبرية بني الطالب الذين يفدون من خارج العراق للدراسة يف مدرسة عبد القادر كذلك
كانت الشام منطقة جذب لرجاالت الدين واملتحمسني لنصر اإلسالم وجهاد األعداء،
وتبدو مظاهر التعاون بني مدارس اإلصالح والدولة الزنكية يف اآليت:
اإلسهام يف إعداد أبناء النازحني من مناطق االحتال الصلييب:
قامت املدرسة القادرية بدور هام يف إعداد أبناء النازحني من مناطق االحتالل الصلييب،
فكانت تستقدمهم وتوفر هلم اإلقامة والتعليم ،مث تعيدهم إىل مناطق الثغور واملرابطة ولقد
كان هؤالء الطالب يُعرفون ابسم "املقداسة" نسبة إىل مدينة القدس أو بيت املقدس
وكان من بني هؤالء الطالب بعضهم الذي اشتهر فيما بعد من ميدان الفقه والسياسة،
وميكن الق ول إن إرسال هذه البعوث الطالبية إىل بغداد كان سببه األول :حاجة الدولة
الزنكية إىل منط معني من القيادات واملوظفني واإلداريني.
والثاين :ما اشتهرت به مدرسة عبد القادر من جتسيد لسياسات اإلصالح ،ولقد توثقت
الصالت بني الشيخ عبد القادر والسلطان اجملاهد الكبري نور الدين حممود زنكي ،فكان
نور الدين يرسل أبناء املقدسة النازحني من القدس إىل بغداد ليدرسوا يف مدرسة الشيخ
عبد القادر مث يعودوا إىل مناطق الثغور قادة ودعاة ومرشدين كما كان نور الدين يستقدم
مشاهري العلماء الذين خترجوا من املدرسة القادرية.2
وكانت املدرسة القادرية والقيادة الزنكية تعد أبناء النازحني لقيادة حركة اجلهاد بدل أن
أتيت عليهم حياة التشرد والضياع ،أو أن جيدوا طريقهم إىل املدارس العادية اليت كانت
تعد الطالب للوظائف واملصاحل الشخصية.3
 1هكذا ظهر جيل صالح الدين ،ص.275 :
 2الشيخ عبد القادر اإلمام الزاهد القدوة ،ص.275 :
 3اإلمام عبد القادر للصاليب ،ص.114 :
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املشاركة يف ميادين سياسية:

اشتغل نفر من تالميذ املدرسة القادرية مع نور الدين مث صالح الدين يف السياسة ولعب
بعضهم أدواراً يف غاية اخلطورة ومن األمثلة على ذلك :أسعد ابن املنجا بن بركات ،فقد
أشار ابن رجب ابإلضافة إىل عمله يف التدريس والقضاء أنه كان له اتصال ابمللوك
وخدمة السالطني ،1وكذلك زين الدين علي ابن إبراهيم بن جنا الواعظ األنصاري
الدمشقي الذي وصف لقاءه ابلشيخ عبد القادر فقال :فاشتغلت عليه ابلعلم ففتح هللا
علي يف سنة مبا مل يفتح على غريي يف عشرين سنة وتكلمت ببغداد.2
ّ
ولقد قُ ّدر البن جنا هذا أن يكون من رجال صالح الدين ومستشاريه ،وقد ارسله الشيخ
عبد القادر اجليالين للشيخ عثمان بن مرزوق القرشي قائد املعارضة السنية مبصر وشيخ
املدرسة اإلصالحية يف مصر وقد قام ابن جنا بدور خطري وهام يف زحف جيش نور الدين
حممود زنكي إىل مصر أنتهى بفتحها وتوحيدها مع الشام وختليص األمة من الدولة
الفاطمية الشيعية ،فلو تتبعنا مسرية ابن جنا هذا بعد أن استأذن عبد القادر ابلرحيل إىل
مصر لوجدانه يتوجه إىل دمشق ،ويستقر هبا مدة ليست قصرية حيث اشتغل ابلوعظ
والتدريس ،مث وفد إىل بغداد عام 564ه 1168 /م رسوالً لنور الدين حيث خلع عليه
اخلليفة ،وبعد ذلك مباشرة يدخل مصر ويتصل ابخلالفة الفاطمية وينال احلظوة عند
حكام الدولة الفاطمية ،3ويذكر ابن رجب أن ابن جنا الواعظ زار الشيخ عثمان بن
مرزوق القرشي املتحمس لعبد القادر وسأله عن إمكانية قدوم أسد الدين شريكوه إىل
مصر ،فكان جواب الشيخ هو املشورة ابالنتظار مدة وكل حماولة سريعة البد وأن تفشل
فجرى األمر كما ذكر.4
 1طبقات احلنابلة ( ، )49 / 2هكذا ظهر جيل صالح الدين ،ص.279 :
 2قالئد اجلواهر ،ص 33 :للتاديف.
 3مرآة الزمان ( )515 / 8سبط ابن اجلوزي.
 4طبقات احلنابلة (.)308 / 1
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وكان الشيخ عثما ن يرى أن يسبق غزو أسد الدين شريكوه أحد قادة نور الدين حممود
وعم صالح الدين األيويب ملصر مزيد من هتيئة األجواء العامة الستقباله ،مبا يشيعه
زنكي ّ

زعماء التصوف السين والوعاظ عن اخلري الذي سيصحب قدومه وأما عن حظوة ابن جنا
يف بالط الفاطميني ،فكانت من ضمن اخلطة اليت استهدفت اخرتاق البالط الفاطمي
ملعرفة مواطن الضعف والقوة عندهم ،ودعم التعبئة الفكرية اليت كان يقودها أمثال الشيخ
بن مرزوق ،ألن ابن جنا قد قام بنفس الدور االستطالعي يف مناسبة اتلية.1

وتبدو أمهية الدور الذي لعبه زين الدين بن جنا يف كشفه ملؤامرة الفاطميني ضد صالح
الدين عام 569ه 1173 /م.2
وفاة الشيخ عبد القادر اجلياين:

أمجع املؤرخون على أن الشيخ عبد القادر اجليالين قد تويف عام 561ه  ،3وقد عاش عبد
القادر إحدى وتسعني سنة.4
وقيل أنه مل ميرض يف حياته مرضاً شديداً سوى مرض موته الذي دام يوماً وليلة فقط،5
وقد سأله ابنه عن مرضه فقال له :ال يسألين أحد عن شيء ،أان أتقلب يف علم هللا عز
وجل ،إن مرضي ال يعلمه أحد ،وال يعقله أحد ،وسأله ابنه الشيخ عبد اجلبار :ماذا
يؤملك من جسمك؟ فقال :مجيع أعضائي إال قليب فما به أمل وهومع هللا وكان يقول رمحه
هللا تعاىل :أان ال أخاف من أي إنسان ،أان ال أخاف من املوت ،وال من ملك املوت،
وكان يرفع يديه وميدمها وهو يقول :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،مث أاته احلق وسكرة
املوت فجعل يردد :استعنت بال إله إال هللا سبحان من تعزز ابلقدرة وقهر عباده ابملوت،
ال إله إال هللا حممد رسول هللا وقد تعزر عليه التلفظ بكلمة تعزز فظل يرددها حىت تلفظ
 1هكذا ظهر جيل صالح الدين ،ص.282 :
 2اإلمام عبد القادر ،ص.118 :
 3املصدر نفسه ،ص.121 :
 4املصدر نفسه ،ص.121 :
 5املصدر نفسه ،ص.121 :
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هبا ،مث أخذ يردد :هللا ،هللا ،هللا ،حىت خفي صوته ولسانه ملتصق بسقف حلقه مث
خرجت روحه الكرمية.1
قال عنه اإلمام الذهيب :ليس من كبار املشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ
عبد القادر ،لكن كثرياً منهم ال يصح ويف بعض ذلك أشياء مستحيلة.2
وقال احلافظ املفسر ابن كثري :وانتفع به الناس انتفاعاً كثرياً وله مست حسن وصمت عن
غري األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وفيه زهد كبري ،وله أحوال ومكاشفات والتباعه
وأصحابه فيه مقاالت ويذكرون عنه أقواالً وأفعاالً ومكاشفات أكثرها مغاالة ،وقد كان
صاحلاً ورعاً وقد صنّف كتابه "الغنية" "وفتوح الغيب" وفيها أشياء حسنة ولكن ذكر
فيهما أحاديث كثرية ضعيفة وموضوعة وابجلملة كان من سادات املشايخ الكبار ف ّدس

ونور ضرحيه.3
روحه ّ
هذه مالمح ومعامل عن الطريقة القادرية اليت سار عليها قادة اجلهاد ضد االحتالل
الفرنسي من أمثال الشيخ الشريف حميي الدين وابنه األمري عبد القادر اجلزائري.

 1اإلمام عبد القادر ،ص.121 :
 2سري أعالم النبالء (.)450 / 20
 3البداية والنهاية (.)420 / 16
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http://albordj.blogspot.com

املبحث السادس

األمري عبد القادر اجلزائري
أوالً :نسبه ونشأته
 1نسبه:
هو عبد القادر بن حميي الدين بن مصطفى بن حممد بن خمتار بن عبد القادر بن أمحد
املختار بن عبد القادر بن أمحد املشهور اببن خده بن حممد بن عبد القوي بن علي بن
أمحد بن عبد القوي بن خالد بن يوسف بن أمحد بن بشار بن حممد بن مسعود بن
طاووس بن يعقوب بن عبد القوي بن أمحد بن حممد بن ادريس األصغر ابن ادريس
األكرب بن عبد هللا احملصن بن حسن املثىن بن حسن السبط بن علي بن أيب طالب وأمه
فاطمة الزهراء بنت سيد الوجود حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.1
فقد كانت اسرة األمري عبد القادر تعتز ابمتداد حلقاهتا إىل هذا املعدن الشريف ففي
القرن الثامن هاجر إدريس بن عبد هللا الكامل بن احلسن املثىن بن احلسن السبط بن
علي بن أيب طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املغرب ،هارابً
من بطش العباسيني ،وأنشأ دولة األدارسة وعاصمتها فاس ،ودام حكمها حىت النصف
الثاين من القرن الثاين عشر وبعد أن سكنت بعض سالالت العائلة الكبرية األندلس
انتقل أحد اجداده عبد القوي األول يف هناية القرن اخلامس عشر بعد سقوطها عام
1492م واستقر بقلعة بين محاد قرب سطيف.2
وذكر حممد حممد اجلوزي أن عبد القادر بن أمحد املعروف اببن خده وهي مرضعته كان
حاكماً ملناطق غريس ،عاملاً مهيباً فقهياً توىل الرائسة بعد موت من خلفهم من أجداده
 1األمري عبد القادر اجلزائري ،بديعة احلسين ،ص.33 :
 2حوار مع األمري عبد القادر ،ص.9 :
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األدارسة وألف كتباً كثرية ،وتويف رمحه هللا يف القرن العاشر للهجرة ،1وأما جده مصطفى
فقد أسس الزاوية القادرية ،نسبة إىل الشيخ عبد القادر اجليالين بعد أن زار مدينة بغداد
عام 1791م واشتهرت أسرته ابلورع وكانت قدوة للناس يف اجلهاد والعلم وتويف جده
مصطفى بعني غزالة قرب مدينة درنة يف إقليم برقة شرق ليبيا عام 1797م عند عودته
من احلج ،ودفن يف نفس املكان وما يزال قربه معروفاً حىت اآلن.
ولد والده حميي الدين بقرية القيطنة عام 1776م ودرس على يد أبيه مصطفى وورث
عنه مشيخة الزاوية القادرية ،وأشتهر والده بسداد الرأي وغزارة العلم وقاوم ظلم ابيت
الغرب اجلزائري منذ عهد علي قارة الذي حكم من عام 1812م إىل 1817م وآخرهم
حسن بن موسى الذي حكم من 1827م حىت 1830م.
 2مولده ونشأته:

ولد يف  25سبتمرب 1807م يف قرية القيطنة ،وأمه السيدة بنت عبد القادر بن خدة
وهي تنحدر من بيت علم وتقوى من أوالد سيدي عمر بن دوحة ،2تلقى دروسه
االبتدائية يف مسقط راسه حتت اشراف والده الذي بذل قصارى جهده ومل يدخر جهداً

يف سبيل ذلك ،فأخذ منه القراءة والكتابة واتقنها يف سن مبكرة جداً ولفت نظر والده
ذكائه ونبوغه وختم القرآن الكرمي قبل أن يبلغ احلادية عشر ،وأصبح فارساً يشار إليه
وبرع يف تلقي العلوم التارخيية والفلسفية والفقهية وتعلم مبادئ شىت العلوم اللغوية
والشرعية وانل درجة الطالب وكلف بتحفيظ القرآن لألطفال وإلقاء الدروس والتفسري يف
الزاوية ،ومن أجل إَتام دراسته سافر عام 1821م إىل مدينة أرزيو الساحلية اليت تقع
مشال مدينة معسكر على بعد حوايل سبعني كيلو مرت ،وذلك على يد القاضي الشيخ
أمحد ابن الطاهر البطيوي الذي كان مشهوراً بغزارة العلم وسعة االطالع وبعدها رحل
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.50 :
 2املصدر نفسه ،ص.50 :
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إىل مدينة وهران إىل مدرسة العامل الفقيه أمحد بن خوجة ،صاحب رائعة در األعيان يف
أخيار وهران ،وتوسيع يف املعارف اللغوية والفقهية والنحو والبيان والفلسفة واملنطق
وصقل ملكاته األدبية والشعرية واجتهد يف حضور حلقات العلم لعلماء وهران مثل
الشيخ مصطفى اهلامشي والشيخ بن نقريد وقضى عامني كاملني يف هذه الرحلة العلمية
وعاد إىل مسقط رأسه وتزوج اببنة عمه اآلنسة خرية بنت أيب طالب عام 1823م وأقام
يف القيطنة معلماً.1
وكانت له رحالت علمية للقرويني والزنيونة ،2وكانت البيئة اليت عاش فيها بيئة إسالمية
وتربوية إميانية واجتماعية متماسكة ويف ظلها تكونت شخصية وهي اليت أثرت يف تكوينه
النفسي واجلسماين والفكري واالجتماعي والسياسي وهذا التكوين يعود إىل عوامل منها:

العامل الوراثي والبيولوجي والعقلي لألمري.
البيئة الثقافية واالجتماعية اليت نشأ يف ظلها وعاش فيها.
لقد مسع األمري عن ذلك التصرف من والده الذي الشك قد ُحفر يف ذاكرته وهو حماربة
والده ألصحاب الطرق الصوفية الشاذة.
فقد جاء يف كتاب حتفة الزائر :أصل ابن الشريف من الكسانة قبيلة بوادي العبد قرب
غريس ،أخذ العلم يف صغره عن سيدي حميي الدين يف مدرسة القيطنة مث رحل إىل
املغرب األقصى ولقي الشيخ العريب الدرقاوي وسلك طريقته وقفل راجعاً إىل وطنه وجاء

إىل حضرة سيدي حميي الدين زائراً ،ويف بعض األيم تكلم حبضرته مبا يوجب أتديبه شرعاً
فأدبه سيدي اجلد ابلسياط واستتابه.3
فهذا احلادث التارخيي ليس دليالً فقط على منزلة والد األمري عبد القادر ومكانته
االجتماعية والدينية إمنا هو دليل على الوقوف يف وجه أصحاب الطرق املنحرفة وحماربة
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.92 :
 2فكر األمري عبد القادر لألمرية اجلزائري ،بديعة احلسين  ،ص.69 :
 3حتفة الزائر حممد ابشا (.)76 75 / 1
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البدع وحماربة االبتعاد عن الشرع والسنة واالمجاع ،واألمري عبد القادر أيضاً أثناء حكمه
ويف عهد دولته حارب اصحاب الطرق املنحرفة ،ووقف يف وجه نشر دعوهتم وفضح
أمرها.1
فالطرق الصوفية يف مشال أفريقيا أحد الروافد الثقافية والفكرية وقد تعامل معها العلماء
وفق املعايري العلمية القائمة على العلم واالنصاف يف االفراد واملناهج ،لقد كان السيد
حميي الدين والد األمري عبد القادر من الشخصيات املهمة يف التأثري على ابنه األمري
وكان رجالً مهاابً حمرتماً ،ليس لكونه قادريً كما تردده أقالم الدعاية فقط وإمنا لكونه
عاملاً فقيهاً وحكيماً وشجاعاً ،امتاز ابألخالق اإلسالمية والصفات احلميدة والنبل الكرمي
وعلو منزلته العلمية وهيبة قبيلته بين هاشم اليت ميتد نسبها إىل االدارية وحىت عند والة
العثمانيني كانت له منزلة خاصة وكان مرهوب اجلانب من قبلهم مجيعاً بدافع تقدير
وحمبة ،فأمر طبيعي ظهور هذه اآلاثر الوراثية على أوالده ومنهم األمري عبد القادر ،فقد
برزه هذه اآلاثر على األمري يف سن مبكرة من ذكاء ومواهب فكرية وسرعة بديهة
وشجاعة ومهارة بفنون الفروسية من ركوب اخليل والسباحة واستعمال السيف إىل جانب
نفس أبية وإميان قوي وحمبة وجدانية وعقلية خلالق هذا الكون ومبدع تلك الطبيعة الغناء
اليت نشأ يف احضاهنا ،فاحلياة البسيطة يف هذه املزرعة واملناخ السياسي الذي نشأ فيه،
كان صحياً ومتماسكاً يف جزء من دولة كربى أمنت االستقرار واالزدهار للجزائر
وحاربت البدع وأصحاهبا.2

 3األوصاف املعنوية:

لقد وصف العديد من املؤرخني األذواق والعادات والسلوك االجتماعي لعبد القادر منها:
كان يزدري الرتف يف امللبس ،فكانت كسوته بسيطة ولكنها نظيفة ،كان غاية يف التدين
وحيمل دوماً مسبحة ال يقف عن التسبيح هبا ذاكراً اسم هللا وكان ابستطاعته امتطاء
 1فكر األمري عبد القادر ،ص.68 :
 2املصدر نفسه ،ص.72 :
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الفرس ملدة يوم أو يومني ،وكان زاهداً مثالياً ،كان األكل عنده على األكثر "الروينة"
وهي نوع من العصيدة مصنوعة من طحني وحليب يف كمية صغرية ،فلم يكن يقبل
الطعام إال لقوته وليس لذاته ،يف قلة األكل وفرة للصحة هذا ما كان يقوله وكان عفيفاً
عن األموال وكان ميتنع من اقتطاع أي شيء من اخلزينة العامة ألغراضه الشخصية ،وكان
يراقب موظفيه ومينعهم من اإلسراف ،كما كان حيب الكتب ويهتم جبمع املخطوطات،
وكان يشجع الشعراء والكتاب الذين كانت أانشيدهم امللحمية تغذي إميان املقاتلني وكان
يتذوق الشعر وله ملكة شعرية تدلنا أشعاره عليها وتسجل أشعاره فرتة جتديد يف الشعر
اجلزائري ،يكمن طابعها اجلذاب دائماً يف كوهنا ذات عالقة ابلفعل والعمل وأهنا حتمل
إميانه الوطين ،اللغة ،الصورة اجملازية ،تراكيب األسلوب ..كلها مهدت لتجديد أديب
ينسجم مع مرحلة النضال والكفاح واجلهاد والبناء.
مل يكن قاسياً بطبعه وخريات األرض مل تسيطر على قلبه وقتاله للمسيحيني لكوهنم
معتدين غاصبني ال لدينهم ،كان يؤم جنوده للصالة يومياً وكان يتأمل ويتدبر يف معاين
القرآن الكرمي الذي كان زاده الروحي ومرجعه الكبري يف خطبه ومواعظه وكان يستلهم
الصالبة والثبات والصمود من إميانه العميق واملنهج الرابين يف العسر واليسر واملنشط
واملكره والرخاء والشدة.1
 4اِلج:

وك ِرج ًاال وعلَى ُك ِل ِ ِ
قال تعاىلَ ":وأَ ِذّن ِيف الن ِ
ني ِمن ُك ِّل فَ ّج َع ِميق
اس ِابحلَ ِّج َأيتُ َ َ َ َ ّ َ
ضامر َأيت َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم ِة األَن َع ِام
* ليَش َه ُدوا َمنَاف َع َهلُم َويَذ ُك ُروا اس َم الل ِيف أَيم معلُ َ
ومات َعلَى َما َرَزقَ ُهم ّمن َهب َ
فَ ُكلُوا ِمن ها وأَطعِموا البائِس ال َف ِقري * ُمث لي قضوا تَ َفثَهم وليوفُوا نُ ُذورهم وليطوفُوا ِابلب ي ِ
ت
َ ُ
َ
َُ َ َ
ُ َُ
َ
َ َ ُ َ َ
ال َعتِ ِيق" (احلج ،آية .)29 27 :
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كانت قافلة احلجيج هي أهم قافلة دينية وجتارية يف نفس الوقت تنطلق من مشال أفريقيا
إىل املشرق وكان هناك عدة طرق للحج ،يذهب احلجيج املغاربة كل سنة إىل البقاع
املقدسة مصحوبني بعدد كبري من اإلبل احململة ابلبضائع من األقمشة الصوفية واألحذية
املغربية ،كالبلغة والشواشي بل حىت العبيد السود أحياانً ،فبعد أن يتجمع احلجيج يف
مدينة فاس واتزة ابملغرب األقصى ،ويكونون الركب الفاسي تنطلق القافلة ،فمنهم من
أييت سائراً على قدميه ،والبعض اآلخر ميتطي اخليل أو البغال أو احلمري أو اإلبل وتعرب

اجلزائر سواء عن طريق اجلريد عرب عني ماضي واألغواط وقرية أوالد جالل وبسكرة لتصل
إىل مدينة قابس التونسية ،أو عرب الطريق الساحلي مروراً على وادي الشلف وقسنطينة
ومدينة تونس ،وخالل مسار الطريق يتضخم الركب حبجيج كل بلد ،مث تصل القافلة إىل
طريق بعد رحلة تدوم أكثر من شهرين ويف طرابلس يستجمع احلجيج قواهم مث يستأنفون
رحلتهم إىل أن يصلوا إىل القاهرة بعد أربعني أو مخسني يوماً أخرى من السفر و بعدما
ينظموا للركب املصري يتوجهون مباشرة إىل مكة املكرمة ألداء فريضة احلج بعد أن يكونوا
قد قطعوامسافة أربعة اآلف وسبعمائة كلم تقريباً ويف البقاع املقدسة تتم مقايضة السلع
احململة من املغرب العريب ابألقمشة املوصلية احلريرية الشرقية واألنسجة الفارسية واهلندية
الثمينة والعنرب والتوابل ،وبعد أداء فريضة احلج ينصرف احلجاج عائدين أدراجهم ،ويف
القاهرة يتزود احلجيج املغاربة مبا تبقى هلم من أموال ابحلرير اخلام والقطن وعند رجوع

احلاج إىل بلده يكون قد ضاعف عدة مرات قيمة البضائع اليت محلها معه بعدما اجتاز
ذهاابً وإيابً ،حوايل عشرة اآلف كلم ،متحصناً ابالعتماد على هللا ،واحتسابه األجر
واملثوبة منه ومستعينني ابهلل للتغلب على خماطر ومهالك أثناء الطريق من وابء أو اغتيال
من طرق قطاع الطرق ،وعند الوصول كل إىل بلده يتوجه التجار احلجيج مصحوبني
ببضاعتهم مباشرة إىل إحدى األسواق الكبرية لبيعها.1
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.54 ، 53 :
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 5رحلة األمري عبد القادر مع والده للحج:

حترك السيد حميي الدين مع ابنه عبد القادر إىل احلج عن طريق الرب والبحر ،فكانت
بدايتهم من وهران مروراً بوادي الشلف وبرج محزة فمدينة قسنطينة مث حمطة الكاف ومنها
إىل مدينة تونس وكنا يف كل حمطة نزل عند إخواننا وأحبائنا الذين فرحوا مبقدمنا ومقامنا
عندهم ومن تونس ركبنا البحر متجهني إىل األسكندرية زران معاملها ووقفنا عند ابب
البحر عند مقامي الشيخ أيب العباس املرسي وأيب احلسني وانتقلوا بعدها إىل القاهرة وزاروا

ابملقطم مقام مرشد السالكني الشيخ ابن عطاء هللا السكندري أحد شيوخ الطريقة
الشاذلية كما زاروا مساجدها العريقة وتعرفوا على أعيان املدينة وكرباءها وجالسوا علماءها
من أمثال الشيخ علي بن حممد امليلي ،والشيخ املعروف اببن األمري ،وأعجبوا شديداً مبا
وصلت إليه احلياة يف مصر من تقدم وازدهار يف شىت اجملاالت العلمية واالقتصادية
والصناعية وكان ذلك يف عهد حممد علي ابشا وقد حتدثنا عنه سابقاً وبعد هذه
االسرتاحة يف مصر سافران مع الركب املصري ووصلوا قناة السويس فركبوا البحر األمحر
حنو جدة مث مكة املكرمة وبعد أداء فريضة احلج زاروا املدينة املنورة وصلوا على الرسول
صلى هللا عليه وسلم أمام قربه وترمحوا على الصحابة والتابعني املدفونني ابلبقيع ومن
املدينة وحلوا إىل دمشق بصحبة الركب الشامي ومكثوا فيها عدة أشهر وتعرفوا على
مشاهري الصلحاء والعلماء واألعالم وكانوا يقضون جل وقتهم يف اجلامع األموي دائبني
على القراءات وحضور حلقات الدرس العلمية اليت كان يدرس فيها كبار العلماء ،وقرأوا
احلديث وصحيح البخاري ابجلامع األموي على اإلمام احملدث عبد الرمحن بن حممد
الكزبري الشافعي الدمشقي حمدث الدير الشامية واملشهور بتدريس البخاري الشريف
وكانت عامة العلماء حتضره لألخذ عنه وأخذوا العلم على يد غريه من علماء الشام مث
توجهوا إ ىل مدينة بغداد واستقر هبم املقام فيها وزاروا مقام عبد القادر اجليالين وجددوا
العهد مع نقيب األشراف وشيخ اجلادة القادرية الشيخ حممود القادري اجليالين وبعد
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مقام عدة أشهر غادروا بغداد حنو الشام من جديد ومل يتجهوا غرابً مباشرة خلطورة
الطريق وانتشار قطاع الطرق ومن الشام توجهوا إىل املدينة املنورة مث مكة وأدوا مناسك
احلج للمرة الثانية ،وبعد أيم التشريق انصرفوا حنو القاهرة مع الركب احلجازي الذي قدم
من املغرب العريب للحج يف رحلة صيفية حارة عام 1828م ومن القاهرة اجتهوا صوب
إقليم برقة وزاروا قرب والد حميي الدين بعني غزالة قرب قرية درنة وبعد اجتيازان للجبل
األخضر واصلوا طريق الساحلي ووصلوا إىل مدينة بنغازي البحرية ومنها وصلوا الطريق
غرابً وتوقفوا مبصراتة على مقام سيدي أمحد بن عيسى الربنوسي الفاسي املشهور ابسم
الزروق ،مث اجتهوا إىل اتجورة طرابلس الغرب وواصلوا السري حىت وصلوا إىل بن قردان
ابجلنوب الشرقي الساحلي لتونس مث اجتهوا مشاالً إىل مدينة قابس ،بعدها احنرفوا إىل

القريوان ،مث مشاالً إىل الكاف على احلدود الغربية لتونس ومنها دخلوا إىل اجلزائر ووصلوا
قسنطينة مث قلعة بين محاد مث برج محزة ابلقرب من مدينة البويرة حالياً فوادي الشلف
مروراً على املدية ومليانة وأخرياً وصلوا إىل أهلهم مبعسكر ساملني غامنني.1

 6نداؤه إىل سلطان املغرب ليأخذ بزمام املقاومة:

سبقت العودة من االراضي املقدسة سقوط العاصمة بقليل وكان رد الفعل جتاه الغزو
الفرنسي يف القطينة كمثيله يف كافة أرجاء البالد وظن الناس يف البداية أن االحتالل لن
يكون إال مؤقتاً ألنه سبقت حاالت أخرى مماثلة له ومل تدم بل مرت كسحابة صيف،

غري أن القلق قد بلغ معظم اجلزائريني عندما ظهر جلياً أن فرنسا كانت تنوي البقاء هنائياً
يف اجلزائر ومد غزوهم إىل كافة البالد وقد أدى ذهاابً األتراك إىل فوضى واضطراب يف
األرجاء الداخلية للبالد وحاول الشيخ حميي الدين وابنه عبد القادر أن يعيد اقرار
السالم.
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كما كان احلال يف كل األرابع األخرى من البالد ،وكان الشيخ حميي الدين قد ترأس
العديد من اجتماعات األعيان املرابطني حول هذا املوضوع ابلذات ،لقد سادت الفوضى
كل االرجاء واقرتح الشيخ أن يلجأ إىل سلطان املغرب األقصى ليقود املقاومة ذلك ألن
قوة منظمة هي الوحيدة الكفيلة ابلوقوف يف وجه الغزو قبلت القبائل هذا املقرتح وبعثت
بوفد إىل السلطان موالي عبد الرمحن ،ليقرتح عليه قيادة املقاومة ضد الغزاة وقبل
السلطان ذلك ،وبعث ابنه الذي أتى على رأس جيش صغري مكون من  500فارس
ودخل تلمسان مبوكب ضخم ،فكانت البشرى والفرح العارم وكان أهايل اجلزائر مع
التضامن املغاريب لدحر فرنسا املعتدية الغازية لدير املسلمني.
كانت مسة السلطان كبرية يف أرجاء اجلزائر وكانت تؤدي صالة اجلمعة ابمسه كما كانت
تؤدى يف مملكته نفسها ولكن هذا األمر مل يدم ودخل السلطان املغريب مع فرنسا يف
اتفاقية مكناس بتاريخ  22مارس 1832م اليت جرت بني السلطان وممثل املارشال
وهكذا فإن الوصاية املغربية على اجلزائر مل تدم أكثر من سنة بقليل وكان على الوفد
اجلزائري وأن يغادر العاصمة املغربية دون احلصول على املساعدة املرغوب فيها ماعدا
اعرتاف سيدي حميي الدين ابلسيادة ولو االمسية للسلطان.1

اثنياً :بيعته

بعد اجلهود العظيمة اليت بذهلا السيد حميي الدين للتصدي للغزاة وقيادة القبائل للجهاد
يف سبيل هللا رأى الناس أمهية مبايعته ولكنه اعتذر بكرب سنه ودفع املواطنني للتفكري يف
مبايعة ابنه عبد القادر لقناعته بقدرته على ذلك واتفق مع األهايل على موعد لعقد البيعة
صباح األثنني يوم الثالث من شهر رجب 1248ه 1832 /م ويف ذلك الصباح املشرق
مل يفاجأ سكان مناطق غريس بقدوم زعماء مناطق بعيدة إذ كثرياً ما كانوا أيتون
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لالجتماع ابلشريف حميي الدين يف هذا املكان ،وجيلسون حتت الدردارة للتشاور معه أو
لعقد ندوات فقهية أو حلل مشكلة اجتماعية ولكن هذه املرة الحظ السكان أن العدو
أكرب من املعتاد بكثري ،والبد أن األمر جلل ،وأخذوا يتهامسون فيما بينهم وعندما علموا
أن جنل الشريف حميي الدين مرشح سلطاانً على البالد كربوا أبعلى أصواهتم "هللا أكرب"
ومل ال يكون وهو شاب قوي على درجة عالية من العلم وفارس شجاع ،وسيم الطلعة،
شريف النسب ،كرمي ومتواضع ،ومعظم القبائل تكن لسيدي حميي الدين وأوالده حمبة
غص املكان بوفود زعماء القبائل وأعيان املدن واألشراف
واحرتاماً ،وبعد ساعات ّ
والعلماء وزعماء القبائل الشرقية والغربية ،عطاف وسنجاس وبنوالقصري ومرابطوا بيجاية
ومجيع بنو خديد وبنو العباس وعكرمة وفليتة واملطاملية وجماهر والربجية والدوائر والزمالة
والغرابة واليعقوبية وخيموا يف مناطق أرحية من مناطق غريس حول شجرة الدردار وكان
جيلس يف ظلها بصدر املكان الشريف حميي الدين بطلعته القور ولباسه اجلزائري وحوله
مجيع أفراد عائلته من إخوة وأوالد عم وأبناء هذه الشجرة املوغلة يف القدم كانت حىت
املاضي البعيد مركزاً لالجتماعات والتشاور.1

جلس عبد القادر إىل جانب والده وإخوته الذين علت وجوههم ابتسامة الرضا ألن كالً
منهم كان يدرك أن شقيقهم عبد القادر كان أكثرهم شجاعة وقوة حتمل وكانوا حيبونه
ويفخرون به ،ومل يبد أي منهم اعرتاضاً على اختيار أبيهم له وعندما اكتمل هذا

االجتماع التارخيي تقدم الوالد من عبد القادر مبايعاً وشد على يده قائالً :كيف ستحكم
البالد ي ولدي،؟ أجاب عبد القادر :ابلعدل واحلق الذي أمر به رب العاملني ،سأمحل
القرآن بيد وعصا من حديد بيد أخرى ،وسأسري على هدي كتاب هللا وسنة رسوله ،مث
التفت الوالد سيدي حميي الدين خماطباً اجلموع قائالً هلم :إنه انصر الدين عبد القادر بن

حميي الدين لقب ليس سلطاانً وال ملكاً وإمنا أمرياً عليكم أيها األخوة املؤمنون ،مث
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تقدمت عائلته تشد على يده مبايعة وتالهم األعيان ورؤساء القبائل حسب مراكزهم
والعلماء واألشراف وكل من حضر ذلك االجتماع التارخيي العظيم وكان مجيع زعماء
القبائل يرتدون اللباس اجلزائري القومي املهيب واألنيق وكأهنم يف عيد.1
 1مكان التوقيع على نص املبايعة:

قبل مغادرة تلك اجلموع املكان وقف الشريف حميي الدين فيهم إماماً وصلى صالة
العصر وبعد أن صلى ركعتني صالة االستخارة اقرتح أن يكون التوقيع على نص املبايعة

يف مسجد احلسن يف عني البيضاء ،فوافق اجلميع ملا هلذا املسجد من مكانة اترخيية
حافلة ابألجماد ،لقد كان منرباً علمياً ومنطلقاً للمجاهدين عام 1797م ضد الغزو
اإلسباين ،وشيد الباي حممد بن عثمان يف حمازاته معهداً علمياً خترج فيه أعداد كبرية من
الطلبة شاركوا يف حترير وهران من قبضة اإلسبان ،واختاروا موعداً ليوم التوقيع على املبايعة
الثالث عشر من رمضان 1248ه والرابع من شباط فرباير عام 1833م وكان الشريف
قد كلف منذ فرتة أخاه العالمة علي بن أيب طالب بن مصطفى بن املختار بكتابة نص
البيعة مبساعدة بعض العلماء واألشراف كالسيد حممد بن حوا ،والعامل حممد الثعاليب،

والسيد عبد الرمحن بن حسن الدحاوي وإخوته العلماء والسيد حممد بن عبد هللا املشريف،
وعبد القادر بن حممد بو طالب ،ويف هذه املناسبة رأى انصر الدين عبد القادر بن حميي
الدين وقبل توقيع املبايعة أن من واجبه إرسال رسالة إىل اخلليفة العثماين السلطان حممود
خيربه فيها ابألحداث وما آلت إليه البالد بعد استسالم ال ّداي حسني ،والفوضى اليت
حدثت وعن مقاومة الغزو واستبسال أبناء الشعب ابلدفاع عن دينهم وكرامتهم ودورهم
ومساجدهم ،2كان األمري يكن كل االحرتام والتقدير للدولة العثمانية وسيأيت احلديث
عن ذلك إبذن هللا يف حمله وسرى خرب مبايعة عبد القادر بن حميي الدين بني القبائل
فأخذت الوفود ترتى على دار الشريف حميي الدين يف القيطنة راغبة ابلطاعة واملبايعة
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على كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وعلى اجلهاد ويف املوعد احملدد وبعد
صالة الفجر انطلقت عائلة الشريف حميي الدين من القيطنة على منت اجلياد حنو جنوب
مدينة معسكر يف ضاحية العني البيضاء حيث يقع املسجد املذكور الذي اشتهر أيضاً
جبمال بنائه وحدائقه العالية الرشيقة اليت غطى نصفها الضباب ،وفور وصوهلم قفزوا عن
جيادهم وسلموها للسياسي مث خلعوا أحذيتهم ووضعوها يف املكان املخصص ودخلوا
قاعة املسجد الواسعة املفروشة ابلسجاد الفاخر ول ّفوا حول أجسادهم برانسهم البيضاء،

مث جلس الشريف حميي الدين وإىل جانبه أوالده وعندما دخل رؤساء القبائل اجلزائرية
تزمل برداء
وقف عبد القادر بن حميي الدين ويف عينيه بريق العزم واإلخالص واإلميان وقد ّ
اهليبة اليت اشتهر هبا ووسامة احمليا وبياض البشرة وتناسق اجلسم.1
 2خطبة األمري عبد القادر للجموع ونص البيعة:

خاطب زعماء القبائل واألعيان وممثلي العشائر والعلماء فقال :بعد ذكر اسم هللا الرمحن
الرحيم والصالة على رسوله ابدرهم بقوله :إنين لست أفضلكم خلقاً وشجاعة وحكمة،
ومل خيطر يل هذا املنصب يوماً ولكنين أجربت عليه كما تعلمون فهو مسؤولية أمام هللا

وأمامكم ،أرجو منه تعاىل التوفيق والعون لتطهري البالد من الغزاة ورفع راية اإلسالم عالية
يف مساء بالدان ،فاإلسالم هو الذي وح ّد قبائلنا بعد شتات وجعلها قوة ال تقهر ،تدفعنا
مي ادين اجملد والشرف وجعلنا إخوة حيب أحدان ألخيه ما حيب لنفسه وال فرق بني عريب
وأعجمي وال أبيض وال أسود إال ابلتقوى وأمران ابلعدل واملساواة وإذا عدان إىل التاريخ
جند كل من دخل هذه البالد غازيً من رومان وفاندال وإسبان هزمتهم قوة أبس وشجاعة
األجداد ،وكان هدف غزوهم لبالدان إخضاع شعوبنا وإذالهلا وهنب خريات بالدان لزيدة
رفاهية شعوهبم والذين حالف النصر أعالمهم من الفاحتني محلوا إىل هذه البالد حضارة
إهلية ،وشيدوا صروحاً من القيم ابقية إىل األبد ال ينضب معينها ودخلوا هذه البالد
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ِ ِ
ني" (األنبياء،
لتكون دعوة اإلسالم حرة فيها ،قال تعاىل َ ":وَما أَر َسلنَ َ
اك إِال َرمحَةً لّل َعالَم َ
آية  .) 107 :ومدينة راقية ال تزال آاثرها تشهد عليها يف مدننا يف فاس ،وقرطبة،
وغرانطة ،وإشبيلية ،ويف وهران ،وقسنطينة ،إخويت يف اإلسالم ،أيها السادة زعماء القبائل
والعلماء أيها اجملاهدون من أ بناء هذا الوطن العظيم سنكون أقويء سندافع عن الراية
والرسالة اليت محلها لنا طارق بن زيد وموسى بن نصري وسيظل ارتباطنا وثيقاً بدولة
اخلالفة العثمانية ارتباطاً روحياً بنظامها اإلسالمي ،ولن نكون جاحدين ألعمال األخيار

من الوالة يف خدمة اإلسالم وحماربتهم لقوى الشر يف بالدان ولن خترج دولتنا عن طاعة
اخلليفة ،ولن نكون عوانً ألعدائها عليها ،وكما قال والدي :هذا املنصب الذي اخرتَتوين
ِ
اللُ ال إِلَهَ إِال ُه َو َعلَي ِه
يب ّ
له لن يكون متواراثً وأرفض لقب سلطان أو ملك " َحس َ
ب ال َعر ِش ال َع ِظي ِم" (التوبة ،آية  .)129 :والسالم عليكم ورمحة هللا
ت َوُه َو َر ُّ
تَ َوكل ُ
وبركاته.1
فالقت هذه اخلطبة محاساً منقطع النظري من مجوع احلاضرين ،وضج املسجد أبصوات
الرجال "هللا أكرب" مث هنض العامل الفقيه حممد بن حوا وكان يرتدي الثوب اجلزائري وفوقه
الربنس األبيض وعلى رأسه العمامة البيضاء ،وقرأ نص املبايعة:
( بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله أمجعني ،بعد مبايعة
اإلمام اجلليل الشريف حميي الدين وتنازله عنها لولده عبد القادر بن حميي الدين أحيا هللا
هبما الدين وأعاهنما على القيام إبعالء كلمته وأهلك بدولتهما أهل البغي والفساد والغزاة
املعتدين ،حنن مجيعاً علماء غريس وأشرافها وما جاورها وزعماء قبائل العباس واخلالدي
واإلبراهيمي واحلساين والعويف واجلعفري والربجي والشقراين والزالمطة ومغراوة وبين السيد
وحق اخللوية واملشارف وكافة أهل وادي احلمام وزعماء الدوائر والزمالة وبين خويدم
وعكرمة وفلقية واملفاحلية والغراية واحلساسة وأوالد الشريف وصدامه وكل من حضر هذه
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البيعة ،نبايع أاب املكارم انصر الدين عبد القادر بن حميي الدين صاحب الفضل اجملاهد
الشجاع ذا النسب الشريف قامع أعداء هللا الظاملني أيده هللا بنصره ،نبايعه على اجلهاد
واحلكم بكتاب هللا وسنة رسوله وعلى الطاعة ،ونصره هللا يف السراء والضراء ومن ينكث
فإمنا ينكث على نفسه وخسر يومه وأمسه وهللا املوفق).
وخرجت اجلموع متفائلة مستبشرة يهنئ بعضهم بعضاً.1

 3رسالة من األمري عبد القادر إىل سائر القبائل يف أحناء الباد:

احلمد هلل ،إىل قبيلة كذا ..خصوصاً أشرافها وعلماؤها وأعياهنا وفقكم هللا وسدد أموركم،
وبعد فإن أهل معسكر وغريس الشرقي والغريب ومن جاورهم واحتد هبم قد أمجعوا على
مبايعيت وابيعوين على أن أكون أمرياً عليهم وعاهدوين على السمع والطاعة يف اليسر
والعسر ،وعلى بذل أنفسهم وأوالدهم وأمواهلم يف إعالء كلمة هللا ،وقد قبلت بيعتهم
وطاعتهم ،كما أنين قبلت هذا املنصب مع عدم ميلي إليه مؤمالً أن يكون واسطة جلمع
كلمة املسلمني ورفع النزاع واخلصام بينهم وأتمني السبل ومنع األعمال املنافية للشريعة
املطهرة ومحاية البالد من العدو ،وإجراء احلق حنو القوي والضعيف فلذلك ندعوكم

لتتحدوا وتتفقوا مجيعاً وأعلموا أن غاييت القصوى احتاد امللة احملمدية والقيام ابلشعائر
األمحدية وعلى هللا اتكايل يف ذلك كله فأحضروا لدينا لتظهروا خضوعكم وتؤدوا بيعتكم
وفقكم هللا وأرشدكم ،حرر عن أمر انصر الدين عبد القادر بن حمي الدين ،مبعسكر يف
الثالث من رجب سنة 1248ه املوافق 1832 /11 /27م.
ما إن َتت لألمري البيعة حىت قصد منزله وقال ألم أوالده :إن أردت أن تبقي معي من
دون التفات إىل طلب حق فلك ذلك ،وإن أبيت إال أن تطليب حقك فأمرك بيدك ألين

 1املصدر نفسه ،ص.30 :
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قد حتملت ما يشغلين عنك .وبطبيعة احلال عربت له زوجته عن استمرارها يف العيش معه
وأن تتقاسم معه أعباء املسؤولية.1
َ 4تربة جديدة يف اِلكم:

جاء األمري عبد القادر بتجربة جديدة يف احلكم ،جديدة على العصر الذي عاش فيه
وليست جديدة يف التاريخ ،عندما رشحه والده للوالية عام 1832م كان أمامه مناذج
من احلكام املسلمني ،سلطان آل عثمان ،وشاه إيران وملك أفغانستان ،مث والة من

أمثال ابي تونس وابشا مصر وإمام اليمن وقد كان ميكنه أن يقلد هؤالء أو حىت يقلد
الداي حسني املخلوع ولكن األمريرفض أن يكون منوذجه أحد هؤالء مجيعا ،وأختار
يؤصل به اخلالفة الراشدية ويرجع به إىل حكم اإلسالم يف عهده الذهيب.
منوذجاً جديداً ّ
وإن الدارس يتبني له هذا النهج اجلديد القدمي يف عدة سلوكيات وإعالانت من قبل
األمري ،فقد اختذ علماً خملفاً لعلم آل عثمان ،استوحاه فيما يبدو من التقاليد الشعبية
وهو قطعة من القماش األبيض تتوسطها يد مفتوحة والبياض رمز الطهارة واجلدة
والصفاء واليد اخلماسية ترمز إىل نفي الغريب والتعوذ من احلسود والشرير والغالب على
الظن أن هذه اليد كانت صفراء اللون ،وعندما يرجع املرء إىل ظروف املبايعة يالحظ أننا
أمام بعث لتقاليد كاد حكام املسلمني أن ينسوه وهو اخلضوع إلرادة احملكومني ودعوهتم
للتعبري عن اختيارهم مبحض احلرية ،وكأننا هنا أمام الظرف الذي بويع فيه اخلليفة أبو
بكر الصديق أو اخلليفة عمر بن اخلطاب فهنا أيضاً كانت املبايعة اخلاصة مث العامة ففي
مدينة معسكر كانت طقوس املبايعة تذكران مبا جرى يف املدينة املنورة.
لقد مشلت مراسيم البيعة على درس من القرآن الكرمي واملصحف ابليد ،مركزه على عقاب
هللا الذي حيل مبن تقاعس عن اجلهاد والدفاع عن عرضه وأرضه ومقدساته ،وكان األمري
قد تطور يف هلجته حىت بلغ درجة من احلماس حولت القعود إىل قيام يتعاهدون على
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.480 :

365

اجلهاد وذلك عندما التزم للحضور وقال هلم :أنين لن أعمل بقانون غري قانون القرآن،
ولن يكون مرشدي غري تعاليم القرآن ،والقرآن وحده فلو أن أخي الشقيق قد أحل دمه
مبخالفة القرآن لنفذت فيه احلكم ،وقد أكد على ذلك بقوله هلم :عليكم واجب اخلضوع
يف كل األعمال إىل نصوص كتاب هللا وتعاليمه واحلكم ابلعدل طبقاً للسنة النبوية.1
ولنقرأ يف أول منشور لألمري إىل قومه :إن قبيلة كذا وقبيلة كذا قد وافقوا ابإلمجاع على
تعيني وبناء عليه انتخبوين إلدارة حكومة بالدان وقد تعهدوا أن يطيعوين يف السراء
والضراء ويف الرخاء والشدة ،وأن يقدموا حياهتم وحياة أبنائهم وأمالكهم فداء للقضية
املقدسة "اجلهاد" من أجل ذلك إذن تولينا هذه املسؤولية اخلطرية على مضض شديد،
آملني أن يكون ذلك وسيلة لتوحيد املسلمني ومنع الفرقة بينهم وتوفري األمن العام إىل
كل أهايل البالد ووقف كل األعمال غري القانونية اليت يقوم هبا الفوضويون ضد
املسلمني ،وصد وطرد العدو الذي اعتدى على بالدان مريداً أن يغل أعناقنا بقيوده
ولقبول هذه املسؤولية اشرتطنا على كل أولئك الذين منحوان السلطات العليا أن عليهم
دائماً واجب اخلضوع ،يف كل أعماهلم إىل نصوص وتعاليم كتاب هللا وإىل احلكم ابلعدل

يف خمتلف مناطقهم طبقاً لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم.
وابإلضافة إىل ذلك كان عبد القادر هو الذي يقود املعارك اجلهادية وهو الذي يؤم الناس
يف الصالة وكان يف مراسالته وأوامره يستشهد ابلقرآن الكرمي وكان عند كل غروب بعد
العصر يقف أمام خيمته يلقى درساً يف الوعظ على قومه ومل يكن من الضروري حضور
أي كان ،ولكن مل يكن يتخلف أحد ،إذا أمكن عن حضور هذه اخلطبة الوعظية،
وبذلك كان اجلميع جيددون يومياً حرارة الغرية احلربية والدينية اليت كانت تتقد داخل
صدورهم ،فكان عبد القادر بذلك كأنه منبع رئيسي من الضوء واحلرارة لقومه.

 1حياة األمري عبد القادر مقدمة أبو القاسم سعد هللا ،ص.8 :
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وقد كان عبد القادر هو الذي جيلس شخصياً للفصل يف املظامل ،وهو القاضي األعلى يف
الدولة وأما الواليت فقد فوض خللفائه "والته" القيام بنفس الدور الذي كان يتواله هو،
وكان األمري ال يفصل يف القضاي اخلطرية كالصلح أو احلرب إال بعقد جملس الشورى
وعرض القضية أمامه وأخذ رأيه وتنفيذ ما يتفق عليه احلاضرون.
إن هذا النموذج الذي سلكه األمري يف احلكم كان جديداً قدمياً ،كما قلنا ألنه ال أحد
من حكام املسلمني عندئذ كان يسلك هذا الطريق ،ويبدو أن األمري لو طال به العمر
واستمر يف احلكم الختار نظام اخللفاء الراشدين أو النظام اجلمهوري ولكن مبفهوم ذلك
الوقت ،وما نظن أنه كان س يورث احلكم ألحد من أبنائه أو اقاربه ،كما فعل األمويون
ومن جاء بعدهم من حكام املسلمني ،1وقد نص على ذلك :هذا املنصب الذي
اخرتَتوين له لن يكون متواراثً وأرفض لقب "سلطان أو ملك".2
بعد هذه البيعة الشعبية محل األمري عبد القادر مسئولية احلكم وامتد سلطانه إثر معارك
دامية حىت مشل ثالثة ارابع القطر اجلزائري ،وبعد أن استقام له األمر شرع يف تنظيم أمور
الدولة النواة وتشكيل الكوادر احلكومية فعني األكفاء من الرجال واعتمد الفقه اإلسالمي
أي التشريعات املنبثقة من القرآن الكرمي والسنة ،نظاماً حلكمه وبناء الدولة واجلهاد
لتحرير الوطن من الغزاة احملتلني.
حل مجيع مشكالت احلياة يف
هبذه املرجعية اإلسالمية املتكاملة اليت أثبتت قدرهتا على ّ

مجيع األزمنة واألمكنة اليت دخلها اإلسالم وغمرها بسلطانه بدءاً من عهد الرسول صلى
هللا عليه وسلم إىل عهد اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم ،ويهدي هذا النظام اإلهلي
العظيم أراد األمري عبد القادر السري يف حكمه ألنه كان يؤمن أن هذا النظام وحده ميكنه

 1املصدر نفسه ،ص.9 :
 2األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.29 :
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من مواجهة املشكالت املعقدة االجتماعية واالقتصادية والزراعية والعسكرية ومن الوقوف
أمام حتديت األعداء وتوسع اجملتمعات وتطورها مع الزمن.1
 5مفهوم البيعة:

عرف العلماء البيعات بتعريفات عدة منها تعريف ابن خلدون :العهد على الطاعة لويل
ّ
األمر ،2وعرفها بعضهم بقوله :البيعة على التعاقد على اإلسالم.3
وعرفت كذلك أبهنا أخذ العهد وامليثاق واملعاقدة على إحياء ما أحياه الكتاب والسنة
ّ
وإقامة ما أقامه ،وكان املسلمون إذا ابيعوا األمري جعلوا أيديهم يف يده أتكيداً للعهد
والوالء ،فأشبه هذا الفعل البائع واملشرتي فسمي هذا الفعل بيعة.
إن البيعة مبعناها اخلاص هو إعطاء الوالء والسمع والطاعة لألمري مقابل احلكم مبا أنزل

هللا تعاىل ،وأهنا يف جوهرها وأصلها عقد وميثاق بني الطرفني ،األمري من جهة وهو
الطرف األول والشعب من جهة اثنية وهو الطرف الثاين ،فاألمري يبايع على احلكم
ابلكتاب والسنة واخلضوع التام للشريعة ،عقيدة وشريعة ونظام حياة والشعب يباع على
اخلضوع والسمع والطاعة لألمري أو الرئيس يف حدود الشريعة.
فالبيعة خصيصة من خصائص نظام احلكم يف اإلسالم تفرد به عن غريه من النظم
األخرى يف القدمي واحلديث ،ومفهومه أن احلاكم واحملكوم كليهما مقيد مبا جاء به
اإلسالم من األحكام الشرعية ،وال حيق ألحدمها سواء كان احلاكم أو الشعب ممثل أبهل
احلل والعقد اخلروج على أحكام الشريعة ،أو تشريع األحكام اليت تصادم الكتاب
والسنة ،أو القواعد العامة يف الشريعة ويعد ذلك فعل مثل ذلك خروجاً على اإلسالم،

 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة يف حقبة من اتريخ اجلزائر ،ص.38 :
 2املقدمة البن خلدون ،ص.209 :
 3التداول على السلطة التنفيذية للصاليب ،ص.74 :
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بل إعالن احلرب على النظام العام للدولة ،بل أبعد من هذا جند أن القرآن الكرمي ينفي
عنهم صفة اإلميان.1
قال تعاىل  ":فَالَ وربِك الَ ي ؤِمنو َن حىت ُحي ِّكم َ ِ
يما َش َجَر بَي نَ ُهم ُمث الَ َِجي ُدوا ِيف
وك ف َ
َ َّ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما" (النساء ،آية .)65 :
أَن ُفس ِهم َحَر ًجا ّمما قَ َ
ضي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَسل ً
والبيعة عقد ال حيتمل اإلكراه.
وحيتمل الشروط املسبقة.
وال أمامه إال بعد عقد البيعة.
وأنه ال عقد بيعة إال برضا األمة واختيارها.
وال رضا بال شورى بني املسلمني يف أمر اإلمامة وشؤون األمة.
وأنه ال شورى بال حرية.
وأنه السيادة والطاعة املطلقة هلل ورسوله.2
إن اإلمارة عقد بني األمة واحلاكم يلتزم فيها احلاكم إنفاذ الشريعة والفصح لألمة
ومشاورهتا ،وتلتزم له إن هو ويف بذلك السمع والطاعة وينتج من ذلك ،أن األمة هي
مصدر كل سلطاته وأن هلا عليه السيادة ،كل ذلك يف إطار الدستور "الشريعة".3
 6وضعية الباد عند مبايعة األمري عبد القادر:

بينما كانت فرنسا تثبت وتدعم موقفها يف اجلزائر وضواحيها واملتيجة حيث هنبت املدية

من طرف البارون دي روفيفو فإن هذا األخري قد أخذ على عاتقه ،مذحبة قبيلة األوفياء
ابلقرب من احلراش وهذا ما أاثر غضب قادة القبائل الذين عينوا بن زعموم قائداً هلم،
لقد اضطر هذا األخري إىل الرتاجع هنائياً حينما تبني له ضعف املتمردين أثر السحق
السريع لتمردهم كان ابيلك اجلزائر واقعاً حتت السلطة الفعلية للمحتل الذي كان يثبت
 1املصدر نفسه ،ص.76 :
 2احلرية أو الطوفان د .حاكم املطريي ،ص.45 21 :
 3احلريت العامة راشد الغنوشي (.)262 / 1
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وجوده يف البليدة اليت كان ينوي انطالقاً منها وصنع حد هلجومات قبيلة حجوط،
وبفضل مد الطرق اليت تربط بني املراكز املتعددة يف املنطقة واليت كانت حتت تصرف
"املكاتب العربية" املكونة حديثاً ،كان الفرنسيون هكذا يظنون أهنم سيتمكنون من بسط
الغزو على كافة أرجاء البالد ،وقد قام احملتل أيضاً إبدماج قوات السبايسية كأعوان
يرافقون اجلنود يف مهماهتم ،كذلك ظهرت بعد ذلك فرقة القناصة تويل قيادها ابتداء من
 1831م قاطع طريق حقيقي ذي أصول مشكوك يف أمرها قدم لالحتالل خدمات
عظيمة ،غري أن مثنها َت ثل يف العديد من أعمال النهب والتقتيل خاصة يف منطقة القبائل
وعنابة ،وقد عرف ابسم يوسف وقد محل شارع كبري يف أعايل اجلزائر امسه هذا طوال
الفرتة االستعمارية وكان لفرنسا نية مبيتة اثبتة يف غزو كامل البالد على الرغم من
الصعوابت اليت اعرتضته يف التيرتي ويف الشرق من طرف أمحد ابي ،وكذلك االختالف
يف وجهات النظر بني حكامه واليت ترجع أساساً إىل اعتبارات خاصة ابلسياسة الداخلية.
غري أن ما واجهه من عداء من طرف السكان اضطر فرنسا إىل التصرف مبرونة والبحث
عن وسطاء من بني القادة املؤثرين ولو اضطره ذلك إىل اخضاعهم بعد تقوية نفوذه
عليهم ،ابستعمال الرشوة واخلديعة والقوة ،هكذا كانت خطة الغزو على مراحلواليت يبينها
وزير احلرب "سولت" يف التعليمات اليت أخطاها إىل جنراالً يف امليدان اجلزائر حيث
أيمرهم بتقدمي بطيء انطالقاً من القواعد العسكرية يف الساحل بقية السعي وراء استبطال

حبظوظ وافرة يف حتقيق جناح دائم واثبت ،وذلك عن طريق مؤسسات زراعية يقوم
األوروبيون ابجنازها.
وهكذا فالوضعية كانت مقلقة للغاية ذلك أن الفرنسيني وهم حيتلون كل الساحل من
وهران إىل عنابة كانوا قد بدأوا بكل جراءة يف سياسة للتوطني يف املناطق احملتلة كما
شرعوا بتصلب يف صنم القبائل إىل صفوفهم أو حتييدها وشلها إذا ما تعذر ذلك.
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هبذا فإن املهمة املناطة ابألمري الشاب كانت من الصعوبة مبكان ابلرغم من احلماسة اليت
تلت بيعته ،فكان عليه أن حيسب حساب قادة القبائل الذين أبدوا له عداءهم كما كان
عليه أيضاً أن يتحكم يف اندفاع مناصريه ألجل هذا تقيد بتكوين جيش نظامي وكانت
مدينة معسكر اليت جعل منها عاصمته املؤقتة مكان التحضري لتدريب جيشه وهبذا فإن
هذه العاصمة القدمية لبايلك الغرب اخذت مكانة كبرية يف دولة األمري عبد القادر.
لقد ترك اهنيار اإلدارة الرتكية خالفة هذه األخرية إىل قادة قبائل املخزن الذين مل يكتفوا
برفض االستجابة إىل نداء األمري الشاب الذي مل يكن ينتمي إىل طبقتهم االجتماعية
وإمنا تقربوا إىل احملتل الفرنسي ليحافظوا على امتيازاهتم.
واألمري عبد القادر الذي مل يكن جيهل شيئاً عن مساوماهتم كان ينتظر الوقت املناسب

لينتهي من أمرهم وكان مكتفياً يف هذا الوقت ابثبات مكانته عند القبائل املوالية له،
كمدافع عن القضية الوطنية مكلف مبهمة طرد احملتلني الفرنسيني من األراضي املغتصبة،
فكان ينظم حكمه طبقاً هلذا املفهوم.1

 1أتسيس اجليش النظامي:

اثلثاً :بناء الدولة

بعد معارك طاحنة خاضها األمري ضد اجليوش النظامية الفرنسية أدرك ضرورة خلق جيش

نظامي قوي يدعم به أهدافه الداخلية واخلارجية ،فاجته إىل انشاء جيش نظامي قوي
يدعم به أهدافه الداخلية واخلارجية ،واهتم بتدريبه على احدث الفنون العسكرية ،وزوده
ابالسلحة املتقدمة وقبل أن يباشر بتحقيق هذه الفكرة عقد جملساً عاماً من رجال الدولة
وأعياهنا وأخذ موافقتهم على هذا االجراء ،مث عمم بالغاً على األهايل جاء فيه :ليُبلغ
الشاهد الغائب أنه صدر أمر موالان انصر الدين عبد القادر بن حميي الدين بتجنيد
 1األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.63 ، 62 :
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األجناد وتنظيم العساكر يف البالد كافة فمن أراد أن يدخل حتت اللواء احملمدي ويشمله
هذا النظام فليسارع إىل دار اإلمارة يف مدينة معسكر لتسجيل امسه يف الدفاتر األمريية.1
تلقى الشعب اجلزائري هذا البالغ ابرتياح كبري ،وسارع الشباب وتسابقوا لاللتحاق
ابجليش النظامي الفىت ،حىت بلغ عداد أفراده عام 1839م ثالثة وستني ألف مقاتل وقد
قسم هذا اجليش إىل ثالثة فرق:
وىل على قيادهتا من مشاهري األبطال قدور بن حبر.
أوالً :فرقة املشاة ّ

وىل على قيادهتا عبد القادر بن عز الدين.
اثنياً :فرقة من اخليّالة ّ

وىل على قيادهتا حممد السنوسي ولقد اختار األمري مجيع رؤساء
اثلثاً :فرقة من املدفعية ّ
اجلند من ذوي الشجاعة والبأس والذكاء من الذين يتحلون ابإلميان والصرب وانتقامهم من
أشراف البيواتت وزعماء القبائل مثل حممد القوشامة وسامل الزجني وأمحد القدور وغريهم.
مث وضع قوانني يف كتاب مساه "وشاح الكتائب" ضم أربعة وعشرين قانوانً هلا أصول وهلا
فروع وقد وضعت مجيعاً ملصلحة هذا اجليش احملمدي ،ولسالمة تكوينه العسكري
ولضمان قدرته على القتال وحتمل املكاره وللتدريب على اجلهاد والصرب ،وَتكن األمري
عبد القادر من الصمود هبذا اجليش الناشىء يف وجه أكرب امرباطوريت العامل االستعماري
القدمي ،وعلى الرغم من إمكاانت فرنسا الضخمة َتكن األمري من حماربتها سبعة عشر
عاماً استوىل خالهلا على أكثر من ثلثي مساحة اجلزائر حالياً ،وانتصر عليها يف الكثري
من املعارك الطاحنة اليت بقي ذكرها يرتدد حىت اآلن على ألسنة الفرنسيني قبل اجلزائريني
ملا وجدوه من معاملة شريفة لبطل مسلم عظيم ،حىت غزت أخباره بيوهتم يف فرنسا
جسد مجيل املروءات وحماسن الفضائل يف معاملة األسرى
نفسها ،ألن األمري عبد القادر ّ
واجلرحى من جيش أعدائه.2

 1فارس اجلزائر العماد مصطفى طالس ،ص.139 :
 2األمري عبد القادر بديعة احلسين ،ص.48 :

372

وشكل األمري عبد القادر جبانب اجليش الرمسي قوى غري نظامية تعمل على محاية
مناطقها ،غري أهنا كانت تستطيع عند الضرورة أن تنخرط يف اجليش النظامي ،وذلك
فقط لتلبية نداء األمري أو خلفائه يف الواليت وهذه القوى غري النظامية كانت تتكون
غالباً من املتطوعني وكان عليها أن تتجهز على حساهبا اخلاص وكان عددها ابأللوف
تزيد وتنقص.
وفيما خيص تسليح جيشه النظامي يعطي األمري نفسه التوضيحات التالية:
كل جنودي النظاميني كانوا مسلحني ببنادق فرنسية أو إجنليزية حتصلت عليها خالل
معاركنا وعند الفارين من اجليش أو بشرائها يف املغرب ..وكان الكربيت أييت من فرنسا
أما ملح البارود فكنت أجده يف كل مكان خالل زمن السلم وكانت املدن الساحلية
الفرنسية تزودين ابلرصاص وقد أعطاين املغرب منه كمية معتربة ،كما أنين َتكنت من
استغالل منجم للرصاص يف الونشريس.1
وقد كان األمري يسهر شخصياً على كيفية استعمال الذخائر ويعطي أوامر صارمة خللفائه
كي يشحوا يف عملية صرفها.2
أ هيكلة اجليش النظامي:

كانت املشاة مقسمة إىل كتائب تضم كل منها  1000رجل يقودهم آغا ،وكانت هذه
مقسمة إىل سراي من  100جندي يقودها قايد ،وكان يقود كل نصفيها سياف وكل
عشرين رجل كان يقودهم ضابط صف ،وكل عشرة يقودهم عريف يسمى جاويش.
كان على قادة كل هذه التشكيالت أن يتفقدها اآلغا يوم السبت ،والسياف يوم
اخلميس والسبت اما اجلاويش فكان عليه أن يتفقد رجاله كل يوم صباحاً ومساء.

وقد كان االنضباط جد صارم ،وكان يراعى تطبيقه مبنتهى الدقة ،وكانت مواده جمموعة
يف شكل قانون عام أقامه وكتبه األمري نفسه.
 1األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.86 :
 2األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.87 :
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كما كان سلم الرتب حمرتماً مبعىن الكلمة وكانت كل خمالفة يعاقب عليها عقاابً شديداً،
وكان على اجلندي أن حيافظ على نظافة سرتته اليت كان مسؤوالً عنها ،وكذا كانت احلال

ابلنسبة للسالح الذي يف حوزته ،كانت العقوابت على اإلخالل هبذه القوانني ترتاوح ما
بني السجن إىل احلكم ابإلعدام وهذا األخري كان يقام يف حالة اخليانة أو الفرار يف زمن
احلرب ومروراً بنزع الرتب والعقوابت اجلسدية.
كان للجندي احلق يف راتب ،وكان اخليالة يتلقون ضعفه وكان يتلقى غذاءه عيناً ووفرياً

يف زمن السلم ،ولكنه كان خيفض يف زمن احلرب إىل بعض الكعك أو الروينة املصنوعة
من طحني القمح املقلي ،وكان على كل شارة عالمة مكتوبة.
اآلغا كان حيمل :الصرب مفتاح النصر.
وابلنسبة للسياف :ال أضر من املخالفة وعدم الطاعة.
أما لرئيس املدفعية فكانت :وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى.

وكان اللباس العسكري خيتلف حبسب الرتب ،فكان من اجلوخ ابلنسبة للضباط ومن
الكتاب ابلنسبة للجنود ،أما األسلحة فكانت تشتمل على املدفع واهلاون "مهراز"
والبندقية "مكحلة" والسيف واحلربة.
وكانت األلبسة واألسلحة والذخائر كلها تضع يف ورشات الدولة بتاكدمت ،معسكر،
اتزة ،بوغار ،مليانة..اخل ،أو كانت تستورد من أورواب عن طريق املغرب.
وكان موظفون سامون يدبرون هذه الورشات وكان املعلمون خاصة من األجانب يد ّرسون
املهنة العسكرية للشباب اجملندين وكانت هناك مكافآت خمصصة للذين يلمعون ،كما
كانت تدفع معاشات للمصابني ولعائالت الذين قتلوا يف املعارك ،كما كان هناك وسام
ملكافآت األعمال البطولية ويتشكل من صفيحة معدنية ينقش  3أو  5أو  7ريشات
حسب أمهيتها وهلذا كانت تسمى "ريشة" ،كانت الشمسية الرمز املميز للسيادة ،وهي
التمييز الوحيد الذي حظي به األمري نفسه وكان حيملها فارس عندما يكون األمري راكباً
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أو أحد من املشاة عندما يكون مرتجالً ،وكان يف احلالتني حماطاً ابحلامية السوداء .وكان
العلم حيتوي على لونني األخضر واألبيض وكان هذا اللون األخري يشكل دائرة طرزت يف
وسطها يد مفتوحة ،وقد استوحي منه العلم اجلزائري احلايل والفرق الوحيد أييت يف
استبدال اليد هبالل أمحر ما بني اللونني األبيض واألخضر اللذين بقيا.
ولكي تثبت روح التضحية واالنضباط يف هذا اجليش فقد كان قانونه العام يقرأ لكل
الوحدات مرتني وأحياانً ثالث مرات يف الشهر ،كما كانت الشعارات اليت يتضمنها ختاط

على أكمام اجلنود والضباط على حد سواء نذكر من بينها :ال أنفع من التقوى
والشجاعة على الكتف اليمىن لآلغا وعلى اليسرى :ال أضر من املخالفة وعدم
االنضباط.
وكان األمري عبد القادر منوذجاً ومثاالً للخصائل األخالقية الرفيعة والقتالية احملرتفة فقد
أاثر يف نفوس جنوده وضباطه ومواطنيه صوراً رائعة للتفاين واإلخالص يف خدمة القيم
واملبادئ واحلرص على حترير الوطن من احملتلني الغزاة ،ويقر كل كتاب سريته مبا فيهم
الفرنسيون أنه كان نزيهاً ،وأنه كان ميلك أقصى درجات الشعور مبكانة وقيمة األموال

العامة ،وأنه مل يعرف سوى خدمة القضية اليت كان يعلم أهنا عادلة ضارابً بذلك أمسى
مثال للتفاين والشجاعة اخلارقة وكل ميزاته كانت مدونة يف القانون العام لكي يتخذ منه
مثاالً حيتذى وعلى هذا املنوال فقد كان يذكر خصوصاً أنه مل يسحب أبداً من األموال
لالنفاق على شؤونه اخلاصة وأنه كان دائماً يرجع إىل اخلزينة العامة كل اهلداي اليت كانت
تقدم له ألنه كان خادماً وفياً للدولة وليس ملصاحله اخلاصة.1

ب إستاتيجية األمري والدفاع عن األقاليم:

اهتم األمري عبد القادر إبنشاء خط دفاعي كبري بني التل والصحراء ،وقد أقامه يف وسط
العديد من الصعوابت ألنه كان مقيداً ابملدة الزمنية ،ومل تكن هذه املناطق احملصنة
 1املصدر نفسه ،ص.89 ، 88 :
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خمصصة للصمود أكرب وقت ممكن أمام اهلجومات الفرنسية بل كانت ابخلصوص ألجل
َتتني سلطته ابلقبائل املنضمة إليه.
لقد شيد من الغرب إىل الشرق سبدو حلماية تلمسان ،اتكدمت للدفاع عن معسكر اتزة
للتحكم يف منطقة اجلزائر العاصمة وبوغار على احلد بني التنقل والصحراء وبسكرة يف
جنوب قسنطينة ،غري أنه قد ركز أكرب قدر من جهوده على اتكدمت ألهنا كانت قريبة
من تيهرت العاصمة القدمية للرستميني ،وكان يعلق على اتكدمت آماالً عريضة كشف

عنها يف حديث أجراه مع سجني فرنسي :مازال عندي األمل يف أن أعيد اتكدمت إىل
جمدها القدمي هنا سأمجع القبائل ،فنحن يف مأمن من هجومات الفرنسيني ومن هذه
الصخرة املرتفعة سأنقض كما ينقض الصقر من على عشه فوق املسيحيني فأطردهم من
اجلزائر ومن عنابة ووهران.1
وكان األمري قد عمل على أن جيعل من اتكدمت مركزاً للثقافة وأن يبين هلا جامعة ،غري
أنه مل يسعفه الوقت لذلك ،كانت اتكدمت تبعد عن حاميات العدو الذي ال يستطيع
بلوغها إال بعد قطع التل واهلضاب العليا ،وهذا املوقع كان يعطي األمري ميزة ملعرفة
حتركات العدو يف وقتها وتدارك خطر أي هجوم.
زيدة على ذلك فإن موقعها بني التل والصحراء جعل من السهل على البدو أن
يقصدوها لشراء بضائع التل مقابل ماشيتهم وهو ما كان يسمح لألمري مبراقبتهم عن قرب
ألهنم ِّ
يكونون مورداً مهماً للزكاة ،وقوة ال يستهان هبا يف احلرب .وبفضل عزلتها فقد
كانت أحسن من أية مدينة أخرى لتشكيل املركز الضروري للصناعة احلربية وهنا كذلك
أنشأ بيت العملة الوطنية.2
 1املصدر نفسه ،ص.90 :
 2املصدر نفسه ،ص.91 ، 90 :
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ج اإلستاتيجية العسكرية:

أما عن اإلسرتاتيجية العسكرية لألمري فهي تتلخص يف كلمة واحدة وهي احلركية ،فقد

َتيز يف قدرته على استعماهلا عملياً حىت خصومه ويف مقدمتهم "بيجو" يشهد بعبقريته
العسكرية ،فقد كانت خططه العسكرية تتغري حسب الظروف ،فكانت غالباً على شكل
اشتباكات بكميات صغرية ،ويف بعض املرات كانت على صورة حرب مواقع غري أن
طبيعة النضال الذي كان يقوده األمري فرضت عليه حرب العصاابت اليت كان جييدها
إجادة خارقة للعادة ،فكانت تفاجئ وتربك اخلصم ،وهي اليت جعلت األمري أشهر وأملع
رواد هذا النوع من احلرب.
وإذا كانت حرب العصاابت أتيت دائماً بثمارها املتمثلة يف تكبيد العدو خسائر ثقيلة،

فإن رد فعل هذا األخري ضد القبيلة املشتبهة يف تبليغها املعلومات يكون وحشياً وال
يعرف الرمحة .وهلذا فإن األمري مل يكن يستعملها إال أبقصى قدر من احليطة ،وأكرب
احلظوظ يف النجاح ،وكانت معرفة األمري اجليدة للميدان َتنحه هو وجيشه تفوقاً ملحوظاً
على القوات الفرنسية ،فكانت تسمح له بفضل حركيته ومصاحل استخباراته ابستدراج

العدو إىل األماكن األكثر مالءمة ،وقد كان اجليش الفرنسي على العكس من ذلك
يبحث عن حرب املواقع ،ويرغم األمري على االشتباك يف املعارك ،فكان يف هذه احلالة
يصاب خبسائر إال أنه كان أيضاً يكبد العدو مثلها وكان دائماً يتمكن من التحرز يف

ظروف حسنة.
وابملقابل فإنه كان حيدث لألمري أحياانً عندما يرى الظروف مواتية أن يتسبب يف نشوب
معارك كانت تنتهي خبسائر كبرية يف صفوف العدو.1
وقد حتدث بعض الباحثني عن الفن العسكري لدى األمري عبد القادر ،منهم ضابط قدمي
يف اجليش اللبناين وهو السيد أديب حرب وعنوانه "احلياة العسكرية لألمري عبد القادر"
 1املصدر السابق ،ص.91 :
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وهو موضوع أطروحته لنيل شهادة الدكتوراة من جامعة القديس يوسف ويوضح املؤلف
يف كتابه العبقرية العسكرية لألمري على ضوء التقنيات العصرية اليت كان األمري قد طبق
بعضها ،بل وأثراها حسب املؤلف الذي يرجع إىل املعارك الكربى اليت قادها األمري
خالل كفاحه من أجل استقالل بالده.1
 2اِلكومة املركزية:

كان األمري يرى أن تنظيم اجلبهة الداخلية وتوطيدها مها األساس األول الذي ينبغي أن

ت قوم عليه حرب التحرير وكان هدفه قبول التفاوض والتساهل مع العدو وكسب الوقت
الستكمال أسباب هذا التنظيم وكان األمري دائم احلرص على إبعاد الطابع الفردي عن
سلطته إبشراك ممثلني عن العلماء واألشراف ورؤساء القبائل يقل عددهم أو يكثر حسب
أمهية املسائل أو القرارات وكان األمري يدرك مدى عمق الروح االستقاللية لدى القبائل
وزعماء الطرق الصوفية ومدى أتثري ذلك على عملية التوحيد مما جيعلها أكثر صعوبة،
كما كان يدرك مدى كره هؤالء للغزاة وبربطه بني التوحيد واملقاومة وكان أيمل أن
يساعده كره األجنيب على تذليل صعوابت التوحيد ولكن األمر مل يكن سهالً ،2وقد
حرص األمري على أن تكون حكومته من ذوي اخلربات الذين اشتهروا ابلكفاءة والقدرة
واخلربة والعلم والفضل والتقوى ،وكان األمري يطلب منهم القسم على التقيد ابلعدل
وخدمة الوطن واإلخالص ،وكان هناك منادي يف األسواق يطلب من كل من له حاجة

أو شكوى ع لى خليفة أو قائد أو زعيم فلريفعها إىل ديوان األمري من غري واسطة وكان
يلومن إال نفسه.3
األمري ينصف اجلميع ،ومن ال يرفع ظالمته إليه فال ّ
وقد أسس األمري الديوان الذي كان مقره يف معسكر أو املدية أو ينقل إابن الظروف
العدوانية إىل تلك األماكن اليت يرتئي أهنا األكثر مالءمة لظروف احلرب ،وكان مطبوعاً
 1املصدر السابق ،ص.92 :
 2فارس اجلزائر ،ص.233 :
 3فكر األمري عبد القادر ،بديعة احلسين ،ص.55 :
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مبركزية شديدة يف القرار ابلرغم من الالمركزية اإلدارية الواسعة وكان على رأس احلكومة
وزير أول مبساعدة ثالث كتّاب ،كاتبان للدولة إحدامها للحبوس نصب عليها احلاج

طاهر أبو زيد ،واألخرى للشؤون اخلارجية ،عهد مبهامها إىل الرجل املشهور ميلود بن
عراش وكانت هناك خزينتان احدامها عامة واألخرى خاصة ،وأخرياً جملس استشاري أو
جملس الشورى يتكون من أحد عشر عضواً ويرتأسه قاضي القضاة الذي كان على علم
بكل شؤون الدولة.1
لقد شرع األمري عبد القادر يف تكوين جيش وطين ويف إنشاء املؤسسات ،ويف وضع
قوانني جديدة مستمدة من الشريعة اإلسالمية وصك عملة ابمسه واستطاع أتسيس دولة
ذات طابع جزائري خاص على قاعدة شعبية وحدد األهداف اليت يرمي إىل حتقيقها من
خالل تنظيم املقاومة اجلزائرية واليت من أمهها:
نشر األمن وأتديب اخلونة العصاة.
توحيد القبائل حول مبدأ اجلهاد.
مقاومة الفرنسيني بكل الوسائل.
دفع الفرنسيني إىل االعرتاف ابجلزائر كدولة وبعبد القادر أمرياً للبالد.2
 3تقسيم الباد إىل مثاين والايت:
قام التنظيم اإلداري لدولة عبد القادر على أسس فدرالية يتمثل يف وجود  8مقاطعات
إدارية يرأس كل مقاطعة خليفة لألمري ،ويتواجد هؤالء اخللفاء يف:
تلمسان ،حممد البو محيدي الوهلاصي.
معسكر ،حممد بن فرحية املهاجي ،مث مصطفى بن أمحد التهامي.
مليانة ،حميي الدين بن عالل القليعي مث حممد بن عالل.
 1األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.94 :
 2التاريخ السياسي للجزائر ،ص.110 :
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التيطري ،مصطفى بن حميي الدين مث حممد الربكاين.
جمانة ،حممد بن عبد السالم املقراين ،مث حممد اخلرويب.
بسكرة ،فرحات بن سعيد مث احلسني بن عزوز.
برج محزة ،أمحد بن سامل الدبنيسي.
املنطقة الغربية من الصحراء ،قدور بن عبد الباقي.
وبعد استيالئه على إقليم التيطري والسيطرة عليه وسط الرتحيب العام قسمه إىل أربع
مناطق أتبعها مبدينة املدية ،ووىل عليها أخاه السيد الشريف مصطفى بن حمي الدين ،مث
أنشأ ديوان اإلنشاء والتعمري ووىل عليه السيد احلاج مصطفى بن أمحد التهامي وقسم
الواليت إىل دوائر ،ووضع على كل دائرة رئيساً ،وهذه الدوائر عبارة عن قبائل تتشكل

كل منها من بطون وعشائر ،فجعل لكل قبيلة قائداً وعلى كل بطن أو عشرية شيخاً
يرأسها فكانت األوامر تصدر إىل كل هذه املراتب عن طريق التسلسل وكان املشايخ
يرفعون القضاي املهمة إىل القيادة العليا ،وهذه بدورها ترفعها تسلسالً حىت تصل إىل
ديوان األمري.
وجنح األمري يف ربط البالد إبدارة شرعية تتمتع ابلكفاءة والنزاهة واالستقامة فأبعد أكثر
الرؤساء الذين اشتهروا ابلبطش إابن احلكم العثماين واختار معاونية من ذوي األخالق
يول أحداً حماابة
احلميدة ،وأخذ يعتمد على كل من يتمتع ابلعلم والشرف والفضيلة ومل ّ
وال سلمهم زمام األمور إال بعد أداء القسم املقدس.
وكان يتم تعيني العاملني يف الدولة وفق مراسيم خاصة ُحترر بقلم كاتب الديوان اخلاص،
ويوضع عليها خامت الدولة وهو خامت كبري نقش عليه يف الوسط هذا البيت:
من تكن برسول هللا نصرته
جنم
إن تلقه األسد يف أكامها ُ
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ونقش على اجلوانب :هللا ،حممد ،أبو بكر ،عمر ،عثمان ،علي ،ويف دائرة صغرية داخل
اخلامت نقش "انصر الدين عبد القادر بن حمي الدين" والتاريخ اهلجري 1248ه مل يعتمد
عمن سبقه ،بل أقام حكومة ذات طابع جزائري جديد
األمري على تقاليد يف احلكم نقالً ّ
وَتكن من وضع تنظيمات إدارية وقضائية وعسكرية واقتصادية لدولته الفتية ،وعلى الرغم
من أن القبائل اليت تتكون منها دولته كانت تتنافس فيما بينها إال أنه كون منها ما يشبه
"فيدرالية ذات مثاين واليت" حيكمها قانون موحد وختضع لنظام واحد ولسيادة واحدة
وقد وضع نظاماً عملياً يتالءم مع حقائق القرن التاسع عشر وظروفه اليت تقضي إبجياد
دولة حديثة وأهم املبادئ اليت تسلحت هبا دولة األمري العدل واملساواة وحقوق اإلنسان
واحرتام الكرامة اإلنسانية وسيادة القانون ،واحرتام النظام وحب اجلهاد وكراهية املستعمر
وقد استمدت مفاهيم هذه القيم من اإلسالم.
واهتم األمري مبفهوم دولة املواطنة وتسلحت دولته مببدأ املساواة حىت بينه وبني مواطنيه أو
بني املواطنني واحلكام ،وكان للقضاة وحدهم حق إصدار األحكام ،والسكان مجيعاً هلم
احلق يف التقاضي وطبقت املساواة حىت بني أفراد القبيلة ورئيسها وجنح األمري يف جعل
الشعب يتجاوز الشعور ابلوحدة القبلية إىل الشعور ابلوحدة الوطنية.1
لقد استطاع األمري عبد القادر أن يثري اجلزائريني خبطابه الوطين الذي ترددت فيه
عبارات :بالدكم ،أرضكم ،دينكم ،نساؤكم ،وحذر من هذا العدو الفرنسي الذي يريد
أن يغل األعناق وأن يعتدي على الشرف وتوجه إىل كل القبائل وكل الزواي وكل اجلهات
وجتاوز خطابه بين فالن وبين فالن إىل الشعب إىل املواطنني حيثما كانوا ومهما كان
انتماؤهم القبلي أو الصويف أو اجلهوي ورمبا مل تعرف اجلزائر قائداً من أبنائها استعمل هذا
اخلطاب من قبل ،فقد كان حترك األمري عبد القادر كرجل دولة وطنية ال كرجل طريقة أو
 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة يف حقبة من اتريخ اجلزائر ،ص.41 :
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قبيلة أو جهة ،لقد بذل جهوداً عظيمة يف مجع كلمة اجلزائريني ملواجهة العدو املشرتك من
خالل ادارة منظمة وحكومة رشيدة ،وجيش جمهز وتعبئة عامة لكل مواطنيه وكان يهتم
ابملواطن املعطي الفاعل يف بناء الدولة والتصدي للغزاة وكان يقول ال تسألوا عن أصل
الرجل بل اسألوا عن حياته وأعماله وشجاعته ومؤهالته وستعرفون من هو ،فإذا كانت
مياه النهر طاهرة مقبولة فألهنا جاءت من نبع صاف.1
لقد امتدت سلطة األمري عبد القادر منذ 1838م لتشمل األغلبية العظمى من البالد،
وإذا كان الفرنسيون مازالوا حيتلون جزءاً من الرتاب الوطين ،فإن العمل الذي أجنزه األمري
يف بضع سنني قد كان عظيماً ويبدو وشيكاً على بلوغ غايته ،مل يصبح األمري السيد بال
منازع وال شريك على اجلزء األكرب واألوفر ثروة وسكناً يف البالد فحسب ،لكن القبائل
اليت كانت مشتتة متنافرة سابقاً قد أصبحت اآلن موحدة حتت ظل لواء واحد ،وسلطة
قوية ومركزية مل يسبق هلا مثيل تضمن أمن األشخاص واملمتلكات يف كل مكان ،بفضل
قضاء فعال ومنصف ابلنسبة للجميع ويف وجود جيش عصري يضمن محاية الرتاب
ومستعد ملواجهة كافة االحتماالت وقد توجت كل اجلهود الرامية إىل عصرنة البالد
وتوحيد الشعب الذي خرج من الفوضى اليت تركته فيها القرون العقود املاضية وكللت
بنجاح بفضل عبقرية األمري ،وتفانيه يف خدمة املصلحة العامة ،هو ومن معه من الرجال
الذين أحسن اختيارهم صحيح أن العمل مل يكن قد اكتمل لكن قوامه وأساسه كان قد
أجنز ،2وقد كانت تلك اجلهود املباركة نواة قوية للدولة اجلزائرية احلديثة.
 4معايري تعيني موظفي الدولة ومناصبهم:

كان يتم اختيار موظفي الدولة من أبناء الشعب اجلزائري وزعماء القبائل ،واألعيان،
والعلماء ،وأصحاب املكانة املرموقة من ذوي الكفاءات والقدرات وامللكات اإلدارية
والقيادية ،كان كل موظف يف الدولة ابتداءً من أمسى موظف وهو اخلليفة إىل أبسط
 1فارس اجلزائر ،ص.236 :
 2األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.111 :
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الشيوخ ،ميلك يف نطاقه كامل السلطة اإلدارية والعسكرية واملالية على قمة السلم كان
اخلليفة بتفويض من األمري الذي كان ميثله وميلك السلطة املطلقة يف واليته اليت يقود
جيشها يف وقت احلرب ويتحكم يف آغاهتا وقيادهتا وشيوخها ،وكان حيكم يف القضاي
اليت تتعلق ابلدولة وقضاي االستئناف ضد أحكام وقرارات اآلغات ،وقد كانت تتجمع
عنده الضرائب اليت يرفعها اآلغات والقيادة والشيوخ ومدة خدمته غري حمددة ألنه كان
خيتار لكفاءته وإخالصه وقد تبني أهنم مجيعاً أهل لثقة األمري ،فلم خين أي منهم هذه

الثقة على الرغم من حماوالت العدو رشوهتم.
من اجلهة األخرى جند أن انتداب اآلغا كان قابالً للفسخ ،لكنه قابل للتجديد ،وتدوم
مدته النظرية سنتني ،وكان اآلغا مسؤوالً عن األمن يف نطاق اختصاصه كما كان جيند
احملاربني ،ويرفع حمصلة الضرائب اليت كان جيمعها القادة والشيوخ يف منطقته وكان هو
القاضي يف املسائل اخلارجة عن نطاق الشريعة بشرط االمتثال لالستئناف يف قراراته أمام
اخلليفة ،وأخرياً فقد كان يراقب قرار القيادة يف حدود مسؤوليته ،كانت مدة انتداب
القائد تقدر سنة مع قابليتها هي األخرى للتجديد وقد كان ميارس مهامه يف نطاق

قبيلته ،وعالوة على دوره كمقسط للضريبة املقدرة على منطقته الذي يساعده على القيام
به الش يوخ ،فقد كان القائد ميارس سلطة دركية ويف زمن احلرب كان يقود كتيبة تشكل
ابخلصوص من اجلنود غري النظاميني.1
أخرياً يف القادة يوجد الشيخ وهو على العكس من رؤسائه جيب أن يكون منحدراً من
نفس القبيلة ومن نفس اجلزء املنوط به قيادته ،وهو يستمد سلطته من ثقة مواطنيه فيه،
ومن هنا أتيت أمهيته االجتماعية ابلرغم من تواضع مهمته.
وجيمع هو اآلخر يف نطاقه اخلاص وظائف الشرطة وحمصل الضرائب وضابط احلالة
املدينة ،غري أنه كان مسؤوالً بوجه خاص على األمن العام يف قبيلته وهي مهمة صعبة
 1األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.96 :
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ومرهقة ألنه مل يكن ميلك احلق يف إصدار العقوابت على اجلاحنني فهذا امتياز خاص
ابآلغا.
كان األمري خيتار القيادة من األشياخ األكثر أهلية واستحقاقاً وألجل تفادي الرشوة كان
املوظفون يعينون من الطبقة امليسورة ابإلضافة إىل معاشاهتم فإهنم كانوا يتقاضون حصة
من الضرائب واملخالفات "اخلطاي" اليت كانوا جيبوهنا.1
 5السلطة القضائية:
كانت السلطة القضائية يف دولة األمري عبد القادر منفصلة عن السلطة التنفيذية بقدر ما
كان من ميارسها منفذاً للقانون وليس ممثالً لألمري مع أن هذا األخري هو الذي يعينه وقد

كانت صالحيته واسعة :نظام األحوال الشخصية واملرياثية ،والشؤون العقارية ،وكان أيضاً
يصادق على العقود احملررة من طرف الكاتب الشرعي أو املوثق الذي كان يزاول وظائفه
يف مقر القضاء ،كما كانت صالحية القاضي َتتد حىت إىل القضاي اجلنائية.
كان القاضي بطبيعة منصبه شخصية مهمة وكان يتم اختياره لثقافته وخصاله الفاضلة
عني إما من بني العلماء املشهورين ،أو عند تعذر ذلك فبامتحان ومل تكن خترج
وكان يُ ّ
عن دائرة اختصاصه إال القضاي املتعلقة ابألمن العام اليت كانت من اختصاص اخلليفة أو
اآلغا ،وكان القاضي كغريه من املوظفني يقبض راتباً حمرتماً وكان فوق ذلك يتبع األراتل
يف حتركاهتا وهو مرفوق ابثنني من املعاونني أحدمها مكلفاً بتنفيذ احلكم.

وكان األمري :ال يسمح إال ابألحكام املطابقة لشريعة هللا اليت ما كان يعترب نفسه إال
منفذاً هلا.2
فاملرجعية الدستورية العليا يف دولة األمري عبد القادر :القرآن الكرمي والسنة النبوية

واالسرتشاد ابجتهاد العلماء والفقهاء اجملتهدين ،وللمذهب املالكي مكانة متميزة يف دول
الشمال األفريقي وإن كانت أمور الدول ال تعتمد عليه فقط ،وإمنا حتتاج إىل االنفتاح
 1األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.97 :
 2املصدر نفسه.
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على املذاهب السنية األخرى واجتهادات فقهاء كل عصر الذين فهموا النصوص وأدركوا
حكمتها وغايهتا ولديهم من امللكات الفقهية والرتبية اإلميانية الرابنية اليت جتعلهم يتحرون
نص ملزم صريح مع قدرة فائقة يف
املصلحة العامة يف املواضيع الطارئة اليت ال يوجد فيها ّ
حساب تطور األزمان.
العالمة قاضي القضاة أمحد بن اهلامشي
ومن أشهر قضاة دولة األمري عبد القادرّ :
املراحي ،والسيد عبد بن املصطفى املشريف.
وكان األمري عبد القادر حازماً يف منع شرب اخلمر ولعب امليسر وبصورة خاصة بني
صفوف املقاتلني ،كما حظر التدخني لكونه إسرافاً ،وهنى الرجال عن إستعمال الذهب
والفضة إال يف األسلحة.
كان عبد القادر حريصاً على رفع الظلم وإقامة العدل وتقوية املؤسسة القضائية ويرى أن
ذلك من أسباب قوة الشعب وصالبة الدول وعوامل النصر على الغزاة الفرنسيني ،لقد
واجه االستعمار الفرنسي زعيم فذ ،وشعب يتكون ودولة تبىن على أسس راسخة
بزعامته.
 6جملس الشورى:

اختذ األمري يف كل مقاطعة داراً للشورى لبحث األمور اهلامة يف الدولة وجعل انتخاب
أعضاء هذه اجملالس "جمالس الشورى" من قبل النّواب الذين كانوا يُدعون ابخللفاء وربط
هذه اجملالس ابجمللس األعلى للبالد املؤلف من أحد عشر عاملاً ومبجالس اإلستئناف،
وأما العلماء األحد عشر فمنهم السادة :أمحد احملفوظي ،أمحد بن طاهر بن الشيخ
املشريف ،وحممد بن خمتار الورغي ،وخمتار بن مكي احلاج ،عبد القادر بن روكس ،وإبراهيم

ا بن القاضي ،وأمحد ابن اهلامشي ،وأما نفقات هذه اجملالس فكانت تصرف من بيت املال
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كباقي كوادر الدولة وأما أصحاب الوظائف الدينية وما يتعلق هبا فكانت رواتبهم
تصرف من خزينة وزارة األوقاف.1
كان جملس الشورى األعلى يف الدولة الفتية ينعقد واألمري يف وسطه ،وكان يتفحص
الطعون يف قرارات القضاة ،ويشكل هذا اجمللس علماء أجالء كانوا يتمادون يف التدقيق
عندما تعارضهم مشاكل عويصة إىل أن يطلبوا ابسم األمري رأي العلماء املعروفني
بتعمقهم يف علوم الشريعة ،يف الغالب كانوا يستشريون علماء جامعة القرويني بفاس،
كذلك كان يستشار علماء األزهر يف بعض األحيان ،غري أنه نظراً لبعد املسافة فإن
األمري مل يكن يلجأ إليهم إال يف احلاالت اإلستثنائية.
واألمري مل يكن أبداً يتخذ القرار ببساطة ،كان دوماً يستشري اجمللس الذي يرتأسه يف
أغلب اجتماعاته والذي كان يف معظم احلاالت يعكس صدى الرأي العام.2
 7االقتصاد واملالية العامة:

لقد أنشأ األمري نظاماً اقتصاديً تشرف عليه الدولة اهلدف منه جعل اقتصاد البالد يف
خدمة الغاي ت القتالية بصورة خاصة ،مصلحة الفقراء والشعب بصورة عامة ،فكان
اجلباة خيرجون مرت ني يف السنة جبباية الزكاة واألعشار بعد أن يقسموا على القرآن الكرمي
أبال يظلموا أحداً وأال يعتدوا على أحد ،وأنشأ ديوان األوقاف وأوكل أمره إىل أيب احلاج
عبد هللا اجليالين بن فرحية وأوكل أمور ديوان األوقاف إىل السيد عبد الرمحن احلاج طاهر
أيب زيد كما أنشأ ديوان صناعة العملة ومعاملة األسلحة وكل ما يتعلق أبدوات احلرب
وأوكل أموره إىل السيد أيب الربكات حممد اجليالين ،وأسند األمور الداخلية إىل أيب حممد
السيد اجليالين بن اهلادية ،أما كتّاب الديوان فكانوا من السادة األشراف ،السيد أمحد
بن أيب طالب والسيد مصطفى التهامي .وكان حاجبا اخلزينة مها :السيدين حممد بن
 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.45 :
 2األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.98 :
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احلاج علي الرحياوي واحلاج النجادي الرحياوي ،وكان السيد حميي الدين بن عبد هللا انظر
اإلسطبالت.1
كانت إيرادات الدولة الفتية تستعمل يف نفقات اإلدارة واجليش على األغلب وجيدر
التوضيح هاهنا أبن كل الرواتب واملعاشات كانت تدفع نقداً وعيناً ابلسلع الغذائية على
وجه اخلصوص وأهنا كانت تتم ابنتظام.
لقد بقيت عملة األمري متداولة حىت بعد استسالمه واستمرت كذلك إىل أن أخذت
السلطة االحتاللية سنة 1849م إجراءات خاصة ليسحبها من التداول.
وكانت اخلزينة العامة قيمة معتربة ابلنسبة لذلك العصر وتقوم ابلعملة الصعبة ،وقطع
الذهب مبا يعادل أربعة ماليني من الفرنكات احلالية وهي نتاج الصادرات إىل إسبانيا
وفرنسا من احلبوب واملاشية واألصواف اآلتية من الضرائب ،وزيدة على ذلك فكان
يوجد حلاجيات احلرب كميات ضخمة من البارود والكربيت وملح البارود واملعادن
وكانت احلبوب خمزنة يف مطامري موزعة على كامل إقليم الدولة.2
 8التجارة:
كانت التجارة مزدهرة بفضل األمن الذي كان مستتباً َتاماً يف كل األقاليم الواقعة حتت
سلطة األمري وكان األمري صارماً فيما خيص قضية أمن الطرق واألسواق وكانت العقوابت
قاسية ابلنسبة ملن كانوا يعرتضون القوافل احململة ابلبضائع ،3وكان سلطان فاس معجباً
جبهود األمري وجناعتها ،وذلك أن القوافل القادمة من املغرب كانت هتاجم خالل الفرتة

 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.44 :
 2األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.102 :
 3املصدر نفسه ،ص.103 :
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اليت قبل جميء األمري عبد القادر للسلطة وبيعته مما كان جيعل املبادالت التجارية بني
البلدين اندرة للغاية.1
وكان األمري يعني حمتساابً وهو ما يشبه املفتشني وكان يف نفس الوقت يعمل على
التحكم يف أسعار ونوعية البضائع يف األسواق ويراقب األخالق اليت كانت سليمة
وحمرتمة ،ومنذ اتفاقية دي ميشال أصبح الفرنسيون الذين كانوا حيتلون املوانئ ال يستلمون
أية بضاعة أساسية من دولة األمري ،من حبوب وماشية وأصواف إال برتخيص منه .كان
اإلقليم اخلاضع لألمري أكثر أمناً كما كان النظام به أكثر استتباابً ،مما هو عليه يف مناطق
الفعالة لدولة األمري هتتم ابألخالق احلميدة
النفوذ الفرنسية ويف املغرب ،وكانت الشرطة ّ
وحتارب الذميمة ،وحتارب الكحول والتدخني واملقامرة ...2اخل.
 9الدبلوماسية:

إن املعاهدة األوىل املسماة "دي ميشال" املوقعة بني احلكومة الفرنسية واألمري ختتص
بشروط التعيني املتبادل للممثلني ،مع أنه قد كان هناك جدل بني الفرنسيني واألمري حول
عبارة ممثل ابلنسبة للطرف األول وقنصل ابلنسبة للثاين.

مهما كانت العبارة ،فإن األمر كان يتعلق بدبلوماسيني معتمدين عند كال من الطرفني،
ذلك أنه قد اعرتف ضمنياً يف هذا االتفاق ،ولو على جزء من اإلقليم ابلسيادة الزمنية
والروحية لعبد القادر "أمري املؤمنني" كان األمري بفضل اختيار هؤالء الوكالء الدبلوماسيني
من بني اليهود ،الذ ين كانوا يعتربون أنفسهم من رعايه مثلهم مثل غريهم من اجلزائريني،
وذلك ملهارهتم الدبلوماسية وكذلك ملعرفتهم لكلتا اللغتني ،وككل الدبلوماسيني فقد كان
هناك ثالثة مهمتهم تتمثل يف السهر على التطبيق الدقيق للمعاهدة وتبادل أصحاب
اجلنح واجلنايت والفارين من اجليش ،وتطبيق األحكام الصادرة يف كلتا املنطقتني.
 1املصدر نفسه ،ص.103 :
 2املصدر نفسه ،ص.103 :
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كانت فرنسا يف هذه الفرتة حتتل مدن اجلزائر وهران ،أرزيو ،ومستغامن ،وكان قناصلة
األمري حسب بن أشنهو هم على التوايل مادوخاي "مردوش" وبن دوران واحلاج حبيب،
وحممد بن خيو وخالفه بن محود.
وقد كان هناك أوروبيون ميثلون األمري يف اجلزائر مثل كارافيين غري أنه قد اعترب من قبل
فرنسا شخصية غري مرغوب فيها وذلك َتهيداً ألزمة 1839م وهذا ما زاد يف حدة
التوتر بني فرنسا واألمري وهو ما أدى إىل استئناف األعمال العدوانية ،على الرغم من
الروابط الوثيقة اليت كانت جتمع األمري بسلطان فاس ،فإنه مل يكن بني الدولتني عالقات
دبلوماسية ابملعىن املعروف وإمنا تبادل للوفود يف فاس ،ومكلف واحد ابألعمال هو احلاج
بن جلون يف فرنسا كان غالباً مبعوث األمري إىل ابريس هو ميلود بن عراش الذي ميكن

اعتباره آنذاك كسفري معتمد لدى احلكومة الفرنسية.

وأخرياً ،فإذا كانت هناك عالقات جتارية هلذه الدولة الفتية مع إسبانيا وخصوصاً مع
إجنلرتا ،هذه األخرية اليت كانت حتايب األمري ،وكانت يف نفس الوقت تعمل على التقرب
من فرنسا ،فإنه مل يوجد أي َتثيل بني هذه البلدان واألمري ،وعلى العكس من ذلك فإن
األمري كان منذ توليه وحىت الشهور األخرية من كفاحه على علم اتم مبا كان جيري ليس
يف فرنسا فقط ،وإمنا كذلك يف الدول األوروبية األخرى.1
 10املخابرات:
لقد كان له مصلحة أخبار حقيقية ويرجع الفضل يف ذلك إىل مبعوثيه الذين كانوا مركزاً
كبرياً للمبادالت ،وكانت له مبثابة قاعدة لإلمداد ليس لتوريد األسلحة والذخرية فقط،
بل وكذلك لنشر ومجع األخبار وكان يتابع ما يصدر من جرائد أوروبية ويكلف من يقوم
برتمجتها ،وحسب ميلود بن عراش سفريه فوق العادة يف ابريس ،فإن األمري كان له ابتداء
 1املصدر نفسه ،ص.100 :
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من  1838م عميل يتجسس لصاحله ،وهو جنرال فرنسي متقاعد يقيم يف ابريس حيث
كان يتمتع بنفوذ كبري وكان خيربه بكل ما قد يهمه ،1وكان هذا اجلهاد املرتبط ابألمري
يتابع حتركات الفرنسيني وعمالءهم داخل القطر اجلزائري حبرفية عالية.
 11الثقافة:

قبل االحتالل الفرنسي كان التعليم ينشر عن طريق الزواي وكان كل من العلماء والفقهاء
ومثلهم الطلبة أو املدرسون هؤالء وأولئك جيودون بعلومهم ومعارفهم كل منهم يف القبيلة
اخلاصة به وقد كان تعليم املواطنني من بني انشغاالت األمري منذ توليته ،وهذا ليس
بغريب من قبل زعيم يعرتف بقيمة العلم واملعرفة والثقافة.
وهكذا فقد كانت جهوده التوحيدية تتماشى ابلتوازي مع إقامة نظام تربوي عام ،وقد

أقيمت يف األريف مثلها مثل املدن املدارس ،حيث مل يكن التالميذ يدرسون القرآن
فقط ،وإمنا القراءة والكتابة واحلساب وكان هذا التعليم جمانياً ،مثلما كان التعليم ذو
املستوى األعلى امللقن يف الزواي واملساجد ،هاهو ذا ما كتبه األمري حول هذا املوضوع:
"كان أولئك الذين يبتغون قدراً أكرب من التقدم يف دراستهم يرسلون جماانً إىل الزواي
واجلوامع فكانوا جيدون فيها طلبة قادرين على تكوينهم يف التاريخ وعلوم الدين ،كنت
أخصص للطلبة راتباً منتظماً كانت قيمته تتفاوت حسب علمهم وجدارهتم ،وكانت أمهية
تشجيع التعليم تبدو يل م ن الضرورة مبكان ،حبيث أنين أكثر من مرة عفيت عن حكم
اإلعدام على جمرم لسبب وحيد هو كونه طالباً".2
كان األمري حيرص بنفسه على صيانة الكتب واحملفوظات ،وكان يعطي القبائل أوامر
دقيقة من أجل صيانة الكتب ،وأيمر بعقوبة صارمة يف حق كل من ميسك متلبساً
إبتالفها أو َتزيقها ،هكذا فقد أنشئت مكتبة كبرية لتجميع املؤلفات واملخطوطات ذات
 1املصدر نفسه ،ص.100 :
 2املصدر نفسه ،ص.104 :
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القيمة ،كان الكثري منها يؤخذ إ ثر املعارك أو يشرتى أو يسلم من قبل اجلنود الذين كانوا
جيزون على ذلك.
لقد أتلفت هذه املكتبة ذات األمهية البالغة من قبل القوات الفرنسية عند سقوط الزمالة
يف 1843م وقد كان هلذا أتثري ابلغ يف نفس األمري.1
 12الصناعة:

مل يكن حبث األمري وختزينه للمعادن اخلالصة ضروريً فقط لصنع عملته ،بل كذلك من
أجل تكوين صناعة قادرة على جعله مستقالً عن اخلارج ،وقد استطاع يف سنة 1839م
أن جيمع بني ألفي قنطار من احلديد ومئتني من النحاس وقد َتخضت أحباثه عن
اكتشاف منجم للكربيت قام مباشرة ابستغالله ،ومنجم آخر للرصاص ،وقد جعل من
مدنه قواعد صناعية إبنشاء مصانع وخمازن للبارود يف معسكر مليانة ،املدية ،واتكدمت،
ومعامل للسالح يف مليانة بفضل استخراج احلديد اخلام من جبل زكار املطل على
املدينة ،كما أنه ق د أنشأ مسابك املدافع يف تلمسان ،ومل تكن هذه املراكز خمصصة لصنع
األسلحة فقط ،كذلك كانت تصنع املالبس للعسكريني واملدنيني على حد سواء.
كان األمري دائم االنشغال بعدم االرتباط والتبعية للخارج ،ونظراً حملدودية إمكانياته
وموارده فقد كان يعوضها ابلشراء من املغرب عن طريق املكلف أبعماله يف فاس ،ومن
وهران ومن مدينة اجلزائر لكميات كبرية من احلديد والصلب وصفائح الفوالذ واألقمشة
واجلوخ املخصصة ابلدرجة األوىل لتجهيز جيشه ،لقد كانت جبارة تلك اجلهود اليت قام
هبا األمري بغية تعزيز البالد بصناعة َتكنه على قدر املستطاع من جتهيز بالده حىت يتحرر
من التبعية للخارج.2

 1املصدر نفسه ،ص.104 :
 2املصدر نفسه ،ص.105 :
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يكتب الكونت دي سيفري يف كتابه« :عبد القادر ومساجني احلرب» :كانت املشاغل
واملخازن واملعامل والصناعات احلربية والسلمية واحلصون واألسواق واملدن كلها تنبعث

وكأهنا نتاج أعمال سحرية.1
غري أنه كان يلزمه التقنيون كذلك :وقد وجد تقنيني لصناعة النقد خاصة من الفرنسيني
الذين كانوا يف جمملهم من الفارين املعتنقني اإلسالم.
وكان حريصاً على اال ستفادة من فرنسا يف جانب التقنية من خالل إرسال مواطنني إليها
ولكن حماوالته ابءت ابلفشل من جراء الرتدد والتحفظ اليت ظهر من جانب فرنسا.
وكان حيرص على االستفادة من اخلرباء وأهل التخصص يف ميادين الصناعة وعلم املعادن
واستفاد من خبري فرنسي كان مهتماً ابألحباث املنجمية بعث به سلطان املغرب إليه

ليقدم خدماته لألمري ،وفعالً بدأ التنقيب يف جبل زكار واكتشف أن خام احلديد متوافر
بكثرة وقد استوردت من إسبانيا عجلة مائية ومسقط مياه يستعمل كقوة دافعة وذلك
الستخدامها يف إنشاء مصنع ذي فرن عال ،وإلعطاء املشروع كامل أمهيته كان األمري
يصر على معاينته مبوكب من القادة السياسيني والعسكريني وقد حضر األمري كل مراحل
صب قضيب احلديد قام األمري أمام املأل بتقبيل
العملية بكل اهتمام وقلق ،وعندما ُ
املهندس ،وعندما برد احلديد أخذه األمري بني يديه وتفحص كل أوجهه مث عرضه على
كل مرافقيه وأنصاره.2
لقد كان األمري يهتم ابلتطور والرقي وابلرغم من أن األمري كان ابن بيئة حمافظة وأسرة
متصوفة ومنطقة ريفية منعزلة ،إال أنه كان قريباً من مدينة معسكر اليت كانت مقراً لسلطة
ابي الغرب ،مث إ نه قضى بعض الوقت يف التعليم بوهران اليت كانت قبل فتحها 1792م
مدينة ذات طابع إسباين .وكان األمري عميق التمسك ابلدين وتعاليمه وبنصوص القرآن
والسنة ومتمكناً من الرتاث العريب واحلضارة اإلسالمية :حيفظ الشعر واألمثال واخلطب
 1املصدر نفسه ،ص.105 :
 2املصدر نفسه ،ص.106 :
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واحلكم ،ويعرف حياة الفالسفة والريضيني واألطباء ومع ذلك وجد نفسه حبكم ظروف
بالده على قمة هرم السلطة ،فكان عليه أن يوائم بني التقليد والتجديد بني الرتاث التليد
واحلضارة الغربية الغازية.
وقد استجاب األمري لضغط هذه احلضارة يف عدة جماالت دون التضحية مبقدساته،
فأدخل نظماً ومصانع وأجهزة ال عهد لقومه هبا ،وقد عرفنا ذلك عنه ،ويف بعض
مراسالته مع الفرنسيني سيما مع ملك فرنسا لويس فيليب ،وردت عبارات تدل على أنه
كان ينتظر أن يتعاون مع الفرنسيني على إدخال املفيد من احلضارة األوروبية على
شعبه.1
لقد كان اهلدف األمسى واألمشل لعبد القادر هو جعل عرب وأمازيغ اجلزائر شعباً واحداً
ودعوهتم للمحافظة التامة على دينهم ،وبعث روح الوطنية فيهم ،وإيقاظ كل قدراهتم
اهلامدة سواء للحرب أو للتجارة أو للزراعة أو لألخالق والتعليم.
كان األمري ينشد توحيد الشعب وتوعيته وإحلاقه بركب العامل املتقدم وبناء دولة جتمع بني
اإلسالم وحاجات العصر.2
كل املؤرخني الفرنسيني يذكرون رسالته املؤثرة اليت بعث هبا إىل امللكة أميلي يف هذا
املضمار :عوض أن تبعثي إيل جببنائك األجماد كي يقاتلوين ،فليأتوا ليساعدوين على أن
أضع يف بالدي أسس حضارة تكونني قد أسهمت فيها ،فتكونني قد حققت هدفني
اثنني تنزلني السكينة على قلبك النابض ابألمومة وتسعدين كال من رعايك ورعايان،
وعسى هللا أن حيفظ لك كل ما هو عليك عزيز وغال.
مل يكن هناك رد عملي وفعلي فروح الغزو والسيطرة اليت كانت احملرك الدائم لفرنسا ،مل
تكن تطيق أن ترى أمة إسالمية عصرية على وجه األرض.3
 1حياة األمري عبد القادر ،ص.16 :
 2حياة األمري عبد القادر ،ص.16 :
 3األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.106 :
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 13إنشاء املشايف:

اجتهد األمري عبد القادر يف تطوير دولته وأحدث أموراً كثرية ،ومن أمهها إنشاء املشايف

العامة واخلاصة ،فكان يف كل مقاطعة عدة مستوصفات ومشاف خاصة ابملقاتلني
وعني لكل مشفى أربعة أطباء أكفاء يرأسهم طبيب
تصحبهم يف كل موقعة ومعركةّ ،
مشهور ومن مشاهري األطباء يف دولة األمري :احلكيم أبو عبد هللا الزراوايل ،وكان عاملاً
خبصوص األعشاب على اختالف أنواعها ،ومن اختصاصاته إخراج الرصاصة من العضو
املصاب بوضع نوع من األعشاب على اجلرح فتخرج الرصاصة من دون احلاجة إىل
جراحة بعد وقت قصري وبسهولة ومن دون أمل .وكان إنشاء هذه املستشفيات أحد أهم
املنجزات اليت كان له فيها فضل كبري.1
واستعان األمري ابلعلماء وفقهاء اإلسالم يف اجلزائر واملغرب لكي يكون على ثقة عن عدم
جتاوز دولته أحكام الشرع يف قراراهتا ودفعته الظروف اجلديدة إىل طلب التطوع من
السكان خلدمة مزارع الدولة وأمالكها التابعة لبيت املال بشكل نظام تعاوين عرف
"ابلتدويرة".2
 1إخضاع القبائل:

رابعاً :معاركه ومعاهداته

كان أول عمل قام به األمري محالت إخضاع القبائل اليت رفضت البيعة ،فخرج مباشرة
بعد البيعة وقام حبملة واسعة بني القبائل العربية والرببرية ،فأخضع القبائل اليت مل تعرتف
عمن يستحق العفو ،وعاقب من
ابلبيعة وفرض عليها أن تعرتف بقرار اجلماعة وعفا ّ
يستحق العقاب ،وعاد سالكاً طريق الساحل حىت وصل إىل مرفأ أرزيو وكان قاضيها
أمحد بن طاهر قد دخل يف حماداثت مع حاكم وهران الفرنسي وطلب منه احتالل املرفأ،
 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.46 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.481 :
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فقبض عليه األمري وساقه إىل معسكر حيث أمر ابعتقاله ،بعد أن عني من يسري أمور
امليناء.
وبعد عودته من أرزيو قرر أتديب القبائل اليت تنشر الفوضى بني املواطنني وكانت تقوم
ابلسلب والنهب ،1وكانت قبيلته فليتة تشتمل على بطون وعشائر ،وكان من عادهتا
السلب والنهب وقطع الطرق والتعرض للسابلة وبقي هذا شأهنا منذ عهود موغلة يف
وسطَت على أمواهلا ،وعندما بويع األمري طلب
القدم ،فكم ّروعت من قبائل جماورة هلا َ

الشعب منه وضع حد لعدوان هذه القبيلة فاستجاب له وتوجه ابجليش وحط ابلبطحاء
رسالً
يف منطقة تعرف ابسم "هبرية" ومنها أرسل إىل قبيلة فليتة وما جاورها من القبائل ُ
يطلب إليهم االلتزام ابلشرعية ويبلغهم قرار الشعب اجلزائري الذي أصبح مبوجبه أمرياً

للبالد ،فكان جواهبم العصيان ورفض الطاعة ،فأسرع جبيشه قاصداً قبائل فليتة فهامجها
وكان أوامره إىل اجلند :أال حيرقوا بيتاً وال يقتلوا طفالً أو شيخاً أو امرأة وال يهلكوا غرساً
ووىل عليهم عماالً
وال شجرة ،وبعد انتصاره عليهم استأمنوا فآمنهم ّ
ورد عليهم أمواهلم ّ
"أي حكاماً ابملعىن احلديث" يثق هبم.2

 2اهلجوم على وهران:

تناهت إىل مسامع األمري أن حاكم وهران الفرنسي قد أغار على قرية الدبة جنويب قلعة
هوارة ،ون ّكل أبهلها ،وأخذ القضية السيد قدور الدجمي أسرياً ،فسارع إىل قطع الطريق
على العدو ومنعه من حتقيق هدفه ،وما إن اقرتب العدو من "الدار البيضاء" حىت أدركه
األمري واندفعت سيول فرسان اجليش احملمدي تسابق الريح حنو القوات الفرنسية ،وكانت
أهازيج احلرب خترج من صدور هزهتا احلماسية ومألها اإلميان واهنال املقاتلون من األودية
واملرتفعات واستشهد يف ذلك اليوم من القادة املسلمني علي بن حبيب الرحاوي وامليلود
املغراوي ،أما العدو فقد كانت خسائره كبرية فادحة.
 1املصدر نفسه.
 2األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.49 :
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كانت هذه أول معركة لألمري داخل البالد ،ومحلت ريح النصر أنباء انتصارات األمري
إىل القيادة يف مدينة اجلزائر ،ويف اخلامس عشر من نيسان عام 1833م عُزل اجلنرال

وع ّني اجلنرال "دي ميشيل" مكانه حاكماً على املدينة ،فسار
"بويه" حاكم وهران املهزوم ُ
إليها بقوة كبرية فوجدها حتت حصار جيش األمري مغلقة األبواب وبلغه أن األمري قبل
رجوعه إىل "معسكر" كلّف بعض القبائل مبراقبة حصون املدينة ومساعدة اجليش
احملمدي على متابعة حصار وقتال الفرنسيني ،وعندما مل يستطيع الدخول إىل املدينة ابتىن
حصناً ابلقرب منها يف منطقة تدعى "بنفور" وأخذ يشرتي ضمائر ضعيفي اإلميان من
أفراد القبائل اجملاورة والدوائر ملساعدته.1
 3اإلصاح بني القبائل:
عندما وصل األمري عبد القادر إىل انحية هنر "مينة" تناهى إىل مسامعه أن قتاالً نشب
بني قبائل الرببر فوصل يف الوقت املناسب وأصلح بينهم وعاقب مثريي الفتنة وعقد صلح
بينهم وقعه رؤساؤهم نصه كما أييت :قد أبرمنا حبول هللا وقوته ،الصلح املربم بني أوالد
األكراد وقبيلة أوالد شريف ،وقبائل يسلم وقبائل الشرقية وحموان أثر ما كان بينهم من
بقاي محيّة اجلاهلية وألزمنا كل فريق منهم ابالنضباط وطاعة األنظمة املرعية يف الدولة،
وبرفع كل قضايهم إىل من ولّيناه أمرهم ،وجعلنا عقوابت شديدة على من خيالف
عرض نفسه لسخط
األنظمة أو ينقض أمر هذه املصاحلة أو يتسبب إبفسادها فيكون قد ّ
هللا وغضبه.2
كان األمري يؤكد أن الغاية الوحيدة لقبوله هذا املنصب وهذه القيادة هي أمن البالد
واطمئنان الشعب على نفسه وأمواله وأعراضه وَتتعه حبقوقه الدينية ،مث طرد الغزاة
الفرنسيني وال ميكنه ذلك إال مبساعدة أبناء هذا الشعب ابملال والرجال ،وإن املكاسب
اليت حتصل عليها الدولة هي عائدة إىل الشعب ،وكان يف أكثر خطبه اليت يضطر إليها
 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.50 :
 2املصدر نفسه ،ص.50 :
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يقول :ال أظن أنه خيطر يف ابل أحدكم أن األموال اليت تدفعوهنا للجباة أبتغيها لنفسي أو
لنفقايت الشخصية ولعلكم تعلمون أبين من ساللة عريقة وأن عائليت مليئة ،وكان الشعراء
الوعاظ ورجال القوافل واملنشدون يف األسواق يؤكدون هذه املعاين وقد جاء يف بعض
و ّ
األانشيد الشعبية يف بالد القبائل أن األمري ال يطمح أبداً إىل العرش والعظمة ،وأن رغبته
فقط هي أن خيضع الناس ألوامره كإخوة ليدخل معهم مدينة اجلزائر ويطرد الفرنسيني
منها وعندما ال ينفع اإلقناع كان األمري يلجأ إىل احلزم والقوة وعندما ينتصر كان احلزم
ينقلب حلماً ،والقوة عفواً ،ولكنه مل يكن يرحم الذين يتعاونون مع الفرنسيني ويثبت
ِ
ِ
ين َخيتَانُو َن أَن ُف َس ُهم إِن ّ
اللَ
عليهم ذلك ،وكان يستشهد ابآلية الكرمية " َوالَ ُجتَادل َع ِن الذ َ
ِ
يما" (النساء ،آية .)106 :
الَ ُِحي ُّ
ب َمن َكا َن َخو ًاان أَث ً
ولدى عودة األمري عبد القادر ملدينة معسكر بلغه خلع ابن نونة قائد احلضر يف مدينة
تلمسان للطاعة ،فسار إليه وهزمه ففر وجلأ بضريح الويل أيب مدين فلحق به ودخل
الضريح و ّأمن ابن نونة وعاد ملعسكر بعد أن رتب شؤون تلمسان.1

 4وفاة والده واستمرار املعارك:

ويف طريق عودته من تلمسان بلغه نبأ وفاة والده وذلك يف  3ربيع األول سنة 1249ه
املوافق َتوز 1833م ،وبعد قيامه مبراسيم دفن والده العظيم علم أن الفرنسيني املتحصنني
على البحر يف منطقة مهاجر ،راحوا يتعاملون مع بعض قبائل الناحية ابلبيع والشراء
فباغت جنود احلامية وهم خارج احلصن يرعون قطعاهنم فأمعن فيهم قتالً ،فالذوا ابلفرار
وعادوا للحصن فأسر بعضهم وغنم سائر قطعان مواشيهم وكان أمام املرسى عدد من
املراكب وصلت للتو فتوجه هلا وغنم ما فيها من مؤونة وذخائر .وعندما وصل اخلرب
وعني مكانه اجلنرال دي ميشيل
للقائد العام الفرنسي ابجلزائر قام بعزل اجلنرال بويه ّ

حاكماً على وهران يف  15نيسان ،أفريل 1833م ،ووصل وهران فوجدها حماصرة من
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.482 :
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طرف املسلمني وبعد أيم علم حبضور األمري نفسه ،فخرج بقوات ضخمة لنجدة حصن
عقور الذي هامجه األمري وتصدى األمري للقوة الفرنسية اليت كانت بقيادة اجلنرال بوبريص
فهزمها وشتت مشلها وهرب عساكر العدو حنو سور املدينة وعلم بعد هذه املعركة أن
قبائل أرزيو جددوا عالقاهتم مع الفرنسيني إبيعاز من رئيسهم املعتقل يف معسكر ،وعلم
من عيونه املبثوثة يف املنطقة أن شخصاً امسه طوابل خيرج كل يوم مع ضباط فرنسيني يف
رحالت صيد ،فرتصد هلم األمري وهامجهم وجردهم من سالحهم وأسرهم وعندما علم
جنود حامية أرزيو الفرنسية ابهلجوم ركبوا املراكب وهربوا إىل وهران ،ودخل األمري أرزيو
فقبض على رؤوس القبائل اليت تعاونت مع العدو ،وأصلح بني سكاهنا وترك حامية حتمي
املدينة وعاد ملعسكر فكون جملس قضاء حاكم القاضي أمحد بن الطاهر البطيوي وحكم
عليه ابإلعدام.
وعندما الحظ الفرنسيون جناح األمري يف جتميع الشعب حوله وكبح القبائل اليت أبدت
تعاوانً معهم ،قاموا بعمل ميس هيبة األمري فغزو مستغامن مباغتة ودخلوها ،ففر أكثر
سكاهنا إىل الريف احمليط هبا ،وعلم األمري بذلك فتوجه جبيش ضم الكثري من القبائل اليت
هبت لندائه ابجلهاد وكان العدو قد قام منذ دخوله املدينة بتحصني سورها ونصب
املدافع عليها وحاول األمري تدمري السور ابملعاول والفؤوس فلم تفلح حماولته ،فانسحب
جبيشه إىل خميمه وأمر أبن حيفر نفق من املخيم إىل السور ووصل النفق السور فحفر حتت
أسسه وملئ ابلبارود وأضرمت النار فانفجر لكن االنفجار مل يكن كافياً فقد فتح فتحة
صغرية ال تكفي لدخول اجليش للمدينة وعندما أتكد األمري أن اجليش الفرنسي حتصن
ابملدينة ويرفض اخلروج ملنازلته وأن اقتحامها غري ممكن ،عاد إىل مدينة معسكر.
وما إن اقتنع القائد الفرنسي دي ميشيل من رفع األمري للحصار حىت خرج من مستغامن
وتوجه إىل أرزيو فاحتلها وترك حامية يف حصنها مث عاد إىل وهران ويف طريقه أغار على
قبيليت الدوائر والزمالة فأسر عدداً من رجاهلم ونسائهم ،وعندما طلبوا رد أبنائهم األسرى
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اشرتط عليهم االنتقال إىل ضاحية وهران واإلقامة هبا وقبول اخلضوع للسلطة الفرنسية،
ويف نيته استعماهلم كوسيلة تضمن موارد التموين جليشه ابحلبوب واملواشي فقبلوا وانتقلوا
وبني هلم أن
إىل حيث أراد العدو ،وعلم األمري بذلك ،فأرسل وفداً حاور رؤساء القبيلتني ّ
رضوخهم إلرادة العدو خروج عن اإلسالم فرتاجعوا ،وعادوا إىل منازهلم األوىل وأفسد
بذلك خطة القائد الفرنسي الذي فشل يف فك عزلته.
وا تبع األمري خطة تتمثل يف إرسال كوكبات من الفرسان خفيفة تغري على القبائل اليت
تتعامل جتاريً مع العدو وتعاقبها وتفرض عليها تطبيق أوامره بصرامة بعدم التعامل مع
جيش العدو ،وتغري على حاميات العدو بعد أن ترصد خروج جنودها خارج األسوار
فتعمل فيهم قتالً وأسراً وغنيمة ،فاشتد احلصار على العدو الذي صار أييت بتموينه عن

طريق البحر من خارج منطقة وهران.1
وأمر األمري القبائل بعدم التعامل مع الفرنسيني وعدم بيعهم أي شيء ،وكانوا يعتمدون يف
َتوينهم على حبوب ومواشي هذه القبائل .وأحس اجلنرال دي ميشيل ابخلطر الذي
يتهدد قواته اليت صارت حماصرة بال غذاء ،ونظراً لعدم استطاعة قواته اخلروج من وهران
وحماربة األمري فقد قرر فتح مفاوضات معه ،وأرسل لألمري عدة رسائل جتاهلها يف بداية
األمر ظناً منه أبهنا جمرد حيلة القصد منها هتدئة املعارك ريثما تصله إمدادات جديدة،
لكن عندما اقتنع األمري جبدية الطرف الفرنسي يف البحث عن التوصل إىل اتفاق رد على

اجلنرال بعد أن استشار جملس شورته ،وأرسل وفداً من وزير خارجيته امليلود بن عراش
واآلغا خليفة بن حممود وتقابل الوفدان خارج مدينة وهران يف  25رمضان سنة 1249ه
املوافق 1834/ 2/ 4م وبعد مفاوضات طويلة برهن فيها الوفد املفاوض اجلزائري مقدرة
التفاوض ،اتفق الطرفان على صيغة االتفاق وحترك الوفد اجلزائري حنو معسكر تعرض
مسودة االتفاق على األمري.2
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.484 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.485 :
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ولقد بقي األمري بعيداً عن أهله وعائلته طيلة اربعة عشر شهراً متصلة يف تلك الفرتة من
حياته حيث نظم قصيدته املشهورة اليت جاء فيها:
تسألين أم البنني وإهنا
ألعلم من حتت السماء أبحوايل
أمل تعلمي ي ربة اخلدر أنين
أجلي مهوم القوم يف يوم جتوايل
وأغشى مضيق املوت ال متهيباً
وأمحي نساء احلي يف يوم هتوال
يثقن النساء يب حيثما كنت حاضراً
وال تثقن يف زوجها ذات خلخال
أمري إذا ما كان جيشي مقبالً
وموقد انر احلرب إذ مل يكن صايل
إذا ما لقيت اخليل إين ألول
وإن جال أصحايب فإين هلا اتل
أدافع عنهم ما خيافون من ردى
فيشكر كل اخللق من حسن أفعايل
وأورد رايت الطعان صحيحة
وأصدرها ابلرمي َتثال غرابيل
ومن عادة السادات ابجليش حتتمي
ويب حيتمي جيشي وحترس أبطايل
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ويب تتقي يوم الطعان فوارس
ختالينهم يف احلرب أمثال أشبال
إذا ما اشتكت خيلي اجلراح حتمحما
أقول هلا صرباً كصربي وإمجايل
وأبذل يف الروع نفساً كرمية
على أهنا يف السلم أغلى من الغايل
وعين سلي جيش الفرنسيني تعلمي
أبن منايهم بسيفي وعسايل
سلي الليل عين كم شققت أدميه
على ضامر اجلنبني معتدل عال
سلي البيد عين واملفاوز والراب
وسهالً وحزانًكم طويت برتحايل
فما مهيت إال مقارعة العدا
وهزمي أبطاالً شداد أببطايل
فال هتزئي يب واعلمي أنين الذي
أهاب ولو أصبحت حتت الثرى ابيل1
 5معاهدة دميشال:

توالت الضرابت املتتالية على احلاميات الفرنسية يف املدن الساحلية الكربى من كل
حدب وصوب ،فاستنكر عدد من الربملانيني الفرنسيني االحتالل املنظم للجزائر بسبب
الثمن املايل والبشري الباهظ الذي دفعه الشعب الفرنسي ،وملا طرحت امليزانية املخصصة
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.204 :
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ملواصلة احلرب يف اجلزائر أمام الربملان الفرنسي للمناقشة مت إقرار تكوين جلنة من طرف
امللك لويس فيليب يف  7جويلية 1833م عرفت فيما بعد ابللجنة األفريقية مهمتها
تقصي األوضاع ومجع املعلومات واحلقائق وتقدمي اقرتاحات وجاءت اللجنة إىل اجلزائر
ومكثت مدة ثالثة أشهر ،من  2سبتمرب 1833م إىل  9نوفمرب 1833م ،خلصت إىل
نتيجة مفادها ضرورة احتفاظ فرنسا ابلنقاط الرئيسية اليت مت احتالهلا وهي مدن اجلزائر
ووهران وجباية وعنابة واجلهات احملاذية هلا فقط ،ابعتبارها ممتلكات فرنسية أبفريقيا دون
الدخول يف عمق الرتاب اجلزائري ،وذلك إلنقاذ الشرف القومي الفرنسي ،كما عللوا
ذلك ،فوافق الربملان على هذه املقرتحات ،غري أن اجلنرال فوارول مل يكن ينتظر نتائج
اللجنة وراح أيمر اجلنرال تريزل للهجوم على ميناء مدينة جباية وحيتله يف  6أكتوبر من
نفس العام وخالل تلك الفرتة استطاع األمري عبد القادر أن يضرب حصاراً اقتصاديً
على املدن احملتلة بعدما أصدر قراراً مبنع املبادالت التجارية مع احملتلني وأصبحت
احلاميات الفرنسية يف مأزق خطرياً أمام هذا احلصار ألهنا كانت تعتمد على القبائل
اجلزائرية يف َتوينها بضرورات احلياة وأمام هذا الوضع راح اجلنرال دميشال يستغل كل
حادثة ليكتب إىل األمري رسائل من أجل فتح مفاوضات لعقد اتفاق سلمي معه ،منها
الطلب اخلاص إبطالق سراح اجلنود الفرنسيني الذين اعتقلوا بعد أن هامجتهم قوات
اجملاهد ين وقتلت منهم وطلب من األمري يرجوه فيه العفو عن األسرى املنكودو احلظ
ويذكره أبنه شخصياً قد سبق له أن أطلق سراح أسرى من العرب من دون شرط عندما
سقطوا أسرى يف يده بعدما هجم عليهم يف  8ماي 1833م وكان نص رسالته كالتايل:
إنين ال أتردد يف أن أكون البادئ يف إختاذ هذه اخلطوة إن وضعي كما هو ،ال يسمح يل
أن أفعل ذلك ،ولكن شعوري اإلنساين حيملين على الكتابة إليك ،لذلك فإنين أطلب
حرية أولئك الفرنسيني الذين سقطوا يف كمني بينما كانوا حيمون عربياً .إنين ال أتوقع أن
جتعل إطالق سراحهم مرهوانً بشروط معينة ،مادمت أان قد أطلقت يف احلال سراح بعض
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أفراد قبائل الزمالة وقبائل الغرابة عندما سقطوا يف يدي نتيجة احلرب ،ومن دون شروط،
بل قد عاملتهم أحسن معاملة ،فإذا كنت تود أن تكون رجالً عظيماً فإين أرجو أن ال
تتأخر يف الكرم وأن تطلق سراح أولئك الفرنسيني الذين هم اآلن رهن يدك.1

وقد رد األمري عبد القادر على رسالة اجلنرال دميشال بتحرير خمتصر يُظهر دقّة أفكار
األمري وحسن سياسته ،فقد جعل اللوم على فرنسا اليت أرسلت قواهتا وجيشها عرب
البحار حملاربة اجلنرال ،2فأرسل اجلنرال اثنية يطلب األسرى ،وملا مل يستجيب له األمري
أيضاً أرسل للمرة الثالثة كتاب هتديد ،فأجابه األمري برسالة يقول فيها :أنتم ال تُق ِّدرون
قوة اإلسالم ،مع أن القرون املاضية أعدل شاهد على هذه القوة ،وانتصارات اإلسالم
معروفة لديكم وحنن وإن كنا ضعفاء كما تزعمون ،فقوتنا ابهلل الذي ال إله إال هو واحلرب

ودوي القنابل
سجال يوم لنا ويوم علينا ،غري أن الشهادة يف سبيل هللا هي ما نصبو إليهّ ،
جادين يف
وأزيز الرصاص وصهيل اخليول هي أطرب إلينا من صوت الغواين ،فإن كنتم ّ
الوصول التفاقية وعقد صالت وديّة بيننا وبينكم فأفيدوان لنرسل لكم رجلني من كبار
قومنا للمفاوضة حيث أننا الحظنا من رسائلكم املتعددة رغبتكم يف اجلنوح إىل السلم.3
وكان يف نيّة األمري من هذه اخلطوة مناورة سياسية حيقق هبا هدفه لالستعداد والبناء
وليس معاهدة ترمي إىل الصلح الدائم.
وفور تسلم اجلنرال دميشال رسالة األمري أوفد مردخاي موسوي لتسليمه رسالة جديدة
ع ّدل فيها من هلجته يقول فيها :إىل مسو األمري عبد القادر أيها األمري مل يكن بعيداً أبداً
عن فعل أي أمر حسن ،فإن كان مسوكم يقبل أن يتفاوض يف أمر معاهدة بيننا ،نوقف

 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.75 :
 2األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.56 :
 3املصدر نفسه ،ص.56 :

403

هبا سفك دم أمتني اقتضت اإلرادة اإلهلية أال تكوان حتت سلطة واحدة ،سيكون يل أمل
كبري يف احلصول على جناح اتفاقية املفاوضة بيننا.1
وكان اتريخ رسالة اجلنرال هذه يف كانون األول من عام 1833م ،وعندما تسلّم األمري
هذه الرسالة وقرأها أيقن أن عدوه وقف موقف املستغيث ،فعقد اجتماعاً حضره مجيع
أفراد جملس الشورى واألعيان وأطلعهم على مضمون رسالة اجلنرال دو ميشيل ،وبعد
الرد على
تدارس املوضوع الذي كان حيتاج ألكثر من اجتماع قرروا ابإلمجاع أتجيل ّ
الرد على الرسالة.
الرسالة بشكل رمسي ،واكتفوا إببالغ الرسول رأيهم هذا :أي أتجيل ّ
وصلت الرسالة الشفوية إىل اجلنرال ،مث أخذت رسائل اجلنرال تتواىل يف طلب اهلدنة ويف
الرابع من فرباير شباط عام 1834م أرسل األمري وزير خارجيته امليلود بن عراش واآلغا

خليفة بن حممود للتداول يف أمر اهلدنة مع اجلنرال دميشال وكانت املقابلة بني القادة
الفرنسيني ومندويب األمري خارج مدينة وهران على بعد فرسخني منها ،وجرت املباحثات
ودي.
بشكل ّ
وقد كان يف ذهن مندويب األمري صورة كاملة ملا جيب القبول به وما ال جيب االتفاق
عليه ،لذلك جاء صك االتفاقية وفق إرادة الشعب اجلزائري ومصاحله يف تلك الفرتة من
التاريخ ،ويف يوم السابع عشر من شهر شوال عام 1246ه املوافق السادس والعشرين
من شهر فرباير شباط عام 1834م وقع االتفاقية اجلنرال دميشال وبعد ذلك عرض ابن
فوقعها بدوره وقال املؤرخ الفرنسي لويس دونلوت :إن
عراش اإلتفاقية املذكورة على األمري ّ
امليلود بن عرش وزير السلطان عبد القادر ومعتمده اخلاص يف عقد املعاهدة ،استُقبل
كل على
استقباالً رمسياً فيه كل معاين االحرتام ،وكان أمراء اجليش الفرنسي مصطفني ّ
وقعها اجلنرال
حسب رتبته العسكرية يستمعون ملا جاء يف صك االتفاقية وبعد تالوهتا ّ
دميشال.2

 1املصدر نفسه ،ص.57 :
 2املصدر نفسه ،ص.58 :
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الفيت
كانت ابألمري حاجة ّ
ماسة جداً إىل اهلدنة لتقوية اجلبهة الداخلية ،وتنظيم جيشه ّ
واعترب هذه اهلدنة مناورة عسكرية يتفرع فيها لبناء الدولة اإلسالمية وتقوية الوحدة
الوطنية ،ذلك أن عصيان بعض القبائل ووقوف البعض اآلخر مع الفرنسيني أربك قواته
وأرهق قدراته على االستمرار يف الكفاح ضد املستعمر الغاصب ومن جهة اثنية َتكن
هبذه اهلدنة من الرتكيز على جبهة واحدة مهمة ،ألن احلرب على عدة جبهات كانت
خطرية وقاسية لذلك البد من حتييد إحداها.
ومل ترتح احلكومة الفرنسية هلذه اال تفاقية ،على الرغم من توقيع امللك عليها ،وكانت ترى
فيها مكاسب كبرية للعرب ،ومع األيم أخذت تفكر بشكل ج ّدي يف نقضها.
قال املؤرخ الفرنسي لويس دونلوت :إن دولة فرنسا قد حاولت أن تنقض هذه االتفاقية،
السن ودهاءه
واستعملت الكثري من املكائد ،لكن ذكاء األمري هذا الشاب احلديث ّ
السياسي عرقال مساعيها وأطاال مدة اهلدنة.1
نص معاهدة دميشال:
َتكن األمري عبد القادر يف املرحلة األوىل من مواجهة اجليش الفرنسي وإجباره على
التمسك واالكتفاء ابلبقاء يف مدن مستغامن ،أرزو ،ووهران ،واضطر اجلنرال الفرنسي
دميشال أن يربم معاهدة مع األمري عبد القادر يف سنة 1833م والتزم فيها الطرفان مبا
يلي:
يعني األمري وكالء له يف مدن مستغامن ووهران ،أرزو ،كما تعِّني فرنسا وكيالً هلا يف

معسكر.
احرتام الدينة اإلسالمية.
التزام الفريقان برد األسرى.
 1املصدر نفسه ،ص.58 :
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إعطاء احلرية الكاملة للتجارة.
التزام كل طرف إبرجاع كل من يفر إىل الطرف اآلخر.
ال يسمح ألي أورويب أن يسافر داخل البالد إال إذا كان حيمل رخصة من وكالء األمري
وموافقة اجلنرال الفرنسي.1
كانت شروط اجلنرال مكتوبة ابلفرنسية وموقعة من األمري وشروط األمري مكتوبة ابلعربية
وموقعة من اجلنرال ،وهذا يؤكد أمهية اللغة يف جتسيد السيادة الوطنية يف دولة األمري عبد
القادر.
وبعد تبادل الواثئق جرى حديث طريف بني اجلنرال والوزير امليلود نورده يف شكل حوار:
كنت عازماً قبل عقد املعاهدة أن أطلب من دوليت عشرة اآلف جندي زيدة على ما

عندي ،وأخرج من هذه املدينة وأاتبع حماربتكم مدة شهر ،وما يدريك ي ميلود أن محلة
كهذه من شأهنا أن تلحق الضعف بسلطانكم؟
ي سيادة اجلنرال إننا ال حناربكم حماربة نظام وترتيب ،ولكن حماربة هجوم وإقدام ولو
فعلت ما قلت وخرجت هبذه القوة كنا نتقهقر أمامكم متوغلني يف الصحراء أبهلنا

وأثقالنا ويف حال هذا التقهقر نناوشكم القتال حىت ال ترجعوا عنا ،مث نصابركم حىت
تضعف شوكتكم ومىت سنحت الفرصة وتورطتم يف فيايف الصحراء قلبنا الكرة عليكم
وأحاطت جيوشنا بكم من كل انحية وتكون ذخائركم نفدت وقوتكم ذهبت وعساكركم
تعبت ،فحينئذ ماذا كنت تصنع أيها اجلنرال؟
وَتلك اجلنرال العجب من بالغة هذا اجلزائري الذي رد على صلفه وغروره يف تواضع
وإجياز مربزاً تكتيكاً عسكريً مل يكن خيطر على ابل.

 1التاريخ السياسي للجزائر ،ص.111 :
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عني األمري سفراءه مساهم وكالء يف مدن اجلزائر ووهران وأرزيو متجنباً
وبعد املعاهدة ّ
إعطاءهم لقب سفراء حىت ال يعرتف مبلكية هذه املدن لفرنسا ،ويوحي أبهنا جزائرية وأن
ممثليه فيها جمرد وكالء له يقيمون يف أرض جزائرية وهذا يربهن على رقي دبلوماسية دولة
وعني الفرنسيون سفرياً هلم يف معسكر الكومندان عبد هللا ويسون وهو من مماليك
األمريّ ،
مصر الذي اخنرط يف صفوف اجليش الفرنسي.
اعتربت املعاهدة نصراً لألمري ،فقد إعرتفت رمسياً ابستقالل األمري الذي فاوض اجلنرال
الفرنسي عن طريق مندوب عنه وفوضه ابلتوقيع عليها ،واحتفظ لنفسه ابملصادقة عليها
مثله مثل ملك فرنسا ،وكتأكيد على سيادة دولة األمري فقد نصت املعاهدة على تبادل
التمثيل القنصلي وتبادل اجملرمني بني الطرفني ،وانقش وزير الدفاع الفرنسي الشروط اليت
فرضها األمري يف هذه االتفاقية ،لكنه وافق عليها يف النهاية هبدف كسب الوقت ريثما
تعد العدة للسيطرة الكاملة على سائر البالد اجلزائرية ،وصادق امللك على املعاهدة من
ضمن الشروط اليت فرضها األمري على املفاوض الفرنسي احتكاره لتجارة احلبوب ،وأال
تشرتي فرنسا احلبوب اجلزائرية إال عن طريقه وضمن هذا الشرط يف ملحق خاص
ابملعاهدة ،وابلرغم من أن الطرف الفرنسي وقع على هذا امللحق ،إال أن فرنسا تراجعت
فيما يتعلق هبذا الشرط بدعوى أن امللحق كتب ابلعربية 1واحلقيقة إنه مل يكن ملحقاً ،إمنا
كان بنداً داخالً يف صلب املعاهدة ،كشروط األمري.2
 6اعتاف سلطان مراكش وبسط األمري لنفوذه:

يف العاشر من شهر َتوز عام 1834م وصل وفد السلطان عبد الرمحن بن هشام أمري
املغرب األقصى لتهنئة األمري عبد القادر ابالنتصارات الباهرة ،حامالً إليه اهلداي الثمينة
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.487 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.487 :
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مع ك ميات وافرة من األسلحة والذخائر وعدد من اجلنود الفرنسيني الذين فروا إىل املغرب
األقصى وألقي القبض عليهم هناك وقد أرسلهم السلطان إىل األمري عبد القادر لريى رأيه
فيهم ،فسلمهم األمري إىل السلطات الفرنسية حسب مضمون املعاهدة ونصوصها.1
وبعد املعاهدة شرع األمري عبد القادر يطبق خطته التوحيدية ،فقام على الفور مبهامجة
القبائل الرافضة ملبايعته قرب تلمسان وأخضعها وذلك يوم 1834 /7 /12م ،وكان هلذا
االنتصار أكرب األثر يف بسط نفوذه على غرب البالد ابستثناء مدينيت وهران ومستغامن
وقلعة تلمسان.
بعد أن دان الغرب لألمري توجه إىل انحية مدينة اجلزائر وحاول إخضاع القبائل هناك،
لكن دميشال أبلغه أن هذا العمل سيسيئ إىل عالقاته مع فرنسا ،وطلب منه عدم
االقرتاب من مدينة اجلزائر وشجعه على السيطرة على قسنطينة واألقاليم الداخلية وظل
الوجود الفرنسي مقتصراً على مدن اجلزائر ووهران وجباية وعنابة.
وانطلق األمري يف توحيد ال ُقطر حتت سلطته واحلد من توغل الفرنسيني داخل البالد ،فقام
بضم تيطري إىل دولته ابلرغم من احتجاج دميشال وانتهز فرصة قيام أتباع الطريقة
الدرقاوية بثورة دينية فهاجم مليانة ومدية واحتلهما ،وَتكن بذلك من اإلقرتاب من مدينة
اجلزائر شعر الفرنسيون أبن األمري يبسط نفوذاً من شأنه أن جيمع الشعب كله حتت
دولته ،فبدأوا حييكون املؤامرات ضده فدفعوا بعض القبائل القريبة من مدينة وهران أن
تتمرد عليه ولكن األمري هزمهم وطلبوا منه األمان واستجاب هلم.
وعاد األمري إىل مدينة معسكر بعد أن أعاد القبائل املتمردة إىل سلطته يف مساحة واسعة
من الوطن .وتوجه إىل مدينة تلمسان فدخلها واستقبله سكاهنا استقباالً حافالً وأقام فيها
زمناً قام إبصالح أمورها وعلم وهو يف تلمسان أن بعض عشائر الدوائر والزمالة حتركت
حنو وهران لالحتماء ابحملتل ،فسارع إليها ورد بعضها ،ونزل بوادي الكحيل فحضر له
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وعني هلم
رؤساء عشائر الدوائر فأمرهم أن يرتكوا املنطقة وينتقلوا إىل انحية معسكرهم ّ
حملة العرقوب ليقيموا فيها منازهلم.
حبث الناس على العمل اجملدي من زرع ورعي وجتارة ،حتسيناً ألحوال الرعية،
قام األمري ِّ
وسرعان ما عم األمن واختفى الشقاق بني القبائل بسبب قيام خلفاء األمري حبل
النزاعات وفقاً لشريعة هللا ،وَتكن هذا األمري الشاب خالل عشرين شهراً من اتريخ بيعته
من بسط سلطته على مناطق واسعة بواسطة الرتغيب والرتهيب مع رجحان كفة
الرتغيب ،وكان املواطنون يستجيبون لألمري طواعية اقتناعاً منهم أبن حكمه مبين على
أحكام الشريعة اإلسالمية ،ومل تشذ سوى عشائر الدوائر والزمالة لتعودها منذ عشرات
السنني على العيش على استغالل الشعب واكتساب املال من الناس بدون حق،
مستغلني التفويض الذي منحه هلم احلاكم يف عهد األتراك.1
وقد َتكن األمري بفرض شرط يف معاهدة دي ميشيل تبني عن فهمه ألمور االقتصاد.
وينص هذا الشرط على أن العمليات التجارية اليت يقوم هبا الفرنسيون لشراء املواد
التموينية البد وأن تتم يف ميناء أرزيو حتت نظر ومراقبة موظفي إمارته وأن كل البضائع
اليت أتيت من الداخل تدخل هذا امليناء ومنه تصدر لفرنسا وأورواب ،وترسل منها املواد
التموينية إىل مدينيت وهران ومستغامن اللتني حيتلهما الفرنسيون ابلقدر الذي يكفي أهلها.
كان موظفو اإلمارة يشرتون البضائع من الناس ويقومون بشحنها إىل أورواب ،وسخط
التجار الفرنسيون على هذه املعامالت التجارية اليت مجدت سائر نشاطهم ،وغضبوا على
اجلنرال دي ميشيل الذي قبل هذا الشرط التجاري املدمر هلم وشكوا للجنرال الذي
أجرى اتصاالً مع األمري الذي أمر بتخفيف هذه اإلجراءات التجارية ،علم األمري أن
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سكان وهران ومستغامن احملتلتني يعودون ملنازهلم ،فأمر األمري وكالءه مبنعهم من العودة
حىت ال يستغلوا من احملتل ،وحىت يبقى هذا معزوالً عن األهايل.1
 7استبدال اجلنرال دميشال:

استبدلت احلكومة الفرنسية اجلنرال دميشال الذي فشل يف نظرهم ،وذلك إبعطائه لألمري
عني
وعني بديالً له كحاكم لوهران اجلنرال تريزل ،كما ّ
قوة ابملعاهدة اليت وقعها معه ّ
الكونت دوروان دورلون والياً على اجلزائر ،مع تكليفه ابحملافظة على املعاهدة لكن اجلنرال

ما إن وصل وهران حىت راح يبت الدسائس ضد املعاهدة اليت مل يكن يؤمن هبا.
واتفق أن توافق وصول تريزل وهران مع اتصال سكان تيطري ابألمري وإرساهلم بيعتهم له،
وفكر األمري يف ذلك ملياً ،مث قرر عدم اختاذ قرار فيها إال بعد االتصال ابلوايل الفرنسي،

فأرسل وزير خارجيته امليلود بن عراش رسالة إىل الكونت يهنئه فيها بتوليه الوالية ورد
فيها :إن معتمدي ابن عراش وجهته إىل حضرتكم ليبلغكم التهنئة والتربيك من قبلي على
اجلزائر ،وقيامي ابحملافظة على أمور املعاهدة وأوعزت إليه أن يفاوضكم يف أمور تعني
على إجراؤها ،لتوطيد الراحة يف مجيع املقاطعات الداخلية يف السهول واجلبال واملناطق
اليت على ساحل اجلزائر وجوارها ووهران واملدية ،وخشيت أن يكون ذلك سبباً مكدراً ملا
بيننا من املصافاة.
وقد أوحى األمري برسالته أن يده ينبغي أن تكون طليقة يف مجيع األقاليم ماعدا املدن
األربع اليت بيد الفرنسيني ،وكان يريد أن يرتكز على جواب الكونت لتربير ضم التيطري
إىل إمارته.
وبعد أن أكرم وفادة مبعوث األمري رد الكونت ابلرسالة التالية :وصلين كتابكم وبلغين
معتمدكم ما تعلقت به إرادتكم يف اجلهة الشرقية ،وحيث إن جعل مقاصد مسوكم توطيد
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الراحة العامة كما هو املطلوب واملرغوب فيه عند دولة فرنسا ورجاهلا وإين آمل جناح
مقاصدكم ورفاهية شعبكم وسعادة البالد ،ولك أن تعتقد أبنك ال تقوم يف كل أرض
تقصد االستيالء عليها ،بشرط أن تكون لك قوة على أخذها .1وكان الكونت يضع بني
عينيه وصية حكومته :أبن ال يغضب األمري عبد القادر ،وأن يعمل على كل ما من شأنه
جتنب طلب قوات عسكرية من ابريس ،وشعر األمري أبن يديه طليقتان فقرر التوجه إىل
تيطري ،وعندما أتهب للسفر كتب إىل حاكم اجلزائر خيربه بذلك فكان جواب الكونت
ما يلي :فهمت ما تضمنه حترير مسوكم والذي أرى أن هذا العزم خال من الصواب،
ليكن يف علمكم أن اجلنرال دميشال مل تكن له سلطة وال حكم إال على إيلة وهران،
ولذلك مل يتعرض ملا يتعلق بباقي الواليت ،ومهما توسعت دائرة التأويل فيما جرى يف
معاهدة الثامن والعشرين من فرباير ،فال يكون لكم طلب إال على إيلة وهران ،وبناء
على ذلك فال نسمح لكم أن تدخلوا إيلة تيطري ،وال أن تتجاوزوا وادي الشلف شرقاً
وهنر أرهيو إىل كوجيلة ،وعلى العموم فلكم أن حتكموا يف البالد اليت هي لكم اآلن
حبسب شريعة اإلسالم ،وبذلك نكون أصدقاء وال أقدر أن أرضخ لعساكركم أن يدخلوا
والية تيطري ،ألن كل ما جيري هناك خيصين وإين مستمر مع ساكين األقاليم على السلم،
ومرتكز على تعيني مراكز فرنسية يف البليدة وبوفاريك مىت رأيت ذلك مناسباً ،ورد األمري
على مراسلة الكونت برسالة قال فيها :لقد وصلين حتريركم وتعجبت مما ذكرَتوه فيه .إن
مرمى أفكار حضرتكم بعيد عن اإلصابة ،ألن حمافظيت على السلم ال جيهلها أحد ،ولوال
ذل ك ما احتجت إىل مذاكرتكم فيما أجريه يف وطين وقصارى األمر أنه ال يبعد أن يكون
بغض أهل الفساد القى يف ذهن حضرتكم من أوجب أن يكون جوابكم على هذا
األسلوب وعلى كل حال فإين عدلت اآلن عن النهوض إىل تيطري ،إبقاء للسلم ورعاية
له.2
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 8حماربة األمري للشعوذة والدجل:

كانت الوفود تتسابق مقدمة الطاعة لألمري عبد القادر مثل رئيس قبيلة أنكاد حليف

الدوائر ،وابن عريب رئيس قبيلة أوالد خويدم وغريمها.
وقف األمري متأمالً يف رسالة الكونت ومل يتابع السري ورأى الرتيث وعدم الذهاب إىل
تيطري ،إذ كان ال يريد أن أييت حصاد مكاسب املعاهدة قبل األوان وهو مل يستكمل
بعد بناء الدولة واجليش وال يزال أمامه الكثري من املصاعب لتحقيق الوحدة الوطنية
داخل البالد ،فجمع اجمللس العسكري لدراسة األمر ويف هذه األثناء كان سكان إيلة
تيطري يقيمون الزيناث ويستعدون الستقبال أمري البالد انصر الدين عبد القادر بن حمي
الدين ،وعندما طال انتظارهم له ،ظهر بينهم رجل امسه احلاج موسى بن حسن ويُعرف

أبيب محارة ،جاء هذا الرجل منذ زمن من مصر ،فاستوطن بالد أوالد انئل وأظهر النسك
والصالح وعندما أتخر األمري يف دخول إيلة تيطري مجع أبو محارة حوله بعض املريدين
وخطب يف الناس طالباً منهم الطاعة له فقاوموه وأطلقوا عليه وعلى مجاعته النار من
مدفع كان يف حوزهتم من أيم احلكومة العثمانية ،فانفجر هذا املدفع فأومههم هذا الرجل
أن تلك معجزة من معجزاته وكرامة له ،فحدث شغب كبري وبلبلة وسادت االضطراابت
إيلة تيطري ووصلت أخبار تلك االضطراابت إىل القوات الفرنسية.1
وانتظر األمري عبد القادر ماذا يفعل الفرنسيون مع أيب محارة وعندما أتكد أهنم صمتوا
عن ذلك قرر التحرك حنو تيطري وخباصة بعد علمه أن عشائر الدوائر والزمالة بدأت
تتحرك ضده متشجعة حبركة أيب محار وأوعز ألخيه الكبري حممد سعيد أن يراقب
الفرنسيني من انحية مستغامن وأرزيو ،وإىل البومحدي وإىل تلمسان أن ينحدر جبيشه
نواحي وهران ليشغل حاكمها وتوجه هو إىل تيطري بعد أن وافق اجمللس العسكري
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ابإلمجاع .وملا علم أبو محارة مجع مجوعه وخطب الناس وواعدهم ابلنصر ،وقال هلم :آية
نصران ستكون أن مدفع ابن حميي الدين لن يعمل فينا ،وأن ابروده عند املواجهة سيصري

ماء .مث كتب إىل األمري يدعوه إىل اجلهاد.
وقرر األمري مواجهة أيب محارة واختذ هذه املواجهة عمالً تربويً للقضاء على اخلزعبالت
اليت تشوه اإلسالم والبدع والتقى اجلمعان يف بالد وامري وكان قد شاع بني اجلنود ختوفهم
من كرامة الدجال املزعومة فألقى األمري فيهم اخلطاب التايل الذي برهن فيه عن سخطه
على اخلزعبالت والدجل والبدع وحرصه على حترير أبناء بالده من ظلمات اجلهل ليدخل
النرية ،فقال :احلمد هلل والصالة والسالم على سيدان رسول
هبم بوابة احلضارة والعصور ّ
هللا وعلى آله وأصحابه ،أما بعد فاعلموا أن احلق تعاىل قلدين هذا األمر للمدافعة والذب
عن الدين والوطن وقد بلغكم خري هذا الرجل فإن تركته وشأنه أخاف على الوطن أن
تغتاله غوائل الفرنسيني على حني غفلة ،وينشأ عن ذلك من املفاسد ما يعسر علينا
إصالحه ،هذا وإين أخترب أمره الذي كاد أن يوقع يف قلوبكم ما يؤول بكم إىل تشتيت
الشمل وتبديد اجلمع ،وذلك إين أطلق عليه مدافعي فإن كان األمر كما زعم ،فأان أول
مطيع له بعد اختبار أحواله من جهة الشرع وإن كان األمر خيالف زعمه فهو دجال من
دجايل هذا الوقت ،1مث أمر ابلزحف وإطالق املدافع على أيب محاره ،فلما نزلت
القذائف على مجوعه اهنزموا بعد أن تصوروا أن كرامة قائدهم ستجمد القذائف يف
مدفعها ،وتفرقوا يف اجلبال واألودية ،وفر الدجال اتركاً نساءه وأوالده وسائر سالحه
وعتاده يف خميمه ،وانطلق جنود األمري يطاردون فلول الضالني ،وشعر األمري ابخنداع
القبائل اليت حتارب مع الدجال ،وفتح لرؤوسائها اجملال لالتصال به عندما علم برغبتهم
فتقدموا منه وطلبوا منه العفو ،وبينوا له أهنم كانوا واقعني حتت سحر كراماته املزعومة،
فعفا عنهم ،وجاء الطلب من أيب محاره برد نسائه وأوالده له ،فاستجاب األمري لطلبه ،مث
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توجه األمري إىل املدية فدخلها وجاءته الوفود من سائر أحناء الوالية فبايعته ،وبعد أن قام
عني خليفة على الوالية وهو السيد حممد الربكاين.
إبصالح شؤوهنم ّ
وشاع خرب هذا النصر العظيم وحاول اجلنرال تريزل أن يتخذ من سيطرة األمري على والية
تيطري نقضاً للمعاهدة وطالب بشن حرب على األمري ،لكن احلاكم العام رفض مقرتحه
قائالً :لست مأموراً من الدولة بنقض املعاهدة وغري مستعد اآلن لفتح ابب احلرب وجيب
علينا أن نتعامل مع األمري ابحلكمة ،ونسعى معه لتجديد املعاهدة مادام يف املدينة اليت
استوىل عليها وعلى إيلتها ونتغاضى عما فعله ونتجنب الصدام به ،فوافق أعضاء قيادته
على ذلك.1
 9اِلكومة الفرنسية تسعى لتعديل بنود املعاهدة:
يف الرابع من يوليو عام 1836م وصل وفد من احلكومة الفرنسية برائسة سنت أيبوليت
وبندران حيمالن هداي فاخرة إىل جانب صورة عن تعديل بنود يف معاهدة دي ميشيل
حررها مستشارون سياسيون وعسكريون ونص هذه الشروط:
يعرتف األمري برائسة ملك فرنسا على أفريقيا.
تكون سلطة األمري عبد القادر حمصورة يف إيلة وهران احملدودة بنهر الشلف وهنر أرهيو
إىل كوجيلة.
تعطى الرخصة العامة لإلفراج للسفر يف سائر جهات البالد.
إعطاء احلرية التامة للتجارة الداخلية.
ال يصري تسليم وال استالم شيء من الغالل والبضائع إال يف األساكل اليت بيد
الفرنسيني.
يدفع األمري عبد القادر ضريبة سنوية للدولة مع وضع رهائن لألمن على ذلك.
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ومعىن هذه الشروط جتريد األمري من أي نوع من أنواع السيادة وجعله جمرد موظف يف
اإلدارة الفرنسية.1
استقبل األمري الوفد مث أمر إبكرام قادهتم بتقدمي واجب الضيافة ،وتركهم لالسرتاحة
وطلب اجتماع اجمللس االستشاري املكون من اثين عشر رجالً مبا فيهم األمري ،وبعد
جلوسهم قرأ عليهم رسالة التعديل ،فكان رأي كل منهم مطابق لآلخر ،وهو أن اجلنرال
تريزيل مل يعد أمامه سوى خيار واحد وهو اخلضوع لسلطة الدولة اجلزائرية يف كل ما
يتعلق بداخل البالد ،وأن األمري يستطيع فعل ما يشاء لذلك يريد اآلن تعديل املعاهدة
بشكل تصبح فيه الغية ،وقال األمري عبد القادر خماطباً أعضاء اجمللس :حنن اآلن يف
مكانة ممتازة بفضل جهادان ،أما طلب اعرتافنا بسيادة فرنسا يف البند األول فهذا أمر
مستحيل .2مث جلس وراء مكتبه اخلشيب وأمسك بريشته وكتب خبط يده جواابً على
املقرتحات واحتجاجه بشدة على تعديل بنود املعاهدة وأنه يراه خرقاً صارخاً ملعاهدة
دميشال وكتب :لقد أعطينا أمراً لوكيلنا ميلود بن عراش ليؤكد لكم عن أفضل الطرق
إلقامة اهلدوء بيننا وبينكم ونطلب:
أوالً :االستمرار ابلوضع الراهن.

اثنياً :رفضنا طلبكم ابعتبار ملك فرنسا ملكاً على أفريقيا.

اثلثاً :إن البند األول يف املعاهدة ينص على التوقف على احلرب بيننا وبينكم فقط ،وال

ينص على االعرتاف بسلطة فرنسا.
وختم الرسالة ومل يسلمها إىل الوفد إال بعد أن اصطحبه برحلة استعراضية إىل إقليم
تيطري ووهران ،وظهر الضابط سانت هيوليت ،وعند دخول موكب األمري إيلة تيطري
كانت أشعة الشمس يف طريقها إىل املغيب وراء األفق ،ولكنها أضفت على هذا املوكب
الكثري من املهابة وأخذت زغاريد النساء تسمع من بعيد ،وطلقات البنادق ختتلط
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أبصوات الرجال "هللا أكرب" تعلن عن قدوم موكب أمري البالد الرمسي ،تتقدمه كوكبة من
الفرسان حاملة راية اجلهاد ،مث ظهر أمري البالد بربنسه األبيض ممتطياً صهوة جواده

مر وسط الزحام الشديد وكان الناس يسأل بعضهم بعضاً :ما هذه القوة
األسود وقد ّ
اإلهلية والسياسية احلكيمة اليت جعلت أمريان يتخذ من أعدائه أتباعاً له ،وليس ببعيد عنه
جيعلهم يستسلمون له ويعتقدون أن أي مقاومة له تعترب جمرد جنون.
عاد الوفد إىل مدينة اجلزائر مبهوراً بقوة أمري البالد وشعبيته اليت تفوق الوصف ،وسلموا

الرسالة اجلوابية إىل الكونت وبعد قراءهتا كتب فوراً رسالة جوابية قال فيها :بعد التحية
والتعظيم ،قد وصلين من مسوكم بيد رسويل السنت أيبوليت ومن األفضل إجراء مباحثات
معكم شخصياً عن قرب وميكن أن يكون يف مدينة وهران ،لقد أراد احلاكم بعد هذه
الرسالة االجتماع ابألمري يف مقره ولكن تريزيل أقنعه ابلعدول عن هذه الفكرة ألهنا خطوة
تفسر بضعف الدولة الفرنسية ،عدا عن التزلف لألمري عبد القادر وهذا فعل يف غري
مصلحة فرنسا ،فاقتنع الكونت وترك األمر للجنرال تريزيل.1

 10حاكم وهران تريزيل ينقض معاهدة دميشال:

وما إن غادر الكونت وهران حىت راح تريزيل يطبق خطة آتمرية مستفزة لألمري عبد

القادر ،وفكر فوجد يف عشائر الدوائر والزمالة ضالته فأخذ يغريهم ابألموال واحلماية،
فأذعنوا والتحقوا ابلسلطة الفرنسية ،وكتبوا وثيقة استسلموا فيها إىل القوات الفرنسية،
عني اجلنرال تريزيل مصطفى بن
وأصبحوا مبوجبها رعاي فرنسيني ،وبعد توقيع االتفاق ّ
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.78 :

416

إمساعيل قائداً عليهم وحممد املرازي انئباً له ،وجندهم مجيعاً وسلحهم أبحدث األسلحة
ووهبهم الرتب العالية وامليزات املغرية ودخل على األمري يف أحد األيم أربعة رجال من
خمابرات دولته وأعلموه أبمر تلك القبائل وذلك االتفاق اخلطري ،فأرسل على الفور كتاابً
إىل مصطفى بن إمساعيل زعيم قبيلة الزمالة يذكره ابلقسم الذي أقسمه على مبايعته عام
ِ
ين يَت ِخ ُذو َن
1832م ويذكره أيضاً أبنه مسلم جزائري عريب ،وقول هللا تعاىل  ":الذ َ
ندهم العِزَة فَِإن العِزَة ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ال َكافِ ِر ِ ِ
لل َِ
مج ًيعا" (النساء ،آية
ين أَوليَاء من ُدون ال ُمؤمن َ
ّ
َ
ني أَيَب تَ غُو َن ع َ ُ ُ
.)139 :
ِ
اللَ إِن ّ
وقوله تعاىلَ ":وتَ َع َاونُوا َعلَى ال ِّرب َوالت ق َوى َوالَ تَ َع َاونُوا َعلَى ا ِإل ِمث َوالعُد َوان َوات ُقوا ّ
اللَ
ِ
يد العِ َق ِ
اب" (املائدة ،آية .)2 :
َشد ُ

مث طلب منه الرجوع إىل منازل القبائل قرب تلمسان ،1ومل يكتف األمري إبرسال هذا
الكتاب إىل الزعيم مصطفى بن إمساعيل والزعيم املرازي ،وإمنا بعث خطاابً إىل شيوخ
تلك القبائل وعممه جاء فيه :أما بعد ،فليكن يف علمكم مجيعاً أنه طاملا قد نصحناكم
ووعظناكم وبيّنا لكم ما جيب عليكم شرعاً أن تفعلوه أو ترتكوه فلم تقبلوا ذلك ومل تلتفتوا
إليه ،واآلن بلغ السيل الزىب ،فالبد أن ترجعوا عن غيكم وتسلكوا جادة اإلسالم اليت
مضى عليها آابؤكم ،وترتكوا منازلكم اليت أنتم فيها اآلن وترجعوا إىل منازلكم األوىل بقرب
تلمسان ،وإال فال تلوموا إال أنفسكم ملا حيل بكم من االنتقام حبول هللا وقوته.2

ورفض هؤالء عرض األمري فاتصلوا ابجلنرال تريزيل طالبني الدعم املادي والعسكري
والدعم الفرنسي وبعث مبطالبهم إىل احلاكم العام للموافقة على ما مت االتفاق عليه بني
القبائل املتمردة واجلنرال تريزيل ،وعرب احلاكم العام عن حتفظه للجنرال وأرسل مبعواثً
خاصاً لألمري يفاوضه حول هذه املسألة ،لكن تريزيل أخربه غاضباً أبن يعتربه مستقيالً
من منصبه يف حال إصراره على رفض التعهد حبماية القبائل املتمردة على دولة األمري عبد
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القادر ،فاضطر احلاكم العام للموافقة على اقرتاحه ،وجاء رد األمري حامساً يف رسالة
أرسلها للحاكم العام جاء فيها :إن ما قام به حاكم وهران خمالف لنصوص معاهدة
دميشال ،اليت تنص على أن هروب رعية أحد الطرفني يرده لآلخر .إن احلكومة الفرنسية
ملزمة أبن ترد إيل كل مذنب هارب ولو كان رجالً واحداً فكيف ابلعشرية والقبيلة وعلى
هذا فإن قبائل الدوائر والزما لة من مجلة رعييت اليت أحكم فيها مبوجب شريعيت واآلن
أبلغك البالغ األخري إنك إن رفعت احلماية عنهم فنحن على ما كنا عليه من املعاهدة
اليت وقع عليها االتفاق قدمياً ،وإال فإين ال أستطيع خمالفة شريعيت يف التخلي عنهم حىت
أهنم لو أدخلتهم إىل وهران لقلة دينهم فالبد أن أالحقهم وأطالبهم ابلرجوع عن خطئهم
مصراً على موقفكم فاطلب وكيلكم من عندي واخرت لنفسك ما حيلو،
فإن كنت البد ّ
وميادين املعامع تقضي بيننا ،ومسؤولية إهراق الدماء وإتالف األموال راجعة إليك وهللا
خيلق ما يشاء ويفعل ما يريد.1
كان للغة املادة واملكاسب الدنيوية واملراكز الفانية واملغريت اليت قدمها اجلنرال تريزيل
لزعماء القبائل املتمردة أثرها ،ومجع مصطفى بن إمساعيل الناس يف إحدى الساحات
وخطب فيهم قائالً :إن الفرنسيني سيقدمون لنا كل ما اتفقنا عليه من اهلبات واألموال
واملواشي واحلماية أيضاً والسالح وإنين اعرتفت خطياً برائسة ملك فرنسا على البالد
وحماربة كل من يقف يف طريق ذلك.2
 11إعان اِلرب:

دعا األمري عبد القادر جملس الشورى واجمللس العسكري الجتماع طارئ فور التأكد من
هذه األخبار ،وبعد مناقشة هذا الوضع املستجد ،أقر اجلميع اخلروج إىل املساجد وكان
يوم مجعة وبعد الصالة اعتلى أمري البالد املنرب ،وخاطب الناس قائالً :كلكم تعلمون أن
ِ ِ
ِ
ين يَلُونَ ُكم ِّم َن ال ُكفا ِر" (األنفال ،آية .)123 :
ين َآمنُوا قَاتلُوا الذ َ
هللا قال َ ":ي أَيُّ َها الذ َ
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إن هؤالء احملتلني ال عهد هلم وال ذمة عاهدانهم فنكثوا ،وإن تركناهم وشأهنم فال نلبث
أن نراهم قد فتكوا بنا وهدموا هذا الصرح اإلسالمي العريق من أساسه على حني غفلة،
وها هم قد خدعوا قبائل الدوائر والزمالة من ضعيفي اإلميان والنفوس وفقدان الشعور
ابلكرامة.
أيها املسلمون قد قرران العودة إىل املقاومة املسلحة فهلم مجيعاً إىل اجلهاد ،ومن قتل منا
قضى شهيداً ،ومن بقي حياً انل العز وثواب اجلهاد.
مث رفع سيفه وهزه ثالث مرات وقال :إن كل حفنة تراب من أرض اجلزائر هي أرض
حمتلة ،فصاح الرجال بصوت واحد" :هللا أكرب" وصاحوا :إننا نعاهدك ي انصر الدين
على الشهادة أو النصر.

خرج نداء احلرب من املسجد مدويً وعال نشيد املقاومة ميأل اآلفاق ،وأسرع الكثري من
الرجال لتسجيل أمسائهم يف الديوان العسكري ،وتقدموا شيوخاً وشباابً َتهيداً لإلنضمام
للجيش النظامي.1
أ معركة املقطع واهنزام اجلنرال تريزيل:
يف األول من أيم سنة 1836م سار األمري على رأس جيش من ألفي فارس وألف من
املشاة ملالقاة اجلنرال تريزيل الذي بدوره خرج من وهران بفرقة من اخليّالة ومخسة اآلف
جندي وأربعة مدافع جبلية وعدد كبري من املركبات االحتياطية ،تتقدمهم جمموعات من
الدوائر والزمالة ،هذه املعلومات نقلت إليه عن طريق جهاز خمابرات دولة األمري وأكدت
له أيضاً أن قوات العدو وصلت إىل تالل مدينة وهران نظم األمري قواته أبن جعل
البومحيدي قائداً للمشاة يف امليمنة وبو شقور قائداً للميسرة ،وجعل مكانه هو يف الوسط
وخيّم السكون برهة من الزمن ،مث نودي هللا أكرب ،ومألت أصداء هذه الصيحة الروايب
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يصم اآلذان ،وبدأت معركة حامية الوطيس ،كان
واألحراش وإذ هبدير مدافع الفرنسيني ّ
الفرسان اجملاهدون من مهرة الرماة ،فحاصروا العدو من كل اجلهات وتغلبوا عليه.
وأخذ الفرنسيون املنهزمون يتسارعون إىل داخل األحراش من دون تنظيم اتركني وراءهم
أسلحتهم ومعداهتم احلربية وقتل منهم عدد كبري وكما ذكر املؤرخون أمثال الدوق أرليون:
كان من القتلى الكمندان أودينو بن املارشال دون دي ترجيو ،مما أثر سلبياً يف معنويت
اجلنود الفرنسيني واحتل األمري منطقة سيلة ،وسيطرت قواته على مجيع تلك النواحي،
وقد قام القتال يومني متتالني دون توقف وقد أجهد العطش اجملاهدين ،إذ طال عليهم
القتال ،لكن هللا أكرمهم ابلنصر ،واستمر العدو منهزماً إىل وهران عن طريق أرزيو،
فخطط األمري ملالقاته عند هنر هربة املعروف ابملقطع ،واختار عدداً من الفرسان األشداء

وبينهم عمه علي بو طالب ،ففاجأوا اجلنرال تريزيل مع من تبقى معه من قواته قرب
فدب الذعر يف القوات الفرنسية املنهزمة ،وأخذ بعضهم يرمي نفسه يف املاء لدى
النهرّ ،
مساعهم صهيل خيول اجملاهدين ،وخاض األمري ومن معه جلجاً من الدماء حتت وابل من
الرصاص ،وأسرع عدد كبري من جنود العدو الغازي واستوىل على سائر العجالت وما
فيها من ذخائر ،وهكذا استمر اجملاهدون على الرغم من التعب الشديد من َتشيط
املنطقة.
ومل جيد اجلنرال تريزيل مسلكاً يسلكه هارابً منهم فاندفع مع من تبقى معه من القوات إىل

ساحل البحر يرجو اخلالص ،ولكن وعورة املنطقة واجلهل بطبيعتها حالت بينه وبني
االنسحاب املنظم ،ودبّت الفوضى بني جنوده ،وغرقت أكثر العجالت مبدافعها يف تلك
املخاضات اخلطرة ،واقتحم أكثرهم سبيل النهر اتركني وراءهم قتلى وجرحى كثريين ،وبدأ
الليل جييش ابلعتمة وأخذ الظالم املرعب املمزوج هبدير املياه وأصوات الرصاص ميأل
الفضاء الرحب ،ويف سرعة الوميص ،بعد قليل من الراحة ،عادت للمجاهدين محاستهم
للقضاء على فلول العدو املنهزم ،وكان األمري يف املقدمة وتكللت مجيع خططه ابلنجاح،
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وَتت هزمية اجلنرال الذي وصل مدينة وهران ليالً أبسوأ حال متخفياً مع قليل من اجلنود
اجملاهدين الذين استشهدوا يف هذه املعركة "املقطع" اآلغا قدور بن حبر ،ومن أعيان
اجليش العريب خليفة بن حممود الذي كان وكيالً يف مدينة أرزيو ،والسيد حممد بن اجليالين
الورغي والسيد حممد املشريف الذي كان أيضاً من قادة اجملاهدين طلب انصر الدين األمري
عبد القادر أن يتم دفن هؤالء اجملاهدين وفق الشعائر اإلسالمية وبعد ذلك اجته إىل
نواحي سيك وبعث ابألسرى والغنائم إىل العاصمة "معسكر" مث كتب إىل ّنوابه يف مليانة
واملدية يبشرهم مبا حتقق من االنتصار وهبذه املناسبة نظم له ابن عمه علي بو طالب
الذي رافقه يف هذه املعركة ،وكان إىل جانبه قصيدة مطلعها:
رميت ي كهف األانم للعُلى

وكل ابغ ُسقته للردى
بُشرى لك الفتح الذي أحرزته
هنئت ابلنصر وإدراك املىن1
وملا بلغ حاكم مدينة اجلزائر احملتلة خرب هذه املعركة أصدر فوراً أمره إىل اجلنرال تريزيل

وعني مكانه اجلنرال دو لورانج وقال أحد
ابلتخلي عن منصبه كحاكم ملدينة وهرانّ ،
املؤرخني إثر هذه املعارك اليت خسر فيها الفرنسيون اآلفاً من اجلنود بني قتيل وجريح :إن
بعض نواب اجمللس يف ابريس أعلن أن احتالل الفرنسيني للجزائر هو من األعمال
الشائنة اليت تُضر بسمعة فرنسا.2
وقال تريي رئيس احلكومة :إن غزوان اجلزائر عملية خاسرة إىل اآلن مل تنجح ،وال أقول
ذلك انتقاداً ملقدرة قواتنا العسكرية ...اخل
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وبعد انتهائه من الكالم عال ضجيج النواب يف اجمللس ،واختل نظامه ،مث اجتمعوا مرة
أخرى بعد اسرتاحة واختذوا قرارات منها عزل الكونت دو روالن حاكم مدينة اجلزائر
وتولية املارشال كلوزيل مكانه ،واهلجوم على عاصمة األمري معسكر واحتالهلا.1
ب األمري يفرض حصاراً على املستعمر ويهاجم مدينة اجلزائر:

أرسل األمري من عاصمته خلليفته مبليانة السيد حميي الدين بن عالل وأمره أبن جيمع
جيوشه ويهاجم مدينة اجلزائر ،فانطلق على رأس مخسة اآلف مقاتل فقاموا بتدمري قرى

ومزارع الكولون مبتيجة وقتلوا منهم الكثري ووصلوا حىت أبواب مدينة اجلزائر ،مث عادوا
حمملني ابلغنائم واألسرى ،كما أمر خليفته يف تلمسان البومحيدي أن يتحرك جبيشه
ويشاغل وهران ،ويف أيم استطاع األمري أن يفرض على املدن اليت حيتلها الفرنسيون
حصاراً خانقاً ،2وشارك بنفسه يف حصار مدينة اجلزائر وكان األمري يعمل على حتقيق
مقولته أبنه لن يسمح للطري ابلتسرب إىل املدن اليت حيتلها الفرنسيون ،حىت أضحى
هؤالء الغزاة مغلويل األيدي ويف أشد الضيق كأهنم أسرى داخل حصوهنم حياولون
التخلص من احلصار بشىت الوسائل.3
ج معركة مدينة "معسكر" عاصمة األمري:

وصل اجلزائر اجلنرال كلوزيل مصحوابً ابلدوق دورليان ويل العهد الفرنسي ،وأحضر معه
إمداداً عسكريً هاماً ويف احلال قرر التوجه لوهران واحتالل عاصمة األمري ،وعلم األمري
يف الوقت املناسب بتوجه العدو ،4ومجع األمري اجمللس العسكري وجملس الشورى وعقد
جلسة عمل قال فيها :لقد بلغين أن املارشال اجلديد يستعد الحتالل هذه املدينة ظنا
منه أنه بذلك يكسر شوكة قدراتنا ويضعف معنويتنا ،وابعتبار أن مدننا من أمجل مدن
 1املصدر نفسه ،ص.73 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.501 :
 3األمري عبد القادر سرية جميدة ،ص.75 :
 4اجلزائر يف التاريخ ،ص.501 :
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العامل ،وبصورة خاصة تلمسان ومعسكر هذه املدينة الرائعة اليت حتتل موقعاً جغرافياً مميزاً،
فإذا أراد العدو الوصول إليها سيصل منها بعد قطع مسافات واسعة من السهوب
املتعرجة والوعرة املسالك .وكما علمت أن إمدادات ضخمة وصلت كلوزيل ،وأنه مصمم
على دخول عاصمتنا ،وأان ال أريد حرابً تقوم بداخلها تزهق فيها أرواح السكان اآلمنني
وحامية حصن سعيدة ال تستطيع الصمود أمام اثين عشر ألف جندي مدرب ،لذا أقرتح
ترك كلوزيل بداخلها ولكن قبل ذلك خنليها من السكان ،فإذا دخلها وجدها خالية وإذا
طال احتالله هلا قال أحد أعضاء اجمللس جميباً األمري :حينذاك نعد هجوماً كبرياً على
مدينة اجلزائر لنخرجهم منها ونستنسخ فرصة ابتعاد عشرات اآلآلف من اجلنود الذين
كانوا حيموهنا مع قادهتم سأل آخر :ما الغاية من هذه اخلطة أجاب األمري:
أوالً :احملافظة على السكان من شيوخ وأطفال.

اثنياً :إنقاذ هؤالء السكان من ويالت احلرب داخل املدينة ،واليت ستكون حرب شوارع
هتدم أثناءها الدور وخترتق املتاجر ومن مل ميت بقنابل احملتلني سيموت فزعاً ورعباً من
أصواهتا اليت تسبب األذى آلذان األطفال ورمبا تصيبها ابلصمم ،هذا إذا جنوا من احلرائق
والقتل برصاص احملتلني.

اثلثاً :إذا مجعنا قواتنا وحاولنا منعهم من الوصول إىل هذه املدينة فشلنا ال مسح هللا ،هبذه
احلالة أال خيرج كل مسؤول منا أهله وعائلته منها قبل دخول األعداء ،ويبعدهم عن

ساحات القتال إىل أمكنة آمنة؟ كما هي العادة يف مثل ظروف كهذه احلاالت ،فأان
شخصياً أشعر أبن كل أم مؤمنة من هذا الشعب هي أمي ،وكل أخت هي أخيت ،وكل
أب هو أيب وأخي ،فالذي أريده لعائليت أريده لكل عائلة يف هذا الوطن.
رابعاً :إذا جهزان أنفسنا للدفاع عن املدينة والوقوف يف وجه اثين عشر ألف جندي
مهامجني ،واستطعنا االنتصار عليهم وإجبارهم على االنسحاب بعد أيم ،أو رمبا أسابيع،
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للمرة الرابعة وكم ستكون أعداد اخلسائر من الشهداء،
الكرة ّ
والشك أن كلوزيل سيعيد ّ
وما سيكون حجم التدمري ملدينتنا ،وحبال فشلنا يف إنقاذ مدينتنا ودخلها كلوزيل منتصراً
بعد تكبيدان خسائر فادحة ماذا نكون قد رحبنا؟ فخيم الصمت على اجمللس مث بعد
دقائق رفع أكثر الرجال من أعضاء اجمللس أيديهم ابملوافقة على اخلطة.
وبسرية اتمة مت نشر األوامر إبخالء املدينة وبطريقة نظام الربيد املتحرك ،يعين كل جار
خيرب جاره ،وكل زميل خيرب زميله وأمسك األمري بيد والدته يساعدها العربة اليت كانت

أمام داره ،فسارت جبميع أفراد عائلته ليالً حنو قصر كاشرو ،وهو قصر قدمي شيد يف
غابة .وهي أرض ملكاً لعائلة األمري منذ غابر األزمان وتقع على بعد أميال من مدينة
معسكر بناه أجداد سيدي حميي الدين والد األمري منذ قرون ،كان بناؤه على الطراز
األندلسي عدد غرفه ثالثة وأربعون غرفة ،وعدد من احلمامات ،وخارجه إسطبالت
واسعة للخيول ،وبئر ماء وكان ال زال صاحلاً وماؤه عذب ،واستضافت عائلة األمري يف
هذا القصر عدداًكبرياً من األقرابء واجلريان وصل كلوزيل إىل مشارف مدينة معسكر بعد
ثالثة أيم من السري ،ومل يصادف أي كائن يف طريقه أو صعوابت كبرية ودخلت قواته
املدينة فوجدهتا خالية من احلركة ،وكأهنا مدينة أشباح ،كانت املتاجر مغلقة وعندما
فتحت ابلقوة وجدت فارغة ،ال أسواق لبيع اخلضار والفواكه وال خمابز وال مطاحن
تعمل ،واملخافر خالية من احلرس ،حىت املياه كانت مقطوعة وكانت قوات كلوزيل تكاد
ميين جنوده بغزو املخابز وحوانيت
تسقط من اإلعياء والعطش واجلوع وكان أيمل و ّ
األطعمة فور وصوهلم املدينة ،وقبل دخوهلم يف معارك الحتالل املدينة وإجبار األمري عبد
القادر على االستسالم وخروجه من عاصمته إما أسرياً أو قتيالً ،ولكن كلوزيل مل جيد
أحداً يقاتله يف املدينة ،وكما يذكر املؤرخون أن اليهود فقط من سكان املدينة رفضوا
تركها ،وعندما دخل كلوزيل أسرعوا ابملثول بني يديه وقدموا الطاعة ولكن مل يقدروا أن
يفيدوه بشيء  ،ومل يتمكنوا من هتدئة روعه من هول املفاجأة ألهنم كانوا أعجز من معرفة

424

فكر األمري وما كان خيطط له ،فشاركوا كلوزيل يف شكوكه الذي مل أيمر جنوده بدخول
أي دار خوفاً من مفاجأة قاتلة تنتظرهم بداخلها ،ومل ينم كلوزيل تلك الليلة وهو يذرع
أرض غرفة أحد املخافر اليت اختارها وهو يفكر ويتساءل عن سر فراغ املدينة من
السكان وظن أن هناك خمططاً إلفناء قواته ،فأخذت الشكوك واهلواجس َتأل رأسه ،ويف
صباح اليوم التايل أمر جنوده ابالنسحاب من املدينة والعودة مبا بقي معهم من املؤن
املقر ،انسحب
الغذائية اليت كانوا حيملوهنا من وهران ،واعتربها كافية حىت وصوهلم إىل ّ

جير أذيل اخليبة ويرجتف من الربد وغزارة األمطار.1
آخر جندي من معسكر ّ
وصل األمري أخبار عودة قوات كلوزيل من حيث جاءت وعلى نفس الطريق وكان خمتبئاً
داخل األدغال على املرتفعات احمليطة ابلطريق ،ومل يكن ابستطاعة كلوزيل اكتشافها،

وعندما شاهد األمري مبنظاره احلريب جيش العدو يسري ببطء جير عرابته وخيوله املثقلة
ابلعتاد وانتظر حىت وصل أمامه آخر جندي ،وأمر القائد مصطفى بن التهامي
ابصطحاب كوكبة من الفرسان ليخربوا سكان مدينة معسكر بزوال اخلطر ويساعدهم
على العودة إليها ح ّذر األمري اجملاهدين من إطالق أي رصاصة على جيش العدو ،مث
أمر ابلتحرك داخل األدغال هبدوء ،والتخفي أبغصان األشجار ،كان جيش العدو يسري
على الطريق وفوقه على املرتفعات ،اآلف املقاتلني يسريون بسرعة أكرب لقطع الطريق
عم الظالم ،حينذاك اهنال الفرسان على
عليه ،ومل أيمر أمري البالد ابهلجوم إال بعد أن ّ
اجلند الذين فوجئوا ابهلجوم فأخذوا يضعون املتاريس خيتبئون وراءها ويطلقون النار على
غري هدى ،فدبت الفوضى بينهم ،فوصلت أخبار اهلجوم إىل كلوزيل الذي كان يسري يف
مقدمة جيشه ،فعاد ونظم صفوفه ،ولكن قوات األمري كانت أسرع ابهلجوم عليه من
مواقعها يف أعايل اهلضاب غري مبالني بقنابل املدفعية وأصوات الرصاص ،فهجموا على
عرابت املدفعية واستولوا عليها والتحم الفريقان حىت منتصف النهار وكثر عدد القتلى يف
 1األمري عبد القادر اجلزائري حياته وفكره ،ص.96 :
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جيش كلوزيل فأمر ابالنسحاب ،فكان جنوده يفرغون العرابت من العتاد والذخرية
ويضعون مكاهنا جرحاهم ،ويفرون حنو طرق وعرة ،واكتفى األمري هبذا االنتصار والدرس
الذي كبد فيه كلوزيل خسائر فادحة ،وكانت قواته أبشد احلاجة إىل الراحة ،فعاد هبا إىل
املخيم ،فوصله ليالً ،وكعادته قبل دخول خيمته توضأ وصلى مجاعة صالة العشاء بعد
مساعه صوت مؤذن املعسكر ،وسجد شكراً هلل.
ويف اليوم التايل بعد صالة الفجر أمر ابالستعداد للرحيل والعودة إىل العاصمة ،فأطلقت
املدفعية كالعادة ثالث طلقات إشارة للرحيل والعودة إىل العاصمة ،ولبث األمري بينهم
برهة من الوقت ترفع أثناءها أعمدة اخليام وحتمل الذخائر وميتطي الفرسان صهوات
جيادهم ،وعادة األمري دوماً بعد هذه االستعدادات اخلروج من خيمته والقفز على جواده
مث يثب به وثبتني ،مث يتقدم اجليش ابملسري ،عمت األفراح ابملدينة عندما وصلت أخبار
بقدوم طالئع اجليش اجلزائري ،وظهر الفارس املنتصر إنه انصر الدين األمري عبد القادر
ابن حميي الدين على أبواهبا ،فعلت أصوات النساء ابلزغاريد والرجال بصوت واحد "هللا
أكرب" واصطف رجال املراسم أبلبستهم العسكرية بعودة أمري البالد إىل عاصمته.1

د توايل املعارك بني األمري واملارشال كلوزيل:

علم األمري عبد القادر بواسطة عيونه أن املارشال كلوزيل قرر اهلجوم على تلمسان وأنه
أرسل عمالءه من قبائل الدوائر والزمالة لفتح الطريق له ،فقرر األمري تطبيق نفس اخلطة
اليت طبقها يف مدينة معسكر ،وذلك إبخالئها من سكاهنا الذين غادروها مبا خف وزنه
من األاثث واملتاع ،ووصل كلوزيل تلمسان يوم 1836 /1 /13م على رأس جيش
ضخم من  11000جندي فوجد األمري يف استقباله ودارت املعركة من الفجر إىل
الزوال ،وخرج الذين كانوا متحصنني ابلقلعة وفتحوا أبواهبا للعدو يوم  12يناير فمكنوه

من احتالل املدينة ،وفرض كلوزيل ضريبة ابهظة على السكان حىت على عمالئه وذلك
 1األمري عبد القادر اجلزائري حياته وفكره ،ص.97 :
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قصد تغطية نفقات احلرب واضطر الناس لبيع جموهرات نسائهم لدفع الضريبة وكان املرايب
اليهودي الزاري وسيطاً يشرتي اجملوهرات أبخبس األمثان وكانت خسارة العائالت

مضاعفة وشارك يف هذا النهب الضابط اململوكي الرتكي العميل يوسف ،فضج الناس من
ذلك ،وقد كتب الضابط بيلسييه دي ريينو على ذلك فقال :كل هذا مت ابسم فرنسا،
لقد كان اجليش يشعر ابلعار واخلذالن ،1وبقي األمري يرتصد خروج كلوزيل من تلمسان،
وخرج بعد أن ترك حامية هبا قاصداً وهران ووجد جيش األمري أمامه ودارت معارك بني
الطرفني ملدة عشرة أيم وهزم كلوزيل ومل يتمكن من الوصول إىل وهران فعاد إىل تلمسان
وحتصن بقلعتها وبقي هبا أيماً ،مث حاول اخلروج منها فالتقى به األمري وحاربه وأحلق
بقواته خسائر كبرية وصمم كلوزيل على التقدم سالكاً طريقاً آخر عرب الساحل فوصل

مرسى رشكون وحتصن هبا فحاصره األمري مدة شهرين كاملني قضاها يف مناوشات قتالية
وعندما يئس من التقدم بقواته براً استنجد بنائبه فأرسل له مراكب نقلته مع جيشه حبراً
بعد أن محل ما أمكن محله من العتاد.
غادر كلوزيل وهران إىل اجلزائر بعد أن نصب اجلنرال دار النج والياً عليها واجلنرال بريجيو
قائداً على اجليش.
كانت قبائل حجوط مستمرة يف محالهتا على الكولون واملراكز العسكرية يف املتيجة،
والباي العميل ابن عمر هرب من مليانة وهو يعيش ابجلزائر ،والعميل حممد بن حسني

الذي عيّنه احلاكم العام اباب التيطري اثر عليه املواطنون فهرب وختفى يف مطامري
للحبوب ،فأرسل كلوزيل قوة إىل املدية ضمن محلة دامت  12يوما من  3 /29إىل /9
1836 /4م ،فاحتلها وترك عليها العميل الباي بن عمر وتركت له كمية من السالح
والعتاد لكن هذه احلملة فشلت فما إن عاد اجليش للعاصمة حىت اثر سكان مدية على
الباي العميل واعتقلوه وساقوه مكبالً إىل األمري ،خرج اجلنرال بريجيو من وهران على رأس
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.502 :
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 3000جندي حنو تلمسان وَتكن من ربط الصلة هبذه القوات بني املدينتني ،وعلم
األمري فانتقل إىل ندرومة ليتمكن من مراقبة حتركات العدو ،واتصل ابلقبائل اليت كانت
تقيم بوادي اتفنة ورتب قواهتا ووزعها على مواقع اختارها ،مث هاجم العدو بغتة يوم 7
نيسان أبريل وأحلق به خسائر كبرية اضطره إىل أن يتخذ خطة دفاعية على شكل
مربعات متجهاً إىل وهران ،1وكان األمري يقوم ابهلجوم على أطرافها يقتل وأيسر ومل
يصمد املدفعيون الفرنسيون للهجوم فتخلوا عن بطاريهتم اليت غنمها اجملاهدون وبعد عناء
كبري َتكن اجلنرال من الوصول إىل وهران ولكن بعد خسائر كبرية يف اجلنود والعتاد.
بعد هزمية اجلنرال بريجيو قررت احلكومة الفرنسية إرسال  3000جنديً وعلى رأسهم
بوجو إىل وهران حملاربة األمري ويف 1836 /7 /1م توجه إىل تلمسان لفك احلصار عن
حاميتهم احمل اصرة من األمري ،وعندما التقى ابألمري دارت معركة يف واد سكاك غري
متكافئة يوم 1836 /7 /6م هزمت فيها قوات املسلمني ،وَتكن بوجو من فك حصار
تلمسان وربطها بوهران ،وعاد هلا فأخرب ابريس ابنتصاره.
قام األمري جبمع مجوعه وفرض حصاراً طويالً على تلمسان دام تسعة أشهر ،لدرجة أن

كافينياك قائد احلامية الفرنسية هبا قال :كنت أشرتي القط الواحد لألكل أبربعني فرنكاً.
ويُروى أن األمري قرأ صحيح البخاري يف هذا احلصار أربع مرات ويف أثناء احلصار علم
أن األتراك ابملدية قد َتردوا وأاثروا الفتنة ،فرتك قيادة احلصار البن عمته مصطفى بن
ا لتهامي ،وتوجه على رأس كوكبة من فرسانه إىل املدية فأنزل العقاب على رؤوس الفتنة
وأعاد النظام هلا ووىل عليها أخاه مصطفى بن حميي الدين مث عاد إىل تلمسان وهكذا
َتكن األمري بعبقرية عسكرية وتنظيمية فذة من ومواجهة كل هذه املشاكل وإجياد احللول

 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.503 :
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هلا ،كان يقطع مئات الكيلومرتات حااث القبائل على الصمود والتنظيم ،ويقيم حتت
اخليمة أشهراً حماصراً للعدو دون كلل.1
وقد خلص املؤرخ الفرنسي ألكسندر ابملار هذا كله فقال :لقد َتكن األمري عبد القادر
من إعادة بناء قوته اليت اعرتاها التفكك والتالشي ثالث مرات:
األوىل :عندما استوىل اجليش الفرنسي على عاصمته.
الثانية :عندما غزا تلمسان.
الثالثة :بعد معركة سكاك .وكل حادثة من هذه احلوادث كانت كافية إلسقاط أعظم
سل طان ،ومع ذلك فإهنا مل تؤثر يف أمره ،ومل حتصل منه فرنسا على طائل .وهلذا فإين
أقول :هلل در هذا الرجل العظيم الذي كانت سياسته العجيبة ال تفارق ذاته طرفة عني،
ومن هنا نعلم أنه كان يف أقرب وقت يسرتجع ما يفقده من قوة.2
كان األمري عبد القادر يف حروبه يهتم أبخالق الفرسان وأيمر جنوده بعدم التمثيل
واحرتام األسرى ،فقد كانت العادة عند القبائل يف تلك األصقاع قطع رأس العدو
وتقدميه على حربة للزعيم أ و القائد ،وكان لكل رأس مكافأة ،ولكن أوامر األمري عبد
القادر منذ توليه قيادة حكم البالد كانت تقضي أبن جيلد كل مقاتل حيمل رأساً،
وبتقدمي مكافأة جمزية لكل من أييت أبسري حياً وهذا قرار اختذه منذ اليوم األول ووضعه
ضمن قوانني اجليش وكانت تعليماته إىل كل مقاتل أيسر جنديً فرنسياً أن حيسن معاملته

وكان هذا القرار من طرف واحد.
أما العدو فقد كان يقوم أبعمال يندي هلا جبني اإلنسانية ابلنسبة لألسرى واملواطنني
على حد سواء ،من هذه األعمال قطع رأس األسري أو جذع أذُنه وكانت تُعطى عالوات
للجيش ،منها عالوة  10فرنكات لكل جندي فرنسي عن كل أذن ألسري جزائري .ومل
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.504 :
 2املصدر نفسه ،ص.504 :
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يبطل هذا القانون إال يف عهد انبليون الثالث .كتب أحد اجلنود الفرنسيني رسالة إىل
قائده اجلنرال مونتياب جاء فيها :قطعت رأسه وعصمه األيسر وجئت إىل املعسكر أمحل
رأسه على حربيت ومعصمه معلق بسوار بندقييت تلك هي الطريقة اليت جيب أن حنارب هبا
العرب ،جيب ترحيل مجيع العرب من هنا إىل جزر املاركيز ،جيب سحق من ال يركع حتت
أقدامنا.1
 12مقاومة أمحد ابي بنواحي قسنطينة:
عندما استقر األمر ألمحد ابي يف مدينة قسنطينة مجع أعضاء الديوان وتباحث معهم يف
املسألة املتعلقة ابعرتاف فرنسا ابيً على أن يواصل دفع اجلزية إليها ،فكان رد مجيع
أعضاء الديوان هو الرفض ألن قسنطينة اتبعة لباشا اجلزائر وَتتثل ألوامره وهي بدورها
تتمثل ألوامر إسطنبول وهلذا البد من الكتابة إىل السلطان حممود الثاين واحلصول على
موافقته ،ويف هذه األثناء علم أمحد ابي أن القائد الفرنسي يف اجلزائر قد عزله من منصبه
وعني يف مكانه سي مصطفى شقيق ابي تونس ،وبذلك صارت قسنطينة اتبعة لتونس
ّ
حسب رأي اجلنرال كلوزيل الذي كان حيكم اجلزائر وهذا هو الذي دفع ابلباي أمحد أن
يعني بن عيسى خزانجياً أي أمني اخلزينة ،ويضرب النقود ابمسه.
ّ
وعندما َتكنت فرنسا من ميناء عنابة بدأت هتدد أمحد ابي ابإلطاحة به وأرسلت جيشاً
قويً بقيادة كلوزيل للقضاء عليه ولذلك جند أمحد ابي  1500رجل من املشاة

و 5000من الفرسان واستعد ملواجهة اجليش الفرنسي يف وواد الكالب واد األحد الذي
يوجد حتت سيدي مربوك ،لكنه انسحب إىل مدينة قسنطينة عندما شعر أنه غري قادر
على حماربتهم ألن جيشهم كان أقوى ،وبناء على ذلك استدرجهم الباي أمحد إىل املدينة
مث هامجهم من اخللف ومن داخل املدينة وأحلق هزمية ابلفرنسيني الذين قهرهتم الطبيعة
حيث إن األمطار الغزيرة اليت هتاطلت يف تلك األيم قد سامهت يف التأثري سلبياً على
 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.78 :
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خطط الفرنسيني واعرتف احلاج أمحد ابي أنه كان على استعداد للتفاوض مع اجليش
الفرنسي واالحتفاظ مبرتبه كباي ،ولكنين عندما رأيت أهنم جاءوا بباي ليستبدلوين وأكثر
ليهينوين إذ اختاروا هلذا الغرض مملوكاً من تونس ،ومل أعد أرى شيئاً آخر غري املقاومة
النشيطة ،وهو ما فعلت وقد كان علي أن أفعله من قبل ،1وبدون شك فإن هذه اهلزمية
الثقيلة اليت أحلقها احلاج أمحد ابي ابلفرنسيني يف عام 1836م هي اليت دفعت اجليش
الفرنسي إىل إعداد جيش ضخم يتكون من  16000جندي يقودهم كبار جنراالت
فرنسا املعرفون بقدراهتم القتالية حتت قيادة دامرميون ويف اليوم األول من شهر أكتوبر
1837م ابتدأ اجلنرال دامرميوت قائد احلملة الفرنسية ورئيس أركانه برييقو العمليات
العسكرية ضد قوات أمحد ابي وذلك انطالقاً من سطح املنصورة املطلة على مدينة
قسنطينة .وقد حاول أمحد ابي أن يعتمد نفس اخلطة اليت ساعدته على االنتصار يف املرة
األوىل وهي مواجهة اجلنود الفرنسيني من داخل املدينة احملصنة وضرهبم من اخللف ،لكن
هذه املرة مل تنجح اخلطة ألن عدد جنود الفرنسيني كبري ،وَتكنوا يف هذه املرة من معرفة
فجوة ساعدهتم على التسرب إىل املدينة واحتالل الثكنة الكبرية اليت كانت توجد

ابملدينة ،وعندما رأى ابن عيسى خليفة أمحد ابي واملسؤول عن الدفاع ،أن الفرنسيني
تسربوا إىل املدينة وأن املقاومة أصبحت غري جمدية أمر السكان أن خيرجوا من املدينة.
وقد استشهد يف هذه املعارك حممد بن البجاوي قائد الدار ،وذلك ابإلضافة إىل
شخصيات كبرية يف املدينة ،ولكن الشيء الذي ينبغي التذكري بة هنا هو أن اجلنرال
دامرميوت ورئيس أركانه برييقو قد لقيا حتفهما يف بداية املعارك حيث أن الباي أمحد قد
صوب مدفعه الكبري املوجود يف ابب اجلديد حنو مكان جتمع القادة الفرنسيني وَتكن من
إطالق النار على الفرنسيني وقتل رئيس العمليات العسكرية ورئيس أركانه وقد خلفه يف
منصب القائد العام للقوات الفرنسية اجلنرال فايل الذي استوىل على املدينة فيما بعد،
 1املصدر نفسه.
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لكن اجلنرال كومب مات هو اآلخر يف معارك قسنطينة وكذلك زميله اجلنرال كارامان
الذي تويف بعد بضعة أيم.
وابلنسبة للباي أمحد فإن هذا االحتالل ملدينة قسنطينة سنة 1837م ما هو إال بداية
للمقاومة اجلزائرية ضد قوة االحتالل األجنبية وابلفعل فقد اجتمع بقادة املقاومة وأعد
معهم خطة تقضي بقطع مجيع االتصاالت مع مركز القوات الفرنسية مبدينة عنابة ،لكن
أحد مساعديه املقربني بو عزيز بن قانة فقد سلطته يف الصحراء لصاحل فرحات بن
س عيد ،اعرتض على خطة الباي أمحد واقرتح عليه أن ال يبقى اجليش يف قسنطينة وإمنا
يتوجه إىل الصحراء حيث يوجد فرحات بن سعيد الذي أصبح يعمل مع األمري عبد
القادر الذي اعرتف به شخصياً على قبائل الصحراء وخوفاً من وقوع انشقاق يف صفه
وافق الباي أمحد ،وأثناء ذهابه إىل الصحراء بعث إليه الفرنسيون رسالة يطلبون فيها منه
االستسالم.
ومع أن فرحات بن سعيد كان يعترب هو اخلليفة املعتمد من طرف األمري عبد القادر على
الصحراء ،فإنه كان ينوي الذهاب إىل قسنطينة والتحادث مع أمحد ابي أو الفرنسيني،
إال أن ذهاب أمحد ابي للصحراء حسب نصائح بن قانه دفع بسعيد بن فرحات أن
ينضم إىل الفرنسيني ويتحالف معهم مقابل أن يعرتفوا به كشيخ للعرب وأن ميدوه جبيش
قوي ليحارب أمحد ابي وبن قانه ولكن الفرنسيون رفضوا اقرتاحه هذا وطلبوا منه أن يقوم
هبجوم على أمحد ابي وأيتيهم برأسه وآنذاك يعرتفون به وابلفعل دخل مع أمحد ابي يف
معركة حامية الوطيس ضد أعدائه ولكنه اهنزم وهرب إىل وادي سوف .مث إن مرض أمحد
ابي وعدم قدرته على مجع وتوحيد الصفوف حملاربة الفرنسيني وَتركز اجليش الفرنسي يف
كل املناطق ،قد أهنكت قواه وأجربته على التفاوض مع فرنسا واإلستسالم هلا يوم 5
جوان 1849م .كما هو معروف رفض التوجه إىل فرنسا ومات مبدينة اجلزائر سنة
1850م ومت دفنه بزاوية سيدي عبد الرمحن.
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وابختصار ،فإن أمحد ابي قد قاوم الفرنسيني ملدة  18سنة وقد ظن الفرنسيون أنه
ضعيف نظراً لعدم وجود قبيلة حتميه وتشد أزره لكنه فاجأهم وحتدى جبهة اخلونة يف

الداخل وجبهة ابي تونس وقاوم حىت النهاية.1
وهو صاحب املقولة الشهرية :ال وطن يل إال اجلزائر ،وال دين يل إال اإلسالم ،وال لغة يل
إال العربية.2
سنزودهم ،وإذا نفذ
وهو صاحب املقولة األخرى :إذا كان املسيحيون حباجة إىل ابرود ّ

خبزهم ،سنقسم خبزان معهم ،ولكن حىت وإن بقي أحد منا على قيد احلياة لن يدخلوا
قسنطينة.3
الشك أن أمحد ابي من الشخصيات املتميزة سياسياً وعسكريً إال أنه عدم دخوله حتت
زعامة األمري عبد القادر أضعفته وأضعفت موقف املقاومة ،وبعد أن توحدت معظم
قبائل ومدن اجلزائر وأجربت الدولة الفرنسية على االعرتاف ابألمري عبد القادر ،وتربم معه
املعاهدات الرمسية وترسل الدول األجنبية قناصلها ،وعرض األمري عبد القادر مرات
عديدة على أمحد ابي أبن ينضم إليه ويتحالف معه كان عليه أن يستجيب لوازع الوحدة
وتوحيد الصفوف ضد احملتل الفرنسي.
كان األمري عبد القادر حيرتم أمحد ابي ومل يكن له أي خصومة أو بغضاء ،وأشاد جبهاد
أهايل قسنطينة ،والشيخ ابن البجاوي ومن معه من العلماء واألبطال والذين أبوا إال
املوت حتت أسوار بلدهتم على احلياة حتت سلطان فرنسا.4

 1التاريخ السياسي للجزائر ،ص.119 :
 2احلاج أمحد ابي د .بو ضرساية بو عزة ،ص.7 :
 3املصدر نفسه ،ص.353 :
 4حوار مع عبد القادر اجلزائري ،ص.104 :
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 13اختاق املخابرات الفرنسية لدولة عبد القادر:

استطاع ليون روش عميل املخابرات الفرنسية أن خيرتق دولة عبد القادر وأن يصل إىل

مكان مقرب من األمري ويصبح مرتمجه اخلاص ولعب دوراً خطرياً حتت قناع اإلسالم
ويعترب حلقة من حلقات االستعمار يف اخرتاقها للجزائر ،فمن املعروف أن احلمالت
االستعمارية الكربى ،ابجتاه العامل اإلسالمي ،كانت تسبقها محالت مركزة للجوسسة
للتعرف على األرضية اليت سيتم احتالهلا ،وكان من العادة أن يقوم ابملهمة جمند يف أجهزة
املخابرات لديه خربة واسعة ابألرضية وأكرب مثال على هذا اجلاسوس بواتن الضابط يف
اهلندسة العسكرية الذي أرسله انبليون بوانبرت إىل اجلزائر عام 1808م وقام إبجراء
دراسة دقيقة واليت على أساسها مت احتالل اجلزائر ،لكن بعد الغزو العسكري سرعان ما
اكتشف احملتل أن هناك مساحات كبرية مل يتمكن من غزوها ،فاحتالل الشعوب يقتضي
التعرف بدقة على جغرافيتهم النفسية وخريطة عقوهلم ،وهكذا بدأت املرحلة الثانية من
حركة اجلوسسة االستعمارية وذلك إبرسال رجال ونساء حىت يتغلغلوا يف الشعوب
وينفذوا إىل أعماق النسيج االجتماعي ويقدم التقارير الدقيقة والوافية عن جتربتهم يف
الداخل وستظل أمساء مثل ليون روش ابرزة يف مسرية حافلة هلؤالء الذين اخرتقوا وتغلغلوا
إىل أعماق اجملتمع ،فلم تكن التقارير العسكرية واألمنية كافية للسيطرة على هذه
اجملتمعات ،بل كان من الواجب النفاذ بعمق يف ألياف احلياة اإلجتماعية والدينية
والتجوال يف دروسها والدخول إىل عمق أعماقها ،فليون روش اجلاسوس ،كغريه من
اجلواسيس ندبته احلكومة الفرنسية يف بداية غزوها للجزائر ليكون جاسوساً على األمري
عبد القادر وأوعزت إليه أن يتظاهر عنده ابإلسالم ،وأن يتوصل أن يكون موضع ثقته
وحمل أمانته ،ففعل ذلك وجنح وأقام معه حوايل سنتني ،كان خالهلا يبعث بكل تفاصيل
دولة األمري عبد القادر إىل حكومته الفرنسية ،ومل يكتف هبذا فقط ،بل ختصص يف
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نشب الفنت بني األمري عبد القادر والقبائل األخرى ،فكان هدفه إضعاف قوة املسلمني
وتشتيتها من حول األمري.1
أ قصة دخول ليون روش اجلزائر:

ولد بفرنسا مبدينة غرونوبل يف يوم  27سبتمرب 1809م وبعد وفاة أمه كليمونتني مشبانو
ذهب عند عمته وبدأ دراسته الثانوية يف اثنوية غرونوبل مث أكملها يف اثنوية تورنون وانل
شهادة البكالوري عام 1828م وبعدها بدأ دراسته اجلامعية يف جامعة غرونوبل يف
ختصص احلقوق وبقي يدرس ملدة ستة أشهر فقط ،مث رحل إىل مرسيليا بعد أن أرسله
أبوه للعمل هناك مع اتجر صديق له ،فعمل معه وسافر بني فرنسا وشرق أورواب ،وزار
العديد من دول شرق أورواب وكان عمره آنذاك يقارب العشرين عاماً ،كان أبوه الفونس

حملقاً خبدمات العتاد العسكري يف اجلزائر منذ احلملة الفرنسية 1830م واهتم ابلعمل
الفالحي يف ضواحي اجلزائر واقتطعت له مزرعة يف سهل متيجة مساحتها حوايل 200
هكتار وكان يقوم خبدمتها بعض اجلزائريني ،ونظراً لتعدد مهامه ،كتب إىل ابنه يطلبه
للحضور ليساعده يف الفالحة بعد أن غاب عنه مدة طويلة وجاء إىل اجلزائر بعد
انقطاعه عن والده ملدة أربع سنوات وعاش يف مدينة اجلزائر واختلط ابألهايل ،اجلزائريني
واألتراك والكراغلة واحلضر وتعلم اللغة العربية على يد رئيس جملس قضاء اجلزائر الشيخ
عبد الرزاق بن بسيط وَتكن من اللغة العربية وحتدث هبا بطالقة وتعرف على العلماء
والقضاة وأعيان اجملتمع وعرض نفسه كمرتجم بني الفرنسيني واألهايل وكان تعلمه للغة
أمر مدروس ووسيلة مهمة لالخرتاق االستخبارايت.2
ب مطية اجلوسسة:
جعل من تفانيه يف تعلم اللغة العربية والدخول يف اإلسالم مطية للجوسسة اليت كان قد
كلف هبا من قبل.
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.107 :
 2حوار مع األمري عبد القادر ،ص.108 :
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كانت املخابرات الفرنسية أوكلت إليه أمر مراقبة األمري عبد القادر ورمست له اخلطط
املناسبة واستغلت املخابرات الفرنسية معاهدة التافنا اليت جاء يف بندها الرابع على
السماح للمسلمني ابلعيش أينما أرادوا ،وهلم احلرية املطلقة يف االنتقال من دولة األمري
إىل األماكن اليت حيتلها الفرنسيون وكذلك يباح للفرنسيني أن يسكنوا دولة األمري
فأوعزت املخابرات الفرنسية إىل ليون روش ملهارته يف اللغة العربية ومعرفة تقاليد اجلزائريني
وثقافتهم ،لاللتحاق مبعسكر األمري والتظاهر ابعتناق الدين اإلسالمي والدخول يف وسط
جيشه والتقرب منه للتعرف على أحواله والقيام مبهمته ،غادر ليون روش مقر أبيه إببراهيم
رايس واستقر عند قبيلة بين موسى يف منطقة متيجة وقد كانت تربطهم به عالقة سابقة،
إذ كان خيرج معهم يف رحالت للصيد خالل السنوات املاضية ،وأعلن إسالمه ونطق
ابلشهادة ،ومسي بعمر بن عبد هللا .وبدأ إبقامة الصالة وإعالن الشعائر اإلسالمية علناً،
ومن بين موسى بدأ ينظم اتصاالته مع بعض الفرنسيني واجلزائريني هبدف مجع املعلومات
الكافية حول أحوال دولة األمري عبد القادر الفتية ووصل إىل مدينيت بوفاريك والبليدة
وأظهر إسالمه أمام احلاكم جللب نظره ،واستبشر به خرياً ،وفرح به أشد الفرح العتقاده

يف أن هللا قد هدى نصرانياً من الشرك إىل اإلميان ،فاستضافه وأكرمه وقدمه ملرابط املدينة
سيدي بلقاسم سيدي الكبري ،الذي وثق به على حسن نية ،فأقام عنده وعمل على
إقناع سيدي بلقاسم بتزكيته والتوسط لدى األمري حىت يلتحق به ويقدم خدماته له وعاد
ليون روش إىل أوالد سيدي موسى ومحل متاعه يف طريقه إىل مليانة ففتحت له الطريق
ووصل إىل مدينة مليانة حيث كان يقيم صديقه عمر ابشا الذي كان يعلم أن ليون روش
ينافق ويتظاهر ابعتناق اإلسالم ،فاستضافة وقدم له النصح عن كيفية سريته وأوصاه
ابحلذر يف حتركاته والفطنة يف سلوكه لكي ال جيلب شكوك املسلمني حوله ويف هذه
األثناء كان خليفة األمري حممد بن عالل غائباً عن املدية ،فاتصل ليون روش بنائبه وكاتبه
قدور بن رويلة ،وشرح له قصته املزيفة عن دخوله يف اإلسالم وأنه يريد االلتحاق ابألمري
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عبد القادر ليقدم له خدمات جليلة واستبشر قدور بن رويلة ووعده أبن يصطحبه هو
بنفسه إىل معسكر األمري ويطلب من اخلليفة حممد بن عالل أن يقدمه لألمري شخصياً.
وعندما سار األمري عبد القادر إىل الشرق وعسكر على ضفاف وادي نوغه جيء به
عند األمري ،فاستقبله فصار خيربه ويؤكد له أنه اعتنق الدين اإلسالمي بكل إخالص
وطلب منه الدخول يف خدمته.1
وأمر األمري عبد القادر أحد العلماء ابالعتناء هبذا الشاب وتفقيهه يف أمور الدين احلنيف

وقراءة القرآن وآداب الشريعة اإلسالمية ،ويف وقت قصري أتقن ليون روش هذه العلوم
وسّر األمري لذلك ،واستجاب األمري لطلبه الزواج من إحدى الفتيات املسلمات ،وهكذا
ُ
أصبح ليون روش مسلماً ومقاتالً أيضاً إذ كان يشارك يف املعارك يف تلك الفرتة.2
وشرع ليون روش يرتب أمور عمله ألداء مهمته احلقيقية كجاسوس ،وطفق يف مجع
املعلومات ومراسلة الفرنسيني وتعريفهم أبحوال األمري العسكرية والسياسية وغريها،
ووصف األمري يف تقاريره وصفاً دقيقاً يف شخصه ومناقبه ولباسه وأوصافه اجلسمية
واخللقية والدينية والثقافية وبني عدله واحرتامه لتعاليم اإلسالم وهيبته واحرتام اجلنود

واملواطنني له ومل يرتك شاردة وال واردة تتعلق ابألمري ودولته وقع عليها إال أرسلها يف
تقاريره ،ويف بداية عام 1838م أثناء إقامته يف مدينة تلمسان حني أوفده األمري عبد
القادر ليتعلم القرآن وتعاليم اإلسالم شك فيه أهلها من نوايه احلقيقية وأخربوا اخلليفة
البومحيدي ،وملا أحس ليون روش ابلعيون تراقبه ّفر إىل مدينة وهران إىل أن وصل إىل
خيام بين عامر قرب عني َتوشنت ،ويف خيمة اآلغا انكشف أمره ،فاسرتجع أدراجه إىل
اخلليفة البومحيدي ،ودافع ليون روش عن نفسه من هتمة الفرار إىل العدو دون إذن مسبق
واخليانة العظمى اليت تستحق اإلعدام ،وفضالً عن ذلك طلب وثيقة سفر ليتوجه إىل
األمري عبد القادر ويشتكي له من قسوة املعاملة اليت مل تكن تليق مبكانته واختذ موقف
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.113 :
 2األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.61 :
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املهاجم أمام اخلليفة البومحيدي وراح يعاتبه على عدم الثقة فيه رغم أنه مبعوث من طرف
أمري املؤمنني ،وأن قلبه يعمره احلب والرغبة يف اإلسالم وله احلق كغريه من املسلمني يف
حسن املعاملة ،حينها اعتذر البومحيدي له يف أدب ووعده مبنحه رخصة السفر وتوفري
األمان له إن رغب يف ذلك ،ولكنه حذره من العودة إىل مثل ما قام به من عملية الفرار
فصل
ويف شهر فيفري 1838م ،بعث ليون روش برسالة مطولة إىل جهاز املخابرات ّ
فيها النظام اإلداري والعريف الذي كانت تسري عليه قبائل غرب اجلزائر وشرح هلم ما عرفه
عن األحوال االجتماعية واالقتصادية والعسكرية والثقافية والدينية اليت كان ميارسها
األهايل.
ويف أوائل شهر أفريل 1838م وصل إىل مدينة املدية فجثا أمام األمري عبد القادر راكعاً

ابكياً واشتكى إليه من ظلم وجور اخلليفة البومحيدي ورجاله ،وسوء معاملتهم له وأهنم
اعتربوه كافراً وليس مسلماً أتى من أجل خدمة األمري ولنصرة احلق على الباطل ،وإظهار
حن قلب األمري عليه ،ابعتباره مسلماً
النور على الظالم ،1وابلغ يف التضرع واخلداع حىت ّ
غريب الدير وص ّدقه وأصبح من حاشيته وعيّنه كاتباً ومستشاراً ورفيقاً يقرأ عليه ويرتجم

له ما يكتب يف الصحف الفرنسية ،وكان حيضر حىت يف جمالسه السرية اليت كان يعقدها
مع كبار دولته ،2وكان اخرتاقاً هائالً وعظيماً ساهم يف القضاء على دولة األمري ومن
األسباب اليت أدت إىل إضعافها وتكسري مقوماهتا ومؤسساهتا.
ج انكشاف أمر اجلاسوس:

يف هناية عام 1839م سافر األمري عبد القادر إىل تلمسان لتنظيم شؤون الدولة واجلهاد
دون أن يرتك أية أوامر ختص ليون روش ،فانتهز فرصة غيابه وخادع الناس مبهمة مزعومة
إىل مدينة مليانة ليتفقد مصانع األسلحة وأخذ كل ما حيتاجه من واثئق من بينها خريطة

جغرافية جزائرية ،وجهاز بوصلة وخاَته بصفته كاتب األمري ورافقه جاسوس آخر هو
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.114 :
 2حوار مع األمري عبد القادر ،ص.115 :
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ايزدور الذي كان يعرفه منذ أن كان يقيم عند أبيه من قبل ،كما أخذ عدداً من الرسائل
استعملها يف شكل برقيات ليخادع هبا كل من اعرتض طريقه ويساعده يف معرفة املواقع،
وتوجه حنو مدينة وهران فاراً حنو اجليش الفرنسي وملا وصل إىل منطقة معسكر أخرب من
اعرتضه من أهلها أنه ذاهب يف مهمة إىل معسكر وتلمسان أبمر من األمري إىل وكيله يف
وهران ،ووصل ليون روش بصحبة رفيقه إىل مركز اجليش الفرنسي يف انحية الكرمة
ابلقرب من وهران ،مث انتقل من هناك إىل مقر حاكم اإلقليم ونسي األمري ودولته وطفق
حيارب مع اجليش الفرنسي ويطارد قوات اجملاهدين حىت سنة 1844م فكرمته دولته
الفرنسية وعيّنته أبعلى املراكز وكافأته على جناحه يف املهمة اليت كلف هبا.1
وذكرت األمرية بديعة احلسين اجلزائري يف كتاهبا القيِّم :أبن ليون روش استطاع تزوير

رسالة ابسم األمري عبد القادر إىل أمري مكة مقلداً خطّه ووقعها خبتمه اخلاص وهرب
حامالً الرسالة إىل فرنسا ومتجهاً إىل ابريس وأطلع حكومته على الرسالة فحملّته هدية
مثينة ،وأمرته ابلسفر إىل مكة ،فارتدى اللباس اجلزائري وأخذ اهلدية والرسالة وسافر إىل
مكرماً وهناك قابل الشريف حممد بن عوف أمري مكة وسلمه الرسالة
مكة فوصلها معززاً ّ

واهلدية ،فأكرم أمري مكة وفادته وعامله معاملة رسل امللوك ،وبعد أيم كما هي العادة
وكما كانت تقضي التقاليد العربية سلمه أمري مكة رسالة جوابية ،ومعها هداي مثينة إىل
األمري عبد القادر ،فرجع حامالً هذه األشياء إىل فرنسا وسلم إىل حكومته الرسالة اليت

كان يُفرتض تسليمها إىل األ مري ،وبعد قراءهتم الرسالة أتكدوا أنه ال عالقة لألمري أبمري
مكة ،ومل يسبق أن ساعده بشيء وبعد جناحهم يف هذه العملية التجسسية أعادوا
الكرة مرات عديدة ،فمرة كانوا يرسلون اجلواسيس على أهنم سيّاح ومرة على أهنم جتّار،
ّ
ولكن مجيع تلك احملاوالت كانت تبوء ابلفشل ،إال أنه بعد هروب ليون روش وافتضاح
أمره أصبح احلذر شديداً لدى املسلمني واألوامر صرحية وواضحة هبذا اخلصوص.
 1املصدر نفسه ،ص.119 :
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وقد ألّف ليون روش كتاابً اترخيياً بعنوان" :اثنتان وثالثون سنة يف اإلسالم" أصبح مرجعاً
كبرياً لكثري من املؤرخني والكتّاب ،وقد وصف فيه مقابلته األمري يف معسكر عني شاللة
فقال :رأيت وسط املعسكر خيمة كبرية يقف بباهبا مجهور كبري إهنا خيمة السلطان،
وكان جالساً وحده يف صدر اخليمة ،فغضضت من بصري وتقدمت حنوه ببطء ،مث
ركعت ولثمت يده كما هي العادة عندهم ،ظننت أنين أحلم عندما رأيت عينني
خضراوين حتيط هبما أهداب سوداء كثيفة ،كان حيمل بيده مسبحة وحتيط بوجهه حلية

سوداء حريرية ،ولو حبث فنان عن صورة لعابد من عُبّاد القرون الوسطى يضعها على
لوحته فإنه لن جيد حسب رأيي منوذجاً أفضل من األمري بربنسه األبيض وجلسته اللطيفة،
السمو ،كان طيباً لبقاً ،ومل
وعلى الرغم من مكانته العظيمة اليت كانت تسمح له ابلتعايل و ّ
احلراس جبانبه.1
يكن أحد من ّ

 14معاهدة اتفنة:

استغل األمري توجه كلوزيل إىل قسنطينة فأصدر أمره إىل خليفتيه مصطفى التهامي

والبومحيدي ابلتوجه على رأس جيش إىل وهران وحماربة القبيلتني اللتني حتالفتا مع
الفرنسيني ومها قبيلة الغرابة وقبيلة البين عامر والعشائر املتحالفة معهما ،فاكتسح اجليش
جنودمها واستوىل على مواشيها وأحلق هبا هزمية قاسية وأمر األمري خليفته حممد بن عالل
أن يتوجه إىل اجلزائر فانطلق جبيشه إىل متيجة ونواحي اجلزائر ،يدمر مزارع الكولون
ويستويل على مواشيهم وأيسر بعضهم ووصلت قواته إىل أبواب العاصمة اليت هرب
الفرنسيون وراء أسوارها وأغلقوا أبواهبا وعاد إىل حاضرة واليته وبعث رسوالً خيرب األمري
أنه عُ ّني دامرميون حاكماً عاماً خلفاً لكوزيل املعزول يوم 1837 /2 /12م وانتشرت
أقاويل يف ابريس مفادها :أن األمري عبد القادر هو املعجب الكبري ابملدينة الغربية،
ويعمل من أجل جتديد شباب القومية العربية وتصور الفرنسيون أن إبمكاهنم أن جيعلوا
 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.511 :
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وعني اجلنرال بوجو قائداً للجيش
منه أمرياً مسلماً ابالحتالل حيكم الداخل لصاحل فرنسا ّ
الفرنسي يف وهران الذي وصلها على رأس  15000جندي بتعليمات صارمة بضرورة
عقد صلح جديد مع األمري ووقف احلرب معه.
وجاء هذا القرار الفرنسي بعد أن َتكن األمري من فرض حصار صارم على املدن احملتلة
من الفرنسيني وأرسل الفرنسيون إىل األمري عبد القادر ابن دران اليهودي ليفاوض األمري
على اهلدنة.
أرسل اجلنرال بوجو الرسالة األوىل عارضاً شروطاً شديدة رفضها األمري الذي أجاب
برسالة عرض فيها شروطه ،ورد بوجو على الشروط بشروط خمففة وهو يلقبه بسلطان
العرب وأرسل األمري مرة أخرى جواابً على الرسالة بشروط رفضها بوجو وقرر وقف
التفاوض واخلروج للحرب ،فخرج واحتل اتفنة ،وعلم األمري فأرسل رجاله يستنفرون
القبائل للجهاد ،وعندما أتكد بوجو من قوة حترك األمري وأال قبل له مبواجهته اآلن تراجع
وقرر العودة للمفاوضات.
وعاد اجلنرال بوجو إىل اجلزائر يف نيسان أبريل 1837م مشرتطاً عدم رضوخه للحاكم

العام ابجلزائر ،رابطاً عالقته مباشرة مع وزارة احلربية ،واستقر يف وهران ودخل يف
مفاوضات مع األمري عبد القادر ،واشتكت الوزارة أبنه كان يتجاوز تعليماهتا وأبنه تنازل
كثرياً لألمري وكرر يوجو مع األمري ما سبق أن فعله دميشال.1
انتدب األمري ممثالً له يتفاوض مع بوجو ،وطلب هذا أن يعرتف األمري صراحة ابلسيادة
الفرنسية على مناطق حمددة وتكون لألمري سيادته.
ورفض األمري شروط بوجو الذي عرض عليه مناطق أخرى السرتضائه كوالية تيطري،
ومن ابب إاثرة احلزازات بني بوجو واحلاكم العام ابجلزائر ،كان يفاوض االثنني ،فاندلع

 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.512 :
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جدال بني القائدين الفرنسيني حول اختصاص كل منهما ،وتدخلت احلكومة الفرنسية
فكلفت بوجو مبفاوضة األمري.
أرسل األمري مرة أخرى مبعواثً هو السيد محادة الس ّقال رئيس حضرة تلمسان ،وبعد أخذ
ورد حررت معاهدة اتفنة يوم 1837 /5 /20م وشروطها خمتصرة كما أييت:
أوالً :يعرتف األمري بسلطنة فرنسا على مدينة اجلزائر ووهران.

اثنياً :يبقى لفرنسا يف إقليم وهران ومزغران وموغران وأراضيها ووهران وأرزيو حبدود معينة
يصري كل ما بداخلها من األراضي للفرنسيني.
اثلثاً :على دولة فرنسا أن تعرتف إبمارة األمري عبد القادر على إقليم وهران وإقليم تيطري
والقسم الذي مل يدخل يف حكم فرنسا من إقليم اجلزائر حبسب التحديد املعني يف الشرط
الثاين ،وأال ميد يده لغري ما ذكر من أرض اجلزائر.

رابعاً :ليس لألمري سلطة على املسلمني من أهل البالد اململوكة لفرنسا ،ويباح للفرنسيني
أن يسكنوا يف مملكة األمري ،كما أنه يباح للمسلمني أن يسكنوا يف البالد التابعة لفرنسا.

خامساً :ميارس العرب الساكنون يف أراضي الفرنسيني دينتهم حبرية.

سادساً :على األمري أن يدفع للجيش الفرنسي  30000كيلة من احلنطة ومثلها من
الشعري مبكيال وهران ،ومخسة اآلف رأس بقر ،يؤدي ذلك على ثالثة أقساط.
سابعاً :يسوغ لألمري أن يشرتي من فرنسا البارود والكربيت وسائر ما حيتاجه من
األسلحة.
اثمناً :على فرنسا أن تتخلى لألمري على أسكلة رشكون ومدينة تلمسان وقلعة املشور
مع املدافع القدمية اليت كانت فيها.
اتسعاً :تكون التجارة حرة بني العرب والفرنسيني.

عاشراً :يكون رد اجملرمني بني الطرفني.
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حادي عشر :يتبادل املمثلون بني الطرفني.
بعد التوقيع املعاهدة طلب اجلنرال بوجو أن جيتمع ابألمري فعني له هذا مكاانً واترخياً،
وجاء اجلنرال يف جيش ضخم قصد التأثري على األمري ،وأعد األمري عدته وجاء يف موكب
كبري على رأس جيش يتكون من  15000فارس ،سائرين بنظام عجيب يف سهل ميوج
هبم وظهر األمري وقد أحاط به حنو مائتني من رؤساء القبائل ممتطني خليول عراب،
متمنطقني أبسلحة مصقولة واألمري يتقدمهم على جواد عريب أسود من أمجل ما عرف
بني جياد عصره ،وحوله ستة من السياس .تقدم منه اجلنرال فتصافحا مث ترجال ،ودار
احلوار التايل بني الرجلني:
إنك تكسب أيها األمري هبذه اهلدنة حيث إنين مبدهتا ال أخرب املواسم.
هذا ال يضران ي جنرال ،حىت إين أعطيك الرخصة أبن خترب ما تقدر عليه ،وال ميكن
لك أن خترب إال مبقدار زهيد ،ومع ذلك عند العرب حبوب وافرة.
أظن أن العرب ال يفكرون مثلك فهم يرومون الصلح بعضهم أثىن علي لكوين حافظت
على املواسم كما وعدت ومنهم محادة الصقال.
فأجاب األمري مبتسماً :ما هي املدة اليت ميكن رجوع اجلواب فيها من فرنسا؟

ال تكون أقل من أسبوعني.
حيث إن األمر كما ذكرت فال جندد العالقات التجارية وال حندث شيئاً من مقتضيات

املواصلة إال بعد ورود اجلواب من فرنسا.
مث افرتق الرجالن ،ويروي ابن رابح أحد ضباط الفرسان الذين كانوا يف حرس األمري :أنه
عندما وقف األمري لوداع اجلنرال ّقرب إليه فرسه األدهم الشهري لريكبه ،وبعد أن صافح
اجلنرال ونزع يده من يده التفت إىل الفرس وعال عليه يف أقل من حملة ،وحركه بركابه
فمرق بني اخليل مروق السهم ،واندفع به ثالث دفعات متوالية وعلى وترية واحدة ،فانبهر
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اجلنرال لذلك ،وتعجب من سرعة ركوب األمري وخفة الفرس وبقي واقفاً برهة من الزمان
ينظر نظر املتحري مث ركب فرسه ومضى ،وبعد أن سار األمري على مسافة بعيدة من
موضع االجتماع ،أمر اجلنرال أحد ضباطه أن يرجع إىل احملل وأيخذ مساحة ما بني تلك
الدفعات الثالث فكانت مساحة ما بني كل منها تقرب من ثالثني ذراعاً.
انلت اللغة العربية موقعها السيادي ابملعاهدة وهو موقف اثبت لألمري ،فقد ورد يف نصها
ما أييت :حرر نص املعاهدة على شطرين عريب وفرنسي ،فكتب األمري امسه خبطه على
الشطر العريب وختم عليه خبامت اإلمارة وكتب اجلنرال بوجو امسه خبطه على الشطر
الفرنسي خباَته الرمسي وأعطى بوجو  5000بندقية لألمري وصادق امللك لوي فيليب
على املعاهدة بتاريخ 1837 /6 /15م ،1وقد علق عليها رجال السياسة الفرنسيون:
على أهنا جعلت األمري األقوى بدون نصر عسكري ،لكن يف ذهن اجلنرال بوجو فكرة
يعمل من أجلها وهي أتمني جانب األمري والتفرغ لإلعداد الحتالل قسنطينة وهزم أمحد
ابي ،مث العودة وحماربة األمري .وهذا ما مل يفهمه أمحد ابي الذي رفض ابستعالء
االنضواء حتت راية األمري الذي يعترب أقوى قائد عرفته املقاومة ،ولو كتب هلذين الرجلني
أن اتفقا ألمكن للتاريخ أن يغري جمراه.2
وبعد املصادقة على املعاهدة أعطى بوجو أمراً للجنرال كافينياك إبخالء تلمسان اليت
دخلها األمري يف موكب مبهر ،واستقبله الشعراء بقصائدهم وأنشد هو قصيدة حيا فيها
تلمسان ورد فيها:
واندت أعبد القادر املنقذ الذي
أغشت أانساً من حبار هواها
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.515 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.515 :
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ألنك أعطيت املفاتيح عنوة
فزدين أي عز اجلزائر جاهاً

وما إ ن وضعت هذه املعاهدة موضع التنفيذ حىت اجته األمري لتقوية األوضاع الداخلية
لدولته ،1فتوجه حملاربة من ش ّقوا عصا الطاعة.
أ حماربة من شقوا عصا الطاعة:

ما إن وضعت هذه املعاهدة موضع التنفيذ حىت اجته األمري لتقوية األوضاع الداخلية
لدولته ،فتوجه حملاربة من شقوا عصا الطاعة ،وبدأ بقضية حممد بن عبد هللا البغدادي،
فقد سبق أن حضر هذا الدعي من بغداد قبل سنوات ،وزعم أنه من ذرية الويل عبد
القادر اجليالين ،وأكرمه الشيخ حميي الدين والد األمري ،واستغل انشغال األمري يف ترتيب
أمور دولته فتوجه إىل قبائل الزانخرة وأوالد انئل ،والتقى أبكرب مشاغب ضد األمري وهو
خمتار حممد بن عودة الذي قدمه على أنه البديل لألمري ووصفه أبنه حممد بن عبد هللا
املنتظر ،فا جتمع له خلق كثري ،فقرر األمري وضع حد لذلك وتوجه له على رأس مثانية
اآلف فارس وألف من مشاة وقطع من املدفعية والتقى ابملنشقني يف بالد أوالد خمتار،
ودامت املعركة ثالثة أيم تعب فيها األمري يف كسر شوكتهم ،مث نصره هللا عليهم.
تواىل عليه شيوخ القبائل ابلناحية فشفعوا يف العصاة فقبل األمري شفاعتهم وعقد حملمد
بن عودة رئيساً على قبائل الناحية بعد أن طلب العفو.

أما عن البغدادي ففي أثناء هروبه َتكن بعض أنصار األمري من أسره وتسليمه لألمري
الذي عفا عنه أيضاً ،فانتقل للمغرب األقصى واستقر به.
بعد هذا االنتصار قام األمري جبولة ابجلنوب فقدمت له وفود من األغواط عرضت عليه
فعني السيد احلاج العريب بن السيد احلاج
طاعتها وطلبت منه تعيني من يسوس أمورهمّ ،

 1املصدر نفسه ،ص.516 :
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عيسى األغواطي ،وأقام ابملدية فاستقبل العديد من الوفود اليت قدمت له من سائر أحناء
القطر حيث ألقى يف اجلهاد درساً يف التوحيد.

وخرج من املدية على رأس جيشه هبدف تقومي اعوجاج قبائل وادي الزيتون ،فهزم مجوعهم
وأسر رؤساء الفتنة ،ومجع العلماء للحكم على هؤالء الذين سبق هلم أن شقوا عصا
الطاعة ومشلهم عفو األمري ،فحكم عليهم جملس العلماء ابإلعدام ،ومثُل أمامه  18رجالً
منهم لتنفيذ احلكم فيهم فطلب منهم التوبة ،فأجاب أحدهم :إن قطع أعناقنا أوىل من
تقدمي الطاعة ،فأمر األمري اجلالد فقطع رأسه ،مث تواىل الثاين والثالث فقطعت رؤوسهم
إىل أن وصل الدور لشيخ هرم فقدم له وهو يرتعد خوفاً فهجم أطفاله على األمري ووقفوا
يتباكون وبينهم طفلة صغرية السن خاطبت األمري بقوهلا :حبق هللا ووالديك وأوالدك أن
تعفو عن والدي .فلما مسع األمري كالمها غلبت رمحته على غضبه وأمر ابلعفو عن
والدها وعن الباقني ،واحتضن البنت وقبلها لتسببها يف حلمه ،وأعلن العفو عمن خالفوه
ورد أمواهلم هلم ،وملا مسعت القبائل املعارضة هرعت إليه وطلبت العفو وعاد إىل املدية
بعد أن ثبت كل رئيس قبيلة على قبيلته.1
ب التصدي للمتمرد حممد التيجاين:

سبق أن استقبل األمري وفوداً من قبائل األغواط الشراقة حيث طلبوا منه قبول انضمام
وعني على واليتهم السيد احلاج العريب ،لكن حممد الصغري
انحيتهم إىل دولته ،فقبل ّ

التيجاين رفض االنضواء حتت راية األمري واستطاع التأثري على بعض القبائل فتبعته،
فتوجه له األمري على رأس جيش يوم 1838/6 /12م قوامه  6000فارس و 3000من
املشاة وثالثة مدافع وست هاوانت ووصل املنطقة بعد عشرة أيم سرياً يف الصحراء،
وكان التيجاين يتحصن يف حصن بعني ماضي ،حاول األمري فتح ثغرة يف احلصن ،أو نفق
يتسلل منه جنوده ،لكن احملاوالت ابءت ابلفشل ،فقرر فرض حصار منيع عليه دام ستة
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.518 :
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أشهر ،وعندما عض اجلوع سكان احلصن ،ضغطوا على التيجاين الذي أرسل يوم 19
نوفرب تشرين الثاين إىل خليفة األمري السيد احلاج مصطفى التهامي ،يستأمن على نفسه
وأهله وسكان احلصن وطلب منه منحه مهلة أربعني يوماً إلخالء احلصن ،فعرض اخلليفة
األمر على األمري ،فقبل وأخلى احلصن يف التاريخ احملدد وأمر األمري بتدمريه.1
كان حممد التيجاين يعتقد أن األمري عبد القادر سينهزم وخطب يف مريديه بقصره بعني
ماضي قائالً :إن عبد القادر سيفشل حبربه ضد فرنسا حىت إن انتصر ال يفيدان بشيء
فنحن التيجانية خلفاء هللا يف أرضه.2
هبذه القناعة كان التيجاين يتعامل مع أمري البالد الذي كان يعتربهم من املرابطني على
الرغم من مالح ظاته على بعض أفكارهم وتصوراهتم ولكنه اعتربها بينهم وبني رب
العاملني ،ولكن عندما قرأ رسالة خبط حممد التيجاين مرسلة إىل املارشال فاليه كتب له
فيها :ا شغل أنت األمري من جهة البحر ،وأان سأشغله من جهة الصحراء .هذه الرسالة مل
تصل إىل فاليه ألهنا وقعت بيد فرسان األمري أثناء أحد املكائن ،ومنذ ذلك احلني واألمري
يتحني الفرص إلخضاع هذا املتمرد الذي كان يظنه من املتعبدين فخاب ظنه فيه والذي
مل يقتصر عمله على عدم دفع الزكاة اليت فرضت على أساس شرعي فقهي ،وإمنا تطال
إىل درجة اخليانة.3
كان يف ذلك املكان من األغوات جنوب الصحراء نبع ماء منذ أقدم العصور ،مسي
املكان ابسم العني "عني ماضي" شيّد فيه أجداد حممد التيجاين ثالث مئة بيت وقصراً
منيفاً وأبراجاً حتيط هبا جدران كثيفة من احلجر ،وزاوية تدرس فيها الطريقة التيجانية اليت
من أهم مبدأ يف عقيدهتا هو السالم ،وهذا ما جعل األمري وأركان دولته يف البداية يظنون
هبم اخلري والصالح ،ولكن األيم كشفت حقيقة هذه العقيدة ،وأن مفهوم السالم عندهم
 1املصدر نفسه ،ص.521 :
 2األمري عبد القادر اجلزائري حياته وفكره ،ص.115 :
 3املصدر نفسه.
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هو القبول حبكم األقويء حىت لو كانوا من الغزاة احملتلني وهتيئة النفوس لقبول االستعمار
واالحتالل على شرط عدم املساس هبيئتهم الشخصية ومصاحلهم الذاتية البحتة ،وأيقن
األمري أن احلرب ليست بينه وبني جنراالت احملتلني ،فقط وإمنا بني قوى الشر أيضاً يف
البالد ،ومن خيمته داخل األدغال أخذ يدير أعماله اإلدارية ،ويوقع على القرارات اليت
تستوجب توقيعه.1
اضطر التيجاين نتيجة احلصار إىل التسليم ونزل على شروط األمري عبد القادر وهي:
أن يرسل الشيخ أحد أوالده ليظل رهينة عند األمري ريثما يتم اجلالء عن احلصن.
أن يدفع الشيخ مصاريف احلصار للدولة.
له احلق أبخذ مجيع أمواله بال استثناء.2
فقبل التيجاين هذه الشروط ووقع عليها ،وأرسل ابنه فأمنه األمري وأحسن معاملته ،وقبل
انتهاء املدة كان الشيخ قد خرج أبهله من احلصن ،وبعد ذلك أبيم وقبل عودة قواته إىل
مراكزها أمر بتهدمي احلصن والسور وسائر األبراج وسواها ابألرض وغور ماء اآلابر،
فسارعت أكثر القبائل احمليطة ابحلصن إىل دفع الزكاة وكاتب وفد منها أمري البالد وعندما
جلسوا بني يديه قال هل م :أيها املسلمون ،لقد نصران هللا على العصاة أيها الرجال إننا
نبين دولة تصون أعراضكم وحتميها وتؤمن لكم العزة والكرامة وحتمي أموالكم ودينكم ،إن
هللا سبحانه وتعاىل أراد يل حتمل هذه املسؤولية اليت ليست مسؤولييت وحدي إهنا
مسؤوليتكم وبناء الدولة واحملافظة على نظامها وقوانينها هي جهاد ،ألن اجلهاد يف سبيل
هللا ليس فقط قتال العدو وإمنا أيضاً البناء وتقوى هللا فاتقوا هللا يف أنفسكم ويف دولتكم
اإلسالمية ونظامها اإلسالمي اإلهلي العظيم الذي جتدون فيه حلوالً جلميع املشاكل اليت
تعرتض حياتكم االجتماعية والزراعية واالقتصادية ،قفوا بقوة يف وجه حتديت احملتلني
1
2

املصدر نفسه.
املصدر نفسه.
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وإغراءاهتم فهي مؤقتة وزائفة فعلت أصواهتم "هللا أكرب" وخرجوا وألسنتهم تلهج ابلدعاء
ألمري البالد.1
كانت معاملة األمري لألسرى الذين وقعوا يف قبضته من اتباع التيجاين أثناء احلصار
جل هؤالء األسرى يقيمون مع املقاتلني بنفس اخليام أيكلون
متقدمة ومتميزة فقد كان ّ
معهم ويصلون مخس أوقات يف اليوم معهم ،وبعد ايم أعادوهم إىل احلصن ،فأخربوا
ذويهم عما شاهدوه من قوة جيش األمري ونظامه ،وشاعت هذه األخبار كالنار يف
اهلشيم بني سكان احلصن ،فذهب عدد من املريدين ملقابلة شيخهم قائلني :أنظر ما آل
إليه حالنا وأنت الذي علمتنا عدم جماهبة بعثة العدو ،وإن كان أقوى منا ،وهذا العدو
مسلم مثلنا يصلي صالتنا ويتكلم لغتنا وحنن من ابيعناه منذ سنوات ،ولقد مسعنا أن
الفرنسيني احملاصرين يف وهران أضطروا ألكل القطط والفئران نتيجة احلصار الذي فرضه
األمري عليهم فهز الشيخ رأسه وأمرهم ابخلروج من احلصن رافعني الراية البيضاء طالبني
مقابلة األمري ،2ومتّ بعد ذلك ترتيب أمور االستسالم وفق الشروط اليت متّ ذكرها.
ج مراجعة علماء املغرب األقصى:

كان األمري يعمل على إحاطة دولته بسائر أنواع الضبط التشريعي واإلداري ،وكان يضطر
إىل إنزال العقاب ابلقبائل العاصية املتعاونة مع العدو ،وأراد أن حييط علماء املغرب
ببعض املشاكل اليت تواجهه وطلب منهم اإلجابة فأرسل مجاعة برائسة عبد هللا سقاط
حتمل أسئلة موجهه إىل علماء املغرب األقصى طالباً منهم اإلجابة عليها ،وقد أجاب
عليها شيخ اإلسالم اإلمام التسويل .وقبل االتصال ابلعلماء قصدت البعثة سلطان
املغرب حاملة رسالة من األمري.
وكانت األسئلة تدور حول :كيف تعامل القبائل املنهمكة يف احملرمات والعصيان؟ كيف
يعاقب اجلواسيس والنصاب؟ وما هي األشياء اليت ال جيوز بيعها للنصارى؟ كيف يعاقب
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.118 :
 2املصدر نفسه ،ص.116 :
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العاصي ابملال وما فيه من اخلالف وتضارب األقوال؟ كيفية حترمي ترك اإلمام ونواب
الرعية على ما هم عليه من املفاسد وارتكاب املظامل؟ وما هو حكم املتخلف عن
االستنفار للجهاد وما العقاب املسلط عليه؟ وما ينبغي أن يفعله اإلمام قبل أن يستنفر
الناس؟ ما هي األمور اليت جتوز أن يُتصاحل حوهلا مع العدو؟ ما هي املصادر اليت جيوز أن
يرتزق منها اجليش يف حال فراغ بيت املال يف احلال واألبدان واملال؟ ما حكم من ساكن
العدو الكفور ورضي ابملقام معهم يف ما هلم من البالد والثغور؟
كان قصد األمري من هذه االستشارة القانونية من علماء املغرب إبراء ذمته أمام هللا وجتنبه
من أن يعاقب خارج أحكام الشريعة ،وتقوية موقفه أمام الناس الذين سيشعرون أبن
ِ
متعمقني يف الشريعة وأصول الدين.1
األمري يطبق عليهم ما أمر به هللا بشهادة علماء ّ

د التوسع يف بناء اِلصون ومصانع األسلحة:

كانت معاهدة التافنة هدنة مؤقتة يلتقط فيها أنفاسه ويزيد فيها من قوته العسكرية
واالقتصادية ال غري ولقد ذكر الصحفي الربيطاين شارل هنري شرشل بعضاً من نصوص
هذه املعاهدة املهمة وبناء على ذلك اعرتف سلطان مراكش عبد الرمحن بن هشام
بسلطة األمري مرسالً إليه اهلداي الثمينة وكتب ليون روش فقال :لقد خلع املبعوث الرمسي
للسلطان عبد الرمحن يف  3يوليو من عام 1839م قفطان املبايعة على األمري عبد
القادر ،وهذا يعين اعرتافه به كملك مع اهلداي النفيسة ،وكذلك حذا حذوه أمري احلجاز
وغريه من احلكام الذين اعرتفوا هبذه الدولة الفتية.2
وهبذه اهلدنة املؤقتة نظم األمري الكثري من األمور اليت هتُُّم الشعب واجليش ،وشيّد الكثري
من القالع واحلصون :فأمر ببناء حصن من اخلط الفاصل بني السواد والصحراء وحصون
أخرى منها حصن سعيدة ،وحصن سبدو يف اجلهة الغربية ،وحصن اتكمدت الشهري يف
اجلهة اجلنوبية والشرقية وحصن بوغاز ،وحصون سبأ وعريب وبو خرشفة وحصن طازة،
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.525 :
 2األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.81 :
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مر حبصن طازة ورأى املنشآت اليت ُشيّدت يف أقصر زمن ومحد هللا وشكره،
وذات جولة ّ
وارجتل هذه األبيات وأمر بكتابتها على ابب احلصن خبط كبري مقروء:
هللا أعلم أن هذا مل يكن
مين على األمد الطويل دليال
ّ

كال وإن منيّيت لقريبة
ورضا اإلله هو املىن ويكون

بح يف الرتاب جديال
مين و ُّ
ّ
أص ُ
من بعد انتفاعُ اخللق طويال1

كما أن مصانع عديدة أُنشئت يف املدن اليت كانت حتت سيطرة األمري وأن مطاحن
البارود وإذابة احلديد آخذة ابلعمل وهي تنتج قناطري من البارود يومياً وأنشئت مصانع
كثرية يف قلعة بين راشد وحصن بالل وحصن شرشال ،كما تصنع املدافع يف تلمسان
وغريها من املدن واحلصون.
هذه املعلومات العسكرية ،كانت تصل إىل السلطات الفرنسية بواسطة خرباء من
جنسيات خمتلفة بسرية اتمة ويضيف دوال كروا :وإىل اآلن يوجد ثالثة مدافع يف متاحف
"عمل يف تلمسان وقت إمارة انصر
ابريس نُقش على سبطاانهتا ابخلط العريب اجلميل ُ
الدين عبد القادر بن حميي الدين سنة  1255للهجرة".
كل من حيصل على ابرودة فرنسية أن يسلمها إىل رئيس معامل السالح
وقد أُمر حينذاك ُّ
وأيخذ مثنها اثين عشر ريالً جزائريً ،وجعل األمري يف احلصون الكثري من الكوادر
الصناعية إلصالح األسلحة وسروج اخليل ،وكان أغلبهم من
 1املصدر نفسه ،ص.82 :
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املسلمني القرداحية

املشهورين هبذا النوع من العمل ووضع احلاميات املسلحة يف املضائق والنقط اهلامة يف
البالد ،كمخافر أمن وجعل ألبستها يف الشتاء اجلوخ األمحر.1
كتب الصحفي شرشل فقال :إن هذا الشاب على الرغم من صغر سنه بىن دولة فيها
قبل يف تلك البقاع من العامل ،ومنها
مجيع املؤسسات الرمسية اليت مل يسبق لغريه أن أسسها ُ
فتح املدارس واملشايف احلكومية.
ه املارشال بيجو خيشى من توسع دولة األمري:
أصاب بيجو غضب شديد عندما علم ابنتصار األمري على التيجين وهزمية بين عراش
أيضاً وإخضاعه ملعظم القبائل وتوسعه يف بناء احلصون واملصانع وتطوير اجليش النظامي،
وأنه يف طريقه إلنشاء إمرباطورية جزائرية يصعب التفاهم معها ،فكيف ابلسيطرة عليها
وأصبح خطره أكرب على مدينة اجلزائر وما زال يعتربها مدينة حمتلة مع اعرتافه بسيطرة
الفرنسيني عليها ،ألنه أمر واقع وال يستطيع نكرانه ورسائله إىل امللك تدل على ذلك،
وعلى مفهومه للمعاهدة ،وهبذا املنطق بدأ املارشال بيجو يقنع زمالءه من املارشاالت،
وصرح
والوحيد الذي كان جيد أعذاراً لألمري ،كان الدوق أرليون الذي اشتهر بذكائه ّ

ذات يوم للمارشال فاليه برأيه قائالً :إنين ال أستطيع املشاركة يف أمر يهد السالم مع
األمري عبد القادر وال أريد استفزازه ،وهذه قناعيت وال أوافق على احتالل مليانة واملدية
ونسف املعاهدة ولكن بيجو كان مصمماً على التخلص من املعاهدة أبي شكل.2

بعث املارشال بيجو يف رسالة يف  24نوفمرب  /تشرين اثين عام 1841م إىل وزير
الدفاع :هل نستطيع أن جنري يف كل مكان..؟ هل نستطيع أن نص ّد مجيع الضرابت؟
هل نستطيع جتنيد مائة ألف رجل ملالحقة رجل واحد هو عبد القادر؟ من الواضح أننا
ال نستطيع ذلك مستحيل لذلك جيب علينا الوصول إىل السكان الذين ميدونه ابلعون،
ال بد من عمل متواصل حلصاره وتقويض أركان قوته من الداخل.
 1املصدر نفسه ،ص.85 :
 2األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.120 :
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تومهت فرنسا أن هذه االتفاقية ستجنبها شروراً كثرية كانت تتهيب هلا ،منها دخول قواهتا
الصحراء واجتياز جبال أوراس الصعبة املسالك واملختلفة املناخ الحتالل كامل الرتاب
تفضل ابلدرجة األوىل التحالف مع األمري ،مث
اجلزائري ،وكما تدل األحداث كانت
ّ
حتقيق السيطرة االقتصادية ،ومن مثّ السيطرة السياسية وهذا أفضل هلا من خوض غمار
حروب ومعارك دامية طويلة األمد ترهقها اقتصاديً وعسكريً ولكن األمري كان صعب
االنضواء مدركاً َتام اإلدراك جمريت األمور.1

ظل األمري على هدفه الراسخ وهو أن بقاء الفرنسيني يف اجلزائر رغم إنتصاراهتم إمنا هو
بقاء السحابة الصيفية وكان يرفض رفضاً قاطعاً االعرتاف ابلسيادة الفرنسية على اجلزائر
يف كل املواثيق واملراسالت .وكان على يقني من أن موجة التاريخ وإن تصاعدت مع

الفرنسيني يف عهده ،فإهنا ستنحسر وترتاجع ال حمالة وتتكشف بعد ذلك عن فظائع
ارتكبت يف حق اإلنسانية حتت غطاء املوجة العاتية ،فقد كتب رسالة إىل بوجو سنة
1841م إن فرنسا ستمضي وسنرتاجع حنن ،ولكنها بدورها ستضطر إىل الرتاجع وعندئذ
سنعود .وقد شبه األمري مقاومته وهي يف عنفواهنا ابملوجة اليت ال تتأثر بلمسة من جناح
طائر :هل تتوقف املوجة عن الصعود والتضخم عندما يالمسها جناح طائر أثناء طريانه
السريع؟ تلك هي صورة مروركم ابجلزائر ،2وبعد ثالث سنوات من اهلدنة وجد كبار
السياسيني والعسكريني يف فرنسا أن هذه االتفاقية هي هدنة مؤقتة وليست صلحاً كما

أرادوها ،وأن االستمرار فيها ينطوي على أخطار كبرية على املصاحل الفرنسية وأتكدوا أن
األمري عبد القادر بدهائه السياسي وقدراته العسكرية وفريقه املتميز وجمالسه الشورية اليت
الحقوها تنمو يوماً بعد يوم ،وشعبيته اليت تزداد انتشاراً واتساعاً سنة بعد سنة ،كان
هتديداً ملصاحلهم ورأوا ضرورة القضاء عليه بكل الوسائل املتاحة لديهم يف مفهومهم
االستعماري وهكذا بدأت اخلطط حتاك يف ابريس وأخذت اإلمدادات العسكرية واملالية
 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.86 :
 2حياة األمري عبد القادر ،ترمجة وتقدمي وتعليق أبو القاسم سعد هللا ،ص.11 :
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تتواصل حبراً إىل مدينة اجلزائر ووصلت أخبار هذه اإلمدادات إىل أمساع األمري بفضل
جهاز خمابراته ،فبعث إىل خلفائه يف الواليت والثغور ينبِّههم وحيذرهم من غدر األعداء
وأيمرهم ابلتأهب للقتال إذا دعت احلاجة لذلك.
كان األمري يريد إطالة أمد اهلدنة ،فعمد إىل إرسال رسائل إىل ملك فرنسا يشرح له
مساوئ بعض بنود املعاهدة ومغبة انتهاك حرمة البالد من قبل قواته يف بالد ليست له.
ويطلب منه ترك املطامع يف الرتاب اجلزائري واحتالله على الرغم من إرادة أهله قائالً :وإن

علي شريعة الدين ،الذي أؤمن به وإن واجيب القومي والديين أيمرين
ما أقام به أوجبته ً
بعدم التخلي عن شرب من أرض وطين وقواتكم حتتل قسطاً عظيماً من بالدان ،وحتاول
التوسع على حساب شرفنا وكرامتنا وهذه كلها أسباب تلزمنا ابستنشاق احلرب وابهلل
املستعان ،فاسحبوا وكالءكم من بالدان واملسؤولية عليكم وحدكم .كانت هذه آخر رسالة
كتبها األمري قبل إعالن احلرب.1

خامساً :استئناف اِلرب

قام املارشال بيجو إبرسال قوة مسلحة من جنوده دخلت مناطق دولة األمري من غري
إذن من السلطات ،وهذا خرق صريح لبند من بنود املعاهدة ومرت بباب احلديد
وجاءت األخبار عن طريق املختصني لألمري ،فكتب إىل سلطان املغرب رسالة حدثه
فيها عن استفزازات احملتلني ،طالباً منه النصح فجاء جواب السلطان وخمتصره ما يلي:

بعد احلمد هلل وحده والصالة والسالم على نبيه الكرمي ابن عمنا ،وحمل ولدان الذي نظم
به هللا مشل األمة وجلّى بنور صدقه الشدائد ،حامي محى اإلسالم األمري اجملاهد احلاج
عبد القادر بن حمي الدين ،أيدك هللا بنصره وتوفيقه وقد وافاان الوفد من جنابكم وعمالً
حبسن ظنكم قابلناه ابلقبول احلسن ،فأنت واحلمد هلل من دينك على بصرية ،ومن
سياستك على أقوم سرية ،فقد مارست أحوال العدل سلماً وحرابً ،واطلعت على بعض
 1األمري عبد القادر ،سريته اجمليدة ،ص.88 :
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دسائس األعداء فأمرهم كله غدر ،فكن على بصرية وأبدي حتبباً ووداداً وانتظر غدراً
وعناداً ،ولقد فعل ذلك ابألندلس وأهلها ،أعدل شاهد وبرهان ،وليس اخلرب كالعيان،
قال تعاىل ُ ":خ ُذوا ِحذ َرُكم" (النساء ،آية .)71 :
وقال تعاىل َ ":والَ تُؤِمنُوا إِال لِ َمن تَبِ َع ِدينَ ُكم" (آل عمران ،آية .)73 :
وأي خري حيبه العدو للمسلمني ،فإذا كانت النهضة هلل والعزمية لنصرة الدين كللت
املطالب ،وإمنا األعمال ابلنيات أيدكم هللا ابلتوفيق من عنده ،ونسأل هللا أن جيدد بك
اآلاثر ،وجيعلك من األئمة املهتدين ويصلح بك وعلى يدك ،آمني من الويل عبد الرمحن
ابن املوىل هشام ابن املوىل حممد يف أواخر ذي القعدة 1254ه وأرسل مع هذه الرسالة
عدداً وافراً من األبقار واألنعام وهداي من املفروشات وفهم األمري عبد القادر من جواب
السلطان أتييداً ملا سيقرر.1

 1اجتماع األمري مع أعيان الدولة:

ويف السادس من شهر كانون األول عام 1839م عقد اجتماعاً دعا إليه كبار زعماء
القبائل وأعضاء جملس الشورى ووزراءه وقادة اجليش وأطلعهم على رسالة السلطان عبد

الرمحن ورأيه ومرور اجلنود من ابب احلديد وأمور أخرى تدل على إمكانية الغدر وعدم
الوفاء وقال :إنين أقرتح إعالن احلرب لئال نفاجأ مبا ال حتمد عقباه ،شكل األمري فوراً
وزراء حرب ،ومل يفرض ضرائب على السكان مع أن زعماء القبائل عندما مسعوا نداء
احلرب تسابقوا لتقدمي أنفسهم وأمواهلم ولكن مل يطلب منهم شيئاً سوى عدم تقدمي العون
للمحتلني ،وكانت استطالعات الرأي ومحاس السكان حىت يف زمن السلم تقول :إن أمري
البالد إن فرض شيئاً ال يكون لنفسه ،ألنه ملئ مبزارعه يف القيطنة وحول قصر كاشرو
َتده أبكثر ما حتتاج إليه عائلته من األموال ،وأنه يعيش حياة بسيطة ليس فيها أثر لألهبة

 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.121 :

455

والعظمة وعظمة امللوك ،وإن واردات الدولة من املناطق الشاسعة ابإلضافة إىل الزكاة يبدو
أهنا سامهت يف بناء الدولة.1
 2معارضة بعض القبائل للحرب:

جاءت املعلومات االستخباراتية لألمري أبن قبائل أوالد انئل وأوالد خمتار وموسى وعبيد
شكلوا وحدة ملعارضة العودة إىل احلرب وأهنم يستعدون ملقاومة اجليش النظامي للدولة،
وجيهزون رجاهلم ،فعرض األمر على أركان قادة اجليش ،وأخذ القرار ابلتصدي هلم وأمر
أمري البالد بن عالل بتجهيز قوة من  12ألف فارس وعدد من املدافع حملاصرة تلك
القبائل وإرهاهبم ويف املوعد الذي حددوه البن عالل خرج من مدينة معسكر وكان قد
مضى عليه أسابيع مل يدخل داره فيها ،فأرسلت إليه زوجته للعودة إىل الدار وليوم واحد
فأجاهبا برسالة قصرية كتب هلا فيهاِ :
أنت منذ اليوم األول ملبايعيت قبلت عقد زفايف إىل
ِ
ِ
ين"
أخرى وهي بالدي وما عليك اآلن إال الصرب اجلميل ،قال تعاىل َ ":وبَ ّش ِر الصاب ِر َ
(البقرة ،آية .)155 :
دام حصار هؤالء ثالثة أيم كانوا خالهلا يتحصنون وراء متاريس أقاموها فوق املرتفعات
قرب حصن بو غار ،وعندما أدركوا أن ال فائدة هلم من تلك التحصينات استسلموا
وتقدم ابن املختار شخصياً ورمى سالحه أمام األمري وطلب العفو ،ومل يكتف األمري
ابلعفو عنه وإمنا عينه قائداً على تلك القبائل اليت هزمت من غري قتال ،وهكذا أصبح ابن
املختار من أكثر املناصرين إخالصاً للدولة ،وتقدم الزعماء لتقدمي الوالء لألمري،
والرتحيب به وتكونت حول األمري دائرة واسعة من الرجال فخاطبهم األمري بقوله :إننا مل
أنت إليكم إلخضاعكم ابلقوة ،وإمنا جئت إليكم كمجاهد يقاتل إلعالء كلمة هللا وهزم
ِ
ين
احملتلني لبالدكم ،وإذا قلتم أن أعداءان أقوى منا فاهلل سبحانه وتعاىل قال َ ":ي أَيُّ َها الذ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين" (آل عمران ،آية :
ين َك َف ُروا يَ ُرُّدوُكم َعلَى أَع َقاب ُكم فَتَن َقلبُوا َخاس ِر َ
َآمنُ َوا إن تُطيعُوا الذ َ
.)149
ِ ِِ
وقال تعاىل  ":ال ِذين ي ت ِخ ُذو َن ال َكافِ ِر ِ ِ
ند ُه ُم العِزَة
ني أَيَب تَ غُو َن ِع َ
ين أَوليَاء من ُدون ال ُمؤمن َ
ََ
َ
فَِإن العِزَة ِ ِ
لل َِ
مج ًيعا" (النساء ،آية .)139 :
ّ
ِ
وقال تعاىل  ":بَ ِّش ِر المنَافِ ِق َ ِ
يما" (النساء ،آية .)138 :
ني أبَن َهلُم َع َذ ًااب أَل ً
ُ
بشران فذكر يف كتابه َ ":كم ِّمن
واستمر األمري مبخاطبتهم بكل ود وحمبة مث قال :إن هللا ّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اللِ" (البقرة ،آية .)249 :
فئَة قَليلَة َغلَبَت فئَةً َكث َريًة إبِِذن ّ
واعلموا أن الفرنسيني قد تركوا بالدهم وجاؤوا ألخذ أرضنا واالستيالء على خريات بالدان
ليزيدوا من رفاهية شعوهبم ،غري أننا سنكون الشوكة اليت وضعها هللا يف عيوهنم ،وإذا
وقفتم معي فسنعيدهم إىل بالدهم خاسئني ،وال أطلب منكم سوى احملافظة على قوانني
دولتنا اإلسالمية ،إنين أدعوكم إىل اجلهاد يف سبيل هللا ،ولن أويل عليكم إال من تريدونه
وتقبلونه ،واقرتح بن سامل ،مث طلبوا من األمري قبول ضيافتهم ،ووضعوا أمامه أطباقاً مغطاة
ابللحوم ،من كل قبيلة قصعة ،فاضطر األمري جملاملة اجلميع فتذوق من كل قصعة لقمة
وغادروهم ومنذ تلك الزيرة ملناطق جرجرة أصبح امسه ملهماً لشعرائهم وموضوعاً
ألغانيهم الشعبية ،وأصبحت قوة األمن أثناء اهلدنة على درجة عالية من اليقظة وابت
الناس آمنني يف جتواهلم وحياهتم وأصبحت املرأة تستطيع ،كما يذكر املؤرخون ،أن خترج
وحدها من غري خوف واختفت البدع اليت كانت َتارس يف الزواي ،وعاد معظم السكان
إىل هدي القرآن الذي كانوا مبتعدين عنه ،ومل يعد أحد يتجرأ على شرب اخلمر أو بيعه،
وكذلك امليسر وحرم الغش على التجار وكان رجال األمن مبثابة احملتسب يف فجر
اإلسالم يتجولون يف األسواق ،يراقبون الباعة واألسعار ومينعون الغش والطغيان والفساد

457

واملناصب احلكومية مل يكن يشغلها سوى رجال عرفوا ابلسمعة الطيبة والنظيفة
والشخصية القوية والنسب املعروف ،كانوا قدوة حيتذى هبم وحكاماً صاحلني.1
 3رسائل األمري إىل ملك فرنسا وقادمها:
عاد األمري من مناطق جرجرة بعد اطمئنانه على سري األمور فيها وكلّف جلنة برائسته
ابلتحقيق يف مرور القوات الفرنسية من ابب احلديد ودخوهلم مدينة سطيف ،وخرجت
اللجنة ابلتقرير اآليت :عندما شوهدت أعداد كبرية من اجلنود الفرنسيني تتجه حنو مدينة
سطيف ،أسرعت القبائل املقيمة يف ذلك املكان وطلب شيوخهم مقابلة قادة اجلنود،
فقابلهم كبار الضباط وأطلعوهم على رخص من األمري بتوقيعه وختمه تسمح هلذه
القوات ابملرور كزوار ،وطلبوا من يرشدهم إىل ابب احلديد ،فرأى الشيوخ أن من واجبهم
إكرام الضيوف زوار دولتهم ،ومل يكن أحد منهم قد مسع إبلغاء املعاهدة والعودة إىل
احلرب فأرسلوا معهم من يرشدهم إىل الطريق وهم سعداء بتسهيل زيرة ودية للضيوف،
وعادت تلك القوات بعد يومني إىل مدينة اجلزائر وكأهنا انتصرت ،متخيلة أهنا احتلت
اجلزائر كلها ،فأقاموا هلم الزينات وقدمت األومسة ،من جهة أخرى اعترب أمري البالد هذا
الفعل غدراً ونقضاً هاماً للمعاهدة فأرسل رسالة غاضبة شديدة اللهجة إىل ملك فرنسا،
ورسالة أخرى إىل املارشال فاليه الذي قاد احلملة قال فيها :إن القصد من فعلكم هذا
إظهار التعدي على حقوقي وما انقض للمعاهدة مبطل هلا ،وبناء عليه أعلن لكم أنين
عزمت على استئناف احلرب ،وابهلل املستعان فارفعوا وكالءكم من بالدي ،وأنذروا قومكم
املقيمني فيها واملسئولية عليكم وحدكم ،إن خرق املعاهدة جاء منكم ،وحىت ال تتهموين
خبيانة تعهدايت فإنين أخربكم إنين قررت استئناف احلرب ،فاستعدوا إذن واختذوا كل
االحتياطات اليت تروهنا.2
 1املصدر نفسه ،ص.125 :
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 4نداء للشعب واألوامر إىل خلفاء األمري:

بينما أمري البالد كان يرسل رسائل االحتجاج إىل ملك فرنسا واملارشاالت يف مدينة

اجلزائر بنفس الوقت وجه نداء إىل شعبه واألوامر إىل خلفائه يف املدن أيمرهم ابالستعداد
للحرب وبزيرات للمستشفيات وتفقد أنظمتها وتلبية حاجتها من أطباء وممرضني وأدوية
ويكتب رسائل إىل زعماء القبائل املوالية له يطلب منهم االستعداد للجهاد يف سبيل هللا
وتطهري البالد من احملتلني والغزاة ومما جاء يف ندائه املوجه إىل الشعب :ليكن يف علم
سائر اخللفاء واألغوات والقواد وكافة املسلمني أهل بالدان الدائنني بطاعة هللا ورسوله مث
طاعتنا وفقكم هللا للقيام بفريضة اجلهاد وأعانكم ابلقوة واإلمداد ،إن الفرنسيني قد ظهر
عدواهنم واتضح اعتداؤهم فتجاوزوا احلدود املقررة بيننا وبينهم ومروا يف بالدان بني
قس نطينة واجلزائر بدون إذن منا ،فتأهبوا أعانكم هللا للعرب وهيئوا سيوفكم للطعن
والضراب ،واستعدوا للدفاع عن دينكم ووطنكم ،وأمجعوا أمركم للذب عن موردكم
وعيش كم وحيث إن ما يف بيت املال من النفوذ ال يفي بنفقات احلرب ،فقد تعني عليكم
أن تفرضوا على أنفسكم ومن يليكم إعانة جهادية ،وسارعوا ابحلضور إىل املدية ،فإنين
أنتظركم فيها .واعلموا أن النجاح موقوف على إخالص النية فوجهوا قلوبكم إىل هللا تعاىل
واطلبوا منه أتييد كلمته وتشييد أركان دينه بكم والسالم عليكم.1
وأخذ األمري عبد القادر يعقد اجتماعات يومية للمجلس احلريب ويصرح يف كل مرة قائالً
للقادة :إن الوقت كالسيف إن مل نقطع به الوقت قطعنا ،وإنين أشعر إبيقاع الزمن الذي
جيب علينا استغالله لصاحل دولتنا جيب استدراج العدو إىل املناطق البعيدة عن املدن لئال
تصبح هذه املدن الرائعة ساحات ملعارك دامية وخرائب حتتضن جثث األطفال والشيوخ
واملرضى وتصبح نساؤان عرضة للقتل أو األسر ،كان األمري يتحرك بسرعة هائلة ينظم
ويتفقد بنفسه حاميات احلصون واملشايف امليدانية ،وكان يقول :إن احلاكم الذي ال يهتم
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بصحة شعبه يعترب آمثاً ،ومن األنظمة اليت وضعها للجيش قانوانً أيمر بدقة اختيار
الضباط مبواصفات حمددة ،أوالً :أن يكون الضابط صحيح البنية ،ينحدر من أسرة
معروفة أصيلة ،مل يتهم خبيانة أو قتل مثقفاً دينياً ،يقوم ابلفروض املعروفة يف الشرع وميتاز
ابلشجاعة متخلقاً ابألخالق اإلسالمية ورابط اجلأش ،ونظام احلاميات يف احلصون يلزم
الضابط ابلعيش مع جنوده يشاطرهم معيشتهم ويشرف على تدريبهم اليومي ومن
مهمات هذه احلصون أيضاً محاية املدن ونصب الكمائن للعدو ،ويذكر املؤرخون أن هذه
اإلسرتاتيجية غطت جوانب عسكرية عديدة هجومية ودفاعية ،وبعد استكمال األمري
هلذه اجلوالت امليدانية والتنظيمات اإلدارية والعسكرية والسياسية صدرت أوامره إىل
القيادات العسكرية ابلزحف إىل معسكرات العدو.1

 5الزحف إىل معسكرات العدو وحصونه:

يف السادس من شهر كانون األول سنة 1839م عقد األمري اجتماعاً دعا إليه أعضاء
جملس الشورى وزعماء القبائل واخللفاء وقادة اجليش والعلماء واختذوا ابإلمجاع قرار

استئناف القتال وصدرت األوامر إىل القيادات العسكرية ابلزحف إىل معسكرات العدو
وحصونه وعُيّنت أماكن وخطط وبرانمج مدروس لكل فرقة ،وقبل أن تعطي ساعة الصفر
حترك األمري على رأس فرقة حنو الشعة الذي كان احلد الفاصل يف أثناء اهلدنة واشتبك
هناك أو تلك األحراش مع القوات الفرنسية وانتصر عليها وأمر بتشديد احلصار على
مدينة وهران ،وكلّف عددأ من فرسانه النظامية مراقبة مجيع الطرق املؤدية إىل وهران
كل من حياول فك احلصار والتجارة مع األعداء احملتلني وقد كان أول من دفع
واعتقال ّ
حياته مثناً للخيانة السيد املدين قاضي أرزيو الذي بعث إىل احلامية الفرنسية قطيعاً من
األغنام يبلغ عدده  300غنمة و  500جواد ،وحوكم ومن ساعده ونُفذ فيهم حكم
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.89 :
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اإلعدام ابلرصاص وحاصر "عني مالفي" واحتلها مث حترك على رأس قوة من فرسانه
املشاة ،وهاجم قبائل الدوائر والزمالة يف ضواحي وهران واكتسح معسكراهتم ،وأسر الكثري
من رجاهلم ،1وانطلق ابن سامل بقبائل احلجاجطة وغريها فاكتسح املتيجة وهدم سائر
املزارع واملعسكرات ودمر يف أيم ما بناه الفرنسيون يف سنوات ،وحتولت بوفاريك من قرية
كولونيالية منوذجية إىل مقربة دفنت فيها كل مشاريع االستيطان.
ومل تكد تنتهي سنة 1839م حىت هرب الكولون الناجون من القتل من املتيجة داخل
مدينة اجلزائر ،فقد طاردهم اجملاهدون حىت حديقة التجارب مث عادوا إىل موقعهم ابملغامن
والسالح والذخائر.2
وقد وصلت هذه األخبار إىل بيجو الذي استشاط غضباً واستوىل عليه اهللع ،وجاء يف

التقرير السري الذي أرسله رجال االستعمار إىل وزير الدفاع يف ابريس :إن األمري عبد
القادر يتابع مالحقة جيشنا الذي ُهزم يف سيدي إبراهيم واملئات من جنودان يتسابقون
يف أثناء اال نسحاب إىل نواحي أرزيو وهم يف غاية اإلهناك واخلوف ،ومل يبق إال عدد قليل
مل يقتل أو يؤسر.3
أ َترك املارشال فاليه اِلاكم العام:
يف فرباير شباط 1840م حترك املارشال فاليه احلاكم العام على رأس جيش ضخم حنو
املدية ،فاحتل البليدة ،مث قصد املدية فاعرتضه خليفة األمري مبليانة وانشبه احلرب واتصل
القتال يوماً كامالً ،وحلقت أضرار جسيمة ابلفريقني مث عاد املارشال للجزائر ويف /15
1840 /3م احتل اجليش الفرنسي شرشال وعلى رأسه املارشال فاليه وكانت عبارة عن
قرية صغرية يسكنها الرببر والكراغلة وقبل أن يصل شرشال اعرتضته القبائل القريبة منها
 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.89 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.528 :
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وأوقفت حتركه أيماً جعلت املارشال يفكر يف العودة دون دخول شرشال ،وَتكن من
التقدم بعد أن كبده املقاومون خسائر جسيمة ،مث عاد املارشال للجزائر بعد أن ترك هبا
حامية ،وكانت اإلمدادات تتواصل من فرنسا إىل قواهتا ابجلزائر ويف أفريل نيسان وصل
اجلزائر من فرنسا ابنا امللك الدوق دومال والدوق دورليان على رأس جيش ضخم فخرج
جيش قوامه  12000جندي بقيادة املارشال فاليه إىل املدية يصحبه ابين امللك ،وكان
األمري هبا فتحرك منها ورابط يف مضيق موازية ،واصطدم ابلعدو 1840 /5 /11م
ودامت املعركة حىت سقوط الليل ويف الغد استؤنفت احلرب والتحم اجليشان واستعملت
السيوف واحلراب واخلناجر ،وَتكن العدو من اختيار املضيق وتقدم اجملاهدون يناوشونه
حنو املدية ،وكان كلما وصل غابة أو واديً استقبله اجملاهدون بكمني ،وعندما أحس

األمري أبن جيش العدو واصل املدية أمر إبخالئها فغادر الناس منازهلم حنو اجلبال احمليطة
ابملدينة مبا خف وزنه ودخل العدو املدية يوم  18مايو أير وبعد أن ترك هبا حامية من
 5000جندي وعلى رأسها اجلنرال دوفييه وعاد للجزائر واصطدم ابلكمائن والقنص اليت
كان ينصبها له األمري من قمم اجلبال وأطراف الودين وغاابت الزيتون ،واستغرقت عودة
األعداء ايماً قضوها يف أهوال ،وقرر ابن امللك الدوق دورليان التوجه حنو مليانة فقتل يف
إحدى املعارك يف الطريق فأشاع الفرنسيون أنه وقع من عربته فمات وقد مسيت مدينة
األضام فيما بعد ابمسه.1

وعندما علم األمري ب توجه العدو إىل مليانة تقدم حنوها بسرعة فوصل هلا قبل العدو وأمر
سكاهنا إبخالئها ،واعرتض اجملاهدون اجليش الفرنسي على طويل ففرضوا قوته حبيث
وصل مليانة منهوكاً وذلك يوم 1840 /6 /5م .وكان املارشال فاليه قد أرسل وهو يف
الطريق رسائل إىل قبائل الناحية يدعوها فيها لطاعة الدولة الفرنسية ،فأجابه شيوخ
القبائل املذكورة برسالة جاء فيها :لقد ارتكبتم عظيم الذنب بتعديكم على بالدان أوالً ،مث
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سعيكم يف تغيري ديننا ،أما علمتم أن سائر األدين والنواميس األزلية أتمر ابلعدل وتنهى
عن الظلم والتعدي على احلقوق ،كما هو منصوص عليه يف اإلجنيل الذي أرسله هللا على
نبيه ورسوله عيسى على نبينا وعليه السالم ،فلو كنتم على دينه كما تدعون ما قطعتم
البحر إلينا لتأخذوا بالدان وتغريوا ديننا.1
ويعرتف الفرنسيون ابخلسائر الرهيبة اليت تكبدوها وهم حيتلون اجلزائر قرية قرية ،فقد خلص
بيسكا توري الكاتب السابق للجنة اخلاصة للتحقيق يف معاانة الفرنسيني هذه فقال :إن
أفريقيا هي اخلراب يف السلم ،واإلهناك وقت احلرب إن أفريقيا هي الشؤم هي اجلنون..
وإذا تقرر الدفع فيها بدون حدود فأان مع هجرها والتخلي عنها ،ويف 1839م يكتب
اجلنرال كفينياك يقول :إن املقاومة اجلزائرية يف فكر الشعب ،تتمثل يف مقته للمحتل.
وهكذا احتل فاليه ثالث مدن خبسائر كبرية وترك حاميات هبا عجزت عن الربط بينها
وفرضت عليها كوكبات فرسان األمري املتحركة سجناً داخل ثكناهتم ينهشهم اجلوع
واملرض.2
وبسبب حرب اجلزائر عملت بريطانيا على عرقلة النفوذ الفرنسي ،ففي اتفاقية لندن /15
 1840 /7م أي بعد نقض معاهدة التافنة مباشرة ،عزلت فرنسا ومل يسمح هلا ابملشاركة
فيها حبيث شاركت فيها الدول الكربى األربع فقط وهي :بريطانيا ،وروسيا ،وبروسيا،

والنمسا ،وأمام هذه اخلسائر اجلسيمة اليت تكبدها اجليش الفرنسي حتت قيادة اجلنرال

فاليه لدى احتالل ه للمدن األربع وقتل ابن امللك ،قررت احلكومة إعفاء فاليه ،وتعيني
اجلنرال بوجو حاكما عاماً للجزائر يوم 1840 /12 /29م ورأى بوجو تصفية مقاومة
األمري واحتالل اجلزائر ابلكامل ،عسكريً واستيطانياً حتت راية املسيحية اليت جسدهتا
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البابوية اليت ترى كما كتب جوليان ضرورة افتكاك األرض اليت شرفها القديس
أوغستني من الربابرة.1
ب اجلنرال بوجو يطبق خطة تدمري الريف وحرقه:
لقد فهم بوجو بعمق أسلوب األمري يف احلرب املتمثل يف جتنب املعارك الكربى املفتوحة،
واعتماد الغارات اخلاطفة وهلذا فقد غري تكتيك اجليش الفرنسي وجعله يعتمد على املشاة
يف وحدات خفيفة صغرية سريعة املناورة والتنقل املرتكزة على أدلة جزائريني بقيادة ضباط
املكتب العريب ابجليش الذين يتكلمون العربية ويعرفون تقاليد البالد ،وكان يكره املدفعية
ويرى ال فائدة منها يف حرب اجلزائر املؤسسة ال على املدن وإمنا على الريف املزروع
بقنابل يدوية فرحل وأمر ابلتوقف على استعمال العرابت واستبداهلا ابلبغال واجلمال
حلمل األثقال ،ويرى أساس كل هذا تدمري البنية االجتماعية للشعب بتدمري الريف
والقبائل حب رق حقول حبوبه يف مواسم النضج وقطع اشجاره املثمرة ومعاقبة كل قبيلة
مقاومة بتجريدها من أرضها وَتليكها للكولون وطردها للصحراء وكانت خطته مبنية على
إابدة الشعب ،حبيث يقدر عدد الذين قتلوا من اجلزائريني نصف تعداد السكان الذي
قدر عدده سي محدان خوجة سنة 1833م بعشرة ماليني نسمة.
دمر ،إحرق ،اهنب ،وعمل على حرمان خصومه من مواردهم
كانت سياسة بيجوّ :
وأ رزاقهم حىت أن سكان مقاطعة وهران اضطروا ذات ليلة إىل اللجوء مع أطفاهلم
ومرضاهم إىل ثلوج جبال أطلس وعمدت القوات الفرنسية اليت كانت تراقبهم إىل إغالق
منافذ املغاور اليت جلأ إليها هؤالء السكان يف أعايل اجلبال وذلك أبغصان األشجار
اليابسة مث أوقدت فيهم النار فمات من بداخلها خنقاً ابلدخان وشدد بيجو هجماته
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على اجملاهدين بشكل مل يسبق له مثيل ،حماوالً احتالل بعض القالع وقام حبرائق ومذابح
يندي هلا جبني اإلنسانية.1
ويف مراسلة لألمري إىل بوجو قال له :عندما يتقدم جيشك ننسحب ،وعندما تنسحب
نتقدم ،حنارب عندما نرى ذلك مناسباً لنا ،أنت تعرف أننا لسنا جبناء .إن مواجهة
قواتك الضخمة مباشرة جنون وهلذا نقوم إبهناكها مث نطاردها وجنهز عليها ويكمل ما
تبقى من جيشك املناخ.
ويقول الضابط سانتارنو :إذا طاردانهم يطريون كالعصافري ،وعندما نذهب يتبعوننا.
ج اإلمدادات من فرنسا واستمرار بوجو يف التدمري:

وصل بوجو للجزائر يوم 1841 /2 /22م ومعه  88000جندي عالوة على ما هو

موجود ابجلزائر ،وما أن وصل حىت أرسل له األمري رسالة جاء فيها :أعلموا أنين بعونه
تعاىل وقوته ال أخشى كثرتكم وال أعترب قوتكم لعلمي أنكم ال تضرونين بشيء ،إال أن
يضرين هللا به ،وال يلحقين منكم إال ما قدره هللا علي وقضاه وإين منذ أقامين هللا يف هذا
األمر وجعلين ضداً لكم ما قاتلتكم بعسكر يكون عدده ثلثاً من عساكركم اليت
تكافحونين هبا ،ومدة ملكي كما ال خيفى مثان سنني ومدة ملككم يتعدى مئات
السنني ،وعساكركم كثرية وآالتكم احلربية قوية ،أان أعرض عليكم أن خيرج ابن امللك
ليبارزين ،فإن غلبته تتوجهون بعساكركم إىل بالدكم وترتكون سائر املدن اليت يف أيديكم

اآلن مبا فيها من الذخائر واملهمات ،وإن غلبين فإنكم تسرتحيون مين ويبقى لكم الوطن
من غري منازع استمرت املعارك مع اجليوش الفرنسية وكانت خطط األمري عبد القادر
متنوعة ومتجددة وهزم اجلنرال بيجو يف معركتا إيلة ووهران ومتيجة على الرغم من كثرة
جنوده وحداثة أسلحتهم ويف شهر أيلول جرت معركة مريرة قرب مستغامن خسرها أيضاً
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العدو الفرنسي وعلى إثر هذه اهلزمية طلب املارشال فايل املزيد من اإلمدادات العسكرية
من فرنسا ،ويف السابع والعشرين من ذي القعدة وصل عشرون ألف جندي مدرب،
فسار هبم من مدينة اجلزائر ماراً ببليدة ومنها سار حنو املدية فاعرتضته حاميتها ونشبت
معركة دامت يوماً كامالً من دون أن حيقق املارشال أي تقدم وخسر يف هذه املعركة ما
يقارب من ثالثة اآلف جندي بني قتيل وجريح وقد وصف أحد الصحافيني احلربيني
هذه املعركة بقوله :مع أن قواتنا كانت أضعاف قوات العرب ،تقهقر جنودان من املشاة
النظاميني أمام هجمات قوات األمري ،فقد انقض العرب على القافلة اليت كانت يف
الوسط كالسيل غري آهبني ابلرصاص مما اضطر جنودان لقطع األحزمة والفرار بينما كان
البعض يسقط يف األراضي املوحلة مما جعلهم يسيحون فيها وحىت مؤخرة اجليش أصاهبا
اهللع ،إذ مل تتوقع أن تكون ضرابت العدو هبذه القوة.1
ووصف الدوق أرليون أيضاً هذه املعركة فقال :هذه اجلموع الكبرية من قواتنا أصابتها
البلبلة ومل تستطع الصمود فالذت ابلفرار ،وبقيت تدور حول نفسها يف ضياع وهلاث،
فقد انتاب هذا اجليش نوع من اهلذين إذ كنا نرى بعضاً منهم عراة جمردين من السالح

جيرون ويصيحون أبعلى أصواهتم أمام الغرب .والبعض اآلخر مل يعودوا يبصرون فألقوا
أبنفسهم يف هنر ليسيحوا فيه وآخرون احننوا أمام الشمس يلتمسون العون ،علهم فقدوا
شعورهم حىت بغريزة البقاء.2
كانت قوة األمري عبد القادر تكمن يف استحالة العثور عليه إهنا يف املكان الرحب
الواسع ،يف حرارة مشس أفريقيا احملرقة ،يف مكان ندرة املياة ،إهنا أيضاً يف حياة الرتحال
اليت خطّها كأسلوب حملاربة فرنسا.3
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لقد اعرتف خصومه القادة العسكريون بعبقريته الفذة وأظهروا إعجاهبم ابألمري مثل
املارشال بيجو والمور سبري وشاغارنيه وكانوا يتساءلون :احلرب مستمرة ولكن هل ميكن
أن نتساءل عمن يستحق مزيداً من اإلعجاب؟ أهم جنودان املدربون الشجعان اجملهزون
أبحدث األسلحة؛ أمام الرجل الذي يقاتل مليوانً وستمائة ألف جندي أبقل من عشرة
اآلف جندي حمارب؟
ويدمر أجنحتنا ويُفلت
فارس ينزلق بني كتائبنا ويضرب القبائل املتعاونة معنا يف املؤخرة ّ
منا يف حاالت كثرية ،يف الوقت الذي نظن أنه الشك واقع يف أيدينا ويشتت صفوفنا1؟
قال اجلنرال بيجو عن األمري عبد القادر :خصم صنديد خنشى بطشه.
يود إرساهلا إىل أهله يف فرنسا سنة
ومنذ فرتة وقعت يف يدي رسالة من جندي قتيل كان ُّ

إ حدى وأربعني .كتب :إىل والدي وإخويت أخربكم أبن حيايت يف خطر ،إننا متجهون من
مدينة اجلزائر إىل املدية ومليانة والشك أننا سنصادف أخطاراً ومهالك وال أدري هل
أعود أم ال .وال خيفى أن املوت ينتظران يف كل مكان واحتماله قريب ،يوجد عندي ألفا
فرنك أريد إعطاءها لوالدي لينفقا منها على أوالدي ،وال يرتكاهم بال ألبسة جديدة .مث
يصب علينا كاملطر وسيوفهم حتصد رؤوسنا بقوة ،هذه هي
أقول لكم إن رصاص العرب ُّ
حالنا هنا.
هذه هي حال جنودان ولكن إن استطعنا الوصول إىل جبهة العدو الداخلية وَتكنا من
تفتيتها نكون قد حققنا نصراً كبرياً.2
بعد اإلخفاق الذريع الذي مين به املارشال بيجو بدأ عملياً إبعداد خطة جديدة،
تضمنت محالت عسكرية وغري عسكرية الغاية منها تفتيت الوحدة الوطنية ونشر
اإلشاعا ت الكاذبة وتضليل السكان ورجال القبائل وخلق معارك جانبية ال صلة هلا
ابلدفاع عن الوطن ،وقد استخدم العدو من جهة أخرى طرق التعذيب والرتويع إىل
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جانب الرتغيب السخي ابألموال واملراكز وجنح بيجو يف هذا اجملال بعد أن أخفق
عسكريً مدة مخسة عشر عاماً متوالية.1

 6خطة بوجو اجلديدة الزحف الشامل:

أصبحت اإلمدادات تتواىل من فرنسا على قواهتا ابجلزائر وعقد اجلنرال بوجو جملساً
عسكريً وخاطب قواته قائالً :إن األمري عبد القادر كما ترون قد نزل جبيوشه من جبال
وانشريس وأصبح قرب التالل ،وقد استعاد سائر بالد الشلف وهنر مينة اجلنوبية
وأصبحت يف قبضته ومجيع من حياذيها من عرب وبربر مل خيرجوا عن طاعته :لذا جيب
علينا اخلروج دفعة واحدة من قواعدان يف مدينة اجلزائر واحتالل املدن واحلصون مهما
كلفنا ذلك من خسائر ،2وبعث بيجو ابلرسائل إىل زعماء القبائل فجاءه رد من زعماء

نص اجلواب:
الشراقة والغرابة كبين ثقران وبين غدوة وهذا ُّ
إىل من اتبع اهلدى:
لقد وصلنا حتريرك وفهمنا مرادك وهو دعوتنا إىل طاعتكم على أن جتعلوا بالدان سعيدة
مباركة وحنن جنيبك أن ال سعادة توازي سعادتنا ابجلهاد ومحاية الوطن والثبات يف وجه
خمططاتكم وإن ديننا أيمران ابلدفاع عن البالد ،ويعدان ابجلنة عند االستشهاد وجيب أن
تنظروا إىل سلطاننا كما ننظر له حنن ،فهو يقاتلكم بقوات قليلة العدد والعدة ،فال مزية
لكم علينا وأنتم َتلكون خزائن الذهب ودولتكم قدمية منذ ألف سنة وهي جتمع األموال
وهتىيء اجليوش وجئتموان أبعداد من اجلنود بعدد نفوسنا وأشجاران ومواشينا وجبالنا ،فال
مزية لكم وال فخر أبن خترجوان من دوران وحترقوا أغاللنا وتغتصبوا أراضينا ومهما طال
الزمن فالنصر لنا ،ألن حربكم ظاملة ال تكافؤ فيها مث تعدوننا أبموال الدنيا وهللا سبحانه
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وتعاىل وعدان ابجلنة يف اآلخرة ،هذا جوابناُ :حرر يف العشرين من ربيع اثن واحلادي عشر
من حزيران يف سنة 1841م.1
ويف منتصف ذلك العام وصلت احلشود اهلائلة من فرنسا واجتمع بوجو هبيئة حربه وقال
هلم ما خالصته:
نستوىل على سهوهلم اليت ترعى فيها ماشيتهم ويزرعوهنا.
خنتار النقاط اإلسرتاتيجية ونبين فيها مراكز تشرف على الطرق اليت تتنقل عربها.
نضع وحدات قوية يف احلدود الفاصلة بني املناطق.
ال بد أن يتعلم ضباطنا العربية.
أمر بتقوية التحصينات وبناء حتصينات جديدة حول املناطق اليت حيتلوهنا مثل متيجة،
وأمر المور يسيري يف تطبيق اإلابدة "الرازية" على القبائل ،كان أيخذ من القبائل كل ما
َتلك :املواشي ،النساء ،األطفال ،وكان يستخرج من املطامري احلبوب املخزنة وأيخذها
أو يتلفها عني املارشال بوجو على اجلهة الشرقية اجلنرال بركو ابي ديلي ،واجلنرال
ابرتسمي على منطقة اجلزائر ،وتوجه ابلقسم األكرب من اجليش إىل مستغامن يرافقه دتيمور
والدوق دومال ،وبعد إقامته أيماً يف مستغامن غادرها حنو قلعة اتكدمت عن طريق
جماهر ،فأمر األمري عبد القادر أهلها ابجلالء عنها حاملني ما خف من الذخرية احلربية
واملؤن ،وكانت وحدات فرسان األمري تناوشه على طول الطريق ودخلها يف /5 /25
1841م فوجدها خالية ،مث توجه منها إىل معسكر اليت أخالها سكاهنا أيضاً ،مث عاد
إىل مستغامن ،ويف عودته ترصد له األمري عند فج عقبة خده وفج فرقوف ودارت معركة يف
الفج األول طوال النهار خسر فيها الطرفان العديد من القتلى واجلرحى ،واستغل بوجو
سقوط الظالم وانسل عرب الفجني.
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أرسل األمري عبد القادر لبوجو رسالة قال فيها :إين أراك أيها احلاكم تبذل جهدك يف
تعطيل موامسنا لتقل احلبوب عندان ،ظناً منكم أن ذلك أقوى سبب خلضوع أهل البالد

واحلال أن هذا ليس بشيء عندهم ،فإن مهمهم ليست متعلقة بلذائذ األطعمة واألشربة
مثلكم ،بل يكفيهم ما يسدون به رمقهم ويقيم أودهم على أنه يوجد عندهم من صنوف
احلبوب احملفوظة يف اآلابر املعدة هلا ما يكفيهم سبع سنني آتية ،وما أتخذونه أنتم فهو
جزء من مجلة أجزاء ،وال أراكم يف هذا إال كمن مأل قدحه من البحر .وابجلملة فنحن ال
نرتك قتالكم ما دمتم يف طغيانكم ،واحلروب قد تربينا عليها فنحن أهلها من املهد إىل
اللحد ،وحروبنا كما علمتم ال نرجع فيها إىل قانون حيصرها ،بل حنن فيها خمريون
مطلقون نصرفها كيف ما شئنا ،آخر يونيو حزيران 1841م.
بعد أن قضى بوجو أسابيع مبستغامن إثر عودته من واقعة عقبة خدة خرج جبيوشه بني
 /9 /19و  ،11 /19إىل مشال والية معسكر فتفقد قبائل أوالد خليف وصبح غريها
اليت دانت له ابلطاعة ،مث قصد قبيلة هاشم بسهل إيغرس فدمر منازهلا وأحرق مزارعها مث
قصد سعيدة اليت خطها األمري وأسكن فيها مهاجري مستغامن ودخلها فوجدها خالية
فقد أخالها أهلها ،فدمرها وأخضع القبائل القريبة منها كأوالد إبراهيم واحلساسنة
واجلعافرة وحاول فرض ابي من طرفه على القبائل لكنه فشل وجتنب األمري مقاتلة بوجو
فتوجه إىل قبائل الدوائر الزمالة قرب وهران العميلة للعدو فحارهبا وغنم منها ،وعلم بوجو
ذلك فعاد إىل وهران وكتب بوجو رسالة إىل رؤوساء قبائل الشراقة والغرابة وبين شقرون
وبين غدو يدعوهم إىل الطاعة فأجابوه برسالة طويلة جاء فيها :من القبائل املتمسكني
بدينهم اإلسالمي الوثيق العرى إىل النصراين بوجو ..قد وصلنا مكتوبك الذي تركته يف
موضع نزولك من بساتني بين خيلف ..وأما بلدان فليس لكم يف االستيالء عليها نتيجة،
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وهب أنكم استوليتم عليها وأقمتم فيها ثالمثائة سنة مثل من ملكها قبلكم ،فإنكم البد
وأن خترجوا منها كما خرجوا وَتسوا كأمس الذاهب يف 1841 /6 /20م.1
أ سقوط مدينة تلمسان:

كان عام 1842م عاماً ساخناً مليئاً ابألحداث اخلطرية املؤسفة ،فقد أخذ ميزان القوى
خيتل بشكل كبري يوماً بعد يوم ،بعد ذلك اجلسر البحري الذي امتد عرب املتوسط من
ّ
فرنسا إىل ميناء مدينة اجلزائر احملتلة حامالً اجلنود املدربني والعتاد وأجهزة الدمار ،وأدرك
اجملاهدون اخلطر الذي يواجههم وعلم األمري أن املدن وقواعده احملصنة تكاد تصبح
مهددة ،ويف التاسع من شهر كانون محلت إليه ريح احلرب أخبار محلة يُع ّدها املارشال
بوجو الحتالل مدينة تلمسان فأمر إبخالئها ألهنا مدينة مفتوحة وال ميكن الدفاع عنها

وأمر أيضاً بتدمري املصانع املتواجدة فيها لئال يستفيد منها العدو ،ومتّ ذلك قبل وصول
العدو إليها ،وأما السكان الذين ابرحوها فلقد عادوا إليها ليالً وقدموا الطاعة للعدو.2

ب مطاردة القبائل:

وبعد احتالل تلمسان خرج بوجو لسبدو فدخلها ودمرها وجرت بينه وبني القبائل احمليطة
هبا حروب وَتكن من هزميتها فعربت له عن طاعتها مث عرج على نواحي سعيدة ،مث قصد
بلدة القيطنة فأحرقها وهي بلدة عائلة األمري اختطها جده مصطفى بن املختار سنة
 1206ه ووصفها النقيب دي مونرون فقال :تلك البلدة مبنية بوسط واد ينع ابألزهار
تندهش منه األبصار ،وكان ال يظن أنه يوجد أبقصى أفريقيا أبنية حمكمة البناءة كأبنيتها.
وبعد أن سيطر بوجو يف خرجاته على النقاط اإلسرتاتيجية وإخضاع قبائل اجلبال بني
ندرومة واتفنة وأسس منها "جامعة قبائل ندرومة" حتت شعار "حلفاء ال مهزمون" متبعاً

أسلوب األمري ،قسم جيشه إىل ثالثة أقسام:
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.535 :
 2األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.105 :
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قسم حتت نظره ومركزه يف نواحي الشلف.
والثاين حتت قيادة اجلنرال شانكرين ويكون مركزه البليدة.
والثالث حتت قيادة اجلنرال الموريسيري ويكون مركزه معسكر.
ويف آخر الشتاء خرج كل إىل املنطقة احملددة له ،وراحوا يطاردون القبائل اليت تركت
منازهلا وارحتلت إىل الصحراء :كانوا يستولون على مواشيها وحيرقون أكواخها وخيامها
ويفرغون مطامريها من احلبوب يف عمليات إابدية عرفت ابسم "الرازي" تستهدف ضرب
مصادر قوت وحياة القبائل وفرض الطاعة عليها ،فبوجو مثالً أرسل هتديداً للقبائل
املقيمة بني سفوح الشفة والبحر غرب متيجة أبنه سوف ال يكتفي حبرق حقول احلبوب،
بل سيقطع األشجار املثمرة .ومع هذا فإن القبائل اليت تنضم مرغمة للفرنسيني تتمرد
عليهم مبجرد أن تسنح الفرصة لذلك.1
 7فظائع اجليش الفرنسي:

ارتكب جيش االحتالل أكثر الفظائع وحشية ضد املدنيني واليت مساها املؤرخون ابلرازي
يروي العقيد مونتانياك قائالً :أخربين بعض اجلنود أن ضباطهم يلحون عليهم أال يرتكوا

أحداً حياً بني العرب ،كل العسكريني الذين تشرفت بقيادهتم خيافون إذا أحضروا عربياً
حياً أن جيلدوه.
ويقول النائب الربملاين طوكفيل :إننا نقوم حبرب أكثر بربرية من العرب أنفسهم ،مل نستطع
هزم العرب حربياً فهزمناهم ابلتدمري واجلوع.
ويقول مونتانياك :لقد حما اجلنرال الموريسيري من الوجود مخسة وعشرين قرية يف خرجة
واحدة ،إنه عمل أكثر انعداماً لإلنسانية ويروي :فمجرد أن حدد موقع القبيلة انطلق
سائر اجلنود حنوه ووصلنا اخليام اليت صحا سكاهنا على اقرتاب اجلنود ،فخرجوا هاربني
نساء وأطفاالً ورجاالً مع قطعان ماشيتهم يف سائر االجتاهات ،هذا جندي يقتل نعجة،
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.536 :
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بعض اجلنود يدخلون اخليام وخيرجون منها حاملني زرايب على أكتافهم ،بعضهم حيمل
دجاجة تضرم النار يف كل شيء يالحق الناس واحليوانت وسط صراخ وثغاء وخوار ،إهنا
ضجة تصم اآلذان ،شهدت مدينة معسكر يوم 1841 /12 /19م الفظائع و"الرازي"
كما يسميها الفرنسيون ال هتدف إىل معاقبة املخطئني وإمنا صارت مصدراً لتموين
اجليش ،كان كل ما ينهب يباع ويوزع مثنه على الضباط واجلنود ربع الغنائم للضباط
والنصف للجنود.1
يقول النقيب الفاي :كان الضباط خيريون الفالحني بني أن يقدموا هلم األكل أو اإلابدة،
كنا خنيم قرب القرية ،يعطيهم اجلنرال مهلة إلعداد الطعام أو املوت ،كنا نوجه سالحنا
حنو القرية وننتظر مث نراهم يتوجهون لنا ببيضهم الطازج وخرافهم السمينة ودجاجاهتم
اجلميلة وبعسلهم احللو جداً للمذاق.2
يعلق ش.أ .جوليان :وتنتشر الرازي فتصري أسلوابً للتدمري املنظم واملنهجي الذي مل يسلم
منه إال ألشخاص وال األشياء .إن جنراالت جيش أفريقيا ال حيرقون البالد خفية ،إهنم
يستعملون ذلك ويعتربونه جمداً هلم سواء كانوا ملكيني أم مجهوريني أو بوانابرتيني.
يقول مونتانياك :إن اجلنرال الموريسيري يهاجم العرب وأيخذ منهم كل شيء :النساء
واألطفال واملواشي ،خيطف النساء ،حيتفظ ببعضهن رهائن والبعض اآلخر يستبدهلن
ابخليول ،والباقي تباع يف املزاد كاحليواانت ،أما اجلميالت منهن فنصيب للضباط.3
ويروي الضابط املراسل لسانت أرنو :إن بالد بين مناصر رائعة ،لقد أحرقنا كل شيء
ودمران كل شيء ،آه من احلرب ،كم من نساء وأطفال هربوا منا إىل ثلوج األطلس ماتوا
ابلربد واجلوع ..إننا ندمر ،حنرق،ننهب ،خنرب البيوت وحنرق الشجر املثمر.
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.561 :
 2املصدر نفسه ،ص.562 :
 3املصدر نفسه ،ص.562 :
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يقول مونتانياك :النساء واألطفال الالجئون إىل أعشاب كثيفة يسلمون أنفسهم لنا نقتل،
نذبح ،صراخ الضحاي والالقطني ألنفاسهم األخرية خيتلط أبصوات احليواانت وهي تثغو
وختور ،كل هذا آت من سائر االجتاهات ،إنه اجلحيم بعينه وسط أكداس من الثلج ،إن
كل ذلك من العمليات اليت قمنا هبا تثري الشفقة حىت يف الصخور إذا كان عندان وقت
للشفقة ،وكنا نتعامل معها بال مباالة جافة تثري الرجفة يف األبدان ،يقول اجلنرال كاروبري:
ينفذ جنودان هذا ال تدمري حبماس ،إن التأثري الكارثي هلذا العمل الرببري والتخريب العميق
لألخالق الذي يبث يف قلوب جنودان وهم يذحبون ويغتصبون وينهب كل واحد منهم
لصاحله الشخصي ،1ويقول النقيب الفاي :لقد أحرقنا قرى خلرميس يف قبيلة بين
سنوس ،مل يرتاجع جنودان أمام قتل العجائز والنساء واألطفال .إن أكثر األعمال وحشية
هو أن النساء يقتلن بعد أن يغتصنب ،وكان هؤالء العرب ال ميلكون شيئاً يدافعون به عن
أنفسهم.2
 8شهادات ضباط فرنسيني على صابة الشعب اجلزائري:

اعرتف املارشال بوجو مبناقب األمري وصالبة الشعب اجلزائري فقال يوم /3 /17

1845م :مل أنخذ من هذا الشعب أي شيء إال ابلقوة ،وصرح يوم 1842 /6 /15م:
إن القبائل اليت قمعت تبقى مطيعة ،أخضعنا العرب ابلسالح وال ميكن أن حنافظ على
هدوئها إال ابلسالح.
ويصرح بوجو أمام الربملان الفرنسي :آه لو مل تكن ابجلزائر عرب أو لو كان هؤالء
يشبهون تلك الشعوب املخنشة يف اهلند ،ملا نصحت بالدي أبن ختصص مبالغ مالية
كبرية لالستيطان ،لكن وجود هذه األمة الصلبة واملعدة جيداً للحرب ،أكثر اجلماهري
األوروبية اليت ميكن لنا أن ندخلها هذا البلد ،يفرض علينا أن نغرس وراءها وإىل جانبها
ويف وسطها شعباً قويً قدر اإلمكان.
 1املصدر نفسه ،ص.563 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.563 :
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وجييب شيوخ القبائل املارشال بوجو :إن حترق وتدمر مزروعاتنا وتقطع شعريان وقمحنا
وتنهب مطامريان أرسل رجالً مقابل رجل أو عشرة مقابل عشرة أو مائة مقابل مائة أو

ألفاً مقابل ألف ،وسرتى إن كنا سنرتاجع.
ويقول دوق دورليون :إن هؤالء الرجال يلحقون الضرر ابلفرنسيني أكثر مما أحلقته اجليوش
األخرى هبم ،إهنم يفرضون على اجليش الفرنسي أال ينام وأن يكون دائم اليقظة.
ويصرح يف 1843 /2 /17م :إن تنظيم األمري مبين على معرفة كاملة ابألوضاع احمللية،
وبعالقات القبائل بعضها ببعض وابملصاحل املتنوعة ،وابختصار هو مبين على ذكاء كبري
للرجال واألشياء ،والبد من احلفاظ على هذا كله يف حكمنا.
ويقول اجلنرال بودو يوم 1847 /4 /27م :كل نساء القبائل أسفوا الضطرارهم إىل
خدمتهم لنا ،وخيفون نوايهم احلقيقية إزاءان ،وسوف ينقلبون ضدان يف أية فرصة تسنح
هلم وهذا يدخل يف طبيعة األشياء ،جيب أال تكون لنا ثقة كبرية فيهم ،وكأن هذا اجلنرال
يتنبأ مبا سيحدث على يد الباشان مقراين بعد ربع قرن.
كان بوجو يرى أن االستيطان هو الذي يثبت أقدام الفرنسيني ابجلزائر ،فيقول :يكون
االحتالل عقيماً بدون استيطان .ويعرتف الفرنسيون بصالبة الشعب اجلزائري فيلخصها
ابن امللك الفرنسي الدوق دومال :لقد كان احتالل اجلزائر طويالً وصعباً ،كانت عراقيل
النفاذ للداخل من الشمال إىل اجلنوب تتمثل يف اجلغرافية ،ويف العداء الشرس لوطنية
حربية مؤسسة على إسالم حصني ال يقهر ،كلها تطيل التقدم وتزيد من اخلسائر.
كان اجليش الفرنسي يف اجلزائر يزداد عدده كل سنة:
ففي سنة 1831م كان عدده .18000
ويف سنة 1837م إرتفع إىل .42000
ويف سنة 1844م إرتفع إىل .90000
ويف سنة 1848م إرتفع إىل .108000
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لقد شارك يف جيش االحتالل الفرنسي الكثري من األوروبيني .ففي سنة 1833م كان
عدد الفيالق األوروبية  3فيالق أملان وسويسرين اثنان ابجلزائر العاصمة وفيلق واحد
إيطايل داخل اجلزائر وفيلق واحد إسباين بوهران ،وفيلق بلجيكي يف عنابة وكل هذه
الفيالق كانت منصوبة يف إطار اللفيف األجنيب ،قال عنهم اجلنرال كاروبري :إن جنود
الفيلق األجنيب هم بقاي جيوش أورواب ،أغلبهم قتلة ولصوص فارون من اجليوش.
ويتغلب اجلنود الفرنسيون على أهوال املقاومة ابلسكر ،يروي بعض الضباط الفرنسيون:
كانت اخلمر هي الضرورة للبطولة وهي املشجع الستعمار أفريقيا ،حترك الشجاعة وَتنع
اخلوف.1
 9رسائل األمري إىل اِلكومات العربية واألجنبية:
اقرتح بعض كبار القادة العسكريني على األمري إخالء احلصون من ُمحاهتا وضمهم إىل
قوات الفرسان املتحركة واجتمع اجمللس العسكري وأقر األمر فحرر األمري رسائل إىل عدد
من احلكومات اإلسالمية واجملاورة طالباً العون واملساعدة السريعة منها:
رسالة إىل السلطان عبد اجمليد خان يف الدولة العثمانية:

مطولة فيها صرخة استغاثة.
يشرح له فيها األخطار اليت هتدد البالد وهي رسالة ّ

ورسالة إىل اِلكومة الربيطانية :اليت كانت على خالف مع احلكومة الفرنسية بسبب

توتر العالقات بني فرنسا وبريطانيا اتصل هبذه األخرية وعرض عليها عقد معاهدة معها،
لكن الفرنسيني عملوا على ختفيف التوتر مع الربيطانيني ،فلم تستجيب لندن لألمري.2
وأرسل رسالة إىل السلطان عبد الرمحن بن هشام حاكم املغرب ،ورسالة إىل قاضي

فاس الشيخ عبد اهلادي يستفتيه يف أمور اجلهاد ،وفيما يتعلق مبهادنة األعداء ورسالة
أخرى إىل علماء فاس والرابط ،مل يكن ابألمري حاجة إىل فتاوى فقهية ،لكنه أراد من
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.560 :
 2األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.110 :
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هذه الرسائل إيقاظ الشعوب اإلسالمية وحثها على إعالن احلرب على العدو
املستعمر.1
ط يف ُسبات عميق ،وليت األمر اقتصر على
وكانت الدول العربية واإلسالمية مجيعها تغ ّ
هذا فقط ،بل أخذ البعض يساعد العدو ،بل يقاتل إىل جانبه بكل ما ميلك من قوة
وعلمت السلطات الفرنسية هبذه املراسالت فطلبت من السلطان عبد الرمحن بن هشام
ملك املغرب أن مينع دخول املساعدات عرب حدوده لألمري ،ويضع حداً لنشاطه ولنشاط

قواته أيضاً ،فأجاهبا أبن بالد الريف خارجة عن طاعته وختضع لألمري عبد القادر ،وكان
يظن أن ذلك ينجيه ويعفيه من املسؤولية ،ولكن الذي حصل العكس ،2وسيأيت احلديث
عن ذلك الحقاً إبذن هللا.

سادساً :عاصمة األمري "املدينة املتنقلة"

دعا األمري ذات صباح يف مدينة املدية اجمللس العسكري االستشاري لالنعقاد وخاطب
اجلميع بقوله :بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خامت النبيني ،وبفضل هللا
وإحسانه مازالت انتصاراتنا مستمرة ومازالت حصوننا حترس املدن واملصانع فيها َتدان
ابألسلحة ،ولكن حبال هومجت حصوننا بقوات مل تستطع محايتها الدفاع عنها وعن
املصانع اليت كلفتنا الكثري ،ملاذا ال خنلي احلصون من هذه املصانع وننقلها إىل مكان
آمن؟ أما املدن اليت ال نريدها ساحات قتال ماذا يضران لو تركنا العدو حيتلها مؤقتاً
ونقاتله بعيداً عنها كما يفعل اآلن؟
هذه املدن لن يستطيع العدو تغيري أي نظام إداري فيها وال يف اخلدمات وال يف القضاء
وال يف أي أمر إداري وكل ما سيفعله هو وضع ضابط فرنسي يف غرفة الوايل وعدداً من
اجلنود يتجولون يف شوارعها ،ولكنهم لن يرمحوا عائالتنا من النساء واألطفال ،ولنتذكر
 1املصدر نفسه ،ص.110 :
 2املصدر نفسه ،ص.112 :
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ما فعلوه بعائلة ملكهم لويس السادس عشر ،وكيف عذبوها وأهانوا أطفاهلا وكيف سحبوا
زوجت ه ماري أنطوانيت إىل املقصلة هبذا األسلوب املتوحش تصرفوا مع ملوكهم فكيف
تتخيلون سينصرفون مع عائالتنا إذا وقعوا يف أيديهم؟
وقف القائد الكبري بومحيدي بعمامته البيضاء وبرنسه األمحر وسيفه الذي ال يفارق
خاصرته وأجاب قائالً :رمبا سيأخذوهنن أسرى يضعوهن يف أقبية سجوهنم ويساوموننا
عليهم كرهائن ،ووقف أحد األعضاء وقال :أقرتح أن يبعدوهن إىل قصر كاشروا ،أجاب

األمري :وإذا هامجوا قصران يف كاشروا بقوات هائلة ال قبل لنا بقهرها؟ فوقف القائد بن
عالل قائالً :ي موالي ماذا يف ذهنك من حل؟ وما خطتك؟ فلنستمع إليها ،وبعد ذلك
نعطيك رأينا فيها .كان األمري يف هذه اجللسات يتكلم وهو جالس فقال :فلننشىء
مدينة متنقلة ،فأخذ أعضاء اجمللس ينظر كل منهما إىل اآلخر مذهوالً ،1وشرح األمري هلم
فكرته واقتنعوا هبا وشرع يف أتسيس عاصمة كبرية رحالة مؤلفة من خيام كثرية ومضارب
عديدة ،فخطط لبنائها ،ويف مدة قصرية ظهرت الوجود على أروع األساليب ومسي ما
خيصه منها الزمالة وما خيص األعيان والعامة ابلدائرة وما خيص اجلند منها ابحمللة ،واختذ
فيها مضارب ملعامل السالح ،وأخرى لوضع العتاد احلريب ،ومثلها للذخائر ،وفسطاطاً
كبرياً الجتماع اجمللس العام ،وآخر اختذه مسجداً وأعدت مضارب بعيدة عن السكن
إليها املؤن وسائر ما يلزم وكانت تضم مضارب
للباعة والسوق اليت كانت جتّب
للحرفيني مبختلف األنواع من جنارة وحدادة وغريها ،وكان يسودها نظام تسيريي متقن
وكانت هذه العاصمة تتمتع مبنظر مجيل ،وقدر عدد سكاهنا بعشرات اآلالف وبعضهم
يرى أنه كان مائيت ألف نسمة.2

 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.130 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.537 :
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ووجد األمري عبد القادر صعوبة يف إقناع من كان جيب عليهم احلياة يف الصحراء
واالنتقال من بيوت احلجر إىل بيوت الشعر فنظم هبذه املناسبة قصيدة غايتها الرتغيب
ابحلياة اجلديدة والقصيدة هي:
يعاذراً المرئ قد هام يف احلضر
وعاذالً حملب البدو والقفر
خف حمملها
ال تذممن بيواتً ّ

وَتدحن بيوت الطني واحلجر
لو كنت تعلم ما يف البدو تعذرين
لكن جهلت وكم يف اجلهل من ضرر

أو كنت أصبحت يف الصحراء مرتقياً
بساط رمل به احلصباء كالدرر
أو جلت يف روضة قد راق منظرها
بكل لون مجيل شيّق عطر
تستنشقن نسيماً طاب منتشقاً
يزيد يف الروح مل ميرر على قذر
أو كنت يف صبح ليل هاج هاتنه

علوت يف مرقب أو جلت ابلنظر
رأيت يف كل وجه من بسائطها
سرابً من الوحش يرعى أطيب الشجر
فيا هلا وقفة مل ِ
تبق من حزن
نبادر الصيد أحياانً فنبغته

يف قلب مضن وال ك ّداً لذى ضجر
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فالصيد منا مدى األوقات يف ذُعُر
فكم ظلمنا ظليماً يف نعامته

وإن يكن طائراً يف اجلو كالصقر
يوم الرحيل إذا ش ّدت هواد ُجنا
عمها مزن من املطر
شقائق ّ
وى
فيها العذارى وفيها قد جعلن ُك ً

مرقعات أبحداق من احلََور
َتشي احلداة هلا من خلفها زجل
أشهى من الناي والسنطري والوتر

وحنن فوق جياد اخليل نُركضها
شليلها زينة األكفال واخلصر
نطارد الوحش والغزالن نلحقها
على البعاد وما تنجو من الضمر
تروح للحي ليالً بعدما نزلوا

منازالً ما هبا لطخ من الوضر
تراهبا املسك بل أنقى وجاد هبا

صوت الغمائم ابآلصال والبكر
ص ّفت هبا فغدى
نلقي اخليام وقد ُ
مثل السماء زهت ابألجنم الزهر
قال األىل قد مضوا قوالً يصدقه
نقل وعقل وما للحق من غري
يظهر يف بيتني رونقه
احلسن ُ
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الش َعر
بيت من الشعر أو بيت من ّ
أنغامنا إن أتت عند العشي َختَل
أصواهتا كدوي الرعد ابلسحر

سفائن الرب بل أجنى لراكبها
سفائن البحر كم فيها من اخلطر
لنا املهاري وما للرمي سرعتها
هبا وابخليل نلنا كل مفتخر
فخيلنا دائماً للحرب مسرجة
بشّره ابلظفر
من استغاث بنا ّ

حنن امللوك فال تعدل بنا أحداً
وأي عيش ملن قد ابت يف خفر
ال حنمل الضيم ممن جار نرتكه
وأرضه ومجيع العز يف السفر
وإن أساء علينا اجلار عشرته
ضّر وال ضرر
نبني عنه بال ُ
ُ
وبيت انر القرى تبدو لطارقنا
عدوان ما له ملجأ وال وزر
ُّ

خصر
فيها املداواة من جوع ومن ّ

وعندان عاديت السبق والظفر
شراهبا من حليب ما خيالطه
ماء وليس حليب النوق كالبقر

أموال أعدائنا يف كل آونة
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نقضي بقسمتها ابلعدل والقدر
ما يف البداوة من عيب تذم به
إال املروءة واإلحسان ابلبدر
وصحة اجلسم فيها غري خافية
والعيب والداء مقصور على احلضر
من مل ميت عندان ابلطعن عاش مدى
الع ُمر
فنحن أطول خلق هللا يف ُ
كان مشهد مدينة اخليام حيرك أفئدة املهاجرين ويستهوي قلوهبم ويشعل مشاعر احلمية
واحلماسة فيهم ،كانت هذه املدينة نشيداً وطنياً يعلو على مناكب الريح فيصل إىل
أمساع الوطن ،خيالطه صليل السيوف وأزيز الرصاص وهتاف الرجال "هللا أكرب" هذه
حل االزدهار
املدينة خلقت على الروايب واهلضاب ُحلّة من البهاء ،فكانت أينما حلّت ّ
وتعطّر الفضاء بنسائم احلرية وما كان اجملاهدون يعودون من محالهتم إىل هذه املدينة
املتحركة حىت تنقلب أهازجيهم احلماسية إىل نسائم من احلب والتقوى والعواطف الصادقة

ومشاعر األمل ،األمل ابالنتصار والعيش الرغيد بعد تطهري الوطن من الغزاة وتفويض
صروح كربيئهم.

 1معركة حصن داكمت:

يف صباح اخلامس عشر من شهر أير سنة 1842م ،سار اجلنرال المور سيري تصحبه
قوة كبرية من اجلند إىل حصن داكمت واشتبكوا مع األمري وكان خمطط العدو احتالل
احلصن مرة أخرى ،هذا املركز اهلام الذي شيده عبد القادر بن حميي الدين وكان أهم
حصونه وحاصر المور سيري احلصن عدة أيم مث حتصن يف مكان قرب احلصن وكان إىل
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جانب اجلنرال رئيس قبيلة الدوائر مصطفى بن إمساعيل على رأس قوة كبرية من رجاله،
وانتظر األمري إىل عسعس الليل وفاجأهم هبجوم من عدة اجتاهات ،هجوم مل يكونوا
يتوقعونه وقد كانت هذه خطته يف أكثر املعارك :اهلجوم بدل الدفاع ،فاهنال الفرسان
خبيوهلم على قوات العدو يدوسون اجلموع حبوافرها غري مبالني ابلرصاص والقذائف ،وقد
وصف أحد الصحفيني هذه املواجهة بقوله :إن العرب كانوا يقاتلون جبنون وليس
1
عم
بشجاعة  ،وقتل يف هذه املعركة القائد املتعاون مع فرنسا مصطفى بن إمساعيل ّ

املازري زعيم قبيلة الدوائر ،ورآه أحد اجملاهدين يتخبط بدمه فقطع رأسه وجاء به على
رأس حربه إىل مركز القيادة صائحاً هذا رأس الفتنة اخلائن ابن إمساعيل وإنتهت هذه
املعركة بنصر املؤمنني وهزمية الغزاة من دون أن يتمكنوا من دخول احلصن والتمركز فيه.2
 2هزمية املارشال بيجو يف مضيق عقبة خده:

شاهد بعض فرسان األمري شرذمة من جنود العدو بقيادة املارشال بوجو الذي كان
يالحق األمري ،وشاهدوا مؤخرة جيشه حتميها قوات كبرية فأدركوه ونشبت معركة وهلك
أكثر جنده إذ مل تتمكن هذه القوات من الصمود حلني وصول النجدات ،وحاصرهم

اجملاهدون يف مضيق من عدة جهات ،مث انقضوا عليهم كاألسود فحاول املارشال النجاة
مبن بقي معه من اجلنود بعد أن خسر أربعة ومخسني منهم ،لكن القتال تواصل عنيفاً
حىت بزوغ الفجر ،وكان هناك بني الصخور شهيدان صعدت روحهما الطاهرة إىل
السماء ،األول القدور بن حبر من كبار قادة اجليش احملمدي والثاين اخلليفة حممد بن
اجليالين.
لف الصمت ذلك الوادي املوغل يف القدم،
ويف غبش الصباح الباكر هدأ كل شيء و ّ
وأصبح االنضباط على أشده بني املتقاتلني ،وأفلح العدو يف االنسحاب املنظم حامالً
1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.116 ، 115 :
 2املصدر نفسه ،ص.116 :
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جرحاه متسلالً بني الصخور واألودية الوعرة والرماة اجلزائريون يالحقونه بسهامهم مما
اضطر البعض منه التقاء األخطار ابالختفاء وراء الصخور وحتدث اجلنرال دو فيغري
الذي كان يرافق تلك احلملة فقال :بعد خروجنا من مضيق املوت سران إىل سهل الزيتون
فوجدان حامية من جنودان أخذت مبساعدتنا على نقل اجلرحى واملوتى إىل مدينة اجلزائر،
ويف طريقنا وجدان مدينة خالية من السكان ومل يبق من عماراهتا سوى مساجدها القوية
البن يان فاختذانها مأوى للمرضى من جنودان ولعدم وجود حطب للتدفئة استعملنا
سقوف املنازل لسد العوز ،وكان جيب علينا عدم إطالة البقاء يف هذه املدينة اجلميلة
الواقعة على تل زاهر كبري ،وكان يضم آاثر قلعة قدمية وكان من عادة العرب عدم ترك أي
شيء يُستفاد منه ،ورأينا أن اإلسراع إبخالئها وعدم املكوث فيها طويالً أمراً يفرضه
الواقع احملزن.1

 3بر األمري بوالدته:

وصل موكب األمري إىل مدينته اجلديدة الزمالة ،وكان األمري يسري يف مقدمة الفرسان،
ترجل وسلّم جواده إىل السياس ،مث دخل خيمة والدته
وعندما وصل إىل مضارب عائلته ّ

وقبل أن يزيل عن جسمه غبار املعارك والطريق تقدم من والدته واحنىن يقبّل يديها وجلس
عند قدميها وأخذ حيدثها عن آخر معركة وانتصاره فيها ،وعمن استشهد من فرسانه،
وعمن قتل من األعداء وهي تستمع إليه بكل اهتمام ،مث سألته عن بقية اجملاهدين
وأحواهلم قائلة :ي بين أشعر بوشائج قوية وخيوط تربطين ابجملاهدين من أنصارك أصحاب
الوفاء وهؤالء املؤمنني أشعر خبيوط خفية تربطين هبم ،خيوطاً قدسية خفية جتعل يدي يف
جوف الليل وابتهااليت يف التهجد وصلوايت ترتفع هلم ابلدعاء.

 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.118 :
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أجاهبا وهو يقبّل يديها حبنان :هذه اجللسات ي أماه حتت قدميك هي من أفضل
األوقات احملببة إىل النفس فهي تزودين بطاقات هائلة من القوة واالطمئنان ،وأشكر رب
العاملني الذي وهبنا أان وإخويت أماً مثلك جماهدة مثاالً للصرب والتقوى ،تستحق اإلجالل
واالحرتام بني يديها احلنونتني.1
 4زايرات ميدانية وتوجيهات قيادية:
بعد أيم من الراحة خرج األمري عبد القادر بصحبة بعض فرسانه من القادة العسكريني
والعلماء واألطباء أيضاً للقيام ابلزيرات امليدانية اليت اعتاد القيام هبا قبل انتقاله إىل مدينة
اخليام فزار املستشفيات يف املناطق اليت الزالت حتت سلطته ،فوقف أمام أطباء إحدى
املشايف وخاطبهم بقوله :عليكم نقل العلوم الطبية يف معاهدكم إىل الطالب املتفوقني يف
العلوم واالهتمام بعلم النبات وتركيب األعشاب بشكل طيب جلعلها مفيدة لوضع العقاقري
من هذه األعشاب ،لقد دفعت األموال الطائلة من موارد مزارع عائليت لشراء كتب طبية
لعلماء عرب ومؤلفات اندرة ككتاب "األدوية املفردة" للطبيب العامل أمحد بن حممد
العافقي ،ومؤلفات ابن سيناء ،وابن البيطار ،والصوري ،وأبو القاسم الزهراوي .بعد انتهاء
األمري من هذه اجلوالت عاد إىل الزمالة فوجد رسالة تنتظره من خليفته على مناطق
جرجرة أمحد بن سامل فأجابه ابلرسالة التالية:
احلمد هلل وحده
أما بعد ،فإين أوصيك بتقوى هللا وشكره يف الشدائد كن صبوراً فالصرب مفتاح الفرج ،كن
تل عليهم اآليت القرآنية ،آيت اجلهاد ،وش ّد
شجاعاً وامجع قواتك بني وقت وآخر ،وا ُ
من عضدهم ،وصارحهم برأيك ،واستمع إىل مطالبهم وآرائهم ،وخذ أبحسنها وال هتملها

 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.135 :
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وحتمل هفواهتم ،ولكن ال تتهاون مع املتخاذلني منهم فهذه األحوال الصعبة لن تدوم وإن
ّ
شاء هللا أكون معكم عندما تتاح يل فرصة.1
وأرفق هذه الرسالة بقصيدة من نظمه ضمنها كل ما حيمله قلبه من حمبة هلؤالء اجملاهدين،
أقتطف منها هذه األبيات:
ي أيها الريح اجلنوب حتملي
مين حتية مغرم وجتملي
ّ
وأق ِري السالم أُهيل ودي وأنثري
من طيب من ُمحلت ريح قَرنَ ُفل
ّأدي األمانة ي جنوب وغاييت
يف مجع مشلي ي نسيم الشمأل
وأهدي إىل من ابلريض حديثهم
أزكى وأحلى من عبري قرن ُفل
حاولت نفسي الصرب عنهم قيل يل

حمال ويك عنه حتول
مه ذا ُ
كيف التصبّ ُر عنهم وهم هم
أرابب عهدي ابلعقود الكمل
يب الدهر ما عقدوا وكم
أحي ُّل ر ُ
حلت عقودي ابملىن املتخي ِل
تفديهم نفسي وتفدي أرضهم
أزكى املنازل ي هلا من منزل
أفدي أانساً ليس يُدعى غريهم
 1املصدر نفسه ،ص.140 :

486

يكفيهم شرفاً وفخراً ابقياً

األول
حاشا العصابة والطراز ّ

اهلامشي األطول
محل اللواء
ّ
أختصهم واختارهم
خصهم و ّ
قد ّ
رب األانم لذا بغري ّتعمل
ُّ
شح وما سخا
إن غريُهم ابملال ّ

جادوا ببذل النفس دون تعلُّل

الباذلون نفوسهم ونفيسهم
حب مالكنا العظيم األجلل
يف ّ

كم يضحك الرمحن من فعالهتم
ِ
فعل ال ُكمل
يوم الكريهة ن َ
عم ُ
الصادقون الصابرون لدى الوغى
احلاملون لكل ما مل ُحي َمل

إن غريهم انل اللذائذ مسرفاً
هم يبتغون قِراع كتب اجلحفل
حلم العدا
وأل ّذ شيء عندهم ُ
ودماؤهم كزالل عذب املنهل

النازلون بكل ضنك ضيّق

هتول
رغماً على األعداء بغري ُّ
ال يعرف الشكوى صغري منهم
أبداً وال البلوى إذا ما يصطلى
كم انفسوا كم سارعوا كم سابقوا
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وتفضل
من سابق لفضائل ّ
كم حاربوا كم ضاربوا كم غالبوا
َتول
أقوى العداة بكثرة و ُّ
كم صابروا كم كابروا كم غادروا
أعىت أعاديهم كعصف مؤكل
كم جاهدوا كم طاردوا وجتلّدوا

للنائبات بصارم ومبقول
كم قاتلوا كم طاولوا كم ما حلوا
من جيش كفر ابقتحام اجلحفل

كم أدجلوا كم أزعجوا كم أسرجوا
بتسارع للموت ال بتمهل
وتعودوا
شردوا كم ب ّددوا ّ
كم ّ
ابلصي َقل
تشتيت كل كتيبة ّ

املسرة عندهم
ُ
يوم الوغى يوم ّ
عند الصياح له مشوا بتهلّل
فدماؤهم وسيوفهم مسفوحة
ال حيزنون هلالك بل عندهم

كل جمندل
ممسوحة بثياب ّ

املتحول
موت الشهادة غبطة ّ
ما املوت ابلبيض الرقاق نقيصة
رب ي رب الرباي زدهم
ي ُّ

اهلمل
والنقص عندهم مبوت ّ
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وافتح هلم موالي فتحاً بيّنا

بتكمل
صرباً ونصراً دائماً ُّ

ِ
عجل
وأغفر وسامح ي إهلي ّ
قذى
ي رب ي موالي وابقهم ً
يف عني من هو كافر ابملرسل
وجتاوزن موالي عن هفواهتم
ي رب وامشلهم بعفو دائم
 5اهلجوم على املدينة املتنقلة:

والطُف هبم يف كل أمر ُمنزل
كن راضياً عنهم رضا املتفضل

1

يف عام 1843م ابتت البالد مسرحاً للعمليات العسكرية والنشاط احلريب ،كان األمري
يصول وجيول بقواته شرقاً وغرابً ،واجملاهدون من حوله حيصدون رؤوس احملتلني ويلقون يف
نفوسهم الرعب واليأس.
ذات يوم مجع املارشال بيجو زمالءه من الضباط وقال هلم :احلرب مستمرة وعبد القادر
يقاتل بعشرة اآلف ،مائة ألف من جنودان املدربني ،إنه فارس شجاع ينزلق بني كتائبنا
ويضرب مث خيتفي بلمح البصر ،يدمر أجنحتنا القوية ،ويفلت منا يف الوقت الذي نظن
أنه أضعف منا ،يشتت صفوفنا ،وليس هذا فقط بل إنه يضرب القبائل اليت تتعاون معنا
أبسلوب آخر عن حربه معنا وال توجد معركة خسران فيها أقل من  600جندي
وعشرات الضباط ولكن هل تعلمون أين تكمن قوته اآلن؟ هي يف املدينة املتنقلة وعلينا
اكتشاف مكاهنا وتدمريها.2
 1املصدر نفسه ،ص.142 :
 2املصدر نفسه ،ص.143 :
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بعد مرور سنتني على عمر هذه املدينة األعجوبة كان على األمري اهلجوم على قوات
المور سيري اليت َتركزت يف أحراش سرسو ،وخرج من الزمالة على رأس ثالث اآلف
مقاتل وترك  500كان بينهم جرحى مل تشف كلومهم بعد ،كبار السن وإخوة األمري
وأوالد أعمامه .وصل األمري إىل مشارف أحراث سرسو فشاهد جنود العدو ينصبون
اخليام ،ويستعدون للراحة ،فأمر فرقة من اجملاهدين تكمن يف تل قريب من احلرش وأعد
أخرى جعلها حتاصر العدو ،وكعادة األمري أمر الفرقة األوىل ابهلجوم مناوشة من غري أن
يعرف العدو مصدر النار ،مث ظهرت وأرخت العنان جلنود المور سيري ابللحاق هبا يف
الغابة وهناك كان األمري قد وضع الكمائن ونشبت معركة واهنال فرسان األمري من كل
جهة ،ودبت الفوضى بني صفوف العدو وشاهد المور سيري جنوده يتساقطون بني
أشجار الغابة بعد أن قاتلوا حىت الرمق األخري دفاعاً عن أنفسهم ،فأمر ابالنسحاب جير
أذيل اخليبة وجلس األمري على إحدى الصخور يداعب سالحه وشاهده أحد اجملاهدين
فأقبل عليه يهنئه ابلنصر فلم يبتسم كعادته وقال :إن قليب مقبوض ال أدري ملاذا ،وسار
حنو الغدير فتوضأ وصلى ابجملاهدين ،وما إن فرغ من الدعاء حىت أقبل فارس من املدينة
املتنقلة وأخربه أن بعض املتعاونني أرشدوا العدو ملكان مدينة اخليام وابلتأكيد لوال هؤالء
املرشدين اخلونة الستحال على العدو معرفة مكاهنا ،وقال الفارس :عندما بدأت الشمس
تغيب يف كبد السماء بعد مغادرتك ي موالي بساعات الحظنا فرساننا أبلبستهم البيضاء
يظهرون من جديد وكأنكم غريمت اخلطة وعدمت وكانت الشمس تسدد سهامها النارية حنو
الرمال فلم نكتشف اخلديعة ،وأن جنود العدو ارتدوا مالبس فرساننا إال بعد دخوهلم
مضاربنا ،ففزع كل من يف احلي ملقاومتهم حىت النساء ودارت معارك دموية داخل
مضاربنا وكانت أصوات الرصاص تتعاىل مع أصوات النساء والعدو حرق ودمر كل شيء
وهنب ،واآلن السكان متفرقون بني الشعاب والتالل بعد حرق خيامهم ،فنسأل األمري:
هل من شهداء؟ أجاب كثري ولكن األسرى كانوا أكثر وبينهم حممد بن عالل ،وحممد
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اخلرويب ،وقدور بن رويلة على ما أذكر ،قفز األمري فوق جواده وأمر فرسانه ابلعودة،
ووصل ذلك املكان وهو يسبح يف غسق مريع والسكان مبعثرون بني التالل كالنجوم
املتناثرة يف السماء وتسابق اجملاهدون فما من أحد منهم إال وله أم أو زوجة أو أوالد أو
قريب يف هذه املدينة وأخذوا يفتشون عن ذويهم بني التالل وراح األمري يسأل عن والدته
وأهله وزوجته فوج د أهله مل يبارحوا مضارهبم ووالدته داخل مسجد قد احرتق نصفه تقرأ
القرآن وزوجته وعائلته يلملمون ما تبقى من متاعهم وعندما شاهدت اجلموع األمري
اجتمع الرجال حوله وشخصت أبصارهم إليه حائرين فما كان من األمري إال أن ابدرهم
بقوله :حنن مجيعاً يف هذا املكان جماهدون نساء ورجاالً وأطفاالً ينبغي لنا أال جننب وال
نيأس بل نكون أشد إصراراً على حتمل األذى والقدرة على التضحية لدفع هذا األذى

عن الوطن وتلقني العدو ضرابت أكثر قوة وطرده خارج بالدان ،مث انطلقت هذه األبيات
من فمه حمتدمة كاللظى:
وما نبايل إذا أرواحنا سلمت
مبا فقدانه من مال ومن نشب
فاملال مكتسب واجلاه مرجتع
إذا النفوس سلمت من العطب
قال هذه األبيات ويده ممسكة بلجام جواده تكاد تتجمد من الربد مث أمر بتحرك لواء من
الفرسان ملطاردة فلول املهامجني ،والبد من الرد السريع ،وانطلق هو على رأس قوة من
اجليش حنو أسهل طريق للزمالة وأدرك أن العدو البد سالكه يف طريق عودته.1
 6الرد السريع على من هاجم املدينة املتنقلة:

رفع األمري يده مشرياً إىل اجليش ابلتحرك إلنقاذ األسرى وإعادة ما هنب بعد أن أمر فرقة

من اجليش ابالنطالق حنو التالل وقسم آخر من املشاة حنو األحراش ابجتاه منطقة
 1املصدر نفسه ،ص.147 :
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عل أحدها تصادف الدوق دومال
طاكني ،وسارت كل من هذه الفرق يف دروب خمتلفة ّ
ابن ملك فرنسا وتنقذ األسرى ،وما أن وصل األمري إىل التالل حىت شاهد جيش الدوق
يسري وهو مثقل ابلغنائم ،فأمر فرسانه ابهلجوم وإذا بذلك الليل البهيم يتحول إىل حزم
من نريان البنادق وكان صهيل اخليول يتعاىل ممزوجاً بتكبريات اجملاهدين "هللا أكرب"
وصيحاهتم جعلت أوصال قوات العدو ترتعد خوفاً وهتتز رهبة وعال غبار املعركة واشتد
أزيز الرصاص وأصوات قنابل املدافع ،واجملاهدون يقفزون من مكان إىل آخر يفتشون عن
األسرى األبطال إىل أن وجدوهم مكبلني يف العرابت ففكوا واثقهم ومجعوهم ابألمري
الذي أصبح برنسه كالغرابل من كثرة ما وقع فيه من رصاص وأكثر من ذلك ففي هناية
املعركة قتل حصانه فقفز منه على األرض وإذا بضابط فرنسي يصيح وقع وعلى الفور
التف حوله مخسة من جنود العدو بقيادة هذا الضابط برصاص زمالئه وعندما شاهد
اجلنود األربعة ملقى على األرض أسرعوا ابللحاق ابجملاهدين ،وعندما حقق معهم
ووجهت إليهم األسئلة عن تصرفهم هذا ،أجابوا :إنه اإلعجاب الشديد بشجاعة هذا
الفارس كنا مأخوذين ومبهورين بشخصية هذا البطل األسطورة ،ومل ندر أبنفسنا إال وحنن
نقف جبانبه.1
حال الظالم بني األمري وبني ابقي قواته فظن بعضهم أنه قتل بعدما رأوا جواده املقتول
واملهماز ملقى على األرض وشاع اخلرب كالصاعقة واهتزت له الروايب واجلبال ووصل
بسرعة الربق إىل الزمالة اليت مل تكن قد مللمت جراحها من محلة األمس وهلعت النفوس
وغشي األفئدة حزن عميق ويف هذه اللحظات املفجعة برز إىل الساحة من بني اخليام
فارس ملثم طفر إىل جواد وأندفع يسابق الريح عرب الشواطئ واخللجان إىل أن التقى
املقاتلني العائدين من جحيم املعركة وأانط اللثام عن وجهه وإذ به الال خدجية شقيقة
األمري وصاحت أبعلى صوهتا" :هللا أكرب" أيها اجملاهدون "هللا أكرب" ي جنود احلق هللا
 1املصدر نفسه ،ص.147 :
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حي ال ميوت ،وأخذت جتول جبوادها وهي ممسكة بعنانه تزرع احلماسة والثقة بني
املقاتلني ،وعادوا مجيعاً إىل الزمالة ولكن البشائر قد سبقتهم بنجاة األمري وخليفته حممد

بن عالل وبقية األسرى.
بعد هذه املعركة الدفاعية املشرفة عقد األمري اجمللس اإلستشاري يف املضرب املخصص
للديوان واستعرض مع مستشاريه والقادة واألحداث اليت مروا هبا ،مث قرروا ابإلمجاع نقل
هذه املدينة واإلرحتال هبا إىل مناطق احلساسنة يف اجلهة الغربية من البالد ،مل يكن نقلها
ابألمر السهل ،ولقد بلغ عدد سكاهنا ثالمثائة ألف إنسان يذهب القسم األكرب منهم
للقتال والباقي يعيشون كخلية حنل الكل يعمل بنظام عجيب املرأة مثالً خترج صباحاً بعد
صالة الفجر إىل الغدرات حتمل املاء مث تعود لتقوم بتنظيف األوالد وإعدادهم وإرساهلم
إىل املدارس ،مث تذهب إىل األسواق لشراء حاجيات عائلتها ،حتضر الطعام ألسرهتا
وتنتظر عودة زوجها إن كان عامالً أو موظفاً ،كانت حياهتم قاسية يف الشتاء والصيف
ولكن اإلميان بوحدة املصري جعلت سكان هذه املدينة من أكثر الشعب اجلزائري سعادة
ويف كل مرة كان يعود هبا اجملاهدون ويف مقدمتهم أمري البالد رافعني رايت النصر ،خيرج
السكان رجاالً ونساء يزغردون ويكربون فتختلط أصواهتم أبحلان موسيقى القدوم.
ويف كل مرة كان األمري يقف على الرغم من متاعب القتال والطريق ال يرتجل قبل أن
يكلم اجلماهري اليت تلتف حوله يذكرهم ابلقيمة العظيمة العيش يف هذه اخليام مرة يقول
هلم :إن مدينتكم هذه خلفت على الروايب واهلضاب حلة من البهاء ،فأين وجدت
عطرت الفضاء بنسائم احلرية وأين ما حلت تفتحت األزهار وإن هذه احلماسة اليت
تستقبلونن ا هبا تتحول يف كل مرة إىل نسائم من احلب والتقوى والشكر هلل العلي القدير
واألمل ابالنتصار والعيش بكرامة بعد تطهري الوطن من الغزاة وتقويض صروح كربيئه.
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كان كالم األمري يستهوي قلوب سكان هذه املدينة ويشعل مشاعرهم احلمية يف أعماقهم
كان كالمه يف كل مرة أانشيد وطنية وإميانية تدخل القلوب فتؤنسها ألهنا خترج من قلب
مؤمن.1
 7إعادة بناء املدينة املتنقلة:

أعيد بناء هذه املدينة يف جنوب مناطق احلساسنة بسرعة قياسية وعلقت الالفتات على
مداخل املضارب ،كالعادة ترشد السكان إىل اجلارات ،وعليها نقشت األسهم واألرقام

لئال يضيع أحد عن خيمته ،فكان التنظيم والتقسيمات مذهلة يف تكوين هذه املدينة،
وأخذ الناس يتهامسون يقول أحدهم لآلخر :لو كنا نعيش يف إحدى املدن وحدث مثل
هذا اهلجوم علينا ،أال نكون اآلن حنن وأطفالنا حتت أحجار مساكننا منوت ببطء وال
يدري بنا أحد؟ وقال آخر :زوجيت حامل وال أدري أبساً من إجناهبا فوق اهلودج حبال
اضطرران للرحيل فور وصول أخبار حتذران من األعداء يف املرة املاضية لو رأينا اخلديعة اليت
تعرضنا هلا لرحلنا قبل وصول العدو وجنت مدينتنا املدهشة.2
كان الطالب من القرى اجملاورة يشاهدون وهم حيملون أدوات الدراسة على أكتافهم
يسارعون لاللتحاق مبعاهد هذه املدينة املتنقلة ألن معاهدها كانت تدرس العلوم جبميع
موادها.
واصل األمري محالته العسكرية منطلقاً من هذه املدينة ،وذات يوم مسع أن القوات
الفرنسية أخذت تقصف مدينة أغادير ،وهددوا السلطان ابحتالل مدنه وعلى أثر ذلك
عقدت اتفاقية يف مدينة طنجة قبل هبا ووقع على حماربة اجملاهدين بقيادة األمري عبد
القادر والقضاء على مقاومته لفرنسا واعتقاله وتقدميه للسلطات الفرنسية واعتبار املقاومة
َترداً ،بعد توقيع ا لسلطان على هذا االتفاق أخذ يرسل رسائل إىل زعماء القبائل اليت
تقف مع املقاومة وتساعد األمري وتقدم له العون.
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.149 :
 2املصدر نفسه ،ص.150 :

494

 8األمري عبد القادر وسلطان املغرب:

كان أتثري رسائل سلطان املغرب ضعيفاً على النفوس يف البداية واستمر األمري عبد
القادر يف جهاده مبعاونة هذه القبائل إىل جانب إرسال املبعوثني األكفياء لتوعية زعماء
القبائل يف الثغور والصحراء ،وتولد لدى األمري شعور أبن السلطان اختذ قراره بعد تلك
املعاهدة وأن املظاهرات واالحتجاجات اليت قامت هبا القبائل على احلدود جعلته يعيش
يف قلق وخوف وليس من قنابل بيجو ،وإمنا من شعبية عبد القادر اليت وصلت إىل حد
مبايعته أسوة أبشقائهم اجلزائريني ولكن األمري رفض وبشدة وأرسل السلطان رسائل
يطمئنه هبا أنه ليس له أطماع بعرشه وال يهدف ألكثر من تطهري اجلزائر من الفرنسيني.
وبعد نقل الزمالة إىل قرب احلدود املراكشية أشار على األمري خلفاؤه أي وزراؤه ابلقيام
بعمل أكثر إقناعاً للسلطان من الرسائل.
ويف صباح أحد أيم اخلريف عقد اجتماعاً جمللس الشورى يف أحد مضارب الديوان وبعد
جلوس اجلميع تكلم األمري فقال :بسم هللا الرمحن الرحيم الذي ال جيوز لنا القيام أبي
عمل إال بعد ذكر امسه تعاىل واآلن سأطلعكم على رسالة السلطان عبد الرمحن إىل أحد
إيل وهي من ستة رسائل
زعماء قبائل بين مسناسن وقعت بيد أحد أعواننا سلمها ّ
أرسلت إىل القبائل.
إن السلطان حيرض القبائل على التمرد كما ترون ويتدخل يف شؤون دولتنا وأكثر من
ذلك إنه يطلب من هذه القبائل تقدمي العون للفرنسيني الذين عقد معهم صلحاً دائماً
يع ّده مشرفاً ،ويعترب عودتنا إىل احلرب بعد صلح اتفنا عمالً جنونياً خمالفاً للشريعة
اإلسالمية .واتبع األمري كالمه فقال :يبدو أن السلطان كان يريد منا اقتسام الوطن بيننا
وبني العدو ،أي تقسيم الرتاب اجلزائري لذلك تراجع عن أتييدان بعد عودتنا إىل احلرب
إنه ال يريد إزعاج العدو وال مقاومته وإمنا القبول بوجوده واالعرتاف به رمسياً واخلضوع
ملطالبه ووضع مصاحله يف املقام األول يف سياستنا وجيشنا جيب أن تكون مهمته محاية
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نظام يكفل للفرنسيني مصاحلهم .وابختصار يريد السلطان منا أن نكون عمالء ال
حكاماً أمراء ،فوقف حممد عبد الرمحن رئيس قبيلة األحالف بعد انتهاء األمري من كالمه
واقرتح إرسال وفد من ذوي املراكز الكبرية يف الدولة ملقابلة السلطان ابسم األمري وحماولة
إقناعه بنواي أمري البالد الطيبة حنوه ،وأبن األمري ليس له مطامع أكثر من حترير البالد ومت
تشكيل الوفد يف تلك اجللسة بعد أن تقدم خليفة األمري وانئبه البومحيدي الوهلاصي،
وتقدم أيضاً حممد بن عبد الرمحن اخلليفة اآلخر لألمري ،وسار الوفد يف اليوم الثاين من
شهر أيلول عام 1847م وأخذت القافلة تبتعد رويداً رويداً واألمري ينظر إليها ي له من
حدث موجع ولكن البد منه إنه أخرسهم يف الكنانة ،ومضت القافلة حتت ظالل الشفق
املمتد فوق الغاابت حىت كثبان الصحراء والتفت الفارس يلقي آخر نظرة على الزمالة

مودعاً وتوارت القافلة وراء أشجار الصنوبر والبلوط حتف هبا قلوب اجملاهدين وأيديهم
مرفوعة ابلدعاء إىل هللا ترجو هلم التوفيق.
وقف األمري عبد القادر وسط ذلك اجلمع وارجتل هذه األبيات فقال وهو يف طريق
عودته إىل داخل املضارب:
قلدت يوم البني جيد موّدعي
درراً نظمت عقودها من أدمعي
وحدا هبم حادي املطاي فلم أجد
قليب وال جلدي وال صربي معي
ودعتهم مث انثنيت حبسرة
ّ

تركت معامل معهدي كالبلقع
ورجعت ال أدري الطريق وال تسل
رجعت ِعداك املبغضون كمرجعي

ي نفس قد فارقت يوم فراقهم

496

1

طيب احلياة ففي البقا ال تطمعي
وصل الوفد إىل فاس فاستقبل السلطان اجملاهد البطل البومحيدي بكأس من السم أفقدته
احلياة واستشهد هذا الفارس وهو يقوم مبهمة جليلة ،ويف حصن اتزة استشهد أيضاً
ابليوم نفسه خليفة األمري على املدية حممود بن عيسى الربكاين.
وصلت هذه املصائب لألمري عبد القادر فاستقبلها استقبال املؤمن ابلقضاء والقدر،
وكانت خيبته يف سلطان املغرب كبرية لقد رضخ لضغوط فرنسا ووقع معها معاهدة سالم
يوم  10سبتمرب 1844م وكان من أهدافها وضع األمري عبد القادر يف وضعية اخلارج
عن القانون يف كامل الرتاب املغريب واجلزائري.
وقد استشاط الشعب املغريب غضباً وأراد مبايعة األمري عبد القادر ولكنه رفض ذلك فقد

كان الشعب املغريب يكن لألمري تعاطفاً معه ويعتربه بطالً للجهاد كان لذلك االتفاق أثر
سيء على الشعب اجلزائري واملغريب وكانت تلك املعاهدة بني سلطان املغرب وفرنسا
إبشراف إجنليزي.2
أ معركة ايزيل "وعواقبها":
كانت معركة ايزيل الشهرية اليت مسيت كذلك ألهنا وقعت على ضفاف وادي ايزيل
ابلقرب من وجدة حيث كان ابن السلطان معسكراً هناك فقط بغية محاية حدوده وليس
اهلجوم.تعد هذه املعركة احلامسة حسب بيجو من ضمن أحداث احلرب األكثر إاثرة
للدهشة وقد ظهرت عنها العديد من التأويالت حبيث مل يصبح أمامنا إال االفرتاضات
أوالً وقبل كل شيء فإنه من املستحيل أن يتم سحق اجليش املغريب الذي كان الفرنسيون
يقدرونه  30000رجل يف بضع ساعات إال إذا قبلنا أبن املهمة اليت أسندت إىل املغاربة

 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.153 :
 2األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.173 :
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يف حالة هجوم فرنسي هو االكتفاء بطلقات ابرود شرفية خاصة ،وأن االتفاق الذي
عقب السلم الذي أرضى السلطان قد توصل إليه بدعم وضمان من إجنلرتا.
أما االفرتاض الثاين فهو أن عدد القوات املغربية قد بولغ فيه وحسب أحد املؤرخني
"امللمني ابملوضوع" ،فإنه كان أقل حىت من جيش بيجو وكانت ستسحقه "القوة العددية"
جليش بيجو أال أن هذا اإلفرتاض ال يفسر كيف ميكن ملعركة أن تنتهي يف مثل ذلك
الوقت القصري حىت وإن أخذان بعني االعتبار عدم كفاءة األمري املغريب أمام خربة اجلنرال،
فهذا األخري كان قد أعلن من قبل أنه ميلك جيشاً بينما "ال ميلك حممد إال حشداً من
الغوغاء وأنه سيخرتقه اخرتاق السكني للزبدة" .واحلقيقة أن األمري الذي كان يراقب
املعركة بصحبة  1500فارس على بعد بضعة أميال منها مل يكن يستطيع حىت وإن
رغب أن يتدخل أمام كارثة مل تكن سريعة فقط ،بل حامسة كذلك ،ولو أنه الحظ روحاً
قتالية من جانب جيش سلطان املغرب ومعركة حقيقية قد اندلعت لكان وزن بثقل
عبقريته وبسالة رجاله الكفة ولتقبلهم اخواهنم املغاربة ابلفرح والسرور ،الشيء املؤكد
الوحيد هو أن هذه املعركة مهما كانت طبيعتها كانت حامسة ابلنسبة لبيجو فقد كان
يقول جلنوده :أن مستقبل اجلزائر يتوقف على هذه املعركة فإذا خسرانها سوف نضطر
للعودة من حيث أتينا .وقد كان يقول احلق ألن االتفاق الذي كان السلطان قد قبله
سيصبح غري ذي موضوع وهذا لن يكون إال يف صاحل األمري وكانت اجنلرتا ستعدل
موقفها دون أن َتنع السلطان من مساعدة األمري مع االحتفاظ بعرشه وكانت رمبا ستقنع
حكومة ابريس بضرورة اخلروج من مأزقها يف اجلزائر ،لقد كان لالنتصار صدى كبري يف
ابريس وحتصل بيجو إثره على لقب "دوق" كما مسي أول شارع كبري يف اجلزائر ابسم
هذه املعركة.1

 1األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.174 :
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ب استمرار اِلرب:

على الرغم من عناده ووسائله الرببرية فإن بيجو مل يتمكن من القضاء على األمري حيث

أنه كان يف كل مرة يبشر بنهاية أمره ،كان خصمه الذي ال يقهر يربز من جديد بضرابت
موجهة ضد اجليش الفرنسي ويعيد إ شعال انر احلرب اليت مل يكن يريدها وإمنا فرضت
عليه فرضاً.
ويف األيم األخرية كان من عادة بيجو أن يديل حمليطه ببياانت صاخبة حول هناية عبد
القادر فإنه يف أوائل 1844م عندما كان األمري الجئاً يف املغرب إلعادة تنظيم قواته قام
بيجو ابقرتاح حقيقي على األمري بواسطة "ليون روش" رجل املخابرات الفرنسية وكان
االقرتاح :أبنه نظراً ألن احلرب قد انتهت ابلنسبة لألمري فإن بيجو سيسمح له ويساعده

هو وحاشيته على الذهاب للعيش مبكة ،وقد كان رد األمري :إن ساعة جهاد الكفار
يساوي أكثر من سبعني سنة يف العيش مبكة.1
إن وضعيته "اخلارج عن القانون" اليت جاءت هبا معاهدة طنجة مل تكن بطبيعة احلال

قابلة للمعارضة ولذلك فإنه انطالقاً من الرتاب املغريب حيث كان مقره كان يفكر يف
القرون اليت سريجع فيها إىل اجلزائر وأيضاً يف احلالة اليائسة اليت كان عليها هو ودائرته،
وقد َتكن بن سامل بعد الكارثة اليت أحلقها به بيجو يف  17ماي 1844م وما تبعها من
تدمري خلمسني قرية قبائلية يف أسفل منطقة سباعو من االتصال ابألمري بعد التعبري عن
القلق الذي تولد عن غيابه ،طلب ا بن سامل من األمري أن يظهر من جديد ليبعث األمل
يف نفوس املسلمني الذين انتاهبم اليأس.
ومن املؤكد أن هذا احلدث قد أثبت لألمري أبن النهاية مل حتن بعد وأن الوضعية وإن
كانت خطرية فإهنا ليس ميؤوساً منها وأن وجوده مع رعايه حىت أولئك الذين كانوا حتت
نريان االستعمار كان ضروريً وسيمكنه من مواصلة اجلهاد.2
 1املصدر نفسه ،ص.174 :
 2املصدر نفسه ،ص.174 :
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ومن الرسائل اليت جاءت من أمحد بن سامل لألمري مكتوب فيها :لقد أشاع املرجفون ما
ال نقدر على ذكره ودخل الشك على الناس يف وجودكم الشريف وأشاعوا أن والدتكم
تصدر املكاتيب والتحارير الالزمة ابمسكم الكرمي وقد بلغين أن الفرنسيني عازمون على
الزحف إىل بالدان وليس عندي ثقة أكيدة بطاعة القبائل وانقيادهم إىل كلميت فأان
أسألكم ابهلل تعاىل أن تردوا إيل اجلواب عن هذا املكتوب خبط يدكم الشريفة .فأجابه
األمري خبطه :إين اطلعت على مكتوبكم خمرباً أبن خرب مويت قد امتد إىل الشرق ،فاعلم
أن املوت ال مفر منه وال حميد عنه إذ هو من قضاء هللا الذي ال يرد واالقتدار ما أؤمل
به مهامجة أعداء ديننا ،فكن يف راحة ساكن البال صبوراً ،ومىت استقر األمر لنا هنا
نتوجه إىل نواحيكم .1وبعد نقل األمري الزمالة إىل املغرب األقصى قرر االستمرار يف

غزواته على القوات الفرنسية داخل اجلزائر ،وعمل بيجو على التصدي له وقال هليئة
أركانه :إن قلوب املغاربة تعلقت بعبد القادر بسبب اتباعه للشريعة اإلسالمية حبيث
صارت القوافل تسري يف املناطق اليت يتواجد هبا أبمان عكس املناطق األخرى ،إنه ميثل
خطراً على فرنسا وهو يف املغرب األقصى أيضاً .وأرسل إىل حكومته خيربها خبطر األمري
ابملغرب ويطلب منها التدخل لدى السلطان لوضع حد لوجوده هناك.2
وأمر بوجو اجلنرال الموريسيري واجلنرال بيدو ابلتوجة إىل احلدود املغربية ،فنزال يف مقام
السيدة مغنية مشال تلمسان وقاما هبدم مقام الولية مغنية اليت جيلّها السكان ،على إثر

استفزاز الفرنسيني للحدود املغربية وسخط الشعب املغريب .من ذلك خشي السلطان
ثورة الرعية عليه فبعث إىل عماله بوجدة ابن الكناوي طالباً منه االتصال ابلفرنسيني
والطلب منهم الكف عن االستفزاز.

 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.540 :
 2املصدر نفسه ،ص.541 :
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فاستهزأ الضباط الفرنسيون برسوله ،فزحف الكناوي على رأس جيش على الفرنسيني
الذين دخلوا الرتاب املغريب واهنزم اجليش املغريب وهي أول معركة بني املغاربة والفرنسيني.1
وبعدها كانت معركة إيزيل اليت اهنزم فيها اجليش املغريب وهددت بريطانيا فرنسا ابحلرب
ودخل الطرفان يف مفاوضات طلب فيها الفرنسيون من السلطان :اعتبار األمري عبد
القادر ابملغرب خارجاً عن القانون ومنع املواطنني املغاربة من التعامل معه ،ودفع غرامة
 12مليون فرنك فرنسي وأبرمت اتفاقية طنجة يف 1844/ 9/10م ومعاهدة اللة مغنية
بني املغرب وفرنسا يوم 1845 /3 /18م وانتشر السخط بني الشعب املغريب على
السلطان الذي اهنزم جيشه يف أول معركة مع الفرنسيني خالل ساعات وقبل الشروط
اجملحفة اليت فرضها عليه الفرنسيون وارتفعت أصوات الكثري من القبائل تطالب ابلثورة
على السلطان ،وإعطاء الطاعة لألمري عبد القادر الذي كاتبه بعض رؤسائها فرفض
مسعاهم طالباً منهم الوفاء للسلطان راح األمري يرسل الوحدات تغري على القوات
الفرنسية ابجلزائر وعلى القبائل املتعاملة معها ووصلت هذه إىل سيدي بلعباس وتيارات
واتكدامت فذعر بوجو وجنرالته هلذا واتصلوا ابلسلطان فهددوه  ،أرسل هذا إىل األمري
يطلب منه مغادرة املغرب وملا وصل رسول السلطان أدرك أن األمري ال ميثل خطراً على
السلطان بل إنه حيث القبائل املغربية على والئها للسلطان ،وأن هدفه اجلهاد داخل
اجلزائر.2
ج مساندة أبطال املغرب لألمري عبد القادر:

ومن أبطال املقاومة اجلزائرية أبو معزى وهو مراكشي من أوالد سيدي الطيب بنواحي
وزان ،دخل اجلزائر حوايل سنة 1835م وقام بنشر دعاية ضد الفرنسيني يف مناطق وهران
اجلنوبية مث انتقل إىل زواوة حيث أهلها على اجلهاد فاستطاع أن جيمع حوله خلقاً كثرياً،

ومبا أنه كان مستقالً يف حركته عن األمري عبد القادر فقد ظن الفرنسيون أوالً أنه ميكنهم
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.541 :
 2املصدر نفسه.
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االعتماد عليه يف إضعاف سلطة األمري ،مث عادوا يرهبون منه ،بعد أن انزهلم سنتني
كبدهم فيها خسائر فادحة وتوج عمله ابالنضمام إىل األمري عبد القادر الذي عينه
خليفة له على جبال زواوة ،فقاتل معه إىل أن اضطر األمري سنة 1845م إىل االلتجاء
ملراكش فعاد أبو معزى إىل اجلزائر واستمر يف قتاله ،وملا عاد األمري يف نفس السنة انضم
إليه مرة أخرى ابو معزى والتفت من حوهلما كافة قبائل وهران واجلزائر وسجلوا النصر
العظيم على الفرنسيني يف معركة سيدي إبراهيم بغرب جامع الغزوات األمر الذي اضطر
من أجله "بيجو" لطلب جيش قوامه عشرة اآلف جندي قسمها إىل مثانية عشر جحفالً
طارد هبا األمري وخلفاءه فوقف أبو معزى وقفة عظيمة واستمر يف القتال حىت تغلبت
عليه هذه اجلحافل ،واضطر لالستسالم فاعتقل يف حصن "هام" بشمال فرنسا يف نفس
الغرفة اليت كان انبليون الثالث معتقالً فيها قبل توليه احلكم وبعد ما وقع عليه العفو عنه
انتقل لرتكيا حيث رحب به العثمانيون وخصصوا له معاشاً.
ويف حرب القرم انضم للجيش العثماين وقاتل يف صفوفه وسقط يف القوقاز يف أسر الروم،
مث تويف يف مدينة ابطوم ،وقد ادعى من بعده ستة أفراد جزائريني أهنم هم أبو معزى وقد
جرح هذا األخري يف إحدى املعارك وأسر ،مث أحيل إىل احملكمة العسكرية فكان موقفه
رهيباً وجرى بينه وبني رئيس احملكمة احلوار اآليت:
سأله الرئيس :من أنت؟ قال :أان بو معزى.
ملاذا قاتلت فرنسا؟
لكوهنا دولة ابغية طاغية معتدية علينا.
أمل تر أن العرب انضموا إلينا؟
هؤالء العرب قسمان :األكثرية منهم أبريء خيافون على حياهتم واألقلية سفلة خونة ال
يبحثون إال عن رضا احلاكم مهما كان ،وعن توشيح صدورهم بشريط أمحر.
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ماذا تنتظر منا؟
ال يهمين ما أنتظره منكم.
وإذا أطلقنا سراحك ماذا تفعل؟
أعود للجهاد يف سبيل هللا.
وإذا قتلناك؟
سأتقدم هلل انطقاً ابلشهادتني.

وإذا سجناك؟
سأقضي أوقايت عابداً طالباً من هللا أن ينصر العدل على الظلم.
ملاذا تكرهنا؟

ألنكم ظالم طغاة.
وقد حكم عليه ابلسجن مث أطلق سراحه بعد ذلك.1
 9األمري عبد القادر ينطلق من املغرب وينجد خليفته ابن سامل يف زواوة:

مث انتقل األمري يف ملح البصر فغزا قبيلة صدامة يف وادي العبد متجاوزاً بوجو والموريسيري

اللذين مل يكوان بعيدين عنه ،مث قبيلة األحرار وغنم منها وراح ينتقل من قبيلة إىل قبيلة
ويفرض الطاعة عليها أو تعود له طوعاً اقتناعاً منها أبنه عاد من غيبته قويً ،ومل يزل
ينتقل إىل أن وصل إىل زواوة ودخل جبال جرجرة والتقى خبليفته السيد أمحد بن سامل
وعلم بتعقب العدو له فقطع أربع رحالت يف رحلة واحدة ،فسمي أبيب ليلة ألنه ال ينام
يف مكان أكثر من ليلة .غزا بين هيدورة من القبائل الذين دانوا ابلطاعة للفرنسيني وما إن
حل ببالد القبائل حىت اجتمعت له قبائل زواوة فاختار منهم  5000فارس وغزا هبم
متيجة من الشرق وراح يدمر مزارع الكولون وحيرق منشآهتم وهرب من جنا من املوت

الئذاً أبسوار اجلزائر ،قام بكل ذلك بوجو يبحث عنه يف عمالة وهران ،مث حترك عائداً
 1احلركات اإلستقاللية يف املغرب العريب عالل الفاسي ،ص.6 ، 5 :
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حنو الغرب حىت نواحي املدينة انشراً بني الناس أنه عاد للجهاد بقوة ،مث عاد جلرجرة
ومنها توجه إىل الشمال ونزل أبرض فليسة قرب دلس ،وراح يشن الغارات املتتابعة على
سهل متيجة وقد مضى عليه أكثر من سنة بعيداً عن زوجته وأهله ،فأنشد شعراً قال فيه:
بين لئن دعاك الشوق يوماً
ّ
وحنّت للّقا منا القلوب
ىن ووصال
ورمت أبن تنال م ّ
يصح بِعيِده القلب الكئيب
فإين منك أوىل ابشتياق
وانري يف الفؤاد هلا هليب
وإن أخفي اشتياقي يف فؤادي
1
فإن الشوق يكتمه األريب
ويف تلك األايم العصيبة قال قصيدة أخرى ذكر فيها أهل اجلهاد:
لنا يف كل مكرمة جمال

السماك لنا رجال
ومن فوق ّ

ركبنا للمكارم كل هول

وخضنا أحبراً وهلا زجال
ُ

لنا الفخر العميم بكل عصر
ومصر هل هبذا ما يقال؟
ورثنا ُسؤدداً للعرب يبقى
وما تبقى السماء وال اجلبال
فباجلد القدمي علت قريش
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.545 :
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ومنا فوق ذا طابت فعال
وكان لنا دوام الدهر ذكر
بذا نطق الكتاب وال يزال
ومنّا مل يزل يف كل عصر

رجال للرجال هم الرجال

هلم مهم مست فوق الثري
محاة الذين دأهبم النضال
سلوا عنا فرنسا ختربكم
فكم يل فيهم من يوم حرب

ويُصدق إن حكت منها املقال
1

به افتخر الزمان وال يزال
وهكذا َتكن األمري يف سنة من قطع مئات الكيلومرتات واالتصال بعشرات القبائل
والدخول لبالد زواوة وإعادة خليفته البطل ابن سامل إىل وضعه بعد أن ارتفعت معنويت
القبائل ،وجن جنون بوجو فهو يطلبه ابلغرب فيظهر ابلشرق مهامجاً متيجة جبيش قال
فيه املؤرخ الربيطاين شرشل :عجب الفرنسيون من شجاعة عبد القادر وسرعة اختفائه،
فكأنه يطري يف اهلواء فشهد له يف حمافل ابريس اجلنرال يوسف أبنه أشجع ما عرفت
األمم من الرجال وأبن غرابة اختفائه السريع حتري العقول.2
ويقول النقيب كلري :إن احلملة اليت قام هبا هذا األمري أاثرت إعجاب كل العسكريني
الذين ينحنون ابلرغم عنهم أمام هذه العبقرية ،إنه العدو الالمرئي والذي يوجد يف نفس
الوقت يف كل مكان ،فهو خيرتق الصحارى ويتسلل عرب منحدرات جبل عمور ،ويدخل
سهول املغرب بعد أن يوجه قبائل الغرب حنو احلدود ،مث يظهر فجأة ابلشرق بعد أن
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.546 :
 2املصدر نفسه ،ص.546 :
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يقوم ابالنتقام من القبائل املتعاونة معنا وحبركة ذاتية مير بفرسانه األلف واخلمسمائة بني
طوابريان فيقطع عشرين رحلة يف ليلة واحدة كيف ميكنك أن تواجه هذه احلركة العجيبة
بقيادة طوابري عاجزة ومنهكة يف املطاردة ،ووحدات متعبة ومبعنويت متدينة بسبب نتائج
سلبية؟! إننا نعتمد على الوقت أكثر من اعتمادان على عبقرية الذين يقودوننا.1
توجه األمري غرابً حماذيً للصحراء والعدو يطارده والقبائل تتجنبه خوفاً من بطش وانتقام
الفرنسيني وإفقارهم هلا ،وعندما نزل على أوالد السيد ابن الشيخ البكري يف بلدهتم
ابلبيّض تلقوه ابلتكرمي واالحرتام وقال له كبريهم :إان نسألك ابهلل تعاىل أال تعرضنا
للحرب والبالء مع عدو ديننا ودنياان إبقامتك عندان يف بالدان فإن الفرنسيني ال خيفى
عنادهم وظلمهم ،ولوال أهنم أشد اخللق عنواً وظلماً واعتداء ما تسلطوا علينا وقصدوا أن

ميلكوا بالدان ،وأين بالدهم؟ فهم يف بر وحنن يف بر آخر ،ومع ذلك فهم اعتدوا علينا
وقصدوا أن ميلكوا بالدان ورقابنا .فلما مسع األمري عبد القادر قول هذا الشيخ رق هلم
وأشفق عليهم وارحتل عنهم مغرابً إىل دائرته وكانت على هنر ملوية فيما وراء جبل بين
2
زانسن
 10موت األسرى وموقف األمري من ذلك:

علم األمري عبد القادر لدى وصوله بقتل األسرى الفرنسيني الذين أسروا يف موقعيت
الغزوات وعني َتوشنت وكان عددهم  ،177فأسف لذلك ووبخ خليفته الذي نفذ القتل

يف غيابه ودون مشورته وكان األمري مشهوداً له ابملعاملة الطيبة لألسرى وفق أحكام الدين
اإلسالمي وأمر إبطالق عشرة ضباط فرنسيني أسرى وأرسل معهم رسالة إىل ملك فرنسا
قال فيها :لقد شاع يف غيايب أن الفرنسيني عازمون على حترير أسراهم ابلقوة من أيدي
العرب ،مث فشا بني الناس أن سلطان مراكش عازم على إنقاذهم من يد خليفتنا رغماً
عنه ،فكان هذا من سوء سلوك نوابكم سبباً ملا وقع ابألسرى من غري إذن منا وال علم
 1املصدر نفسه ،ص.547 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.547 :
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لنا ،واآلن وقد أطلقنا سراح عشرة ضباط مع الرئيس كوريل دي كوفري وهم يعلمون مبا
اجريناه .مث سلمهم يف أكتوبر سنة 1846م ،1بدون أي مقابل مادي أو مايل ،إن
الكثري من الضباط واجلنود الذين كانوا أسرى عند األمري عبد القادر قد شهدوا وكتبوا عن
فرتة أسرهم واحتوت على حقائق اترخيية دلت على حسن املعاملة ورقيها املستمدة من
الشريعة اإلسالمية اليت أمرت بذلك.
كان يف إحدى األيم من األسرى نساء ،فأمرت والدة األمري أبن تكون إقامتهن يف خيم
جبانب خيمتها وأن حيرسهن رجال من ذوي الشهامة والعفة وأمرت ابالعتناء هبن ،وحىت
مل تنساهن من قهوة الصباح.2
 11سلطان املغرب يشن اِلرب على األمري عبد القادر:
لقد احتضن الشعب املغريب األمري عبد القادر وخاصة قبيلة بين يزانسن وأهل وجدة
والريف وغريهم وقد استشهد الكثري منهم مع األمري يف جهاده ضد الغزاة الفرنسيني
واختلط دم املغاربة مع اجلزائريني وكتبوا ملحمة جديدة يف اتريخ شعوب املغرب احلرة
واستخدمت فرنسا كل قواها من القصف واستخدام اجليوش ملنع املغاربة من دعم األمري
عبد القادر وال تحالف مع فرنسا ضد األمري وبدأت املشاكل بني األمري والسلطان عبد
الرمحن الذي أرسل لألمري أيمره مبغادرة الرتاب املغريب ويذكر له :أنه ال سبيل إىل
خالصك إال أبحد أمرين ،إما أن تسلم نفسك إلينا ،وإما أن خترج من احلدود ،فإن
أبيت أن جتري أحدامها طوعاً فنحن جنريه كرهاً ..مث أوعز إىل القبائل القريبة من الدائرة
ابلتضييق على قواته وأطرق األمري ملياً مفكراً وكتب إىل السلطان ما ملخصه :أما بعد
فإين كاتبتكم أوالً والتمست منكم كف ضرر قبائلكم اجملاورة لنا وتعديها على من تبعين
وسوء معاملتهم هلم ألهنم كلهم أوالد دين واحد ،فلم أيتين جواب على ذلك ومع ذلك
فأان صابر ومتحمل كراهة سفك دماء املسلمني مدة ستة أشهر ،طمعاً يف رجوعكم عن
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.547 :
 2األمري حياته وفكره ،ص.158 :
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البغي والطغيان إىل العدل واإلحسان ،مع قدريت عليهم يف كل آن ،فإن مل تردعهم اآلن
عن أفعاهلم وترجعهم عن قبيح تصرفاهتم ،ألتزم احملاماة عن حقوقي واحملافظة على شرف
أتباعي ولذا ابدرت إبخباركم والسالم.
وكتب األمري إىل علماء مصر يستفتيهم يف اخلالف بينه وبني السلطان وأرسل هلم رسالة
طويلة جاء فيها.. :مث أمرين برتك اجلهاد فأبيت ألنه ليس له علي والية وال أان من رعيته،
مث قطع عن اجملاهدين الكيل حىت هام جوعاً من جيد صرباً ،وأسقط من اجملاهدين ركناً،
مث أخذ يسعى يف قبضيت فحفظين هللا منه ،ولو ظفر يب لقتلين أو لفعل يب ما اشرتطه
عليه الفرنسيني ،مث أمر بعض القبائل من رعيته أن يقتلوان وأيخذوا أموالنا ،فأبوا جزاهم
هللا خرياً .فأجاب العالمة احلجة الشيخ حممد عليش مفيت املالكية ابلدير املصرية جاء
فيها :نعم حيرم على السلطان املذكور أصلح هللا أحواله ،مجيع ذلك الذي ذكرمت ،حرمته
معلومة من الدين ابلضرورة ال يشك فيها من يف قلبه ذرة من اإلميان وما كان خيطر ببالنا
أن يصدر من موالان السلطان عبد الرمحن وفقه هللا تعاىل مثل هذه األمور مع مثلكم،
فإان هلل وإان إليه راجعون ،خصوصاً وأنتم جسر بينه وبني عدوه.1

وأشتد اخلالف بني األمري والسلطان عبد الرمحن الذي أرسل له جيشاً كثيفاً بقيادة قائده
األمحر ،وكان األمري خميماً بني أرض توزين ومطالسة من قبائل الريف ،فاستعد للدفاع عن
نفسه ،وملا اقرتب األمحر وخيم على بعد مرحلة أرسل األمري له رسالة قال له فيها :إنين
ال أريد إال املساملة وإقامة املهاجرين حتت أنظار السلطان ،وال أَتىن الصدام معكم وأان
أحذرك من قتال املسلمني للمهاجرين .وعندما علم األمري أبن األمحر توجه حلربه قاد
فرسانه األشداء واعرتضه يف اتفرسيت فاستوىل بسهولة على معسكره ،واثر بعض اجلنود
املغاربة سخطاً على حرب املهاجرين فقتلوا قائدهم األمحر ،مث توجهوا حبرميه وأوالده إىل
األمري ،فأرسلهم حبرس إىل السلطان يف فاس ،وسخط الشعب املغريب على سلطانه لشنه
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.549 :

508

احلرب على مسلمني جماهدين أرضاء لنصارى معتدين ،1وجهز السلطان عبد الرمحن
جيشاً من مخسني ألف جندي وأسند قيادته البنه وويل عهده حممد وابنه الثاين أمحد
فسار حملاربة األمري ونزل اجليش السلطاين على ثالث مراحل من الدائرة يف مكان امسه
سلوان ،وقرر األمري يوم 1847 /12 /10م بدء اهلجوم وأشار على مساعديه أن
يستعملوا حيلة يباغتون هبا عدوهم وينشرون يف صفوفه الذعر قبل املعركة .فأمر إبحضار
مجلني وشد على كل منهما حزمتني من احللفاء بعد أن طالمها ابلقطران والقار والزفت
وأمر أبن يكون إيقاد النار يف احلزمتني مقرتانً ابهلجوم على العدو .ويف ليلة الرابع عشر
من الشهر املذكور سار األمري جبيشه حنو سلوان وملا قرب منه رتب جيشه للهجوم دون
أن يشعر اخلصم وأمر ب تقدم اجلملني أمام اجليش مث أضرمت النار يف احلزمتني فنفر
اجلمالن وهامجا خيام اجليش السلطاين ومحل جنود األمري محلة رجل واحد وصحا جنود
اجليش السلطاين على مشاعل تنتشر راكضة بني خيامهم فانتشر الفزع بينهم ،وعندها
انطلق رصاص جيش األمري فهرب األعداء اتركني خيامهم وأسلحتهم وتقدم املهامجون
حىت وصلوا إىل سرادق ابين السلطان فوجدوا حراسه قد أحاطوا هبم وراحوا يدافعون عن
األمريين ،واستمرت املعركة طوال اليوم وَتكن فيها األمري من هزم خصمه الظامل.2
كان سلطان املغرب قد قرر التعاون مع فرنسا وبذل اجلهد معها للقضاء على األمري عبد
القادر وراسل زعماء القبائل اليت كانت مع األمري ومن هذه الرسائل اليت أرسلها إىل زعيم
قبيلة أنكاد وقعت يف يد األمري جاء فيها :بلغنا أن األمري عبد القادر ما زال مستمراً يف
إاثرة الفنت وجلب الشر للمسلمني ونقض الصلح ،الصلح الشرعي الذي عقده مع
الفرنسيني وما يق وم به اآلن هو عمل غري شرعي ،وال يقبله الدين ،ومن يتبع هذا الرجل

 1املصدر السابق.
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.552 :
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فقد ابع دينه وابء ابلضالل وحاد عن شرع هللا وقد أعذر من أنذر ،يف الثالث من
رمضان سنة 1263ه من الوايل عبد الرمحن وختمها بتوقيعه.1
استطاع ت فرنسا أن تضغط على سلطان املغرب وجتنده لصاحل مشروعها يف اجلزائر
واستفادت من نفوذه للتأثري على القبائل املوالية لعبد القادر ويف نفس الوقت كان
املارشال بيجو يطمع إىل املزيد من أتييد القبائل له واعتمد يف سياسته مع السكان طريقة
الرتهيب والرتغيب حيرق املزارع وحقول القمح والشعري وحيمل معه اهلداي إىل جانب
وتعرض املارشال بيجو هلزائم متالحقة وبسبب ذلك أعفي من منصبه
األسلحة املدمرة ّ
وعني بدالً منه ابن امللك الدوق دومال حاكماً عاماً حيث وصل اجلزائر يوم /5 /4
1847م وثبت اجلنرال الموريسيري على وهران وعني اجلنرال بيدو حاكماً على قسنطينة

واجلنرال كفينياك حاكماً على اجلزائر.2
وبدا واضحاً يف عام  1847م أن الطوق الفوالذي بدأ يضيق حول املقاومة وأصبحت
هجمات العدو أش ّد ضراوة وقوة بعد أن متّ له تفتيت جبهة األمري الداخلية وضمن طاعة
أحرقت احملاصيل
أكثر القبائل لهُ ،
ود ّمرت الزمالة ومل يبق من أقسامها سوى الدائرة و ُ
الزراعية لتجويع اجملاهدين.3

سابعاً :اِلصار الشديد واتفاقية مشروطة

اشتد العداء بني األمري وسلطان املغرب ،وابلغ السلطان يف تضييق اخلناق على األمري،
فسار مع من بقي معه من اجملاهدين متجهاً حنو الصحراء وأمر بنقل الدائرة إىل مناطق
عجرود ،وتقدم جبنوده مبحاذاة النهر ،ووضع الكمائن للعدو بني األحراش ،وخطط هلا

 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.167 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.549 :
 3األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.135 :
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قواعد تعود إليها بعد انتهاء مهماهتا ،وسار غازيً إىل اجلهات الشرقية ،غري عابئ بيجو
والموريسيري.1
كان السلطان عبد الرمحن مستمر يف مراسلة القبائل اليت ابيعت األمري عبد القادر
ويستخدم علماء بلده يف اهتامه أبنه زائغ عن اهلدى :إن من يتبع هذا الرجل فقد ابع
دينه وابء ابلضالل والردى وحاد عن شريعة اهلدى وقد أعذر من أنذر ،يف الثالث من
رمضان سنة 1263ه من الويل عبد الرمحن بن املوىل هشام.
وهذه الرسائل وغريها فعلت فعلها يف نفوس هؤالء الزعماء ،ومن املعروف يف ذلك الزمان
واملؤكد أن قائد القبيلة أو زعيمها ،إذا اقتنع أبمر ما سار على هديه مجيع أفرادها من
دون مناقشة وعلى القارئ أن يتخيل ما حدث سنة 1847م1848 ،م وابت األمري
عبد القادر يقاتل على عدة جبهات وليس هذا فقط ،بل كان يرى أبم عينيه فرسانه
األبطال يتساقطون برصاص إخواهنم العرب املسلمني وشاهد أشهر قائد لديه الشهري
حممد بن حيىي يسقط صريعاً يف إحدى تلك املعارك املؤسفة:
أشد مضاضة
وظلم ذوي القرىب ُ

على ِ
املرء من وقع احلسام املهند

2

 1القرار اخلطري:

حيرض عليه زعيم
ابلغ السلطان عبد الرمحن يف عدائه لألمري إىل احلد الذي جعله ّ
األحالف يف الريف الشيخ بوزين وزعماء بين سناسن وأنكاد ومل يكتف بذلك بل أرسل
مر معنا ويف أواخر
ذات مرة جيشاً بقيادة األمحر وآمره ابالستيالء على مقر األمري كما ّ
سنة 1847م مل يعد األمري حيارب جنراالت فرنسا وجنودها املدربني ،بل ُشيّد بينه وبينهم
ُّ
سد من صدور املسلمني شيده السلطان عبد الرمحن وفرض على األمري واقعاً مراً مرفوضاً
من قبل املؤمنني وهو قتال اإلخوة فرضت على األمري معارك مؤسفة شغلته ومنعته عن
 1املصدر نفسه ،ص.137 :
 2األمري عبد القادر وسريته اجمليدة ،ص.142 :
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االستمرار يف مقاومة املستعمرين هذا اهلدف العظيم الذي محل األمري واجملاهدون معه
السالح من أجله سنة بعد سنة مثانية عشر عاماً ،كان فراش األمري خالهلا ظهر جواده
ويف أواخر هذه السنة مل يرى األمري أمامه جنود املستعمرين ،بل رجاالً وجنوداً مسلمني
حياصرونه من كل جانب ويتأهبون لالنقضاض عليه وعلى من تبقى معه من اجملاهدين
املؤمنني بعدالة قضيتهم وابهلل والوطن وبسرية أمريهم الصحيحة والشرعية.1
ويف ليلة ماط رة شديدة الظالم نظر هؤالء اجملاهدون إىل وجه األمري ،وحتدث معهم فقال
هلم :إن املعلومات اليت لدي أبن الطريق الوحيد للوصول إىل الصحراء هو مضيق غربوس.
قال األمري :إبمكاننا فتح هذا املضيق ولكن بعد اشتباك أخطر من الذي جرى قبله ،ألن
البدء ابهلجوم والقيام ابلقتال "قتال اإلخوة" وإسالة دماء من يقولون :ربنا هللا،
وسيدافعون عن أنفسهم حىت املوت ،هذا أوالً ،واثنياً علينا التحرك فوراً ومحل جرحاان كي
ال يقعوا بيد من ال يرحم ،لذلك ال أرى إال التسليم بقضاء هللا والرضا به ،لقد اجتهدت
نفسي عن الذب عن الدين والبالد وبذلت وسعي يف طلب راحة احلاضر والباد ،وذلك
من حني اهتز شبايب وافرت عين شباة اهلندي انيب ،وأقمت على ذلك ما ينوف على مثاين
اجلرارة الفجاج واملسالك واستحقر العدو على
عشرة سنة ،أقتحم املهالك وأمأل ابجليوش ّ
كثرته واستهل استقصاءه وأتوغل غري خائف أوديته وشعابه وأرتب له يف طريقه
الرصائد وأنصب له فيها املكائد واملصائد ،اترة أنقض عليه انقضاض اجلارح وأخرى
أنصب له فيها انصباب الطري إىل املسارح وكثرياً ما كنت أبيّته فأفنيه وأصبحه فأبرد غليلي
منه وأشفيه والزلت يف أيمي كلها أرى املنية وال الدنية وأمشر عن أقوى ساعد وبنان
وأقضي حق اجلهاد ابملهند والسنان إىل أن فقدت املعاضد واملساعد وفىن الطارق من
علي منهم املساعي ،واآلن بلغ
أموايل والتالد ودبت إىل من بين ديين األفاعي واشتملت ّ
السيل الزىب واحلزام الطيبني فسبحان من ال يكيد كائد ،وال يبيد ملكه وكل شيء ابئد.
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مث طرح األمري فكرة وقف احلرب ألنه املطلوب من األعداء شخصياً كحاكم لدولة وقائد
للجيش النظامي وليس وقف املقاومة ،ألهنا بيد الشعب وليس بيده ولن تقف إال بزوال
االحتالل والشعب الذي سيصحو يوماً عاجالً أو آجالً ،ويكتشف أكاذيب احملتلني
وغدرهم والذين استسلموا لألعداء وحاربوه بسالح احملتلني سيدركون يوماً أي مصري
قادهم إليه حتالفهم مع األعداء وملصلحة من كان حتالفهم.
أدرك األمري ما كان يدور يف خلد هؤالء األبطال من رجاله فقال مرجتالً بعض األبيات
لتخفيف مجود تلك اللحظات:
إن يسلب القوم العدا

ملكي وتسلمين اجلموع
فالقلب بني ضلوعه
مل تسلم القلب الضلوع
أجلي أتخر مل يكن
ما سرت قط إىل قتال

ذيل واخلضوع
هبواه ّ
وكان من أملي ابلرجوع

شيم األىل أان منهم
1

واألصل تتبعه الفروع
جل ما نبغيه ونسعى إليه،
مث قال :حنن ال خنشى املوت ،فالشهادة يف سبيل هللا ّ
واستشهد بقول هللا تعاىل  ":والَ َحتسنب ال ِذ ِ
ند
اللِ أَم َو ًاات بَل أَحيَاء ِع َ
ين قُتلُوا ِيف َسبِ ِيل ّ
َ ََ
َ
َرّهبِِم يُرَزقُو َن" (آل عمران ،آية  .)169 :مث استشهد جبملة ملفيت املالكية العالمة احلجة
حممد علوية يف الدير املصرية :ما من ميت يتمىن العودة إىل حياة الدنيا إال الشهيد ملا
 1األمري عبد القادر حياته وعصره ،ص.175 :
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جيده عند ربه من اخلريات مما ال خيطر على ابل بشر :مث استأنف :الشهادة يف سبيل هللا
هي مطلبنا .ولكن إذا استطعنا اخلروج مما حنن فيه اآلن ،والوصول إىل التخوم اجملاورة
ووادي عجرود حيث ترابط اجليوش الفرنسية ومهامجتها ،مث اإلنسحاب حنو مقران يف
الدائرة لكان خرياً عظيماً لنا ونصراً مؤزراً :وأجابه أحد اجملاهدون :لكن كيف لنا اخلروج
وقوات السلطان جتوب الطرق ،وحتاصر املسالك واملنعطفات حبثاً عنا ،والعيون هنا من
حولنا تراقب حركاتنا وسكناتنا ،وقد بتنا وكأننا يف معتقل كبري لألعداء؟
مل تدم هذه األحاديث بينهم أكثر من دقائق وقف الطيب املختار وسأل األمري :ماذا بعد
وقف احلرب؟ أجاب األمري :اهلجرة من البالد ،ألنين شخصياً مستحيل علي العيش ولو
للحظة واحدة حتت راية ليست راية بالدي اإلسالمية ،وليست راية دوليت .فوافق اجلميع
على قرار وقف احلرب ،1حقناً للدماء الغالية اليت ستُزهق من الطرفني املراكشي واجلزائري
بغري طائل.
 2طرق ابب االستئمان الزمين ألجل اهلجرة:

كانت الطريقة من اخلروج من هذا املكان وحتقيق مقصد اهلجرة عن طريق االستئمان

الزمين وهو طلب األمان واعطاء الفرصة للخروج من أجل اهلجرة يف سبيل هللا تعاىل،
فعندما تساءل احلاضرون يف جملس األمري عبد القادر كيف اخلروج إىل اهلجرة واخلروج من
هذا املكان الذي حناصر فيه ،أجاب ابن عالل وكان من الفقهاء :سنطرق ابب
االستئمان الزمين .قال األمري :نعم أيها األخوة سنطرق هذا الباب ،وهو ابب معروف
يف اجلهاد ابإلسالم ،واهلجرة يف ظروفنا هذه أعتقد أهنا أصبحت حق علينا وإن مل نطرق
ِ
اللِ َِجيد ِيف األَر ِ
ض
ابهبا نكون آمثني حبق أنفسنا ،قال تعاىلَ ":وَمن يُ َهاجر ِيف َسبِ ِيل ّ
ُمَرا َغ ًما َكثِ ًريا َو َس َعةً" (النساء ،آية .)100 :
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ِ
اللِ ِمن بَع ِد َما ظُلِ ُموا لَنُبَ ِّوئَن ُهم ِيف الدُّن يَا َح َسنَةً َوَألَج ُر
اج ُروا ِيف ّ
ين َه َ
وقال تعاىلَ ":والذ َ
ِ
اآلخَرِة أَكبَ ُر لَو َكانُوا يَعلَ ُمو َن" (النحل ،آية .)41 :
وذكر أقواالً كان قد كتبها لبعض خلفائه جواابً الستفساراهتم حول اهلجرة ،وقد جاء يف
القرآن ذكر اهلجرة مراراً وذم اتركها ،وهللا جعل هلا شروطاً ،وقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم « :ال تنقطع اهلجرة حىت يغلق ابب التوبة ،وال يغلق ابب التوبة حىت تطلع
الشمس من مغارهبا»  .أما ابب اهلجرة من مكة إىل املدينة فقد انقطعت ابلفتح أي
بفتح مكة مث اتبع األمري كالمه فقال :سأرسل رسالة شفهية إىل اجلنرال الموريسيري ممثل
الدولة اليت حتتل بالدان ليخربها ابمسي أبنين أريد طريقاً آمناً يقصد ترك البالد والسفر إىل
اإلسكندرية أو عكا ،فإن وافق فاخلرية فيما اختاره هللا ،وإن رفض نكون أمام هللا مل أنل
جهداً ونتحرك مبا عندان من قوة لفتح مضيق غربوس واإلجتاه حنو الصحراء يف حال
انت صاران ،والشك أهنا ستكون مغامرة ولكن ال خيار لنا ،ألننا حيث ما توجهنا سوف
جند سداً من صدور إخوة لنا يف الدين جندهم األعداء ليتخذوا منهم حاجزاً ودروعاً
هلم.1
مل يطرق األمري عبد القادر أبواب السلطان عبد الرمحن يف أي تسوية معه لألسباب
التالية:
ألن السلطان مرتبط ابتفاقية مع فرنسا بشأن األمري ومقاومته.
ألن قوات السلطان حتاربه ملوجب االتفاقية وهي إتفاقية طنجة عام 1844م اليت نصت
على موافقة السلطان على مقاومة األمري والقضاء على دولته والقبض عليه وتسليمه إىل
القوات الفرنسية.
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السلطان عبد الرمحن ال ميكنه عقد أي اجتماع مع األمري إن كان استئماانً وطلباً
للهجرة أو وقف احلرب مثالً إال بعد الرجوع إىل السلطات الفرنسية ،ألنه كان مكبالً
بتلك االتفاقية.1
 3الرحيل:

سار مبعوث األمري عبد القادر حيمل الرسالة الشفهية فصادف عدداً من الكمائن يف
طريقه أشهروا السالح يف وجهه وأرغموه على الرتجل ومن هذه الكمائن قوة من

املسلحني بقيادة بن خيوة من قبيلة الدوائر وبعد أن علم مبهمة املبعوث أرسل معه عدداً
من جنوده رافقوه حىت معسكر الموريسيري ،فبلغ املبعوث الرسالة الشفهية إىل اجلنرال
الذي كان جالساً يف خيمته وأمامه على األرض عدد من اخلرائط ،فانتصب واقفاً وضرب

كفاً بكف سروراً ،وعلت وجهة عالمات الفرح ،فأخذ على الفور ورقة بيضاء من
الطاولة ووضع عليها ختمه ووقعها إبمضائه مث سلمها إىل الفارس قائالً :فليضع األمري
طلباته وحنن على استعداد لتلبيتها ،مث أعطاه سيفه هدية لألمري دليالً على قبوهلم وقف
احلرب ،مث أرسل كتاابً إىل الدوق دومال ويل العهد ،ورسالة إىل امللك يقول له فيها إين

يف هذه اللحظات ممتط جوادي للذهاب لالجتماع ابألمري عبد القادر ،وال يوجد عندي
حلظة من الوقت ألبعث جلاللتكم نسخة من هذا الكتاب الشفهي الذي وصلين منه أو
نسخة من جوايب عليه ولكنين أستطيع القول :إنين اتفقت مع األمري على حسب طلبه

أن يذهب هو وعائلته إىل اإلسكندرية أو بالد الشام وإين قبلت جبميع طلباته ووقعت
عليها وأان ملزم بتنفيذها حرفياً أرجو أن توافقوا جاللتكم على ذلك .وقبل أن يصل
الكتاب الرمسي من امللك ركب الدوق دومال ويل العهد ابرجة إىل مرفأ جامع الغزوات،
فأرسل إىل اجلنرال خيربه مبوافقته على طلبات األمري كلها وأمره أن يعطي األمري مزيداً من
الثقة وأخذت الرسل تسعى بني األمري والدوق دومال ثالثة أيم بلياليها من دون توقف
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للتوقيع الرمسي على مجع الطلبات بشكل رمسي .وأول هذه الشروط تتعهد فيه فرنسا
بعدم التعرض للسكان واجملاهدين منهم ابلشر وإبعطائهم األمان يف أمواهلم وأنفسهم
ودينهم وعدم اعرتاض أو منع من يريد السفر معه من العسكريني واألنصار واألهل وكان
مثة شرط واحد لنفسه ،وهو األهم االستئمان الزمين ريثما يصل إىل البلد الذي حدده يف
االتفاق وهو عكا أو اإلسكندرية.1
بعد عدة أيم من املفاوضات مت التوقيع من قبل اجلميع على طلبات األمري فسار أبهله
ويل العهد واجلنرال
"من تنخريت" متجهاً إىل مرفأ الغزوات وكان ينتظره الدوق دومال ّ
المور سيري ،وعدد من قادة جيش العدو وضباطه وهذا ما مل يتوقعه األمري وفوجئ به،
مر مبقام سيدي إبراهيم املكان الذي هزم فيه القوات الفرنسية عدداً من
ويف أثناء سريه ّ
املرات وكان آخر انتصار له عليهم يف هذا املكان منذ وقت قريب ،فأمر إبيقاف املوكب
وصلى ركعتني على أرواح الشهداء وكان يرافقه أهله وبعض أعوانه وعدد من أفراد
ّ
حاشيته املقربني ،وعندما وصل موكبه إىل املرفأ املذكور استقبله الدوق واجلنرال بكل
وترجل األمري عن حصانه األدهم ،وق ّدمه هدية مث قدم له الدوق
احرتام استقباالً رمسياً ّ

أيضاً بندقيته وساعته هدية فقبلها وبعد فرتة من اإلسرتاحة سار اجلميع 2إىل املرسى وقد
اصطف الناس مييناً ومشاالً وهم يبكون وكان الفرنسيون احلاضرون يعجبون كيف كان
الناس مبن فيهم اجلنود اجلزائريون ابجليش الفرنسي يبكون ويقبلون برنوسه وهو مار إىل
البارجة وركب األمري يوم 1847 /12 /24م البارجة اليت اجتهت به إىل ميناء طولون،3
ولسان حال الشعب ينشد ابكياً:
تبكي السماء مبُزن رائح غادي
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.178 :
 2األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.156 :
 3اجلزائر يف التاريخ ،ص.557 :
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على األبطال من أبناء بالدي
إن يُغلبوا فبنوا العبّاس قد ُغلبوا
دان الوقت مل ُختلف له ِعدة

سارت سفينتهم والنوح يصحبها

أرض بغداد
وقد خلت قبل محص ُ

كل شيء مبقيات وميعاد
و ُّ

كأهنا إبل حيدو هبا حادي
انتشر خرب رحيل األمرييف أرجاء الوطن كالنار يف اهلشيم ووقع هذا احلدث املفاجئ،
كالصاعقة على رؤوس السكان ،فأخذت النساء ابلبكاء والعويل وعمد الرجال إىل
التجمعات الصامتة احلزينة والنفوس كالنار حتت الرماد ،والحظ احملتلون تلك الظواهر
ودب الرعب يف قلوهبم ،فطلب أحد الضباط من اجلنرال المور سيري منع هذه التظاهرات
ّ

وعزان أيضاً ،فلوال احلروب اليت خضناها
عزهم ّ
ابلقوة فأجابه :دعهم يبكون فلقد ذهب ّ
ضد هذا البطل ملا رأيت هذه األومسة على صدري ،وملا وصلت إىل هذه الرتبة العالية،
إيل اآلن.1
جئت إىل هذه البالد وأان ضابط صغري فانظر ّ

 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.157 :
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 4نقض فرنسا للعهد واعتقاهلا لألمري:

ويف الرابع والعشرين من كانون أول سنة 1848م رست البارجة يف مرفأ طولون يف حالة

ا نتظار لبعض الوقت حىت تصل توجيهات من الدول العثمانية ،ولكن قبل أن تصل هذه
التعليمات دخل على األمري الكولونيل دوماس و ّأدى له التحية العسكرية بكل احرتام
وتقدير ،مث أخربه أن املفاوضات مل تنته بعد ،وأن عليه االنتظار بعض الوقت ،فشعر أن
هناك نية غدر مبيتة ومل ختنه فراسته وأتكد من اخلديعة والغدر عندما احبرت هبم البارجة،
ودخل عليه دوماس وأخربه أهنم قاصدون فرنسا حسب أوامر امللك الذي يعتذر له عن
عدم الوفاء بشرط "اهلجرة" ألنه القى معارضة شديدة من مصادر عليا يف فرنسا .وقال
له أيضاً على لسان امللك :إن فرنسا مستعدة ألن َتنحكم أراض شاسعة وقصوراً تعيشون
فيها مكرمني ،ويستطيع أفراد حاشيتك امتالك مزارع يعملون فيها طيلة حياهتم إىل
جانبك .فرفض األمري قائالً :لو ملكتموين فرنسا كلها فلن أقبلها عن وطن عريب إسالمي
أعيش فيه ولو وضعتم فرنسا كلها يف برنسي هذا وفرشتموها ابلديباج لنقضته إىل األمواج
اليت تضرب جدران هذه البارجة احلربية.1
وقبل وصول البارجة احلربية إىل ميناء طولون سأله دوماس إن كان يريد زيرة ابريس فلقد
سبق أن زارها إبراهيم ابشا خديوي مصر وكان سعيداً برؤيتها ،فأجابه األمري :إن هذا
املذكور زارها سائحاً للنزهة فقط ولكنين اآلن ال أرى فرنسا إال سجناً يل وملن معي وقد

أردت أن أكون ضيفاً على ابرجتكم ،فأصبحت أسرياً لديكم .وبعد ذلك نقل مع كل
من معه إىل حصن طولون الشهري حتيط هبم حراسة شديدة مشددة.2
كان اهلدف من سجن األمري حتطيم رمزيته الكبرية يف نفوس الشعب اجلزائري فرئيس
عني اجلنرال األشد عناداً يف حرب األمري ،كتب يف مذكراته :أنه ال
احلكومة فيزو الذي ّ
 1املصدر نفسه ،ص.158 :
 2األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.188 :
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ميكن حتطيم رجل عظيم على رأس أمته طاملا أنه مل يقتل أو يؤسر ،1ويف أواخر شهر
نيسان 1848م .مت عزل األمري ذات ليلة عاصفة عن إخوته وعن عدد كبري من مرافقيه،
ونقلوا إىل ابخرة محلتهم إىل سجن ابكريت ونقلوا األمري إىل قلعة أمبواز من دون أن
يكون يف صحبته رجال خيشى منهم ألن حصن أمبواز يقع يف مدينة "بو" التابعة ملقاطعة
أورليان القريبة من احلدود اإلسبانية ،فكانت هذه السلطات ختشى من أن خيرج األمري
ابلقوة مبساعدة مرافقيه األشداء ويدخلوا احلدود اإلسبانية ،ومبرافقة حراسة مشددة نُقل
األمري إىل تلك املدينة ويف أثناء الطريق مروا مبدينة بوردو الساحلية ،فاستقبله عند
مدخلها األسقف دوبيش بكل احرتام وتقدير وكان هذا األسقف معجباً ابألمري ومن
املدافعني عنه ،وكان من الذين زاروا اخلليفة حممد بن عالل يف واليته من أجل بعض

األسرى الفرنسيني فوجد لديه من اإلكرام ما ال ينسى.
وأقام األمري يف فندق املدينة بعض الوقت لالسرتاحة ،مث اتبعوا سريهم إىل مدينة "تور"
ومنها إىل "أمبوار" وعندما وصل القطار قال له اجلنرال املرافق :أمحد ربك على وصولك
ابلسالمة إىل هذا املكان ،إذ كنت طوال الطريق يف أشد احلذر من أن يهامجك أحد
ويغتالك ألنه ال يوجد يف فرنسا كلها أحد ليس له عندك أثر ،كان حصن أمبواز ألحد
ملوك فرنسا وهو عبارة عن قلعة كبرية عالية األسوار حتيط به سهول واسعة وهنر تسري فيه
املراكب أحياانً وقد أقام األمري يف هذه القلعة هو وإخوته األعزاء لديه الذين كان يعز

عليه أن يبقوا بعيدين عنه ،وكان بعدهم حيزن والدته العظيمة اليت كانت تلح عليه
ابستمرار لكي يسعى إىل ضم إخواته إليه يف هذا احلصن الذي كان يف نظرهم سجناً
كبرياً ،وقد أرسل األمري عدة رسائل إىل اجلنرال المور سيري والدوق أورليون اللذين وقعا
وضم إخوته وضباطه إليه.2
أمامه على شروط تسليم نفسه ،طالباً الوفاء ابلشروط ّ
 1املصدر نفسه.
 2األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.160 :
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استسلم األمري عبد القادر لقدر هللا وقضائه ولكنه ندم على الوثوق ابلعهود اليت أعطيت
إليه من قبل القادة الفرنسيني وقال :لو كنت أعلم أن احلال يؤدي إىل ما إليه آل ،مل أكن
ألترك القتال حىت ينقضي منا األجل.1
وقام األمري المور سيري مبساعي كبرية وكذلك األسقف دوبيش والدوق دومال ،للضغط
على حكومتهم قائلني إن عبد القادر ليس ابلرجل الذي يهرب من قضائه فهو مؤمن ذو
مه ة وجلد وصرب ،وال يبايل ابلشدائد ،وهو ذو قوة وعزة نفس وصالبة يف دينه وصدق
اشتهر به ،وهو شديد التمسك مببادئه الوطنية وهو شخصية اندرة إذ وعد وىف وإذا تكلم
صدق.
بلم مشله مع
واستطاعوا التأثري يف السلطات العليا فسمحت ملن يريد بزيرته كما أمرت ّ
أهله وقادة جيشه السابقني.2
وعندما كتب بيجو بطلب من لويس فيليب إىل األمري ليطلب منه أن يقبل أن يعيش يف
فرنسا يف اإلقامة اليت خيتارها صحبة جمموعة مدينة تليق مبقامه يف انتظار الفرتة املناسبة
لنقله إىل املشرق كان رد األمري هو التايل :أن فرنسا ملزمة إزائي وإزاء نفسها ،إن وعدكم
لن أسقطه عنكم ،سأموت ووعدكم عندي حىت أفضحكم وحىت تعرف الشعوب وامللوك
قيمة الوعد الفرنسي وبعد سقوط ملكية جويلية فإن احلكومة املؤقتة كانت غري قادرة
على الوفاء بوعد فرنسا مثلها مثل النظام السابق هلا ،وعندما سأل حمافظ احلكومة املؤقتة
األمري عبد القادر عن الضماانت اليت ميكن أن يقدمها إىل فرنسا ليؤكد هلا أنه لن يظهر
أبداً يف اجلزائر .كان رد األمري هو التايل :ليس يل ضماانت أخرى أعطيها حول عزمي
الثابت فيما خيص املستقبل سوى تلك اليت سبق يل أن قدمتها.3
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.137 :
 2األمري عبد القادر وسريته اجمليدة ،ص.161 :
 3األمري عبد القادر وعبقريته البناء لألمة اجلزائرية ،ص.189 :
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أ شخصيات فرنسية وإجنليزية تدافع عن األمري:

وللحقيقة التارخيية أنه تدخل لصاحل األمري عبد القادر ودافع عنه العديد من الشخصيات
الفرنسية مثل اجلنرال المور سيري واألسقف األول للجزائر أنطوان دوبيش ودوق
دومال ،1والشيء األكثر إاثرة للدهشة يف هذه القضية أن كافنياك وهو أحد اجلنراالت
الذين قاتلوا األمري قد أعلن بعد تشكيل حكومة اجلمهورية الثانية :ال ميكن اعتبار عبد
القادر سجيناً فقد كان طريق اجلنوب مفتوحاً أمامه وقد فضل هو الرجوع إىل ما يسميه

هو بصدق الوعد الفرنسي.2
وقد أتثر به الرأي العام الفرنسي والدويل وعرب عنه بصفة خاصة يف بريطانيا من طرف
اللورد "لندنديري" والشاعر "شاكري" وقد اهتز هلذا املوقف اللورد الربيطاين لندندري
فكتب رسالة شديدة اللهجة إىل لويس انبليون رئيس اجلمهورية الفرنسية املنتخب وأحل
عليه إبطالق سراح األمري عبد القادر لينقذ شرف بلده وعدم نبذ عهودها ،ووصل
ابلسيد لندندري احلد إىل التهديد بكشف املراسالت اليت تثبت شروط املعاهدة بني
األمري عبد القادر وبني فرنسا اليت أمضيت يف ديسمرب من عام 1847م.3
كما أن سيادة ديبيش الذي أصبح مطران ابريس قد خاطب من على أعلى منرب نوتردام
حاكم بالده قائالً :إنكم ستقتلون هذا الرجل دون أي مراعاة لوعد فرنسا.4
مل يقبل األمري عبد القادر على الرغم من العديد من الطلبات اجلد مغرية أبن يبقى يف
فرنسا حيث وعدته احلكومات املتتالية مبعاملة ومعاش يليقان مبقامه القدمي ،وظنت فرنسا
أن بقاء األمري كرهينة سيقبل بعد اإلرهاق أن يقيم يف فرنسا وهو ما يعين يف نظر زعمائها
االنضمام إىل فرنسا.
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.139 :
 2األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.189 :
 3حوار مع األمري عبد القادر ،ص.139 :
 4األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.190 :
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كون مشكلة نفسية وأتنيب ضمري وتشويه مسعة
ومن الواضح أن األمري عبد القادر قد ّ
ابلنسبة لفرنسا وكان الكل يشعر حنو األمري ابإلعجاب ولذلك حرصوا على أن يبقى يف
فرنسا لكي حيققوا من خلف بقائه أهداف منها:
حتية وإكرام لفرنسا.
وتنكر األمري ملاضيه.1
إال أن احلياة احلرة العزيزة األبية وتعلقه بشعبه ووطنه جعله كل ذلك أن يبقى يف أعني
اجلزائريني والعامل أمجع كرجل وهب نفسه للقيم واملبادئ اإلنسانية الرفيعة ومن أمهها حريته
وحرية شعبه اليت ال مساومة عليها مع احملتلني ،ولذلك أصبح من الرموز الالمعة للجزائر
والعرب واملسلمني واألحرار من بين اإلنسان.
ب حياته يف السجن:

استطاع المور سيري واألسقف دوبيش التأثري على السلطات الفرنسية فسمحت لألمري
عبد القادر ملن يريد بزيرته ،وأخذت شخصيات كبرية من مجيع أقطار العامل تتوافد لزيرة
األمري والتعرف على شخصيته الفذة وتسلم رسائل من الشيخ شامل أحد زعماء
الداغستانية يف الواليت اإلسالمية اليت وقعت سيطرة حتت روسيا القيصرية ،ومن الذين
حتملوا مسؤولية اجلهاد مدة طويلة منذ احتالل املناطق اإلسالمية يف بالد القوقاز من سنة
1834م إىل  1859م وعمل على تثبيت الشريعة اإلسالمية يف قلوب أبناء تلك البالد

ونشر الوعي اإلسالمي والتمسك ابلقرآن والسنة وكان األمري يستقبل اجلميع ابلبشر
والرتحيب وكان يقضي الساعات الطوال مع العلماء والشخصيات العاملية وجييب عن
أسئلتهم اليت تتعلق ابلدين اإلسالمي وابلفقه واآليت القرآنية وتفسريها ،وكان صبوراً ال
يظهر الضجر ،وكان كل أسبوع يعقد ندوة علمية جيتمع فيها الرجال والنساء ،فيقرأ
 1األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.190 :
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ملخصاً عن كتاب "الصغرى" لإلمام السنوسي يف معىن الفقه وعلم الكالم ،ورسالة حممد
ابن أيب زيد الفريواين يف الفقه أيضاً على مذهب اإلمام مالك وغريها من الكتب املفيدة،
وأخذ هو وإخوته ومصطفى ابن التهامي وابن عالل يدرسون الصغار بعد أن نظموا هلم
صفوفاً وكذلك للشباب كل حسب مقدرته وكان األمري الذي زلزل بقوته أكرب دولة برية
يف العامل مدة مثانية عشر عاماً متواصلة يقف أمام اللوح اخلشيب مدرساً يف سجنه ألطفال
أهله ورعيته واثبر على َتسكه ابلصرب وظل غري مبال بنوائب الدهر قائماً بواجباته الدينية

حيث املصلني يف أثناء قيامه ابلوعظ يوم
خبشوع ،قال شرشل :إن مطران "أمبواز" كان ُّ
األحد ،فيقول هلم انظرو إىل األمري عبد القادر األسري يف منفاه كيف يقوم هو ومجاعته
بكل واجبات دينهم من صالة ليالً هناراً .أال تسمعون األذان بصوت قره حممد مخس
مرات كل يوم من أعلى الربج يف احلصن.1

وهكذا ظل األمري مخس سنوات يف سجنه فقد خالهلا عدداً من أبنائه وأهله ودفنهم يف
حديقة القلعة صابراً راضياً بقضاء هللا وقدره ،ومل يكن يف سجنه أقل عظمة مما كان يف
أيم سلطاته ومقاومته األعداء ،وقد أجاب ذات ليلة أحد أبنائه عن حاله مرجتالً هذه
األبيات:

تعودت مس الضُّر حىت ألفنه
ّ
طول البالء إىل الصرب2
وأسلمين ُ

 5إطاق سراح األمري عبد القادر:

بعد أن تغري احلكم يف فرنسا إثر الكثري من االضطراابت الداخلية وعاد لويس فيليب إىل
احلكم وأصبح إمرباطوراً ابسم انبليون ،كان أول عمل قام به هو أن أرسل كتاابً إىل األمري
 1األمري عبد القادر وسريته اجمليدة ،ص.162 :
 2األمري عبد القادر وسريته اجمليدة ،ص.162 :
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يقول له فيه ما معناه :إن سجنك يعذبين ويقض مضجعي وأشعر ابلعار لعدم تنفيذه
االتفاق ،وأخربه أبنه يريد زيرته يف أول فرصة ممكنة.
ويف السادس والعشرين من تشرين األول سنة 1852م توجه امرباطور فرنسا انبليون
الثالث إىل مدينة "تور" يرافقه املارشال سنتارنو وزير الدفاع واجلنرال روغو ،وعدد من
كبار الضباط واحلرس اإلمرباطوري واستقل هذا املوكب القطار إىل مدينة أمبواز.
بدأ انبليون الثالث جولته هذه بزيرة األمري عبد القادر وما إن وصل إىل مدخل احلصن
حىت وجد األمري يف استقباله فسار وإيه يداً بيد إىل أن وصال مكان االسرتاحة املع ّدة
مسبقاً ،مث أقبلت والدة األمري املسنة منحنية على عصا تساعدها على نقل خطواهتا حنو
اإلمرباطور الذي قال لألمري :أكرر أسفي على السنني اليت قضيتموها مرغمني يف
سجنكم هذا ،واآلن يشرفين التعرف على عدو شريف وضيف كرمي أقدر دفاعه عن وطنه
ورفضه قتال أبناء دينه ،مث ق ّدم له سيفاً منقوشاً عليه اسم انبليون الثالث واتريخ املقابلة
مرفقاً بكتاب يقول فيه:
هذا إقرار ابلوفاء بشروطكم ومساعدتكم من حكوميت على السفر ومن معك إىل تركيا
حسب رغبة السلطان غازي خليفة املسلمني.
ودعاه لزيرة مدينة ابريس بعد عشرة أيم حيث يكون قد نظم له احتفاالً كبرياً وعرضاً
عسكريً جلميع أسلحة اجليش اليت حارهبا حبد سيفه وسيوف اجملاهدين مدة مثانية عشر

عاماً .وغادر انبليون الثالث احلصن الذي شهد انتهاء أسر األمري ومرافقيه عام 1269ه
مقراً مفضالً لكثري من ملوك فرنسا وأوهلم لويس احلادي عشر
وكان ذلك القصر التارخيي ّ
وبعد قيام الثورة الفرنسية للقضاء على امللكية حتول إىل حصن وقلعة مث إىل سجن لألمري
عبد القادر.1
 6مغادرة فرنسا إىل الدولة العثمانية:
 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.164 :
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سارت قافلة املهاجرين األبطال يف هدأة الليل من حصن أمبواز يف طريقها إىل مرسيليا يف
الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 1269ه 1853/م وعند وصول القافلة إىل
مشارف مدينة ليون شوهد مئات من اجلند بلباسهم الرمسي ميثلون فرقاً من اجليش،
وأطلقت إحدى وعشرين طلقة حتية للمغادرين ،وحصل مثل ذلك االحتفال الرمسي
للقافلة يف مرسيليا أيضاً ،فأطلقت املدفعية إحدى وعشرين طلقة قبل صعودهم البارجة
احلربية اليت أحبرت هبم حنو جزيرة صقلية ،وبعد فرتة من الزمن الحت اجلزيرة عن بعد
كزمردة خضراء المعة حتت أشعة الشمس الصباحية احلانية وزرقة السماء الصافية وكان
حاكم املدينة قد نظم استقباالً حافالً الئقاً وينطوي على كل احرتام وتعظيم وبعد
اسرتاحة قصرية تقدم من األمري عارضاً القيام برحلة ملن يريد يف أرجاء اجلزيرة وكان عدد
من العرابت يف انتظارهم وجتولوا يف صقلية وشاهدوا اآلاثر اإلسالمية اليت تشهد على
اتريخ هذه اجلزيرة العربية اإلسالمية وبني أجماد هذا التاريخ الغابر وهدير األمواج كانت
تغلق نفوسهم احلزينة هذه الذكريت املوجعات ،وما أشبه أيمهم احلاضرة ابألمس
البعيد ،1وصعد األمري مع حاكم صقلية إىل جبل "أتنا" وعند مغادرته ترك رسالة شكر

عرب فيها عن مشاعره ابلعبارات التالية:
ّ
شاهدان يف كل مكان آاثر الشعوب اليت سكنت هذه اجلزيرة ،هذه املشاهد دفعتنا إىل
التفكري ابهلل وأنه يف احلقيقة سيد الكون وأنه يعطي األرض ملن يشاء إن جبل النار هو
بال شك أحد روائع العامل وعند أتمل السهول املزروعة واملأهولة من قيمة هذا اجلبل نفكر
بقول احلكيم العريب حول اجلالء عن صقلية من قبل العرب:
أن أفكر فيك ي سهول صقلية من ارتفاعات "أاتان" يؤدي إىل أيسي لو مل تكن دموعي
ماحلة لشكلت أهناراً هلذه اجلزيرة جزيرة اجملد ،علينا من سكن الفردوس لنتمكن من
وصف روائع صقلية.2

 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.190 :
 2فارس اجلزائر مصطفى طالس ،ص.295 ، 294 :
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وقبل ركوب األمري ومن معه أمواج البحر يف الباخرة قدم سيدي الطيب بن املختار
قصيدة إىل ابن عمه األمري عبد القادر نقتطف منها هذه األبيات:
هذي صقلية الحت معاملها
جتر تيهاً فضول الربط من أمم
كانت منار هدى كانت حمط ردى
كانت مشوس الفضل والكرم
هذي منازهلم تبكي مآثرهم
بكاء طرف قريح ابت مل ينم
هذي املساجد قد دكت قواعدها
هذي املآذن ابلناقوس يف سقم
هذه احملاريب قد عاد الصليب هبا
هذي منابرها قفرى من احلكم
إذا رأت مسلماً قد زارها فرحت

واستبشرت مث ابست موضع القدم
انظر ألرجائها تلق العجائب هبا
قد أعلنت بسرور غري مكتتم
حل هبا
كيف ال وحسام الدين ّ
فخر األكابر من عرب ومن عجم
عبد القادر عز اإلمارة ورونقها
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حبر السماحة كم أسدى من النّعم
اتبعت الباخرة طريقها َتخر عباب البحر ورست يف ميناء األستانة "إسطنبول" يوم
اجلمعة يف شهر كانون أول عام 1853م ،وكان أول عمل قام به األمري هو زيدة ضريح
أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه ،وأبو أيوب األنصاري كانت وفاته ببالد الروم قريباً
من سور القسطنطينية ويف حصارها يف عهد معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه وملا
مت فامحلوين ،فإذا صادفتم العدو فارموين حتت
مرض قال ملن معه من اجملاهدين :إذا ُّ
أقدامكم ،أما أين سأحدثكم حبديث مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:

«من مات ال يشرك ابهلل شيئاً دخل اجلنة» ،1ودفن أبو أيوب عند سور القسطنطينية

وقالت الروم ملن دفنه :ي معشر العرب قد كان لكم الليلة شأن .قالوا :مات رجل من

ألضرب بناقوس يف بالد العرب ،وبعد جميء الدولة
أكابر أصحاب نبينا وهللا لئن نُبش ُ
العثمانية وفتح القسطنطينية أصبحت مكانه أيب أيوب األنصاري عظيمة يف الثقافة
العثمانية ،فقد درج السالطني العثمانيون يوم يرتبعون على امللك أن يقيموا حفالً دينياً
يف مسجد أيب أيوب حيث يتقلدون سيفاً للرمز إىل السلطة اليت أفضت إليهم وكان أليب
أيوب رضي هللا عنه عند الرتك خواصهم وعوامهم رتبة ويل هللا الذي هتوى إليه القلوب
املؤمنة وينظرون إليه كونه مضيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد أكرمه وأعانه وقت
العسرة كما أنه له مكانة مرموقة بني اجملاهدين واعتربوا ضيافته لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وجهاده يف سبيل هللا أعظم مناقبه وأظهر مآثره.
وقد ترك أبو أيوب األنصاري رضي هللا عنه يف وصيته أبن يدفن يف أقصى نقطة من
أرض العدو صورة رائعة تدل على تعلقه ابجلهاد ،فيكون بني صفوفهم حىت وهو يف نعشه
على أعناقهم ،وأراد أن يتوغل يف أرض العدو حياً وميتاً وكأمنا مل يكفه ما ح ّقق يف حياته

 1سري أعالم النبالء للذهيب ( )412 / 2إسناده قوي.
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فتمىن مزيداً عليه بعد مماته ،وهذا ما ال غاية بعده يف مفهوم اجملاهد احلق ابملعىن األصح
األدق.
وقد مدحه شعراء األتراك يف أشعارهم ،وهذا شيخ اإلسالم أسعد أفندي يشري إشارة
الحمة إىل موقعه بقوله:
شهد املشاهد جاهداً وجماهداً
ومكابداً حبروبه ما كابدا
حىت أتى بصالبة ومهابة

يف آخر الغزوات هذا املشهدا
قد مات مبطوانً غريباً غازيً

فغدا شهيداً قبل أن يستشهدا1
وكان من الطبيعي أن يبدأ أول زيراته يف إسطنبول من أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه
الذي كان ملهماً بسريته لكثري من األبطال واجملاهدين عرب العصور والدهور ،وبعد زيرة
األمري عبد القادر ضريح أيب أيوب األنصاري زار جامع أي صوفيا ،وبعد اسرتاحة عدة
أيم يف سراي حكومية خصصت هلم قام بزيرة السلطان عبد اجمليد خان الذي رحب به
حبرارة ابلغة وأثىن على جهاده العظيم ضد املستعمرين ،وعرض عليه عدداً من املدن
ليختار إحداها إلقامته الدائمة فاختار مدينة بورصة ملا مسعه عن مجاهلا ومجال الطبيعة
فيها ،وعذوبة مياهها ومناخها اللطيف.
كان خليل ابشا صهر السلطان ووايل بورصة يف استقبال موكب األمري ومن معه من
املهاجرين ،وعند مدخل املدينة ومعه أعيان البلد ورجاالهتا املرموقون فقالوا مجيعاً على
مشارفها ،وسار املوكب على طريق ترايب بني أشجار السندين والبلوط وأشجار التوت،
يف اجتاه األمكنة اليت أعدت هلم ابألمر السلطاين يف بورصة أمجل تلك املناطق؛ وبعد أن
 1الدولة األموية للصاليب (.)352 / 1
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استقر هبم املقام انضم إليهم احلاج عبد القادر بوكيخية والعالمة احلاج حممد اخلرويب
القليعي ،وكان كاتباً لدى األمري وخليفة على أيلة صطيف .والعامل قدور بن رويلة وغريهم

ومجيع هؤالء كانوا أسرى أطلق سراحهم املستعمرون الفرنسيون بعد وصول األمري إىل
بورصة فوجدوا لديه املالذ واحلمى والصدر الرحب ،ومن أجلهم اشرتى األمري مزرعة
واسعة تسمى "جليك" يف ضواحي املدينة وأمر ببناء دور لسكناهم وأشرف على بنائها
اجلميل مهندسون من دار اخلالفة ،1وكان اجلميع يداومون على حسن جمالسة األمري
وكان يصلي هلم الصلوات اخلمس يف اجلامع املعروف جبامع العرب .وقد شرح هلم يف هذا
اجلامع كتب الكودي والسنوسية وصحيح البخاري واملذاهب األربعة ،وكان يكثر من
الصدقات ويكرم احملتاجني فأخذ العلماء وأصحاب احلاجة يقصدونه من كافة بالد العامل
اإلسالمي ،نذكر منهم الشيخ يوسف بدر الدين املغريب العالمة الشهري الذي يشكو من
حمنة دمهاء مل جيد هلا حالً وبينما كان يف غمرة اليأس البؤس طاف به خاطر أهلمه صرباً
وأحيا يف نفسه أمالً.
وحمنته كانت :يف غفلة من الزمن استوىل أحد األجانب املقيمني يف دمشق وكان يدعى
"ينكو" على دار اتبعة ملدرسة احلديث يف أشرفية صحناي من ضواحي املدينة ،وتطاول
إىل الزاوية الغربية من املسجد وضمها إليه ،ومل يكتف بذلك االعتداء بل عمد إىل إنشاء
معمل ومستودع للخمور فيها فثار املسلمون وعلى رأسهم العالمة الشيخ يوسف الذي
قدم شكوى إىل الوايل العثماين ،فأمهلت الشكوى على الرغم من املالحقة املضنية،
فاضطر إىل السفر إىل دار اخلالفة يف إسطنبول مستغيثاً ،لكنه مل جيد هنا أذانً صاغية
وبعد أن بذل جهوداً مضنية والكثري من املال حصل "فرمان" من الباب العايل ،ولكن يف
دمشق أمهل الوايل األمر السلطاين وشعر هذا العامل اجلليل ابإلحباط والظلم فقرر اهلجرة
إىل املدينة املنورة ،وفجأة الحت له ابرقة أمل :ملاذا ال يقوم مبقابلة األمري عبد القادر
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.192 :
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أوالً؟ وشد الرحال إىل بورصة ،وكان سعيداً ابالجتماع ابألمري فشكا له أمر تلك الدار
اليت كانت مقصد رجال الدين والعلماء وأئمة املسلمني ومنهم اإلمام النووي الذي مسيت
ابمسه وحدثه عن اتريخ هذه البقعة املقدسة اليت شرفتها قدم املرسلني صلى هللا عليهم
وسلم :فجاشت نفس األمري مبشاعر النخوة واحلمية وأرسل فوراً يطلب هذا الرومي وملا
حضر فاوضه على بيع املكان املذكور أبكمله ،ودفع له الثمن نقداً كما طلب ،وانتهت
املشكلة وجعل هذا العقار وقفاً شرعياً ابسم العالمة يوسف بدر الدين ومن بعده لذريته
حبجة شرعية بتاريخ الثاين من مجادى األوىل عام 1272ه  ،مث أمر برتميم الدار واملسجد
على نفقته وعندما فرغ من إصالحهما كتب إىل الشيخ يوسف رسالة يرجوه فيها أن أييت
ليسكن هذه الدار فسكنها وتسلم املدرسة يف أول يوم من شهر رجب 1274ه .1

اثمناً :األمري عبد القادر يف دمشق

كثرت الزالزل يف مدينة بورصة وضواحيها وشكلت أذى للسكان واملهاجرين ،مما اضطر
السلطان إىل السماح لألمري ابإلقامة يف دمشق الشام وصدرت األوامر إىل حممود ندمي
ابشا وإىل دمشق ابالستعداد الستقبال األمري وإعداد السكىن الالئقة به ،وعند وصول
األمري إىل ميناء بريوت وجد ومن معه مجوعاً من السكان اللبنانيني يف استقباهلم
والرتحيب هبم وإكرامهم ،ويف اليوم الثاين سار موكب العرابت جتره اخليول املطهية حنو
دمشق الفيحاء ،وكان استقباالً رمسياً دمشقياً أُع ّد على مشارف املدينة وسار املوكب
تتقدمه فرق من اخليالة واملشاة مبالبسهم الرمسية وأومستهم ،ودخل موكب األمري دمشق
وأخذ الناس يهتفون حبياة األمري وحبياة أصحابه األبطال واختلطت هتافاهتم احلماسية
بزغاريد النساء وكان األطفال مبالبس العيد يصفقون فرحني وكأن كل واحد منهم يستقبل

للتو من األسر ليحمل مستقبل أيمه الربيئة وأخذوا يهتفون حلامي العروبة
أابه الذي عاد ّ
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.193 :
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واإلسالم البطل الذي حارب أكرب إمرباطورية برية استعمارية .كان هلذا االستقبال الكبري
األثر العميق يف نفس األمري الذي شعر مبا يعانيه هذا الشعب وما ينتظره من مؤامرة تُدبّر

له يف ليل من جانب املستعمرين.
دخل األمري عبد القادر دمشق عام 1855م وبلغ احتفال السكان بقدومه ح ّد الروعة،
فقد خرج ال ستقباله مجيع السكان حىت النساء واألطفال إىل مشارف املدينة وقد لبسوا
مالبس األعياد.1
 1العبادة واِللقات العلمية وكتبه وفكره:
كانت مدة إقامته يف دمشق متفرغاً للصالة والذكر والتأمل والعلم والتدريس يف اجلامع
األموي أو يف دار احلديث النووي ،وكان دؤوابً على عمل اخلري والصالح مواظباً على
املطالعة والتأمل وزار بيت املقدس واجلليل ووقف عند مزاراهتا التارخيية ،وبعد فرتة سافر
إىل محص وتوقف عند ضريح الصحايب اجلليل خالد بن الوليد مث قدم محاة ومنها انتقل
إىل دير مسعان لزيرة قرب اخلليفة عمر بن عبد العزيز وكان يلقي دروساً يف القرآن والفقه
واحلديث فضالً عن علوم شىت يف اجلامع األموي واملدرسة اجلقمقية ودار احلديث

األشرفية ويف داره ،ومن الكتب والرسائل اليت اعتمدها يف غالب األحيان اإلتقان يف
علوم القرآن للسيوطي ،والعقائد النسفية يف التوحيد للعالمة جنم الدين عمر النسفي
احلنفي ،وموطأ اإلمام مالك ،وصحيح البخاري الذي كان حيفظه عن ظهر قلب
وصحيح مسلم ،والشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض ،وألفية ابن مالك،
والرسالة البن أيب زيد القريواين يف الفقه املالكي ،واهتم بكتب التصوف فضالً عن
مدارسة كتاابت عديدة ملشاهري املؤلفني يف التاريخ القدمي واحلديث ويف الفلسفة واللغة

 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص 194 :إىل .197
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والتاريخ واجلغرافيا والطب ،وجتمعت لديه مكتبة ضخمة وكانت داره ال ختلو يوم من
الزوار من كل أحناء البالد العربية واإلسالمية.1
لقد بدأ األمري كفاحه يف خدمة العلوم الفقهية وخدمة اإلنسانية ،وكان حيب العلم
وحسن حياهتم وزاد إنتاجهم العلمي
والعلماء الذين ما ان استقر به املقام حىت احتضنهم ّ
واستطاع أن يوجد مناخاً من احلرية ،وحال دون عاديت السلطة على الشعب ،وأقام
الندوات العلمية والفقهية والدراسات الدينية يف اجلامع األموي وساعد يف رفع الظلم عن
الكثري من املضطهدين ،وخصص رواتب سخية يف كل شهر للعلماء والصاحلني
واحملتاجني ،وتفرغ للعبادة والتأليف وخدمة الناس وألف كتاب "املقرض احلاد" ملا كان يف
سجنه وراجعه يف دمشق ونظم ديواانً من شعره الرقيق مساه "نزهة اخلاطر" وجمموعة من

الكتب.

واهت ّم العلماء هبذه الكتب وتقريظها ومناقشتها من قبل رجال الفكر ،وأدرجت مجيعة
العلماء يف ابريس امسه من بني أمساء العلماء والعظماء يف "ديوان األمم".
وكانت أماكن ندوات وحماضرات وحلقات األمري عبد القادر تتغري من حني إىل آخر
حسب الظروف املتاحة ،فكانت أحياانً يف مدرسة األشرفية الشهرية اآلن بدار احلديث
النووي ،أو يف املدرسة اجلقمقية ،وأحياانً يف اجلامع األموي ،لكن كان يف أكثر األحيان
يدرس وحياضر يف منزله الذي غدا يف دمشق مأوى لعباد الرمحن الذين تتجاىف جنوهبم
عن املضاجع وال يشغلهم شاغل عن هنل العلوم وذكر رب العاملني ،وأصبح هو مركز
اهتم ام العلماء واملثقفني وقبلة الفقهاء وكل من يريد معرفة فتوى ،أو رأي يف قضية
فقهية ،2ويف السنني األخرية من حياته كان إذا حل شهر رمضان املبارك يذهب إىل
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.145 :
 2األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.167 :
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مزرعته يف أشرفية صحناي من ضوضاء املدينة وزوارها وميضي أواخر الشهر معتكفاً يف
غرفة صغرية منعزالً عن الناس ال يدخل عليه سوى اخلادم الذي يقوم خبدمته ،قائماً لليل
ويرتل القرآن ويصلي ،ومل يكن طعامه سوى احلليب والتمر والزبيب.1

وانفتح األمري على ثقافات بالد الشام واملشرق املتنوعة اليت كان ينظر هلا جمموعة من
املفكرين واملصلحني ومجلة من املثقفني من خرجيي مدارس اإلرساليات املسيحية التعلمية،
ومن ريدة املتعلمني من أمثال انصيف اليازجي الذي تويف عام 1871م صاحب كتاب
جممع البحرين الذي حاكى فيه مقامات احلريري ،وبطرس البستاين الذي تويف عام
1883م الذي ارتبط امسه بدائرة املعارف اليت عمل على إخراجها وأَتها بعده أوالده،
كما أتثر حبركة الطباعة ونشر الكتب وأتسيس الصحف ودورها يف نشر الثقافة احلديثة
والوعي السياسي واالجتماعي ،وكان يف طليعة النشريت اليت أثرت احلياة الثقافية جريدة
األحوال اليت صدرت بدمشق عام 1855م وجريدة األخبار الصادرة ببريوت عام
1857م ،كما أتثر األمري يف دمشق والشام مبحيطها وعمقها الطبيعي العريب ،وتكامل
إنتاجها الفكري إبنتاج املؤرخني والكتاب خرجيي بعثات حممد علي إىل أورواب كالرتمجات
واملؤلفات العلمية والتارخيية مثل العالمة علي مبارك ،والشيخ رفاعة الطهطاوي صاحب
الكتاب املشهور ختلي ص اإلبريز يف ختليص ابريز ،وإبراهيم الدسوقي وعبد هللا أبو السعود
وصاحل جمدي وغريهم.2
أ مؤلفاته وكتبه:
بدأ األمري الكتابة والتأليف منذ ريعان شبابه فضالً عن نظم األشعار والقصائد يف
مواضيع شىت منذ سن مبكرة حىت آخر أيمه ،فقد شرح قبل أن يستلم اإلمارة حاشية يف
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.145 :
 2حوار مع األمري عبد القادر ،ص.146 :
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علم الكالم كتبها جده الذي عاش يف هناية القرن السادس عشر عبد القادر بن أمحد
املدعو بن خده ،وبعدها حبسب الظروف واملواقف كانت له آتليف وكتب:
رسالة بعنوان حسام الدين لقطع شبه املرتدين ،كتبها يف بداية عهده ابإلمارة أي عام
1833م وذلك ابلرد القاطع من القرآن والسنة النبوية على بعض أشباه الشيوخ الذين
استماهلم واستأجرهم االحتالل لريوجوا بني الناس جواز النزول حتت حكم الفرنسيني
وعدم جواز االنضمام إىل دولة األمري اجملاهدة.
كتاب وشاح الكتائب وزي اجلندي احملمدي الغالب .ألفه بعد معاهدة التافنة عام
1837م وهو كتاب يشتمل على األحكام واألزيء والقوانني اخلاصة ابجليش احملمدي
الفيت خطّه بيده اجملاهد قدور بن رويلة حتت إشراف األمري وأضاف إليه بعض

املالحظات.

جمموعة من املراسالت الفقهية بينه وبني علماء عصره وأجوبة كثرية عن أسئلة حلل
مشكلها وفتح ما استغلق منها ،وكذلك جمموعة من املراسالت بينه وبني بعض
الشخصيات املدنية والعسكرية وأجوبة كثرية عن أسئلتهم واهتماماهتم يف ميادين شىت.1
ب كتاب املقراض اِلاد:

كتاب املقراض احلاد لقطع لسان منتقص اإلسالم ابلباطل واإلحلاد ألفه األمري عبد
القادر عندما كان سجيناً يف قلعة أمبواز بفرنسا يف أواخر عام 1852م والسبب يف ذلك
أنه بلغ األمري أن بعض احلكام والضباط واألمراء األوروبيني انتقص من دين اإلسالم
واعترب أن اخلديعة والغدر من مسات اإلسالم نفسه ،فوضع األمري ذلك الكتاب من
حفظه دون مراجع مكتوبة للرد عليهم ابلدليل الكايف والوايف من القرآن والسنة الصحيحة

 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.173 :
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وبني هلم خطأ اعتقادهم ووضح يف الكتاب مسائل وأحكام مهمة وظهرت فيه روح
ّ
الدعوة وحرصه على هداية الناس.
لقد أكد العقالء يف هذا العامل أن اإلسالم محل إىل اإلنسانية حضارة عادلة ورحيمة
تكمن يف سعادة هذا املخلوق يف دار الدنيا واآلخرة ،وتقضي على الشرور يف اجملتمعات،
ويف أعماق النفس البشرية ،وقد مشل كتاب األمري عبد القادر "املقراض احلاد" على
املواضيع الرئيسة يف الفقه اإلسالمي واألخالقيات اإلسالمية والرتبية من وفاء وإخاء
وبني مكانة الفرد يف اإلسالم يف هذا الدستور اإلهلي الذي جعله هللا يشكل
ورمحة وعدل ّ
اللبنة األساسية يف كيان األمة واجملتمع ،هذا الفرد الذي جعله هللا يف املنهج اإلسالمي
ِ
ِ
ف األَر ِ
ض ُكم فَو َق بَعض
ض َوَرفَ َع بَع َ
مكلفاً ومميزاً ،قال تعاىلَ ":وُه َو الذي َج َعلَ ُكم َخالَئ َ
ِ
آات ُكم" (األنعام ،آية .)165 :
َد َر َجات لّيَ ب لَُوُكم ِيف َما َ
ِ ِ
ضا ُسخ ِري"
ض ُهم بَع ً
ض ُهم فَو َق بَعض َد َر َجات ليَ تخ َذ بَع ُ
وقال تعاىل َ ":وَرفَعنَا بَع َ
(الزخرف ،آية .)32 :
ففي اجملتمع اإلسالمي ال يوجد صراع طبقات وإمنا إخوة وتعاون وتكافل اجتماعي
ومساواة وعدل ورمحة ،فهذه الرسالة اليت وجهها األمري من سجنه عام 1852م
للقساوسة يف فرنسا واملفكرين أراد تضمينها كل هذه األسس يف الدستور اإلهلي القرآن.
وأعتقد أنه جنح على جعلهم يقرؤوهنا ويرتمجوهنا ومل حيتجوا على عنواهنا اجلرئ "املقراض
احلاد لقطع لسان منتقص دين اإلسالم ابلباطل واإلحلاد" وقبوهلم هلا وترمجتها ووضع امسه
بني علماء العامل دليل على جناحه فيما ق ّدم ،والبد لكل من قرأ هذه الرسالة "املقراض
احلاد" من مالحظة أن هدف األمري مل يكن استعراضاً ملعلوماته وإمنا اهلدف كان الدعوة
اإلسالمية اليت هي واجب على كل مسلم ،وأيضاً تعريف هؤالء املستعمرين لبالده بدولته
اليت أرساها على هدي القرآن يف اجلزائر أراد أن يقول هلم يف هذه الرسالة أن الشعب
اجلزائري ميلك حضارة رابنية عريقة ال تقارن حبضارهتم الوضعية اليت يريدون فرضها ابلقوة
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على شعبه حبجة إنقاذهم من التخلف والتوحش وقال هلم يف مقدمة رسالته :إنين ال
أصلح أن أكون تلميذاً للعلماء يف بالدي كان هذا الكتاب موجه إىل مجاعات ال تؤمن

ابإلسالم وال بسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم ،فكان ال بد من خماطبتهم أبسلوب
العقل واملنطق اإل نساين للوصول إىل غايته وهي نشر الدعوة اإلسالمية اليت نزلت إىل
الناس أمجعني ،ولقد جسد هذه الدعوة أبعماله امللحمية قبالً ويف سجنه أيضاً وكانت
عنده سلوكاً ،لقد كان كتابه يف السجن يدل على مستودعاته الفكرية واملعرفية وعن
اللُ َمثَالً َكلِ َم ًة طَيِّبَةً َك َش َجرة
ف َ
كينونته مث هدفه وكما قال هللا تعاىل  ":أََمل تَ َر َكي َ
ب ّ
ضَر َ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ب ّ
طَيِّبَة أَصلُ َها َاثبت َوفَرعُ َها ِيف الس َماء * تُؤِيت أُ ُكلَ َها ُكل حني إبذن َرّهبَا َويَض ِر ُ
اللُ
األَمثَ َ ِ ِ
ثل َكلِ َمة َخبِيثَة َك َش َجَرة َخبِيثَة اجتُثت ِمن فَو ِق
ال للناس لَ َعل ُهم يَتَ َذك ُرو َن * َوَم ُ
األَر ِ
ض َما َهلَا ِمن قَ َرار" (إبراهيم ،آية  .)26 24 :صدق هللا العظيم.
والكلمة الطيبة هي التوحيد واإلميان إبله واحد ال شريك له ،ولكي يصل إىل عقوهلم
تناول األمري يف املقدمات علوماً خمتلفة ،تكلم يف الفصل األول من رسالته " املقراض
احلاد لقطع لسان منتقص دين اإلسالم ابلباطل واإلحلاد" عن العلم واجلهل ،مث عن فضل
العلم والعلماء ،مث تكلم عن العقل ليخاطب عقوهلم ،وقيمة هذا العقل واحلدود اليت
وضعها هللا سبحانه وتعاىل هلذا العقل وتكلم عن احلواس واإلدراك ،مث يف الفصل الثاين
تكلم عن العلوم الشرعية وحاجة اإلنسان إىل الرسل واألنبياء الذين اختارهم هللا من بني
عباده إلرشاد هؤالء العباد إىل الطريق السوي وسبيل اخلري ،وتكلم عن إثبات األلوهية
والنبوة أبسلوب علمي مبسط وابألدلة الصادقة على الطريق السليم ملعرفة هللا ومعرفة
الرسول إن كان صادقاً أو مدعياً ،ويف هناية الرسالة كتب يف اتريخ األمم والوفاء عند
العرب .وبعلم االجتماع وفضل التصنيف وتدوين املعارف وعن آيت هللا يف األرض ويف
السماء وأشار أيضاً إىل حترمي السحر يف اإلسالم ،1وحتدث عن رسالة األنبياء وعن
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.157 :
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رسالة النيب صلى هللا عليه وعالماهتا وأدلتها ،وحتدث عن القرآن الكرمي فقال :إن هللا
أرسل حممداً صلى هللا عليه وسلم ،ومحله معارف العرب وعلومها وهي أربعة البالغة
والشعر ،واخلرب والكهانة ،فأنزل هللا عليه القرآن اخلارق هلذه األربعة من الفصاحة واإلجياز
والبالغة اخلارجة عن منط كالمهم ومن اإلخبار عن الكوائن واحلوادث واألسرار
واملخبآت ،فتوجد على ما كانت ويعرتف املخرب عنها بصحبة ذلك وصدقه ،وإن كان
من األعداء ومن األخبار عن القرون السالفة وأبناء األنبياء واألمم البائدة واحلوادث

املاضية ما يعجز عن تفرغ هلذا العلم عن بعضه إىل أن قال .. :ومعجزة القرآن ابقية اثبتة
إىل يوم القيامة بينة احلجة لكل أمة ،ال ختفى وجوه ذلك على من نظر فيها وأتمل
وسائر معجزات انقرضت ابنقراضهم وعدمت.
ومعجزة القرآن ال تبيد وال تنقطع وال يقدر أحد على تغيريها وتبديلها ولو بلغ الغاية يف
العداوة واملعاندة واجلهل ،1وقال :وحاصل أن لنا على نبوة حممد عليه السالم داللة أنه
عليه الصالة والسالم صادق وأمني وأظهر املعجزة وهو خامت األنبياء.2
وقال :ونزلت الرساالت السماوية كما يشيد بنا الدار ابلتدريج ،فأصول النبوة كانت آبدم
وأصل الرسالة بنوح ومل يزل ينمو حىت وصل إىل سيدان موسى عليه السالم مث إىل عيسى
إىل أن كمل بناء الدار ابجلمع بني العلم والعمل مبحمد صلى هللا عليه وسلم ،وهذا كان
سر ختم النبيني والزيدة على الكمال نقصان ،وأكمل شكل اآللة الباطشة كف عليه
مخس أصابع ،فكم اذا األصابع األربع انقص فذو األصابع الستة انقص ،ألن السادسة
زيدة عن الكفاية ،فهي نقصان يف احلقيقة وإن كانت زيدة يف الصورة ،ودعوة حممد
صلى هللا عليه وسلم إىل التوحيد والتنزيه وصلت إىل أكثر بالد املعمورة يف مشارق
األرض ومغارهبا ،وذلك ما مل ميلكه أحد من األمم السابقة.3
 1املصدر نفسه ،ص114 :
 2املصدر نفسه ،ص.116 :
 3املصدر نفسه ،ص.117 :
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كان األمري عبد القادر ملتزماً يف أفكاره واعتقاده ابلكتاب والسنة وكان كثرياً ما يردد:
عليك بشرع هللا فالزم حدوده
فحيثما سار سر وإن وقف قف
ففكر األمري ومعتقده واضح املعامل ،صادق وصريح ،انبع من جذور ثقافته وتربيته وتعليمه
وإميانه والتصوف الذي وصفوه به كان أعماالً وصالحاً وتقى وَتسكاً ابلقرآن والسنة
وزهداً يف احلطام الزائل ،وكان متمسكاً ابلعبادات وأوامر الشرع إىل أن حان أجله وهذه
حقيقة دراسة وافية وعميقة ومتجردة يف حياة األمري وتراثه.
ج كتاب ذكرى العاقل وتنبيه الغافل:

هذا الكتاب من كتب األمري عبد القادر قسمه إىل مقدمة وثالثة أبواب وخاَتة وأدرج
حتت كل عنوان جمموعة من العناوين اليت ختدم الفكرة الرئيسة للموضوع يف هذه املقدمة
قدمت ملضمون الرسالة ليضع القارئ أمام املوضوع فيكون على بينة منه قبل اإلقدام
عليه ،فقد أكد على أن مقياس التفاضل بني الناس يكمن أساساً يف العقل والعلم ،ومها
الوسيلتان الوحيداتن إلدراك احلق ،ولذلك وجب على العقل يف ان ينظر يف القول إىل
قائله ،فإن كان القول حقاً قبله سواء كان قائله معروفاً ابحلق أو الباطل ألن احلكمة
ضالة العاقل وأن معرفة الرجال تكون ابحلق وال يعرف احلق ابلرجال والبد من نبذ التقليد
وإطالق حرية الفكر والعقل للتطور والتأمل لالعتبار ملعرفة احلق ابلدليل ،ويف ذلك يتمايز
الناس مراتب ،فمنهم عامل مسعد لنفسه ومسعد لغريه ،وهو الذي قلد آابءه وأجداده يف
ما يعتقدون ويستحسنون وترك النظر بعقله ودعا الناس لتقليده واألعمى ال يصلح أن

يقود العميان ورغم ذلك فإن هدأ العقل ال ميكنه أبداً إدراك األشياء على حقيقتها إذا
حجب هللا سبحانه وتعاىل عنه أنوار اهلداية والتوفيق فيغدو كالعني الباصرة ال ميكنها
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إدراك األشياء إال عند طلوع النريان كالشمس وحنوها ،فكذلك العقل ال يقدر على
إدراك احلقائق دون خطأ إال إذا طلعت عليه أنوار التوفيق واهلداية من هللا تعاىل والعلم
علمان علم حممود وآخر مذموم ،فأما احملمود فهو العلم الذي ترتبط به مصاحل الدين
والدنيا كالطب واحلساب ،وكل علم ال يستغىن عنه يف قوم أمر الدين والدنيا كأصول
الصنائع والفالحةواحلياكة والسياسة واحلجامة ،أما العلم املذموم فيؤدي حتماً إىل ضرر
إما بصحابه أو بغريه كتعليم السحر والطلمسات فالعلم هو يف حقيقة األمر الغاية من
خلق اإلنسان نفسه فالعبادة الصحيحة ال تتأتى عن جهل ولذلك فإن شرف اإلنسان
وخاصيته اليت يتميز هبا عن مجيع املوجودات هي العلم وهبا كماله ،والعلماء هم ورثة
األنبياء وقد حذرت من أشباه العلماء الذين يتعاطون العلم وهم ليسوا من أهل فيكون
شرهم وبالؤهم أكرب من نفعهم ألهنم يبتغون وراء ذلك عرضاً دنيويً زائالً ولو على
حساب الدين واألخالق ،كالوعاظ الذين يصعدون املنرب إذا مل يكن وراء كالمهم علم
انفع وليس مرادهم إال اكتساب الدينار والدراهم لكن العقل وإن بلغ من الشرف
واالطالع على حقائق األشياء ما بلغ فثم علوم ال يصل إليها وال يهتدي إىل االطالع
إليها إال بتصديق األنبياء واتباعهم واالنقياد إليهم ،مبعىن أن علوم األنبياء زائدة على علوم
العقل ،فوراء العقل طور آخر وأمور أخرى العقل معزول عنها وال يصل إليها بنفسه بل
بغريه ولذلك وجب اإلميان والتصديق مبا جاء به هؤالء الرسل من أحكام وشرائع وعلوم
قد ال تدركها العقول واحلواس عن طريق العلم العقلي ،فالعلوم اليت حتل يف العقل قسمان،
عقلية وشرعية ،أما العقلية فنعين هبا ما حتكم به غريزة العقل من غري تقليد ومساع ،وأما
العلوم الشرعية فهي املأخوذة عن األنبياء وذلك حيصل ابلتعلم لكتب هللا املنزلة مثل
التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان وفهم معانيها بعد السماع ،وهبا يكمل العقل ويسلم من
األمراض.1
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.179 :
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وهذا ال يعين أن العلم العقلي خيالف أو يناقض العلم الشرعي ،بل العكس ألن مجيع
أقوال األنبياء ال ختالف العقول ،ولكن فيها ما ال يهتدى العقل إليه أوالً ،فإذا هدي إليه

عرفه وأذعن له فكان لزاماً التدين واإلميان واإلقرار بنبوة هؤالء الرسل قوالً وعمالً وأما
املكذب لألشياء بعقله عما جاء به الرسل واألنبياء من األعمال والعبادات فيؤدي إىل
الغرور اهلادي صاحبه إىل االستكبار والتعصب ومها سبيل الكفر والعناد ومجلة القول أن
الدين عند هللا اإلسالم ،فالدين واحد ابتفاق األنبياء وإمنا اختلفوا يف بعض القوانني
اجلزئية ،إذن فال بد من التسامح واألخوة والتواضع ونبذ الكراهية بني مجيع املنتسبني
لألدين ،والبد لإلنسان من االبتكار واالجتهاد وعدم االقتصار ملا خلّفه السابقون من
التصانيف والتآليف والنظر إليه على أنه الكمال واملثال والنموذج ألن نتائج األفكار ال
تقف عند حد ،كما أن تصرفات العقول ال حد هلا ،وال يستبعد أن يدخر هللا لبعض
املتأخرين ما مل يعطه لكثري من املتقدمني ،فالعلم يف حبر جلي مرتامي األطراف ال تدركه
األبصار وال حتوطه العقول ،يغرف منه املتقدم واملتأخر وال ينفذ ولذلك فاخلطأ أن يقف
املرء عند حدود ما خلفه السلف واالدعاء أبنه منتهى الغاية والكمال .فقول القائل ما
ترك األول لآلخر شيئاً ،خطأ القول الصحيح كم ترك األول لآلخر شيئاً .أما ابلنسبة
للتصنيف والتأليف والكتابة فنجاح األمر يكمن يف إَتام الغرض الذي وضع الكتاب من
أجله من غري زيدة وال نقص وعدم استخدام اللفظ الغريب ال يف الرموز وال يف األلغاز
وينبغي أن يكون التصنيف مسوقاً على حساب إدراك أهل الزمن وعلى قدر ما تصل إليه
عقوهلم فالعلم ت راث إنساين حق للجميع كل فيه شركاء ،فاملآثر العلمية والعقلية مثر جهد
إنساين عام جيل ميضي وآخر أييت ليضع لبنة يف بناء هذا الصرح املعريف الواسع لتكتمل
حلقته ودرته هبذه األمة.1

 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.180 :
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د كتاب «املواقف» بطان نسبته لألمري:

ينسب لألمري عبد القادر بعد وفاته بثمانية وعشرين عاماً حيث طبع يف مصر على نفقة

السيدة نبيهة خامن زوجة حممود ابشا األرانؤوطي من دون أي دليل على أن لألمري صلة
به ،سوى األلف والالم اليت وضعت على عنوانه "األمري عبد القادر" فالكتابة كانت بقلم
فراج خبيت السيد ،والتاريخ كان 1328ه واألمري كانت وفاته 1300ه ومل يذكر السيد
فراج أنه مثالً نقل ما خطته يداه عن خمطوط لألمري ،أو أنه كان حيضر ندواته الفقهية

ونقل عنه هذا املوقف أو ذلك أو أنه استند إىل أوراق وصلته من ورثة مثالً ال شيء من
هذا البتة واألدلة كثرية منها:
الدليل التارخيي وهو الزمن املمتد بني وفاة األمري عام 1300ه وطباعة الكتاب
 1328ه وكتاب خطري من هذا النوع البد ملؤلفه من طباعته يف حياته والتأكد من عدم
حتريفه بزيدة أو نقصان أو تشويه.
الدليل املنطقي العقالين العلمي ،وهنا البد لنا من الرجوع إىل علم القياس ،فأمامنا
كتاب "املقراض احلاد" الذي كتبه األمري يف أمبواز وقدمه إىل القساوسة ،فهذا الكتاب
أو الرسالة معروف اتريخ كتابتها ومكاهنا ومناسبتها ،وعلى ذلك شهود من أهله وخاصته
وبدأها بقوله :حينما طلب مين شرح معتقدايت اإلسالمية أجبت أبنين ال أصلح تلميذاً
لعلماء املسلمني ،ولكن سأبذل جهدي وهذا يعين أن األمري هو صاحب الرسالة
ومؤلفها ،أما يف كتاب املواقف فأول صفحة تبدأ قال سيدان ومالذان ..اخل أي يقال
عنه ،وهذه مالحظة تستحق وقفة وتفكري وسؤال أيضاً ملن قال؟ ومىت؟ وأين؟ وهل هذه
األفكار اليت كونت كتاب من ألف صفحة هل مجعت من أوراق ختص األمري أم اختزلت
أثناء ندواته الفقهية ،وخضعت بعد سنوات من وفاته للتنقيح والتحرير بواسطة خطاطني
مأجورين ومن فعل ذلك؟.
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التساؤالت كثرية والشكوك كبرية واجلواب العقالين والعلمي يقول أن كل ما يناقض فكر
األمري يف كتابه "املقراض احلاد" جاء يف املواقف ،فهو تشويش مدسوس ،مثال على ذلك
ما جاء يف األسطر األوىل من املوقف  180ألنه يناقض ما كتبه األمري يف الباب األول
من "املقراض احلاد" بعنوان الطريق إىل معرفة هللا مث خلق اإلنسان تناقض صارخ ومثال
آخر ما جاء يف صفحة  464من كتاب املواقف يف تفسري أين املفر يف سورة القيامة،
يذكر يف املواقف أن العارف يقول أين املفر ،وهذا خطأ يستحيل أن يرتكبه عامل كاألمري
عبد القادر حىت وال إنسان عادي فاآلية واضحة وضوح الشمس وتعين الكافر بيوم
القيامة وليس العارف قطعاً ،فاإلنسان العارف ال يقول يومها أين املفر ،وإمنا الكافر هبا
واحلديث جاء يف السطر األخري يف الصفحة وهو املهم "زدين فيك حرية" عن الرسول
صلى هللا عليه وسلم ،رمبا هو من األحاديث املوضوعة وهللا أعلم ولكن األمري العامل
واملتخصص بصحيح البخاري وقد ختمه وهو حياصر عني ماضي عام 1837م كان
يدرسه يف سجن أمبواز وأعطى فيه إجازات لعدد من أعياهنا.
الدليل الفكري املعروف عن البخاري شدة حرصه على سالمة احلديث وسنده وصحته،
فكيف خيطئ األمري وهو من كان يدرس صحيح البخاري إىل أن أقعده املرض وانتقل إىل
دار اآلخرة ،وكان يعلم بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم« :من كذب علي متعمداً
فليتبوأ مقعده من النار»  .فهل يوجد فقيه عامل ال يعلم معىن هذا التحذير؟ ومعروف
هذا البيت التايل عن األمري:
عليك بشرع هللا فالزم حدوده
فحيثما سار سر وإن وقف قف
وليس كل ما جاء يف املواقف هو خارج عن فكر األمري وعلى األرجح وهللا أعلم ،أن
جمموعة من أوراق هذا اجملاهد العامل كان قد كتبها للرد عليها يف ندوته الفقهية أو
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لالستئ ناس هبا أثناء ذلك أو رمبا كتبها غريه ووجد فيها مغالطات وأراد الرد عليها ،كل
هذه األوراق مجعت بطريقة ما ووصلت إىل حممود ابشا وكان حيمل معتقدات خاصة
يريد نشرها ،ووجد بشخصية األمري ضالته وكذلك تلك األوراق مرتعاً خصباً لذلك جاء
يف كتاب "املواقف" هبذا الشكل املشوش املتناقض الذي اختلط فيه األبيض من األسود.
الدليل التوثيقي العلمي الذي قدمه خرباء اخلطوط كاألستاذ هشام الغراوي اخلبري الدويل
املعتمد يف القصر العديل بدمشق ،مث اللواء عبد املنعم يسني املعتمد يف دوائر األمن العام
بدمشق ،وأمحد األنباري املعتمد من اجلامعة السورية ،ومجيعهم أثبتوا أن مجيع الرسائل اليت
قدمت يف كتب كثرية العدد على أهنا خبط األمري ،منها إىل اجلمعية املاسونية ،ومنها إىل
مسؤولني فرنسيني مزورة ،وليست خبط األمري وال أبسلوبه املعروف.1
الدليل العائلي ،وهو القرب من النبع فأول عمل يقوم به احملقق الناجح هو االتصال
أبقرب الناس من اهلدف والشخصية اليت هي جمال عمله إن كانت زوجة أو أبناء أو
أحفاد أو جريان مثالً أو أصدقاء وأيخذ حبذر من األعداء ،لكنه يضعهم يف دائرة الشك
واألحقاد واألغراض السياسية أو الذاتية ،فرجل خمابرات معادي لألمري عبد القادر
ولشعب اجلزائر هل ميكن أن أيخذ منه احملقق معلومة صحيحة؟ أما اإلنسان املؤمن الذي
خياف هللا وحيذر الوقوع يف آاثم شهادة الزور اليت هي من الكبائر يف الشرع اإلسالمي،
حىت ولو كان ذو قرىب ،فمثل هذا اإلنسان ممكن الوثوق مبعلوماته ،ألهنا صادرة عنه
كأمانة وشهادة حق وعلم بقوله تعاىل  ":ومن أَظلَم ِممن َكتَم َشهادةً ِع َ ِ
اللِ َوَما
َ ََ
ندهُ م َن ّ
ََ
ُ
اللُ بِغَافِل َعما تَع َملُو َن".2
ّ

 1ردود وتعليقات على كتاب حياة األمري بقلم األمرية بديعة احلسين ،ص.220 :
 2املصدر نفسه ،ص.221 :
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ه هل كتب األمري مذكرات يف السجن عام 1851م؟

وهذه قصة غريبة ملفقة ال أصل هلا وأشد غرابة من صدقها ،ففي عام 1970م قدم

الكاردينال هنري تيسيه أسقف اجلزائر ،وجاك شوفالييه الرجل السياسي الذي عاش
ودفن يف اجلزائر قدم خمطوطاً للمكتبة الوطنية يف اجلزائر ،زاعماً أن مالك قصر أمبواز
اجلديد وجد هذا املخطوط بني أخشاب قدمية يف قبو القصر .فاخللطة العجيبة من
املعلومات الصحيحة منها والكاذبة يف هذا املخطوط واألسلوب العشوائي والركيك
والكلمات العامية والسوقية يف بعض النصوص ال يستحق عناء التمحيص يف ما كتب،
وبراءة األمري مما نسب إليه ظلماً وهبتاانً وزوراً.1
إن بعض األوروبيني مل ينسوا يف يوم من األيم عداءهم لإلسالم والعرب ،لذلك عمد
كتاهبم إىل حماربة أعدائهم بشىت الطرق ومنها التشويه والتزييف عن طريق الفكر ،ومنها
تزوير واثئق وتقليد خطوط إىل نسج مذكرات وبرعوا هبذا الفن وجعلوا ألنفسهم أعواانً،
حىت من أبناء أمتنا.2
و كتاب حياة عبد القادر ردود على أابطيله:
للمؤلف شارلز هنري تشرشل صدر الكتاب عام 1867م يف لندن وكانت تشرشل
كولونيل عمل على تشويه صورة األمري بطريقة الغزو الثقايف ومل ينقل أبمانه الكثري مما قاله
األمري له وحاول تشويه الدولة العثمانية ،والشعب اجلزائري ونضاله وكفاحه ووضع السم
يف سرية األمري عبد القادر وتعمد أن يشوه اترخيه النضايل وكفاحه البطويل ورمزيته الفذة
وعمل على إقامة مذحبة معنوية لتاريخ العرب واملسلمني الوطين والديين واللغوي واألديب،
وتعمد إزالة هيبة األبطال الوطنيني والتشكيك يف سلوكهم وأقواهلم والسالح الثقايف أكثر
فتكاً من املدفعية والصواريخ وحاول أن جيعل من الثائر اجملاهد األمري عبد القادر مواطن
فرنسي معارض ومتمرد على قوانني دولته ونظامها مث ألقى سالحه واستسلم بعد اهلزمية،
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مث استغفر وندم واتب ،ووقف أمام الدوق دومال وقفة ذليلة يعتذر ويقدم الدليل على
َتسكه بعزة ومسعة الوطن الكبري فرنسا ،وكان اهلدف من كل هذه األفكار املاكرة
واخلداعة بعد أن تتقبلها وتؤمن هبا األجيال العربية واإلسالمية واجلزائرية ،هو شل
الذهنيات وكسر سالح اجلهاد والقضاء على كل حماولة للمقاومة فيها بعد أن َتوت روح
الثقافة الوطنية األصيلة والسليمة وقد حاول الكولونيل تشرشل أن يرسخ يف أذهان قراء
كتابه وقومه هذه املغالطات ويضع السم يف الدسم ،لتصبح خياالته اليت ألفها من غري
دليل هي املرجع واحلقيقة التارخيية لدى الكثري من الذين كتبوا عن األمري بعد ذلك.1
استطاع أن يلتقي ابألمري عبد القادر ونزل ضيفاً عنده يف دمشق وكان جيلس مع األمري
كل يوم ساعة من الزمن يسأله ويكتب ويستفسر وميده األمري ابلواثئق واملستندات
واال تفاقيات األصلية ،وملا نشر كتاب حياة األمري جمد بطولة األمري وشخصيته ومواقفه
اإلنسانية مع األسرى خالل احلرب وعلى إميان األمري ابلتقدم واحلضارة الغربية وقدم أتباع
األمري كقبليني ومتخلفني وكتب عن ظروف االعتقال والسجن الذي تعرض له األمري ،ومل
يتوان يف وصف احلكام والوالة العثمانيني يف أسوأ صورهم لتأليب حكومته والعرب
عليهم.2
وحاول صاحب كتاب حياة عبد القادر الكولونيل شارلز هنري تشرشل تشويه الشعب
اجلزائري من خالل حديثه عن فئة صغرية من اجلهالء ال ختلو منهم أمة من األمم حىت
بالده نفسها ،يريد تشرشل من هذا الشعب إن قام أبي فعل جيد فهو يعود إىل روح
احلضارة األوروبية ،وإن استيقظ من غفوته فيعود إىل نور احلضارة الغربية يريد من األمري
عبد القادر سلخ جلدته إبرادته واستبدال جلده آبخر أورويب خالص من أي شائبة عربية
إسالمية ويريد منه أيضاً السقوط مطأطئ الرأس يف هناية املطاف أمام عظمة حلفاء بالده
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الفرنسيني وأداء الدور الذي رمسه له من خالل هذه الرسائل املزعومة ،واحلوار الذي وضع
فيه بني كل مجلة دسيسة رماها هنا وفرية دسها هناك وبكل بساطة أراد أن يقول:
استسلمت ورميت بنفسي بني أيديكم وليس أصحايب من رضي بذلك ،وإهنم يؤاخذوين
ولقد جعلتم مين رجالً خداعاً ..اخل
ومن الصفحة  244إىل الصفحة  246حشد تشرشل ما بوسعه من اخلياالت يف أحالم
اليقظة ختيل أن القوات الفرنسية كانت على بعد النظر من موقع األمري وأن هذا اجملاهد
األمري كان لديه ثالث خيارات آخرها اإلستسالم ،جعل تشرشل احلقائق التارخيية تتناثر
مع اهلواء بعد أن عبث فيها وحوهلا إىل ركام ،وهذه الصفحات من كتابه أصبحت نكبة
ومأساة حقيقية ألهنا حتولت إىل مصدر واثئقي مع األيم ،نراها تدرس يف املناهج
املدرسية يف البالد العربية واجلزائر بصورة خاصة.
مما تقدم نستطيع أن ندرك أن الضابط الربيطاين التجأ إىل خياله لراحة أعصابه وهدوء
نفسه أوالً ،واثنياً ألهداف بعيدة املدى ،فبدل اتفاقية االستئمان الزمين واهلجرة إىل
إستسالم أي اخلضوع بذل ختيل هذا اجملاهد رجالً بال عقيدة أو بال كرامة وتغافل وأدار

وجهه عن الكلمة اليت قاهلا األمري يف تلك اللحظة ومجلة "املنية وال الدنية".
أدار وجهه عنها كي ال يراها وأراد من عبد القادر القول بنفسه من خالل رسائل متعددة
ختيلها ،فهو ال يريد من هذه االتفاقية إال ما دار يف خميلته فأراد من عبد القادر لوم نفسه
ألنه أخذ هذه التأشرية ويسب نفسه بكلمات انبية ككلمة "خداع" و"استسالم" كما
يريد أيضاً من خالل هذه الرسائل أن جيعل منه منافقاً مهزوز الشخصية ال ميلك أي نوع
من مشاعر الكرامة ،ختيل موقفه استسالماً يريح أعصابه ويقدم نشوة النصر حللفاء
بالده.1
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ويف الصفحات  256وقبلها من الفصل الواحد والعشرين ،جعل هذا البطل جييب
الضابط الفرنسي الذي أخذ يواسيه عن جواب حكومته كما يقول ابحلرف الواحد :هذا
اجلواب جعل عبد القادر يسقط إىل احلضيض من اليأس :أراد عبد القادر جواب
الضابط الفرنسي ،تلك اإلجاابت كما أسلفت وجيرد نفسه ،وليس نفسه فقط من
اإلميان ،ويصف نفسه ابجلهل وإمنا يصف حالة النساء وأصحابه ابلنحيب واليأس.
أراد أن ينسى هو أيضاً أنه كتب يف مقدمته أن عبد القادر يسمى ابحلافظ حلفظه القرآن
يف سن مبكرة ،وأنه كان عاملاً يدرس يف معهد القيطنة يف شبابه ولقد ذكر أيضاً يف كتابه
"حياة عبد القادر" نصف احلقيقة ومع ذلك هبرته وجتاهل ذكر الذين معه وأخوته الذين
نشأوا يف مزرعة القيطنة اليت ميلكها أجدادهم وهنلوا من العلوم يف معهدها الذي كان من
روافد مدارس وهران ومعاهدها وأن استاذهم األول كان والدهم حميي الدين مث اإلمام
حممد بن سعد ،وعبد هللا سقط والشيخ اجملاوي وغريهم من علماء مدارس وهران
وأساتذهتا ،هذه املعاهد اليت كان هلا امتداد جبامعة القرويني بفاس ومبسجدها الذي كان
منبع احلياة الثقافية والروحية يف املغرب والذي كان يفيض ابحليوية والنشاط يف ذلك
الزمان ومازال ،كما يؤكد العلماء واملؤرخون أن جامعة القرويني هي من أقدم جامعات
العامل فقد أسست عام 739م وكذلك األزهر يف القاهرة والزيتونة يف تونس عام 963م
فاملساجد كانت تعترب الصروح العلمية وليس فقط أماكن الصالة وأدخل فيها نظام
اجلامعات قبل جامعات أورواب كالسربون وكمربدج وأكسفورد ،فإىل جانب إقامة الصالة
كانت تناقش يف أروقتها مجيع العلوم والسياسة والفقه واالقتصاد يف اإلسالم وأمور
احلكم ،وخرجت هذه املساجد علماء شاركوا يف صنع األحداث وأساتذة كبار ،وكانت
هذه الصروح العلمية والروحية على عالقات مع بعضها ،فهؤالء اجملاهدون الذين وقفوا يف
وجه االحتالل سبعة عشر عاماً وقفة الند للند كانوا خرجيي هذه الصروح العلمية وكان
منهم أدابء وشعراء وعلماء يف اللغة والفقه والقانون واالقتصاد ،يذكر املؤلف أن هؤالء مل
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يوقعوا على وثيقة القسم "املزعومة" ألهنم ال يعرفون الكتابة وأ ّن اجملاهد وحده من وقع
على القسم الذي ختيله قسم جيمع األنبياء وذكر أمساءهم مجيعاً ،ولكنه نسي أن هذا
اجملاهد عامل ابلدين اإلسالمي الذي ال جيوز فيه للمسلم القسم بغري هللا عز وجل مث جعل
عبد القادر يصف الفرنسيني ابلكرماء وغري ذلك من كلمات النفاق واالستعطاف
واخلضوع وإذالل النفس ،وهو القائل يف األبيات الذي نظمها والقصائد اليت دونت يف
ديوانه الشهري اقتطفت منها هذه األبيات:
وابذل يوم الروع نفساً كرمية

على أهنا يف السلم أغلى من الغايل
إذا ما اشتكت خيلي اجلراح حتمماً
فما مهيت إال مقارعة العدا

أقول هلا صرباً كصربي وإمجايل

وهزمي طغاة شداداً أببطايل
فالذي يصف نفسه ابلنفس الكرمية ،وأهنا يف السلم أغلى من كل غال ومثني هل خيفضها
إىل هذه الدرجة من اهلوان والنفاق؟
والشك أنه كان يعلم أن اي عدو ابلدرجة اليت يكره فيها عدوه ابلدرجة نفسها حيرتم فيه
الشجاعة واحلفاظ على الكرامة والبعد عن النفاق.
ومن املعروف أن األمري مل يكن يعيش يف أقبية التعذيب الرطبة ،وإمنا يف قصر من قصور
امللوك ،قصر أمبواز ،واألمري كان قائداً لشعب عظيم وقاد مالحم بطولية يف الدفاع عن
الدين والوطن ،حاول تشرشل أن جيعل من األمري صورة املهزوم املستسلم اخلاضع لعدوه
الطالب لعطفه وإحسانه ونسي السيد تشرشل اترخيه قبل اإلمارة وبعد اإلمارة وحني غدر
به ومل ينقل لقارئه احلقيقة من ثبات وصمود وجهاد فاألمري عبد القادر هو القائل:
لنا يف كل مكرمة جمال
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ومن فوق السماك لنا رجال
ركبنا للمكارم كل هول
وخضنا أحبراً وهلا زجال

فال جزع وال هلع مشني

ومنا الغدر أو كذب ُحمال

ورثنا سؤدداً للعرب يبقى

وما تبقى السماء وال اجلبال

ومنا مل يزل يف كل عصر
رجال للرجال هم الرجال
هلم مهم مست فوق الثري
دأهبم النضال
محاة الدين ّ

سلوا ختربكم عنا فرنسا

ويصدق إن حكت منها املقال
فكم يل فيهم من يوم حرب
به افتخر الزمان وال يزال

1

وهو القائل يف وصف رجاله يف إحدى قصائده:
الصادقون الصابرون لدى الوغى
احلاملون لكل ما مل ُحيمل
إن غريهم انل اللذائذ مسرفاً
هم يبتغون قراع كتب اجلحفل
ما منهم إال شجاع قارع
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أو ابرع يف كل فعل جممل
كم انفسوا كم سارعوا كم سابقوا
من سابق لفضائل وتفضل
كم حاربوا كم ضاربوا كم غالبوا
أقوى العداة بكثرة وَتول
كم صابروا كم كابروا كم غادروا
أعىت أعاديهم كعصف مؤكل
كم قاتلوا كم طاولوا كم ما حلوا
من جيش كغُر ابفقام اجلحفل

هذا الرجل الذي ميلك هذا التاريخ احلافل ابلتمسك ابلقيم الشرعية واألعمال البطولية،
أميكن أن يصل إىل احلضيض من اليأس جملرد أنه تعرض للغدر واخلداع من قبل أعداء
َخبُ َر غدرهم لسنوات طويلة؟
هذا الرجل الذي سار على هدي القرآن طيلة حياته منذ أن تفتحت براعم طفولته الذي
يعلم ثواب الصرب ،ويعلم أن اإلنسان مبتلى وأن هللا سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان هبذا
النظام.1
كيف ميكن أن ينحدر إىل احلضيض من اليأس من كان على علم مبعاين هذه اآلية
الكرمية ويؤمن هبا وترىب عليها ،وهو الذي خيتم كتاب هللا ابستمرار ،ومير عليه أتمالً
َسوا ِمن
وتدبراً وفهماً وحفظاً وعمالً ،وكم من املرات واملرات مر بقول هللا تعاىل َ ":والَ تَيأ ُ
رو ِح اللِ إِنه الَ ي يأ ِ
اللِ إِال ال َقوُم ال َكافُِرو َن " (يوسف ،آية .)87 :
َس من رو ِح ّ
ّ ُ َ ُ
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ِ
ِِ
ني* إِن َمي َسس ُكم قَرح
وقول هللا تعاىل َ ":والَ َهتنُوا َوالَ َحتَزنُوا َوأَنتُ ُم األَعلَو َن إِن ُكنتُم ُّمؤمن َ
ني الن ِ
اس" (آل عمران ،آية 139 :
فَ َقد َمس ال َقوَم قَرح ِّمث لُهُ َوتِل َ
ك األي ُم نُ َدا ِوُهلَا بَ َ

.)140
وقول هللا تعاىل َ :ال تَقنَطُوا ِمن رمحَِة اللِ" (الزمر ،آية .)53 :
ط ِمن رمحَِة َربِِّه إِال الضآلُّو َن" (احلجر ،آية .)56 :
وقول هللا تعاىل َ ":وَمن يَقنَ ُ
فهل ميكن أن يكون هذا اجملاهد الكبري واألمري النبيل والعامل املؤمن عبد القادر جاهالً
مبعاين هذه اآليت وهو الذي ألف كتاابً يف سجنه وجعل عنوانه "املقراض احلاد لقطع
لسان منتقص دين اإلسالم ابلكفر واإلحلاد" وأرسله إىل رجال الكنيسة؟ هل كان رجالً
خيشى أحداً سوى ربه؟ ويصفه تشرشل ابملتدين أال يعلم أن صرب املؤمن انصياعاً ألمر هللا
وإيثاراً لآلخرة على الدنيا الفانية ،وأن كل ما يف الدنيا من عذاب هو هني يف سبيل
مرضاة هللا عز وجل؟
أال يعلم أن هللا سبحانه وتعاىل شرع مبدأ اهلجرة وجعل هلا شروطاً وهي طريق من طرق
العذاب واألمل؟ وهل هناك عذاب أشد من الغربة؟ وهذه االتفاقية األخرية يف الواقع

ليست هروابً من األذى وطلباً للراحة يف عكا أو اإلسكندرية ألن اهلجرة فرضها هللا
حلفظ كرامة امل ؤمن ،وأمر مسلم به أن هذا العامل ومن معه من الفقهاء يعرفون أهنا تنقسم
إىل ثالثة أقسام وجوب وجواز وحرمة ،واحلرمة تكون حينما يصبح املسلم يعيش يف
ظروف كاليت يعيشها هو وأصحابه من حصار شديد وهتديد يف مثل هذه الظروف
أوجبت الشريعة على املسلم اهلجرة إن مل يفعل يعد عمله إمهاالً لواجب من الواجبات
الشرعية اإلسالمية.1
وحاول تشرشل تشويه الدولة العثمانية ما استطاع إىل ذلك سبيالً فوصف استقبال
األتراك لألمري عبد القادر ابملظاهر املتصنعة من االحرتام ووصفهم أبهنم على درجة كبرية
 1املصدر نفسه ،ص.200 197 :

552

من العنجهية وغرابء عن العواطف النبيلة وصب غضبه وحقده على العثمانيني بطريقة
تدل على أنه جاسوس خيدم لصاحل املخابرات الربيطانية اليت كانت من ضمن دول
أوروبية أخرى تسعى للقضاء على الدولة العثمانية واستخدم الكلمات النابية يف
هجومه.1
وأطلق خلياله العنان وعبقريته األدبية وبكل ما حيمله قلبه من أحقاد على الدولة العثمانية
وكراهية صارخة ،ومل يرتك اجملال أمام القاري ليفهم رأيه من بني السطور وإمنا من األسطر
نفسها.
لقد قاده خياله حنو الدرك األسفل من تزييف احلقائق وشاهدان مدى جرأته على ذلك
بقوله :ابلرغم من وجود عبد القادر بني يدي الرتك فإنه مل يكن مضطراً أن يكون اتبعاً

هلم.
وسيأيت احلديث مفصالً عن عالقة األمري ابلدولة العثمانية وسالطينها الحقاً إبذن هللا
تعاىل ويكفينا هنا قول األمري عبد القادر يف بروسة وأهلها:
أال فاقر اخلليل خليل ابشا
له قل ي شقيق الروح عين

سالماً طيباً عبقاً نفيساً

على ما هجرت بلدان بروسا
بكم كانت تفاخر كل مصر
وتطلع من مشائلكم مشوساً
وكنت لنا هبا غيثاً مريعاً
وكهفاً مانعاً ضراً وبؤساً
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وكان لنا الزمان بكم ضحوكاً
فصار لنا بفقدكم عبوساً

مبن أعتاض عنك فدتك نفسي
وكنت بقربكم خرجاً

وملا وصل األمري إىل بروسة ونظر إىل موقعها وأجوائها قال :لقد صدق من أخربان أبهنا
تشبه مدينة تلمسان ولوال تكرار الزالزل فيها ما أسرع األمري ابالنتقال منها .ولقد نظم
األبيات السابقة فور مغادرهتا وهو دليل على سعادته يف اإلقامة فيها أي يف الدار
الضخمة اليت أمر هبا السلطان وهذا رد على مزاعم تشرشل 1مشوه احلقائق ومزيف
التاريخ وخائن األمانة العلمية.
إن تشرشل يف كتابه الذي فقد املصداقية العلمية واملرجعية احلقيقية للباحثني مل ينظر إىل
األمري عبد القادر من ّرواد الظلم والطغيان واالعتداء على حقوق اآلخرين ،ألن ذلك
ميس بسمعة احملتلني األوروبيني الذين نشروا الفقر والبؤس يف اجلزائر.2
لقد قام الدكتور أبو القاسم سعد هللا برتمجة كتاب حياة عبد القادر من اإلجنليزية إىل
العربية وهي ترمجة أوىل إىل العربية مل يسبقه إليها أحد صدرت يف عام 1982م وهي على
درجة عالية من الدقة حبيث يستطيع القارئ مالحظة احلالة النفسية عند املؤلف أثناء
سرده لألحداث يف كتاب حياة عبد القادر ،فإن القارئ أو الباحث سيجد شخصية
املؤلف دون قناع وما حتمله يف أعماقها من أحقاد موروثة على العرب واملسلمني ،وهي
مسوم منغمة تدفقت بني السطور.
 1املصدر نفسه ،ص.209 :
 2املصدر نفسه ،ص.216 :
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وقد قامت األمرية بديعة احلسين اجلزائري مبناقشة هذا الكتاب يف كتاهبا القيم :ردود
وتعليقات على كتاب حياة األمري عبد القادر اجلزائري.
فاحلذر كل احلذر من هذا املرجع املسموم الذي كتبه أحد املستشرقني الذين انتموا إىل
املدرسة االستعمارية خلدمة بالدهم عن طريق الغزو الفكري كما ظهر للباحث املنصف.
د كتابه َتفة الزائر:

كتاب حتفة الزائر يف اتريخ اجلزائر ومآثر األمري عبد القادر حملمد ابشا االبن األكرب
لألمري عبد القادر اجلزائري .تناول املؤلف فيه اتريخ اجلزائر اجلغرايف والسياسي واتريخ
والده وجعله يف جزأين ،كتب يف األول اتريخ اجلزائر ككل واتريخ والده العسكري
ومالمحه البطولية ابلتفصيل ،وأكثر املعلومات يف هذا اجملال أخذها من والده أثناء حياته
حيث بدأ بتأليف الكتاب ،وأخذ أيضاً معلومات من اجملاهدين الذين رافقوا والده أثناء
املعارك ،وقادة اجليش ومن وزرائه أي من خلفائه يف املدن الذين حلقوا به إىل دار اهلجرة
يف دمشق ومن أعمامه الذين شاركوا شقيقهم يف اجلهاد وهم سعيد وأمحد ومصطفى
وسجنوا معه يف أمبواز.
ُ
ويف اجلزء الثاين تناول حياة والده يف السجن وتفاصيل أخرى عن زيرة إمرباطور فرنسا له
وإطالق سراحه وذهابه إىل دار اخلالفة واختيار مدينة بروسة مث دمشق.
ولقد كتب الدكتور املؤرخ الكبري أبو القاسم سعد هللا يف موسوعته اجلديدة "اتريخ اجلزائر

الثقايف" أن الوالد هو من مكن ابنه من املعلومات والواثئق العسكرية والتارخيية والعائلية
اهلامة اليت ساعدته على أتليف هذا املخطوط الذي انتهى منه بعد وفاة والده األمري عبد
القادر بسبع سنوات ،ولكنه بعد انتهائه سرقت منه النسخة ،1وهذه النسخة بعد أن
ُسرقت ُحرفت وأنقذ منها اجلزء األول ،فجمع املؤلف ما تبقى من املواد حسب قوله يف

مقدمة الكتاب مث سلمها إىل انشر يف أحد دور النشر ابإلسكندرية عام 1898م تقريباً
1
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ولقد ذكر الدكتور أبو القاسم أنه عثر على نسخة من هذا الكتاب مهداة إىل السلطان
عبد احلميد الثاين عام 1307ه  ،ومبقارنتها ابلنسخة املطبوعة عام 1903م يف القاهرة
وجد فروق هامة يف بعض التفاصيل بني النسختني.
على أي حال فكتاب "حتفة الزائر" قيم جداً ذكر تفاصيل هامة للمعارك واالنتصارات
الباهرة اليت أحرزها جيش األمري على القوات الغازية من هذه املالحم معركة "املقطع"
وسيدي إبراهيم وعشرات غريها مما مل يذكرها أحد قبله هبذه الدقة ،فكان هذا الكتاب
املرجع األول يف اللغة العربية للباحثني.1
قالت األمرية بديعة احلسين اجلزائري :واثناء دراسيت هلذا الكتاب النادر "حتفة الزائر" طبعة
اإلسكندرية وجدت أن امل ؤلف أو الناشر وهللا أعلم قد استعان مبؤلفات أجنبية من
أكثرها كتاب "حياة عبد القادر" هلنري تشرشل الضابط الربيطاين بعد فقدانه لنسخته
األصلية ،ومبا أنه كان ال يتقن اللغات سوى العربية والرتكية ،سلّم ما تبقى من النسخة
اكتشفت الكثري من
املسروقة إىل دور نشر قامت بعمليات التنقيح والتحرير والنقل ،و
ُ
املتناقضات واالنسالخ عن املضمون الذي أراد املؤلف قوله ،فدور النشر يف مصر يف
ذلك العصر كانت َتتاز ابجلودة ولكنها مل تكن بعيدة عن اهليمنة الربيطانية اليت مل يكن
غزوها ملصر عسكريً فقط ،وإمنا كان فكريً أيضاً وهدفها السياسي كان إخراج مصر من
عاملها العريب واإلسالمي وجعل الشعب املصري سداً بني مشرق العامل العريب وغربه،

وحماولة جتنيد الشباب يف اجليش الربيطاين لقتال إخوهتم يف فلسطني ،وفشل مشروعها
هذا بعد أن اثرت الصحافة املصرية فانربت "البالغ" ابإلعراب عن الغضب وكذلك
اجلمعيات والشعب املصري أبكمله ،وأصدر علماء الدين فتوى يف ذلك احلني بتكفري
كل من ينضم إىل اجليش الربيطاين حملاربة إخوانه يف فلسطني.2
 1فكر األمري عبد القادر ص ..11
 2املصدر نفسه.
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كما أن دور النشر مل تسلم أيضاً من الغزو الفكري ولو أن حممد ابشا قرأ كتابه بتأن
واطلع على املزاعم اليت ُدست يف صفحتني من اجلزء األول لطالب بتقدمي الناشر إىل

القضاء ،وهللا أعلم ،ففي كل احتالل غاشم البد من وقوع ضحاي وكتاب "حتفة الزائر"
من الضحاي ،ففي دار النشر ارتكبت اجلرائم ضده من دون أن جيد من يدافع عنه أو
حيميه من ال ّدس ،ألن املؤلف حممد ابشا كان يف دمشق والظروف السياسية مل تكن
تسمح له ابلسفر ،فأخذ الناشر املأجور املغرض املسؤول عن الرتمجة والتحرير والتنقيح
أخذ حريته ابنتقاء مدروس من الكتب األجنبية ما شاء له هواه وبصورة خاصة من كتاب
هنري تشرشل 1الذي حتدثت عنه سابقاً.
إن املدقق والباحث واملطلع على شخصية هذا اجملاهد الكبري ال يستطيع التسليم بصحة
كل ما كتب عنه يف اجلزء الثاين من كتاب "حتفة الزائر".
ويف الصفحة األخرية من اجلزء األول ،إن مل نقل اإلنكار الشديد لبعض األلفاظ وليس
الوقائع فاألحداث كلها صحيحة ال ريب ،ولكن االستنكار لأللفاظ والتحريف والتأويل
اخلاطىء من حذف وإضافات مغرضة منها مثالً ما جاء يف أسئلة اجلنرال دوماس صفحة

 178من التحفة السؤال الثالث عشر ،وجواب األمري عليها يف موضوع تعليم النساء،
فإذا حذف كلمة لكن وحذف ال من اجلملة "لكن شرع اإلسالم ال ينهي عن تعليم
النساء الكتابة" وهو أمر بغاية السهولة ،فنجد أن املعىن كله قد تغري ،فيصبح جواب
ا ألمري بعد هذا احلذف "شرع اإلسالم ينهي عن تعليم النساء الكتابة" ،فالسائل ضابط
فرنسي خاض معارك دامية ضد األمري سنني طويلة يف اجلزائر وتعلم اللغة العربية ودرس
التاريخ اإلسالمي عن طريق مؤلفات املستشرقني وعدد كبري من أمثاله درسوا التاريخ

 1فكر األمري عبد القادر ،ص.11 :
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اإلسالمي وسري العظماء وساروا وراء أحقادهم واندفعوا وراء أوهامهم أرادوها حقائق يف
ديننا واتريخ أمتنا وسري أبطالنا.1
 2تاميذ األمري عبد القادر:

خترج على يدي األمري عبد القادر كثري من الشباب أتثروا بسريته اجلهادية وبعلمه وأدبه
ومنهجه وأصبحوا فيما بعد من العلماء واستمروا على ذلك النهج وطوروه واتسعوا به
ومن هؤالء على سبيل املثال ال احلصر:

أ عبد الرزاق البيطار املولود عام 1837م والذي ابت من علماء الشام املشهورين حىت
وفاته عام 1916م رحم هللا الشيخ الداعية اجملاهد عبد الرزاق السلفي العقيدة الذي مل
أتخذه لومة الئم حلظة يف إابنه احلق ،ومل يصده عتب عاتب وال قومة قائم ،الصادع
ابحلق ،املنكر على أصحاب اخلرافات من املتصوفة ولقي يف سبيل ذلك عنتاً كبرياً من
اجلاحدين ويكفيه فخراً هو كذلك أن خترج على يديه عالمة الشام وفقيهها السلفي
الكبري مجال الدين القامسي املولود عام 1866م واملتوىف عام 1914م.
ب الطاهر اجلزائري ابن الشيخ صاحل السمعوين الذي ولد عام 1852م وتويف عام
1920م وأصبح حبلته من أكابر العلماء ابللغة واألدب يف عصره وانشأ مع األمري دار
الكتب الظاهرية ،واملكتبة اخلالدية يف القدس وله عشرين مصنف وأصبح من أعضاء
اجملمع العلمي العريب.
ج الشيخ عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي وهو من أقران
العلماء ،والزم األمري منذ قدم دمشق من مواليد 1807م وتويف 1881م كان عاملاً
فاضالً من فقهاء احلنفية وله آتليف عديدة ،وكان يكره البدع واألوهام واخلرافات اليت
أدخلت على الدين ظلماً وعدواانً.2
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.230 :
 2حوار مع األمري عبد القادر ،ص.181 :
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د شهادة العلماء يف األمري وصلته بزعماء اإلصاح:

شهد املؤرخون والعلماء من أمثال مفيت املالكية العالمة حممد عليش وولده الشيخ

األزهري عبد الرمحن عليش ،والعالمة عبد الرزاق البيطار وحفيده الشيخ حممد هبجة
البيطار والعالمة مجال الدين القامسي ،ومفيت احلنابلة الشيخ حممد مجيل الشطي ،وآخرون
كثر شهدوا لألمري ابلفضل والدينة والغرية على دين اإلسالم وأشادوا حبرصه على إقامة
أحكام الشريعة وحدودها وسعيه احلثيث لنشر علوم الدين ،كما كان لألمري دور كبري يف
إحياء وجتديد فريضة اجلهاد ورفع رايتها إىل جانب بعث علوم احلديث النبوي الشريف
ونشرها واحلث على العمل هبا والسعي يف القضاء على البدع ونبذ التقليد األعمى
املمقوت والدعوة إىل إستعمال العقل والنظر يف فهم ونشر خمتلف العلوم.1
فالعقل مناط التكليف وحمور الثواب وأساس النقل ،وال تعارض بني العقل والنقل وال
ميكن لإلنسان املخلوق يف هذا الكون أن يدرك بعقله وبنظريته وفلسفاته أسرار احلياة
والكون ووجوده وخبايه وبداية خلقه والسبب من ذلك وفناه ابلعقل وحده ،فكل ما
يتصل مبسائل الغيب والعقيدة يف هللا واملالئكة والكتب السماوية والرسل واليوم اآلخر
والقضاء والقدر وغايت احلياة وأسرار الكون ،ليس له مصدر إال وحي هللا املنزل،2
والقرآن الكرمي وسنة سيد املرسلني ،وأما عن عالقة األمري بزعماء اإلصالح والتجديد،
فقد كان مواكباً للتطورات اليت حدثت يف عهده وتواصل مع شخصيات إسالمية هلا
مكانتها يف اجلهاد واإلصالح أمثال الشيخ كامل الداغستاين ،وخري الدين التونسي،
والشيخ حممد عبده الذي يبدو أنه جالس األمري عدة مرات عندما كان الشيخ منفياً يف
بريوت ،والشك أن الشيخ حممد عبده حتدث مع األمري عن التجديد واإلصالح ،وعن
مجال الدين األفغاين ومجعية العروة الوثقى.
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.182 :
 2املصدر نفسه ،ص.183 :

559

وأما ميل األمري لإلصالح اإلسالمي فيظهر يف الرسائل املتبادلة بينه وبني خري الدين ابشا
التونسي صاحب كتاب "أقوم املسالك" فقد أهدى خري الدين كتابه إىل األمري عبد
القادر ،فقرأه وأعجب مبحتواه وآراء صاحبه ،مث وجه خطاب شكر واعجاب إىل خري
الدين ،والعبارات اليت وردت يف هذا اخلطاب تصور رأي األمري يف مفهوم اإلصالح
الذي دعا إليه خري الدين ،فبعد أن عرب له عن شكره لدفاعه عن الشريعة اإلسالمية
وصالحيتها للحكم لكل زمان ومكان قال :وقد اطلعنا على "أقوم املسالك" فرأينا فيه ما
هبر العقول ،وأدى األفكار إىل الذهول من قضاي املعقول ،فاتفقت القلوب على تفضيله
واختلفت األلسنة يف َتثيله ،أما حنن فقد تركنا التشبيه وقلنا ما له يف فنه مثيل وال شبيه،
كتاب تنفس الدهر به تنفس الروض يف األسحار ..يزرى بتاج تراجم األعيان وكأنه مرآة
انعكست فيه رسوم أخبار امللوك وأفاضل الزمان ،فاختذته مرتع انظري ،ومنتعش خاطري
وال خيفى أن لكل عصر رجال يقومون أبعبائه ويهيمون يف أودية أنبيائه ..فلله درك ودر
ما به أملعت وما قربت من فنون املعارف وبعدت ،مث إنك محيت ضمار الشرع احملمدي
وعضدته ،وقطعت عنه ضرر امللحدين وخضدته .ورغم هذا السجع والعناية ابلبديع فإن
رأى األمري يتلخص يف اإلعجاب ابلكتاب لألسباب التالية:
دفاع صاحبه عن صالحية الشريعة اإلسالمية للحكم يف كل زمان ومكان.
اهتمامه بقضاي املعقول واملنقول ،وفنون املعارف العصرية واإلشارة إىل أن لكل عصر
رجاالً يقومون به بدور الدعاة إىل هللا.
كونه كتاابً اندراً يف أخبار امللوك وأفاضل الزمان مسلمني وأوروبيني لذلك اختذه األمري
منتعش خاطره وهو تعبري ملاح وكاشف عما حنن بصدده.1

 1حياة األمري عبد القادر تقدمي أبو القاسم سعد هللا ،ص.15 :
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 3عاقة األمري بكتب ابن عرب وأفكاره:

أراد بعض الناس االستفادة من اسم األمري عبد القادر ونسبوا إليه ما مل يعتقده من غالة

الصوفية ،ومن أبرز هؤالء البشر :الشيخ حممود األرانؤوطي وحممد اخلاين وضموا إىل كالم
األمري ومراسالته ووضعوا بعد وفاته بسنني عديدة يف عام 1911م وبدون وصية من
األمري وتكليف يف كتاب "املواقف" والذي ال عالقة ابألمري به وأثبتنا ابحلجج واألدلة
العلمية بطالن نسبته إىل األمري ،ومما جاء فيه عن كتاب املواقف املوصوف ابلثمني
العظيم اجلليل وأنه كتب ابلنور عل ى حنور احلور ونسبوا إليه من العقائد اليت تثبت كتابه
ورسائله ومواقفه أنه ال عالقة ابألمري عبد القادر هبا ال من قريب وال بعيد وهذا العمل
ليس غريباً يف اتريخ البشرية ،فقد عظم املسيحيون سيدان عيسى عليه السالم حىت أهلوه،
وزاد ونسب بعض املسلمني الذين ال خيافون هللا إىل سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم
اآلف األحاديث املوضوعة ،إما افرتاء عليه أو حمتجني ابلدعوة واالنتصار لدينه ،أيعقل
للباحث واملنصف والساعي للحقيقة اجملردة أن يقول مسلم سين ملتزم مثل األمري عبد
القادر يدرس يف جمالسه ويف داره ويف اجلامع األموي ودار احلديث النووي يف املدرسة
اجلقمقية ويف ندواته العلمية يغرتف من تفسري القرآن الكرمي البن كثري ويعطي اإلجازات
يف صحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك يقول أن البشر الذي خلق من ماء مهني قد
يتأله وإبمكانية أن يصبح اإلمام وهللا واحد؟ أجيمع اإلنسان وحيل لكونه خليفة هللا يف
األرض؟ أو يفسر القرآن الكرمي وأحاديث شريفة خالفاً ملا ذكره السلف الصاحل وأهل
السنة واجلماعة وضوابط وقواعد التفسري اليت حددها علماء وفقهاء الشريعة؟ وقد رأينا
اهتمامه ابلعلماء ومراجعة كبارهم يف املسائل والنوازل اليت مير هبا يف حياته ابحثاً عن
حكم الشريعة ،فراسل علماء القرويني ابملغرب واألزهر مبصر.
إن الدراسات العلمية الدقيقة املتجردة يف حياة األمري واليت عشت معها بتمعن وأخذت
مين الوقت الكثري وصاحبته خالل البحث يف اسفاره وإقامته وفرحه وحزنه يف املعارك ويف
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حلقات العلم ويف أماكن العبادة ومع القرآن الكرمي ويف ندواته العلمية اجلزائرية والشامية
والرتكية تدل على أنه أبعد الناس عن املعتقدات الفاسدة واملتصوف املنحرف وعندما
سئل عن عقيدته يف الكرامات والوسطاء أجاب :إن ثقيت يف هللا وحده.1
إن ا هتام األمري بتأثره ابلعقائد املنسوبة واملتهم هبا ابن عريب من وحدة الوجود واالحتاد
واحللول اهتامات ابطلة ،فوحدة الوجود تعين أبوجز عبارة :إن هللا تعاىل والعامل شيء
واحد فوجود املخلوق هو وجود اخلالق ،2ومعىن احللول واالحتاد اصطالحاً :احللول
واالحتاد عقيداتن نشأات يف بعض األدين الوثنية والفلسفات القدمية ،وظهرات على وجه
اخلصوص بني النصارى الذين حرفوا دين هللا وأهلوا املسيح عليه السالم حيث ّادعوا
حلول هللا أو احتاده به ،كما ظهرات يف العامل اإلسالمي عند بعض غالة الطوائف وخباصة

بعض الفرق املظهرة للتشيع الزاعمة حلول هللا تعاىل أو احتاده بعلي بن أيب طالب رضي
هللا عنه أو بعض ذريته ،3فاحللول ع ند من يعتقده  :هو نزول الذات اإلهلية يف الذات
البشرية ودخوله فيها ،فيكون املخلوق ظرفاً للخالق بزعمهم.4
واإلحتاد عند من يعتقده  :هو اختالط وامتزاج اخلالق ابملخلوق فيكوان بعد االحتاد ذااتً

واحدة.5
وحقيقة قول هؤالء :أن وجود الكائنات هو عني وجود هللا ليس وجودها غريه وليس
شيء سواه البتة.6
فاخلالق هو املخلوق واملعبود هو العابد والناكح هو املنكوح وهللا عندهم عني اخلنازير
والكالب والكفار تعاىل هللا عما يقول الكافرون علواًكبرياً.7
 1املصدر نفسه ،ص.16 :
 2جمموع الفتاوى البن تيمية (.)141 ،140 ،112 ،80 /2
 3ابن عريب عقيدته ومواقف العلماء منه د .دغش العامجي ،ص.31 :
 4املصدر نفسه ،ص.32 :
 5املصدر نفسه ،ص.32 :
 6املصدر نفسه ،ص.32 :
 7املصدر نفسه ،ص.32 :
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وخاصة الفرق بني اِللول واإلَتاد:

أن احللول إثبات لوجودين ،خبالف االحتاد فهو إثبات لوجود واحد.

أن احللول يقبل االنفصال أما االحتاد فال يقبل االنفصال.1
ومن أعظم العقائد املنسوبة البن عريب قوله بوحدة الوجود ،وهي أن هللا تعاىل والعامل
شيء واحد وأن هللا عني وجود الكائنات ،فكل ما تراه فهو هللا.2
وهذه العقيدة فاسدة وابطلة وال ميكن لشخص اعتنق عقائد القرآن الكرمي وما ثبت عن
سيد املرسلني حممد صلى هللا عليه وسلم أن يعتقد هذه األابطيل:
فقد دلت النصوص الشرعية الكثرية على أن هللا تعاىل هو خالق الكائنات ومصورها
اللُ َخالِ ُق ُك ِّل َشيء" (الزمر ،آية .)62 :
وموجدها من العدم ،قال تعاىل ّ ":
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ين
وقال تعاىل  ":احلَم ُد ّلل الذي َخلَ َق الس َم َاوات َواألَر َ
ض َو َج َع َل الظُّلُ َمات َوالن َ
ُّور ُمث الذ َ
َك َف ُروا بَِرّهبِِم يَع ِدلُو َن" (األنعام  ،آية .)1 :
وغريها كثري تثبت أن هللا اخلالق وثبت أن الوجود ليس واحداً ،بل فيه خالق وخملوق ورب
ومربوب.
ودلت النصوص الشرعية على أن هللا عز وجل هو املالك امللك الذي له امللك التام،
ِ ِِ
ك َوُه َو َعلَى ُك ِّل َشيء قَ ِدير" (امللك ،آية .)1 :
قال تعاىل  ":تَبَ َارَك الذي بِيَده ال ُمل ُ
ِ
ض وما لَ ُكم ِمن د ِ
ون ِّ ِ ِ
يل
اللَ لَهُ ُمل ُ
ّ ُ
وقال تعاىل  ":أََمل تَعلَم أَن ّ
ك الس َم َاوات َواألَر ِ َ َ
الل من َو ّ
والَ نَ ِ
صري" (البقرة ،آية  .)107 :فاهلل مالك املخلوقات.
َ
كما دلت األدلة على أن هللا هو احمليي واملميت يهب احلياة ملن يشاء ويسلبها عمن
ِ
ِ
ِ ِ ِ
نسا َن لَ َك ُفور" (احلج،
يشاء ،قال تعاىل َ ":وُه َو الذي أَحيَا ُكم ُمث ُمييتُ ُكم ُمث ُحييي ُكم إن اإل َ
آية .)66 :
ومثة غري هللا وهو املخلوق الذي ميوت وحييا.
 1املصدر نفسه ،ص.35 :
 2املصدر نفسه ص ..35
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اس اعبُ ُدوا َرب ُك ُم" (البقرة ،آية :
وأمر هللا بعبادته وحده ال شريك له فقال َ ":ي أَيُّ َها الن ُ
.)21
اإلنس إِال لِي عب ُد ِ
وأخرب سبحانه أنه ما خلقنا إال لعبادته فقال  ":وَما َخلَق ُ ِ ِ
ون"
َُ
َ
ت اجلن َو َ
(الذاريت ،آية .)56 :
وما أرسل من رسول إال هلذا األمر ،قال تعاىل َ ":ولََقد بَ َعث نَا ِيف ُك ِّل أُمة ر ُسوالً أ َِن اعبُ ُدوا
ِ
وت" (النحل ،آية .)36 :
اللَ َواجتَنبُوا الطاغُ َ
ّ
فهذه النصوص وغريها كثري تدل على أن هناك عابداً ومعبوداً.
هنى هللا سبحانه وتعاىل عن الشرك أشد النهي وحذر منه أشد التحذير ،وأخرب أن
صاحبه حمرم على اجلنة وأنه خالد خمل ّد يف النار ،وأنه لن يغفر ملن مات عليه ،قال
سبحانه  ":إِن الل الَ ي غ ِفر أَن يشرَك بِِه وي غ ِفر ما دو َن ذَلِك لِمن يشاء ومن يش ِرك ِاب ِ
لل
َّ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ
ّ
َ َ َ َ ََ ُ
ِ
ِ ِ
يما" (النساء ،آية .)48 :
فَ َقد اف تَ َرى إمثًا َعظ ً
ِ
اللُ َعلَ ِيه اجلَنةَ َوَمأ َواهُ الن ُار" (املائدة ،آية :
وقال تعاىل  ":إِنهُ َمن يُش ِرك ِاب ّلل فَ َقد َحرَم ّ
.)72
فهذه النصوص تدل على أن هناك غرياً جيعله بعض الناس شريكاً هلل تعاىل ولو كان
الوجود واحداً كما يقول أصحاب وحدة الوجود لكان الشرك األكرب هو عني التوحيد
اخلالص ولكان الذين عبدوا األصنام واألشجار واألحجار واملالئكة ما عبدوا إال هللا
لكون هذه املعبودات مظاهر لذلك الوجود الواحد كما نص عليه أصحاب وحدة
الوجود.1
ِ
وين أَعبُ ُد
وقد أخرب هللا تعاىل أن املشركني عبدوا غريه ،قال تعاىل  ":قُل أَفَغَي َر الل َأت ُم ُر ِّ
ِ
ك وإِ َىل ال ِذين ِمن قَبلِ َ ِ
ِ ِ
ك
ت لَيَحبَطَن َع َملُ َ
ك لَئن أَشَرك َ
أَيُّ َها اجلَاهلُو َن * َولََقد أُوح َي إلَي َ َ
َ
ِ
ِ
ين" (الزمر ،آية .)65 ، 64 :
َولَتَ ُكونَن م َن اخلَاس ِر َ
 1املصدر السابق ،ص.56 53 :
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وأخرب بوجود املشركني فقال ُ ":مث أَنتُم تُش ِرُكو َن" (األنعام ،آية .)64 :
وأمر نبيه أن يتربأ من املشركني فقال  ":قُل إِمنَا هو إِلَه و ِ
احد َوإِن ِين بَِريء ِّمما تُش ِرُكو َن"
ّ
ّ
َُ َ
(األنعام ،آية .)19 :
ض
وبذلك أمر أنبياءه فقال هود عليه السالم ملا قال له قومه  ":إِن ن ُق ُ
ول إِال اعتَ َر َاك بَع ُ
ال هلم عليه السالم "إِِين أُش ِه ُد ِ
َين بَِريء ِّمما تُش ِرُكو َن"
ِآهلَتِنَا بِ ُس َوء" ق َف َ
الل َواش َه ُدوا أِّ
ّ
ّ
(هود ،آية .)54 :
اللُ َعما يُش ِرُكو َن"
ونزه هللا جل يف عاله نفسه عن الشرك وأهله فقال  ":فَتَ َع َاىل ّ

(األعراف ،آية .)190 :
وقال  ":وما أ ُِمروا إِال لِي عب ُدوا إِلَها و ِ
اح ًدا ال إِلَ َه إِال ُه َو ُسب َحانَهُ َعما يُش ِرُكو َن" (التوبة،
َُ
ً َ
ََ ُ
آية .)31 :
وكان الرسل ينهون عن عبادة مظاهر الوجود وجيعلون ما عبده املشركون غرياً هلل ،وجيعلون
عابده مشركاً ابهلل جاعالً له نداً ،وكان يُبيّتون بطالن عبادة تلك املعبودات واآليت يف
ذلك كثرية جداً.
والرسل هم أعلم اخللق ابهلل فلو كانت املعبودات هي هللا ملا هنوا عن عبادهتا ،فدل ذلك
على أهنا غري هللا فثبت الغريية وبطلت وحدة الوجود.1
س َك ِمثلِ ِه
ّ
ونزه هللا نفسه عن مماثلة املخلوقات وعن كل عيب ونقص ،فقال تعاىل  ":لَي َ

َشيء" (الشورى ،آية .)11 :
وقال سبحانه  ":الَ َأت ُخ ُذهُ ِسنَة َوالَ نَوم" (البقرة ،آية .)255 :
ِ
نسى" (طه ،آية .)52 :
وقال عز وجل  ":ال يَض ُّل َرِّيب َوَال يَ َ
ِ
َحد * اللُ الص َم ُد * َمل يَلد َوَمل يُولَد * َوَمل يَ ُكن لهُ
وقال سبحانه وتعاىل  ":قُل ُه َو اللُ أ َ
َحد" (اإلخالص ،آية .)4 1 :
ُك ُف ًوا أ َ
 1ابن عريب عقيدته د .دغش العامجي ،ص.57 53 :
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فدلت هذه النصوص وحنوها على أن هللا ال ُمياثل املخلوقات وال يتصف بصفات
النقائص ،وحنن نشاهد الكائنات 1متصفة بصفات النقائص كالنوم والنعاس والضالل
والنسيان واملوت والفقر ..اخل وثبت أن النقائص صفات لغريه فانتفت الوحدة وبطلت.
كما دلت النصوص الكثرية من الكتاب والسنة على أن هللا موصوف بعلو الذات ،قال
تعاىل َ ":خيَافُو َن َرب ُهم ِّمن فَوقِ ِهم" (النحل ،آية .)50 :
وقال سبحانه وتعاىل  ":أَأ َِمنتُم من ِيف الس َماء" (امللك ،آية .)16 :
وح إِلَي ِه" (املعارج ،آية .)4 :
وقال جال وعال  ":تَع ُر ُج ال َم َالئِ َكةُ َو ُّ
الر ُ
وقال تعاىل  ":ولَه من ِيف السماو ِ
ات َواألَر ِ
ندهُ َال يَستَكِربُو َن َعن ِعبَ َادتِِه َوَال
ض َوَمن ِع َ
ََُ
ََ
يَستَح ِس ُرو َن" (األنبياء ،آية .)19 :
فهذه النصوص تدل على أن هناك خلقاً وخالقاً ،وأن اخلالق تعاىل على عرشه ابئن من
خلقه عال عليهم فبطل هبذا كون الوجود واحداً ألنه لو كان كذلك ملا وصف هللا نفسه
ابلعلو.
والقول بوحدة الوجود إنسالخ من الشريعة ألن من البديهيات أن من يرى أن ذات
اإلله حلت فيه أو احتد هو هبا ،وأن اخلالق هو املخلوق من البديهيات أنه ال يرى نفسه
موضعاً للتكاليف الشريعة ،ألن التكليف مالزم للعبودية وأما وقد صار العبد رابً فال
تكليف مع الربوبية.2
قال ابن تيمية :وهلذا يظهر فيهم من إمهال العبادات واألوراد واألذكار والدعوات ما ال
يظهر يف اليهود والنصارى ومن سلك منهم مسلك العبادات فإن مل يهده هللا إىل حقيقة
دين اإلسالم وإال صار يف آخر أمره ملحد من املالحدة من جنس ابن عريب وابن سبعني
وأمثاهلما.3
 1درء التعارض (.)77 /6
 2املصدر السابق ،ص.64 ، 63 :
 3املصدر نفسه.
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وقال رمحه هللا وهلذا يصلون إىل مقام ال يعتقدون فيه إجياب الواجبات ،وحترمي احملرمات
وإمنا يرون اإلجياب والتحرمي للمحجوبني عندهم الذين مل يشهدوا أنه حقيقة الكون ،فمن
العابد؟ ومن املعبود؟ ومن اآلمر؟ ومن املأمور.1
كما أهنم يتجرؤون على مقارفة النواهي الشرعية مبا يف ذلك الكفر ابهلل والسجود لغريه
واالستهزاء ابلشرع والطعن يف الدين وغري ذلك.
وقال ابن تيمية يف التلمساين  :وهو كان أعرفهم بقوهلم وأكملهم حتقيقاً له ،وهلذا خرج

إىل اإلابحة والفجور وكان ال ُحيرم الفواحش وال املنكرات وال الكفر والفسوق
والعصيان.2
إن األمري عبد القادر اجلزائري ليس من عقيدة وحدة الوجود يف شيء بدليل سريته وكتبه
ومقالته وقد بينا بطالن ما نسب إليه من كتب يف التصوف املنحرف "املواقف" وإمنا أراد
أصحاب هذه االعتقادات االستفادة من شهرته وحمبة الناس له.
كما أن الشعر املذكور يف هذا الكتاب املزعوم إال دليل إضايف على أن الكتاب ليس من
أتليفه ،فأبياته جلها خمتلفة يف وزهنا َتيزت ابضطراابت عروضية جتاوزت يف بعض األحيان
حىت ما أاتحه العرضيون الشعراء وعدوه شاذاً ،فضالً عن هتوميات وأذكار صوفية ال
تدخل يف الشعر كما أن أغلب األبيات والقصائد الواردة هي قريبة من النظم أكثرها منها
إىل الشعر يف تفعيالهتا املعروفة عند الشعراء ،فأكثر هذه النصوص ال يدخل يف الشعر،
فهو ليس إال أذكاراً وتسبيحات وجنوى على مذهب القوم ،أو إمياءات وتعابري متوسل
هبا يف شطحة من شطحات الفرق الصوفية أمسع معي إىل بعض ما ورد يف الكتاب
املزعوم ،وأحكم وزن بعقلك وإميانك على هذه العبارات مبيزات العقيدة والشرع:
أمطنا احلجاب فامنحى غيهب السوى
 1جمموع الفتاوى (.)82 /2
 2ابن عريب عقيدته ،ص.66 :
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وزال أان وأنت وهو فال لبس
ومل يبق غريان وما كان غريان
أان الساقي واملسقي واخلمر والكاس
جتمعت االضداد يف وأنين
أان الواحد الكثري والنوع واجلنس
فال حتتجب مبا ترى متكثراً

فما هو إال شخصنا النزه القدس

ومن األبيات الباطلة اليت نسبت إىل األمري يف كتاب املواقف:
أان العابد املعبود من كل صورة
فكنت أان رابً وكنت عبداً
فطوراً تراين مسلماً أي مسلم

زهوداً نسوكاً خاضعاً طالباً مدا
وطوراً تراين للكنائس مسرعاً
ويف وسطي الزانر احكمته شدا
أقول ابسم قال الباحث واألب
وابلروح روح القدس قصدا وال كيدا
وطوراً مبدارس اليهود مدرساً
اقرر توراه وأبدي هلم رشد1

 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.189 :
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ال حول وال قوة إال ابهلل ،أليس قائل هذه األبيات إال أن حيدد ويصحح عقيدته ،لقد
تعم د بعض الناس تشويه حقيقة عقيدة وفكر األمري عبد القادر ،ويف أيمنا هذه نرى
رأي العني كيف يعمد املفسدون إىل رجل من املشاهري الذين نعاصرهم ونشهد هلم ابخلري
فيشوهون صورته أمام الناس وينسبون إليه األابطيل حىت يسقط من أعني الناس،
ويعمدون إىل رجل وضيع خسيس فريمسون له صورة زائفة ويزينوهنا للناس حىت يظنوا أهنم
أهنم أمام رجل عظيم وصدق القائل:
نظرت حبال احلاضرين فرابين
فكيف حبال الغابرين أصدق1
لقد تعرض األمري عبد القادر حلمالت تشويه مركزة ومنظمة واختلقوا له األكاذيب
وزوروا عليه رسائل ومعاهدات
وزعموا أنه سلم نفسه لفرنسا واستسلم يف هناية املطاف ّ
سخيفة وخمزية وزعموا أهنا خبطه ،مث اختلقوا قصة انتسابه للجمعية املاسونية وزوروا عليه
رسالة هبذا اخلصوص ،وكل ذلك كي يسقط اعتباره عند الناس كرجل خملص ألمته ،ومل
يكتفوا بذلك بل أسرعوا فور وفاته لتزوير كتاب عليه وهو كتاب املواقف يف الوعظ
وضمنوه كالماً جيعل األمري يسقط عند الناس ابعتباره اإلسالمي واإلمياين أيضاً،
واإلرشاد ّ

فال يبقى شيء يصلح الختاذه قدوة ولكن هللا أىب إال أن خيرج احلق للناس.
إن األمور اليت تبني بطالن ما نسب لألمري من األمور املنكرة كثرية منها:
أ تقرير اخلربة الفنية الذي كتبه االستاذ الغراوي اخلبري احمللّف بشؤون الواثئق لدى وزارة
العدل السورية من 1979 1952م والذي أثبت فيه أن املخطوطات اخلاصة بكتاب
املواقف واليت كتب عليها إهنا خبط األمري هي ليست خبطه قطعاً وكذلك الواثئق
 1األمري عبد القادر فكره وحياته ،ص.259 :
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العسكرية اليت تروج هلا بعض الكتب الفرنسية ،هي أيضاً ليست خبط يده بل مزورة عليه
والتزوير مفتضح لكل متأمل.
ب إن األمري عبد القادر مل يذكر أنه ألف كتاب املواقف وال غريه ومل يشر إىل ذلك ال
يف أشعاره وال يف رسائله.
ت إن األمري عبد القادر كان قائداً عسكريً وحاكماً وقاضياً وسياسياً وأمضى عمره
على صهوات اخليل جماهداً مث املنفى مث متنقالً بني اإلستانة وبورصة ودمشق ومل يكن
عنده من الوقت ما يسمح لتأليف كتاب ضخم ككتاب املواقف الذي يقع يف أكثر من
مخسمائة وألف صفحة.
ن مل يذكر أحد ممن كان حيضر جمالس األمري عبد القادر اخلاصة أو دروسه العامة يف

اجلامع األموي ،أن لألمري كتاابً امسه املواقف.
ج إن املقربني من األمري عبد القادر من علماء عائلته كابن أخيه السيد عبد الباقي
احلسين وكان مفيت املالكية بدمشق وهو جد والد الدكتور خلدون بن مكي بن عبد اجمليد
بن عبد الباقي احلسين ،وابن أخيه الثاين السيد حميي الدين احلسين وهو جد السيدة
بديعة ،ومها صهراه أيضاً وكاان مالزمني لألمري ،ومل يسمعا أبداً األمري يتحدث عن هذا
الكتاب ومل يسمعا منه كالماً يوافق الكالم املوجود يف كتاب "املواقف" بل على العكس
كان كالمه آلخر حلظة من حياته خمالفاً ملا يف املواقف من العقائد الباطلة ،وليس يف

أسرة األمري من يقول بتلك العقائد ال يف أبنائه وال يف أحفاده ،بل ورثوا عنه العلم
الصحيح والعقائد الواضحة السليمة.
ح إن األمري عبد القادر وآلخر يوم من حياته كان يدرس يف اجلامع األموي بدمشق
صحيح البخا ري ،وموطأ مالك ،ورسالة أيب زيد القرياواين ويشيد مببحت العقائد الذي
يف مقدمة الرسالة وكل هذه الكتب ختالف َتاماً العقائد املوجودة يف كتاب "املواقف"
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فكيف يكون مدرس هذه الكتب وكاتب كتاب املواقف شخصاً واحداً؟ مع هذا
التناقض الكبري بني اإلميان والكفر.1
كان األمري يشيد مببحت العقائد الذي يف مقدمة الرسالة وهذه العقائد اليت أشاد هبا
األمري وصفها مؤلفها ابن أيب زيد القريواين أبهنا :مجلة خمتصرة من واجب أمور الدينة مما
تنطق به األلسنة وتعتقده القلوب ،وتعمله اجلوارح وما يتصل ابلواجب من ذلك السنن
من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من اآلداب منها ،ومجل من أصول الفقه وفنونه،
على مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من
ذلك من تفسري الراسخني وبيان املتفقهني ملا رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما
تعلمهم حروف القرآن ليسبق إىل قلوهبم من فهم دين هللا وشرائعه ما ترجى هلم بركته
وحتمد هلم عاقبته.2
وهذا النص الكامل ملقدمة أيب زيد القريواين يف العقيدة :ابب ما تنطق به األلسنة
وتعتقده األفئدة من واجب أمور الديانت:
من ذلك اإلميان ابلقلب والنطق ابللسان أبن هللا إله واحد ال إله غريه ،وال شبيه له ،وال
نظري له ،وال ولد له ،وال والد له ،وال صاحبة ،وال شريك ،ليس لواليته ابتداء وال آلخرته
انقضاء ،وال يبلغ كنه صفته الواصفون ،وال حييط أبمره املتفكرون ،يعترب املفكرون آبيته
وال يتفكرون يف ما هية ذاته ،وال حييطون بعلمه إال مبا شاء وسع كرسيه السموات
واألرض ،وال يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
العامل اخلبري املدبر القدير السميع البصري العلي الكبري وإنه فوق عرشه اجمليد بذاته وهو
بكل مكان بعلمه ،خلق اإلنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل
الوريد ،وما تسقط من ورقه إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يبس
إال يف كتاب مبني.
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.263 :
 2شرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين لألمني احلاج ،ص.9 :
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على العرش استوى وعلى امللك احتوى وله األمساء احلسىن والصفات العلى.
مل يزل جبميع أمسائه وصفاته تعاىل أن يكون صفاته خملوقاته وأمساؤه حمدثة.
كلم موسى بكالمه الذي هو صفة ذاته ال خلق من خلقه وجتلى للجبل فصار دكاً من
جالله.
وأن القرآن كالم هللا ليس مبخلوق فيبيد وال صفة ملخلوق فينفذ.
واإلميان ابلقدر خريه وشره حلوه ومره ،وكل ذلك ق ّدره هللا ربنا ومقادير األمور بيده
ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فيجري على قدره ال يكون من عباده قول
ِ
يف اخلَبِريُ"
وال عمل إال وقد قضى وسبق علمه به  ":أََال يَعلَ ُم َمن َخلَ َق َوُه َو اللط ُ
(امللك ،آية .)14 :

يضل من يشاء فيخذله بعدله ،ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر تسيريه إىل ما
سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد ،تعاىل أن يكون يف ملكه ما ال يريد أو يكون
ألحد عنه غىن ،خالق كل شيء هو رب العباد ورب أعماهلم واملقدر حلركاهتم وآجاهلم
الباعث الرسل فيهم إلقامة احلجة عليهم ،مث ختم الرسالة والنبوة مبحمد نبيه صلى هللا
عليه وسلم فجعله آخر املرسلني بشرياً ونذيراً وداعياً إىل هللا إبذنه وسراجاً منرياً ،وأنزل
عليه كتابه احلكيم وشرع بدينه القومي وهدى به الصراط املستقيم ،وأن الساعة آتية ال
ريب فيها ،وأن هللا يبعث من ميوت كما بدأهم يعودون.
وأن هللا سبحانه ضاعف لعباده املؤمنني احلسنات وصفح هلم ابلتوبة عن الكبائر وجعل
اللَ الَ يَغ ِف ُر أَن يُشَرَك بِِه َويَغ ِف ُر َما ُدو َن
من مل يتب من الكبائر صائراً إىل مشيئته  ":إِن ّ
ِ
ك لِ َمن يَ َشاء" (النساء ،آية .)48 :
ذَل َ
ال ذَرة َخي ًرا
ومن عاقبه هللا بناره أخرجه منها إبميانه فأدخله به جنتني  ":فَ َمن يَع َمل ِمث َق َ
يََرهُ" (الزلزلة ،آية .)7 :
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وخيرج منها بشفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته ،وأن
هللا سبحانه ق د خلق اجلنة فأعدها دار خلود ألوليائه وأكرمهم فيها ابلنظر إىل وجهه
الكرمي وهي اليت هبط منها آدم نبيه وخليفته إىل أرضه مبا سبق من سابق علمه.
وخلق النار فأعدها دار خلود ملن كفر به وأحلد يف آيته وكتبه ورسله وجعلهم حمجوبني
عن رؤيته ،وإن هللا تبارك وتعاىل جييء يوم القيامة وامللك صفاً لعرض األمم وحساهبم،
ك ُه ُم ال ُمفلِ ُحو َن"
وتوضع املوازين لوزن أعمال العباد  ":فَ َمن ثَ ُقلَت َم َوا ِزينُهُ فَأُولَئِ َ

(األعراف ،آية  .)8 :ويؤتون صحائفهم يف أعماهلم.

وأن الصراط حق جيوز بقدر أعماهلم فناجون متفاوتون يف سرعة النجاة عليهم من انر
جهنم وقوم أبقتهم فيها أعماهلم ،واإلميان حبوض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترده أمته
ال يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغري وأن اإلميان حبوض ابللسان وإخالص
ابلقلب وعمل ابجلوارح يزيد بزيدة األعمال وينقص بنقصها فيكون هبا النقص وهبا
الزيدة ال يكم ل قول اإلميان إال بعمل وال قول وال عمل إال بنية ،وال قول وال عمل ونية
إال مبوافقة السنة.
وإنه ال يكفر أحد بذنب من أهل القبلة وأن الشهداء أحياء عند رهبم يرزقون وأرواح أهل
السعادة ابقية انعمة إىل يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إىل يوم الدين.
ت ِيف احلياةِ
وأن املؤمنني يفتنون من قبورهم ويسألون  ":ي ثَبِت الل ال ِذين آمنُوا ِابل َقوِل الثابِ ِ
ََ
ُ ّ ُ ُّ َ َ
ُ
الدُّن يا وِيف ِ
اآلخَرةِ" (إبراهيم ،آية .)27 :
َ َ
وأن على العباد حفظة يكتبون أعماهلم وال يسقط شيء من ذلك عن علم رهبم وأن ملك
املوت يقبض األرواح إبذن ربه ،وأن خري القرون الذين رأوا رسول هللا وآمنوا به مث الذين
يلوهنم.
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وأفضل الصحابة اخللفاء الراشدون املهديون أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي رضي هللا
عنهم أمجعني.
وأن ال يذكر أحد من صحابة الرسول إال أبحسن ذكر واإلمساك عما شجر بينهم وأهنم
أحق الناس أن يلتمس هل م املخارج ويظن هبم أحسن املذاهب والطاعة ألئمة املسلمني
من والة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصاحل واقتضاء آاثرهم واالستغفار هلم وترك
املراء واجلدال يف الدين ،وترك كل ما أحدثه احملدثون وصلى هللا على سيدان حممد نبيه
وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليماً كثرياً.1
هذه العقيدة السنية البهية كان األمري عبد القادر يشيد هبا وحيث عليها يف حلقاته
ودروسه وندواته وتدريبه يف املسجد األموي.
خ مل يذكر أحد من العلماء املعصرين لألمري عبد القادر رمحه هللا صحة نسبة كتاب
املواقف إليه.
ه هناك من يقول إن األمري قد أوصى أن يدفن جبوار قرب الشيخ ابن عريب ،وهذا دليل
على أنه كان يتبىن عقائده ومن مث فهو مؤلف كتاب املواقف ،وهذا غري صحيح ألن
األمري عبد القادر مل يوص قط بذلك ،بل إنه اشرتى أرضاً بطرف مقربة الدحداح ليدفن
فيها وأوقفها على ذريته ليدفنوا مجيعهم وجبواره ولكن بعض مشايخ دمشق هم الذين
أصروا على دفنه جبوار ابن عريب ظناً منهم أهنم يسدون إىل األمري معروفاً وأما ذرية األمري
ّ
فما زالت تُدفن يف مقربة األمري يف الدحداح ،إىل أن استوىل عليها مكتب دفن املوتى
واألوقاف.
د كل من ذكر أن لألمري كتاابً امسه املواقف مثل الشيخ حممد مجيل الشطي يف كتابه
"أعيان دمشق" نقل ذلك من كتاب حتفة الزائر ملؤلفه حممد ابشا األبن األكرب لألمري عبد
القادر وحنن نعلم أن كتاب "حتفة الزائر" كتبه حممد ابشا يف حياة والده األمري مث ُحرق
 1شرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين لألمني احلاج ،ص.18 ، 17 ، 16 :
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الكتاب كله بعد وفاة األمري وضاع وحاول حممد ابشا إعادة كتابته وأعانه بعضهم يف
ذلك فكان نتيجة ذلك ولرجوع الناشر إىل مصادر أجنبية غري دقيقة أن مشل كتاب
"حتفة الزائر" الكثري من األحداث املغلوطة ودخل فيه ما كان يزوره املزورون ويدسه
املبطلون ،فال ميكن االعتماد على ما فيه وخصوصاً نسبة كتاب "املواقف" لألمري عبد
القادر بعد ذكر كل األمور اليت تنفي عن األمري هذا الكتاب.
س طبع كتاب املواقف بعد وفاة األمري بثمان وعشرين سنة يف القاهرة وكل املخطوطات
املوجودة هناك ويف املكتبة الظاهرية بدمشق يقول انسخها إنه نقلها عن املخطوطة
األصلية ،ومل يكتب على أية خمطوطة اسم انسخها بل يُذكر دائماً أن كاتبها جمهول أو ال
يعرف واملخطوطة األصلية ليست خبط األمري بل مزورة عليه ،فكيف نصدق اجملهولني
وكيف نقبل سنداً لكتاب معلول بعلل كثرية اإلنقطاع واجلهالة والكذب واملخاطبة؟
وصدق القائل:
هل صح قول من احلاكي فنقبله
أم كل ذاك أابطيل وأمسار
أما العقول فآلت أنه كذب
والعقل غرس له ابلصدق إمثار1
كان األمري عبد القادر كعامل من علماء عصره أطلع على كتب ابن عريب ومنها
الفتوحات املكية ووجد يف إحدى نسخه تناقضات كثرية ،فظن أن شيئاً من التشويه
والتحريف طال هذا الكتاب ،فحاول التحقيق للوصول للحقيقة عن طريق النظر يف
 1املصدر السابق.
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النسخ األص لية ،ال أن يعتمد أكاذيب وأفكار متناقضة ال مرجع هلا وال أصل وهذا ليس
جديداً فقد برأ الشيخ سراج الدين البلقيين املتوىف عام 805ه بعد حبث مستفيض برأ

الشيخ ابن عريب من القول ابحللول واالحتاد واعترب العالمة جالل الدين السيوطي املتوىف
عام 911ه أن هناك دس مفضوح يف آاثر الشيخ ابن عريب كتب رسالة أمهها تنبيه الغيب
يف تربئة ابن عريبّ ،بني فيها على حد اجتهاده منهج الشيخ الذي مل يكن حييد عن
القرآن الكرمي وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وكان األمري عبد القادر يف دروسه يصحح وينفي عن الشيخ ابن عريب ابلدليل والتحقيق،
كتب نُسبت إليه وخارجة عن العقيدة اإلسالمية مثل كتاب النعمانية والفصوص
فبني أهنا من أانس أعداء للحق وابلرغم من هذا االهتمام
والفتاوى وكتاب اجلفرّ ،
والتحقيق بكتب ابن عريب وبيان املختلق واملنسوب إليه من خالل البحث العلمي ،فإن
اهتمامه هبذه الكتب ضئيالً جداً أمام اهتمامه بعلوم القرآن والسنة النبوية ومنهج أهل
السنة وال يوجد دليل على أن األمري عبد القادر عقيدته عقيدة ابن عريب وأنه يوافقه على
كل األفكار والتفاسري اليت دونت يف كتبه ،كما أن األمري مل يرتك أية وصية لطبع كتب

الشيخ ابن عريب والدليل على ذلك ماديً وليس عقيالً فقط ،فقد كتب وصية يف حياته
وأودعها احملكمة الشرعية بدمشق حتت رقم  756ورقمت الوثيقة بعد ذلك حتت رقم
 256هذه الوصية فتحت بتاريخ الثاين عشر من شعبان 1300ه أي يف شهر جوان
1883م بعد وفاته بثالثة أسابيع حسب األصول املتعارف عليها ،ومل يكن فيها أي ذكر
لكتاب املوافق املزعوم ،أو أي شيء مادي أو عملي يتعلق بتخصيص املال لطباعة كتاب
أو غري ذلك ،بل كان ما يف الوصية هو ختصيص أموال معتربة من إرثه للفقراء واملساكني
ولنسائه وألوالده.1

 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.191 :
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إن ابن عريب شخصية جدلية ابمتياز فكثري من العلماء ذكره بسوء واعتربوا الكتب
املنسوبة إليه واليت حتتوي على عقيدة وحدة الوجود والعقائد الباطلة .هي كتبه وهناك من
كان له أكثر من رأي يف املوضع والعلماء الذين أنكروا على ابن عريب كالمه يف "
الفصوص" و"الفتوحات املكية" اعتربوها كتبه وقد ذكر منهم الدكتور دغش بن شبيب
العجمي يف كتابه "ابن عريب عقيدته وموقف علماء املسلمني منه من القرن السادس إىل
القرن الثالث عشر" ذكر أكثر من مائيت عامل كلهم يثبت كالمه يف الفصوص والفتوحات
املكية مل يشريوا إىل أن شيئاً مما ذكروه مدسوس عليه السيما مع قرب عهد كثري منهم
اببن عريب ومعاصرة بعضهم له ،اب إهنم أنكروا على من أنكر نسبة هذين الكتابني له أو
زعم أنه قد ُدس فيهما ما مل ختطه ميني مؤلفهما.1
ويبدو أن العالمة البلقيين  805ه استقر يف فتواه يف ابن عريب :ال جيوز ألحد أن يعتقد
يف املذكور وال يُثين عليه وال ُحيسن الظن به ،الستفاضة عقائده القبائح ،وما ظهر عليه
دس فيها من دغل وسم وزلل ويف "الفتوحات
من الفضائح يف "فصوصه" الزغل كم ّ
اهللكية" اليت مساها "الفتوحات املكية" ويف غري مما اشتهر عنه من أردى املسالك ،وقد
أخرب عنه من يرجع إليه من العلماء األعالم املشهورين بني األانم بزندقته وسوء طريقته.2
وهذا ابن تيمية يقول :وإمنا كنت قدمياً ممن حيسن الظن اببن عريب ويعظمه ملا رأيت يف
كتبه من الفوائد  ..ومل نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصودة ومل نطالع الفصوص وحنوه
وكنا جنتمع مع إخواننا يف هللا نطلب احلق ونتبعه ،ونكشف حقيقة الطريق فلما تبني
األمر عرفنا حنن ما جيب علينا.3

 1ابن عريب عقيدته د .دغش العامجي ،ص.774 :
 2املصدر نفسه ،ص.775 :
 3الفتاوى (.)465 464 /2
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وحاول بعض الناس أن يظهروا مبظهر العلماء املعتربين وتصوفه صورة التصوف املبين على
الزهد واإلعراض عن الدنيا وأنه النموذج الذي جيب أن حيتذى وأكثر العلماء الذين أثنوا
على ابن عريب مل يطّلعوا على كتبه ،بل مل يروها سيما من كان معصراً له.1
وهناك بعض العلماء من أثىن ابن عريب مل يطلع على كتبه ومل يعرف حقيقة مذهبه ،ولكن
بلغه ما يتناقله أصحابه من نسبته للزهد والورع والكرامات وغري ذلك ،فأثىن عليه بناء
على ذلك فمثل هذا يُعرف حبقيقة ابن عريب ،ويوقف على كالمه من كتبه حىت يرجع
عن ثنائه ومدحه.2
وقال احلافظ تقي الدين الفاسي "ت832 :ه " :وأما من أثىن عليه فلفضله وزهده وإيثاره
يف العبادة ،وأشتهر ذلك عنه حىت عرفه مجاعة من الصاحلني عصراً بعد عصر ،فأثنوا عليه
هبذا االعتبار ،ومل يعرفوا ما يف كالمه من املنكرات ،الستغاهلم عنها ابلعبادات ،والنظر يف
غري ذلك من كتب القوم ،لكوهنم أقرب لفهمهم مع ما وفقهم هللا تعاىل من حسن الظن
ذم الناس البن عريب
آبحاد املسلمني فكيف اببن عريب؟ وقد ابن مبا ذكرانه سبب ّ
ومدحه.3

إن األمري عبد القادر اجلزائري مل يعتقد يوماً من األيم ال بوحدة الوجود وال احللول وال
االحتاد بل كانت عقيدته سنية صافية هبية ومال إىل القول أبن ما كتب يف الكتب
املنسوبة البن عريب من عقائد فاسدة فهو من األابطيل املنسوبة إليه ،إن األمري عبد
القادر اشتهر ابلتقوى واخلوف من هللا واإلميان به وابليوم اآلخر وحفظ القرآن وهو يف
سن مبكرة من حياته ،متزن صايف العقيدة على منهج أهل السنة واجلماعة مالكي
املذهب متقيد بشرع هللا يف حياته اخلاصة وأسرته وجمتمعه ودولته وما نسب إىل األمري

 1ابن عريب عقيدته ومواقف علماء املسلمني منه ،ص.779 :
 2املصدر نفسه ،ص.781 :
 3العقد الثمني ( )198 197 /2ابختصار.
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من الرموز واحللول واالحتاد وغريها من الرموز الصوفية ما هي إال أابطيل واهتامات،
وإهتامه ابحلرية وزعمهم أنه كان يكررها يف كثري من كتبه.
اي حرييت وما الذي اضع
لقد ضقت ذرعاً فما ينفع

أكاد تراين منفطراً
وما نسب إليه:

جواهري مبثوثة أمجع

فحرييت ما كنت كائنة
وحىت القيامة ال تقلع
فأشكو إىل حرييت حرييت
فليس إىل غريها مفزع

إننا عندما نرجع إىل كتاب املقراض احلاد لقطع لسان منتقص اإلسالم ابلباطل واإلحلاد
نرى عقيدته الصافية وفكره الرشيد ومنهجه املستقيم ففي الفصل اخلاص إبثبات األلوهية
ذكر احلرية ابحلرف التايل :إن الفالسفة جرهم اجلدل العقلي إىل قصور وحرية وهذا
يناقض ما نسب إليه من فوضى فكرية ظلماً وعدوان ،فاألمري عبد القادر نرباسه:
عليك بشرع هللا فالزم حدوده
حيثما سار سر وإن وقف قف
وقال من شعره العذب اجلميل:
احلمد هلل الذي قد خصين
بصفات كل الناس ال النسناس
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اجلود والعلم النفيس وإنين
الان الصبور لدى اشتداد البأس
وحتدثي شكراً لنعمة خالقي
إذ كان يف ضمين مجيع الناس1
وهناك أمر مهم وحيدث كثري يف ما يتعلق تشابه األمساء فهناك غري األمري عبد القادر من
العلماء واألمساء املتطابقة مع امسه وكتبوا كتباً وألفوا يف مواضيع التصوف واختلط احلابل
ابلنابل على بعض الناس وألتبست األمساء واملؤلفات على بعض الناس ومن هؤالء
العلماء عبد القادر بن حميي الدين اجليالين املتوىف عام 561ه وعبد القادر بن حميي
الدين قضيب البان املتوىف عام 1040ه  ،وعبد القادر بن حميي الدين املتوىف عام
1150ه  ،وعبد القادر بن حميي الدين الصديقي األربلي القادري الذي عاصر األمري
وعاش بعده مخسة عشر سنة.
إن األمري عبد القادر نسبت إليه أفكار ضالة وه ّدامة بعد مماته وليس يف حياته
فأصحاب املناهج الضالة أردوه حلولياً احتاديً مثلهم وأما الفرنسيون فأردوه صديقاً هلم
يعرتف بفضلهم عليه ،ونسوا أنه جزء من شعب يعاين ويالت االحتالل ووطن افتدته
بروحي كما أمره خالقه وأرشدته اآليت القرآنية واألحاديث النبوية وهوية هذا الوطن

ودينه واترخيه وحضارته تعين له كل شيء يف هذه احلياة.2
إن األبيات الشعرية اليت وضعت يف كتاب "املواقف" ال َتت إىل األمري بصلة ليس
لبعدها عن اجلمال وإمنا لركاكتها وفساد معتقدها وبعدها عن أسلوب األمري يف الشعر
الذي اشتهر بعذوبته وسعة افقه الفين والتارخيي والديين واالجتماعي فأسلوبه من نوع
السهل املمتنع.
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.192 :
 2املصدر نفسه ،ص.194 :
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ولقد عاجل األمري يف أشعاره وأبياته احلكيمة خمتلف جوانب احلياة كما عاشها حبلوها
ومرها ويظهر من خالل أشعاره أتثره العميق بكتاب هللا عز وجل وظهرت يف أشعاره
فحولة الشعراء ورصانة احلكماء وما أحوجنا إىل أن نغرس يف نفوس النشء اجلديد من
أبنائنا معاين العزة والشهامة واإلابء واألصالة والشجاعة اليت وردت يف حكمه وأن نردد
معاً قوله:
وما كل شهم ي ّدعي السبق صادق
إذا سيق للميدان ابن له اخلسر
وعند جتلي النقع يظهر من عال
على ظهر جردبل من حتته محر
وما كل من يعلو اجلواد بفارس
غرب
اجلو ُم ُّ
إذا اثر نقع احلرب و ُّ
وما كل سيف ذا الفقار حب ّده
كروا
وال ُّ
كرار عليّا إذا ّ
كل ّ
كل طري طار يف اجلو فاتكاً
وما ُّ

كل صيّاح إذا صرصر الصقر
وما ُّ
وال عجب يف اعتزاز األمري برتاثه العريب اإلسالمي األصيل ،وال عجب يف اختياره
الرتاكيب املنبثقة من بيئة أجداده العرب ،مثل قوله "عند جتلي النقع" و "ظهر جردبل"
كرار عليّا".1
واستشهاده بقادة املسلمني الذين مألت أجمادهم الدنيا يف قوله "وال ُّ
كل ّ
 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.169 :

581

 4عاقة األمري ابلدولة العثمانية:

كان األمري عبد القادر حيرتم الدولة العثمانية من منطق شرعي ،فهي كانت َتثل دولة

اخلالفة اإلسالمية ،واألمري مل جيعل دولته اتبعة إداريً لدولة اخلالفة ولكنه كان اتبعاً هلا
روحياً وكان أثناء حكمه خياطب السلطان العثماين بكلمة "موالي خادم حضرتكم
ومقبل تراب أعتابكم".
وكان يكن اإلحرتام والتقدير للدولة العثمانية وسالطينها ونظم األمري قصيدة يف مدح
السلطان عبد اجمليد فقال:
ي رب ي رب األانم ومن
إليه مفزعنا سراً وإعالان

ي رب أيد بروح القدس ملجأان
عبد اجمليد وال تبقيه وحرياان
ابن اخلالئف وابن األكرمني ومن
توارثوا امللك سلطاانً فسلطاان

أحي اجلهاد لنا بعد ما درس
وضاعف املال أنواعاً وألواان
فانصره نصرا عزيزاً ال نظري له
حىت يزيد العدا مهاً وأحزاان
واحفظ عاله وأرسل ي كرمي له
من املالئكة حفاظاً وأعواان

واهدم وزلزل وفرق مجع شائنه
واجعل فؤادهم ابلرعب مآلان
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وانصر وأيد مثبت جيش نصرته
أنصار دينك حقاً آل عثماان

الباذلون بيوم احلرب أنفسهم
هلل كم بذلوا أنفساً وأبداان1
والضاربون ببيض اهلند مرهفة
ختاهلا يف ظالم احلرب نرياان
والطاعنون بسمر البيد عالية
إذا العدو رآها شرعت ابان
والراكبون عناق اخليل ضامرة

ختاهلا يف جمال احلرب عقباان
واملصطلون بنار احلرب شاعلة
مطلوهبم منك ي ذا الفضل رضواان2
ونظم قصيدة عام 1853م واليت قال فيها فور وصوله إىل مدينة بروسة أقتطف منها:
احلمد هلل تعظيماً وإجالالً

ما أقبل اليسر بعد العسر إقباال
وأشكر هللا إذ مل ينصرم أجلي
حىت وصلت أبهل الدين إيصاال
وامتد عمري إىل أن نلت من سندي
خليفة هللا افياء وأظالال
 1األمري عبد القادر حياته وفكره بديعة احلسين ،ص.88 :
 2املصدر نفسه ،ص.88 :
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فاهلل أكرمين حقاً وأسعدين

وحط عين أوزاراً وأثقاال

وسين عمر يف األجواء األجنبية واثقال من
هذه األبيات دليل على ما كان يعانيه من أمل ّ
ا حلزن أجرب على محلها أثقلت كاهله فيشكر هللا سبحانه وتعاىل يف هذه األبيات بعدما
غمرته مشس احلرية لتتوج صربه يف وصوله إىل دار اخلليفة اإلسالمية.
أبشر بقرب أمري املؤمنني ومن
قد أكمل هللا فيه الدين إكماال
عبد اجمليد حوى جمداً وعز على
وجل قدراً كما قد عم أنواال

هذا مقام التهاين قد حللت به
فارتع وال ختشى بعد اليوم أنكاال
ي رب فاشدد على األعداء وطأته
واحم محاه وزده منك إجالال

فرع اخلالئف وابن األكرمني ومن
شدوا عرى الدين أركاان وأطالل
كم أزمة فرجوا كم غمة كشفوا
كم فككوا عن رقاب اخللق أغالال1
إن كتاب "حياة عبد القادر" الذي كتبه شارلز هنري تشرشل شوه الدولة العثمانية من
خالل خياله وأكاذيبه فالدولة العثمانية نظر إليها األوروبيون املستعمرون يف تلك الفرتة
كامتداد للفتوحات اإلسالمية اليت تناقض حضارهتم مبا َتثله من قيم الفكر ومفاهيم
اجتماعية واقتصاد ية ونظم إدارية وأساطيل حبرية كانت تنافسه أكرب أساطيلهم يف البحار
 1ردود وتعليقات على كتاب األمري ،ص.154 :
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واليت كانت تشيد يف كل بقعة من عاملهم مسجداً وتنقل إليهم احلضارة اإلنسانية
اإلسالمية جبوانبها املتعددة ،كان األمري عبد القادر يكن هلا االحرتام والتقدير لتمسكها
ابملبادئ اإلسالمية ،ويعتربها حصن األمة املنيع الذي حيمي كياهنا من أعدائها الطامعني
خبرياهتا ومقدساهتا.
كان األمري عبد القادر حيرتم اخلالفة من منطلق إسالمي ديين حبت وكذلك كان أبناؤه
الذين كان يُعدون اإلمرباطورية العثمانية ،لذلك استمروا على عالقتهم الودية ابلسلطان،
ووصل أربعة من أبناء األمري عبد القادر إىل لقب "ابشا" وشغلوا مراكز مرموقة يف عهده
وكان الوالة حيرتمون األمري ويعرتفون له بصالحيات واسعة يف إدارة بعض شؤون البالد
الشامية وخاصة ما يتعلق ابملهاجرين وكان يرى أن تصحيح الواقع واألخطاء يف احلكم

يتم بفضل رأي من هم أكثر حكمة بني العلماء واملفكرين املسلمني واألكثر قدرة على
اقرتاح احللول املستنبطة من جتارب املاضي من جهة واملعتمدة على نظرة مستقبلية اثقبة
من جهة أخرى.
وكان يقول :الرجل العامل العارف يستطيع استشعار املستقبل من النظر والرجوع به إىل
أحداث املاضي يف ضوء التواتر ،وحقيقة علم التواتر هي التفكري مبحسوس ميكن وقوعه
من خالل هذا العلم واإلنسان الذي أويت العلم واملعرفة يستطيع أن يستشعر املستقبل مبا
ميلكه من سعة الرؤية أمامه اليت َتكنه إحساس وشعور وتنبؤ ،وهو لدى بعض العلماء
الفقهاء على جانب كبري من الدقة.1
والحظ األمري أن الضغوط تتزايد على اإلمرباطورية العثمانية ،وأن التغلغل األجنيب عرب
القناصل والعمالء التجاريني يف البالد الشامية خاصة أصبح مزعجاً ألصحاب احلرف
والصناعات احمللية ،وأن احتكارات احملالت التجارية من جانب الطوائف غري اإلسالمية
يزداد ابستمرار مبساعدة الوكالء التجاريني الغربيني وبنفوذهم ،كما الحظ أن البعثات
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الدبلوماسية تتدخل بشكل غري معلن يف هذه اجملاالت ،وأن نفوذها يتصاعد وأن السلع
األوروبية تغزو األسواق وتنافس البضائع احمللية بتشجيع من بعض الوالة وبغض النظر من
جانب بعضهم اآلخر.
وكانت تلك األمور تؤرق ابل األمري وهو يرى أن شبح االستعمار ومآربه تقرتب ليس
فقط على املستوى الشعيب يف هذه البالد ،بل إىل دار اخلالفة يف إسطنبول ،وإىل
حي على الصالة
مساجدها وإىل رسالة تلك املساجد وإىل مآذهنا ونداءات "هللا أكرب ّ
حي على الفالح" وأن اخلطر الداهم يتهدد هذه األماكن ومكانتها يف بنية اجملتمع
ّ
اإلسالمي ،فكان األمري يف ندواته العلمية يف اجلامع األموي ويف دار احلديث النووي ويف
داره كان يف كل هذه األماكن حيث اجلميع على احلذر من املؤامرات اليت حتاك يف
الظالم ،وكان يشري إىل النبع وهو الشريعة اإلسالمية ويذكر قوله تعاىل َ ":وقَاتِلُوا ِيف َسبِ ِيل
ِ
اللِ ال ِذين يُ َقاتِلُونَ ُكم والَ تَعتَ ُدوا إِن ّ ِ ِ
ين" (البقرة ،آية .)190 :
اللَ الَ ُحي ّ
َ
ب ال ُمعتَد َ
ّ َ
وكان يبصر الوجهاء واألعيان بعواقب التفرقة بني أبناء الشعب الواحد ،وأبخطار الصدام
املسلح بني الطوائف وكان يدعوهم إىل عدم الوثوق بوعود الدول األجنبية ألنه عهد هلذه

الدول وال ذمة وال وفاء.
ونصح اجلميع ابلتمسك ابلبعد احلضاري هلذه األمة وبعدم التمادي يف زرع الدمار
واخلراب واألحقاد وكل ما يدوي ويستفحل وحيرتق ويصبح رماداً مما جيعل البالد لقمة
سائغة يف فم االستعمار وكان يتكلم وكأنه يقرأ هذا املخطط يف كتاب أسود بني يديه،
وينطوي هذا املخطط على ضرب اإلمرباطورية اإلسالمية العثمانية من الداخل وتفتيتها
إىل دول تسهل اهليمنة عليها ،مث حتجيم اإلمرباطورية العثمانية وبرت جذورها اإلسالمية.1
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كان األمري عبد القادر مهتماً بدعم الدولة العثمانية والتواصل مع خلفائها وسالطينها،
ففي شهر جوان من عام 1865م عزم على السفر إىل اإلستانة لزيرة اخلليفة السلطان
عبد العزيز خان ،فاستقبلها وأكرمه وكرب به ،فطلب منه أن يصفح ويسرح املنفن إىل
جزيريت قربص ورودس اليواننية من الذين تورطوا يف أحداث 1860م ابلشام ،فلّب رجاؤه
وصدر األمر العايل بتسرحيهم.1
لقد كانت حياة األمري عبد القادر جمموعة من املآثر اخلالدة وأصبح بعد أن قضى على
الفتنة الطائفية يف سوري حمط أنظار العامل ،وأمل دعاة استقالل العرب عن الدولة
العثمانية اليت تتالت هزائمها أمام روسيا ،فاجتمعت الطليعة يف بالد الشام وحبثوا مصري
سوري وعقدوا املؤَترات السرية يف دمشق سنة 1877م واقرتحوا فصل البالد عن الدولة
العثمانية وتنصيب األمري عبد القادر ملكاً عليها ،ألهنم وجدوا فيه أملهم الوحيد ملا يتمتع
به من هيبة واحرتام عند العثمانيني والعرب على حد سواء وبعد قضائه على الفتنة
الطائفية انل تقدير مجيع الدول األجنبية واحرتامها وهو الذي سبق له أن أنشأ دولة وقاد
أمة وهو ابإلضافة إىل ذلك العامل ذو املقام العايل واجملاهد ذو النسب الشريف.
وعندما عُرض على األمري هذا املوضوع مل يتحمس له ،ومل يرفضه ولكنه نصح أن يظل
االرتباط الروحي بني البالد الشامية واخلالفة العثمانية قائماً وبدأت رسائل الزعماء
اللبنانيني تتوارد على األمري مبايعة ومنها رسالة من الزعيم اللبناين يوسف كرم الذي كان
منفياً يف إيطاليا ،وأما املشروع الفرنسي الذي كان يرمي إىل إنشاء إمرباطورية عربية َتتد
من مشايل بالد الشام حىت قطاع عكا يرأسها األمري عبد القادر ،فقد رفضه األمري بشدة
يف سنة 1860م.2
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رفض األمري عبد القادر هذا املشروع ألنه مطلب فرنسي استعماري وبعد سبع سنوات
عندما ظهر املشروع العريب القومي تردد أيضاً يف قبوله ،ألنه كان حيرتم اخلالفة اإلسالمية

من منطلق ديين وكان عدم حتمس األمري هلذا األمر انشئاً عن احرتامه ملبدأ اخلالفة
اإلسالمية مث جاء مؤَتر برلني وتوىل عبد احلميد اخلالفة وأصبح سلطاانً فتأخر واحلل
العريب.1
 5موقف األمري من الفتنة الطائفية بدمشق:
أ وضع الطوائف يف باد الشام:

بالد الشام تتميز بتنوع الطوائف واختالف املذاهب وتباين العقائد ،ففيها األغلبية
املسلمة السنية وفيها الشيعة واملسيحية التابعة لكنيسة روما من اليوانن األرثوذكس،
واألرمن واجلورجيني واليعقوبيني والربوتستانت مث األقلية اليهودية ،وقد كان للموارنة
الكاثوليك وضع خاص الرتباطهم بكنيسة روما مباشرة ولصالهتم املتميزة مع دولة فرنسا،
والعدد األكرب من هذه الطوائف يرتكز يف جبل لبنان ويف فرتة حكم حممد علي للشام يف
األربعينات من القرن التاسع عشر ،قام ابنه إبراهيم ابشا ابعتماد أسلوب إداري يقوم
على مبدأ املساواة بني الطوائف يف املعامالت األمر الذي أخل ابلتوازن املتوارث ،وأصر
ابالمتيازات واملكتسبات االقتصادية واالجتماعية اليت حققتها بعض الفئات على
حساب األخرى فكان ذلك َتهيداً لتعاون بعض الطوائف مع الدول األوروبية مباشرة
والتزود منها ابلسالح وابملال دون اعتبار ملصاحل الدولة العثمانية وسيادهتا فسمح لإلجنليز
ابالتصال بطائفة الدروز ،بينما ساندت فرنسا الطائفة املارونية وشجعتها على الوقوف
ضد من ميس مبصاحلها ،مما هيأ الظروف للبداية حدوث االضطراابت بعد ذلك بني

طائفيت الدروز واملوارنة منذ عام 1845م ،وبعد أن أصدر السلطان عبد اجمليد عام
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1856م مراسيم عرفت ابخلط اهلمايوين الذي أقر هنائياً املساواة بني أفراد خمتلف امللل
والطوائف واألدين مع احملافظة على أحواهلم الشخصية أصبحت األوضاع يف جممل بالد
الشام وخاصة مع حلول عام 1857م تنذر ابنفجار خطري ،بدأت شرارته بعدما استوىل
فالحون موارنة يف مشال جبل لبنان على أراضي االقطاعيني وامتنع موارنة اجلنوب عن
دفع اإلجيارات إىل املالك من الدروز واشتعلت الفتنة الطائفية يف بالد الشام يف شهر
جوان عام 1860م واعتدى بعض املوارنة على الدروز فقام الدروز والغوغاء من الناس
إبيعاز من بعض أشباه املشايخ وكبار القوم الذين يظنون أن أصل دين اإلسالم الغلظة
والقسوة والبالدة واجلفوة حجتهم يف ذلك جترب النصارى وتكربهم وجتاوزهم حدهم
وخروجهم عن العهود الذمية وتعلقهم ابلدول األجنبية ،فراحوا أيخذون يف كل حدب
وصوب الثأر ابخلرق والقتل والسلب وهنب األهايل املسيحيني والراهبات واملبعوثني
الفرنساويني يف جبل لبنان وطرابلس وصيدا وزحلة ودير القمر والالذقية وغريها ،وعاثوا يف
األرض فساداً وفسقوا واعتدوا على البنني والبنات وخربوا القرى واملدن وسفكوا الدماء
وهنبوا األموال ومالوا عليهم كل امليل وابدرت ملساعدهتم والغنيمة معهم فرسان دروز اجلبل
الشرقي ،تذبح النصارى ذبح األغنام وتعتدي على األموال واألوالد ودام هذا األمر إىل
غاية عيد األضحى يف شهر جويلية من عام 1860م وملا هرب كثري من النصارى إىل
دمشق ،ظانني أن احلكومة سوف حتميهم من بطش الدروز ،تغاضت احلكومة يف بداية
األمر عن ذلك فزاد الدروز من طغياهنم وبطشهم والتخويف والتهديد والتنكيل مبن فر أو
سكن يف دمشق.1
ب مل يبق األمري مكتوف األيدي:

الحظ األمري أن األمر قد خرج من أيدي األعيان الوجهاء ،وكان األمري قد أعد لألمر
عدته وأتهب لكل احتمال معاد ،فجمع كل قادر على محل السالح من املهاجرين
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اجلزائريني واشرتى هلم السالح وكان قد قام بتدريبهم على إمخاد احلرائق ،وعلى عمليات
اإلنقاذ األوىل ،وعندما تناهى إىل مسامعه ذات صباح أن اجلموع تتجه حنو حي القصاع
استدعى فرسانه األشداء وخرج هو وأبناؤه كلهم ،وقام بنفسه محلة إمخاد الفتنة الطائفية
ووزع املهمات على رجاله ،من شرفاء الناس وعلماء املسلمني وكربائهم وغريهم من أبناء
دمشق املخلفني إىل محاية ما استطاع من املعتدى عليهم وإمخاد الفتنة وفتح داره وبذل
كامل مهته أبمواله ورجاله وسالحه ،يف خالص من قدر عليه املهالك ،ومرافقة من كان
خارج امليدان إىل حصن األمان يف القلعة اليت خصصها الوايل حلمايتهم ،فكان األمري
وأتباعه من سكان الشام يطوفون على من كان يف امليدان يف سالمة وأمان ويذودون
عليهم ليل هنار ،حيرسون النصارى من األشقياء واألشرار ،وكان يواسيهم ويهنيهم
ابلسالمة ويطيب قلوهبم ابألمن واألمان.1
وكان األمري قد أصدر أوامره حلراسة أبنية السفارات األجنبية يف دمشق ونقل البعثات
والدبلوماسيني إىل دور األمري يف حي العمارة "زقاق النقيب" وأشرف بنفسه على
القصاع وكان
عمليات اإلنقاذ وإمخاد احلرائق اليت بدأت تشتعل يف بعض املنازل يف حي ّ
جنود األمري يقتحمون النريان إلنقاذ السكان ونقل األمهات واألطفال إىل األديرة وكان
األمري يتجول بني األحياء غري مبال برصاص القناصة والطلقات الطائشة وهو على ظهر
حصانه يصدر األوامر حىت بلغ عدد من نقلوا إىل دوره يف حي العمارة مخسة عشر ألفا

غصت الدار هبذا العدد الكبري من السكان نقل بعضهم إىل
بني رجل وامرأة ،وعندما ّ
القلعة.
ويف اليوم الثالث من تلك األحداث الفظيعة قامت اجلموع مبهامجة حي العمارة ،فخرج
إليهم األمري وما أن وقعت عليه األنظار حىت ألقى هللا الرعب يف قلوب اجلموع املهامجة
فعادوا من حيث أتوا ،وقبض فرسان األمري على بعض منهم وكم كانت دهشة األمري
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كبرية عندما اكتشف أن بينهم عدداً من املسيحيني اللبنانيني ،فسأل شاابً كان يتقد
محاسة هستريية ما الذي جاء به إىل هذه املعركة املشينة؟ فأجاب بعد نقاش معه :وما
السبيل إىل القضاء على هذه الدولة العثمانية سوى جعل احلكم غري مستقر يف البالد
وزعزعة اركانه ،إن فرنسا تزيد األخذ بيدان حنو حضارهتا وما جنودها يف ميناء بريوت
سوى رسل هلذه احلضارة.
أمر األمري عبد القادر إبخالء سبيل هؤالء وراعه أن جيد البالد قد أصبحت يف حمنة
حقيقية وكان عليه معاجلة األمر مبا أويت من شجاعة وحكمة وموهبة يف القيادة واحلوار
مع أقطاب احلكومات األوروبية.1
ج وقوف األمري ضد خمططات فرنسا يف الشام:
احتجت الدول األوروبية وهددت ابلتدخل ففي  2أوت 1860م اتفقت الدول
األوروبية على الوقوف جبانب النصارى ومحايتهم عن قرب وكانت ذريعة مباشرة الحتالل
الشام فتطوعت فرنسا لذلك لداعي قرهبا املذهيب من املسيحيني يف لبنان ولكوهنا املشرفة
على الكنائس يف بيت املقدس وراحت بعد أسبوع ترسو أبسطوهلا احلريب يف ميناء بريوت
وتنزل قواهتا وهتدد الدروز بتأديبهم وقصف دمشق وبذل األمري كل ما يف وسعه لتفادي
االحتالل.2
وبعد أن أتكد األمري أن القوات الفرنسية وصلت إىل ريق يف طريقها إىل دمشق ،امتطى
صهوة جواده خفية وأخذ يقطع اجلبال والودين ال يهاب وحشة الليل أو وعورة الطريق
وعندما وصل إىل قرية "قب الياس" أرسل من خيرب اجلنرال بوفور قائد احلملة الفرنسية
بوجوب االجتماع به ،وعني املكان وكان مشهداً للقاء جزائري فرنسي على مستوى
سياسي وعسكري وطلب األمري من اجلنرال أن خيرب حكومته أبن دخول قواهتا دمشق أو
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قيامها أبي حتركات عدائية يلغي كل تعهد من قبل األمري لإلمرباطور لويس فيليب بعدم
العودة إىل اجلزائر ،وأن األمري سيكون أول املقاومني ألي محلة عسكرية هتاجم البالد
وكان على اجلنرال أن خيرب حكومته اليت أعادت حساابهتا بعد هذا اإلنذار ،ألن إلغاء
التعهد يعين احتمال عودة األمري عبد القادر إىل اجلزائر وعودة احلرب الضروس إليها.1
حي القصاع
هذه الفتنة اليت كان احملتمل أن يذهب ضحيتها عشرات اآلآلف من أبناء ّ
يف دمشق يف سبيل خمطط استعماري كان هدفه احتالل سوري ولبنان حبجة الدفاع عن
املسيحيني وإنقاذهم ولكن األمري عبد القادر كان هلؤالء املستعمرين ابملرصاد ،فعمل على
إخفاق ذلك املخطط وقضى على املؤامرة اليت ُدبرت بليل.2
وأسرعت الدولة العثمانية فأرسلت فؤاد ابشا وزير اخلارجية إىل دمشق وفوضت إليه األمر
املطلق للقضاء على الفتنة فأجرى األحكام العرفية وقبض على األلوف من أهلها
غوغائها ومشاخيها وكربائها ورؤساء جمالسها وبعض ابشاوات العسكر ،فأمر برد
املسلوابت وأخذ القصاص من املعتدين وأعدم وسجن ونفي من ثبت عليه اجلرم ،وقامت
عليه البينة ،وبعدها جرى االتفاق مع فؤاد ابشا على أن يعوض املسيحيون كل ما
خسروه ومنح أهل اجلبل حكومة مستقلة حتت سيادة الدولة العثمانية ،يرأسها رجل
نص راين ملدة ثالث سنوات اقرتحته الدولة العثمانية ووافقت عليه أورواب ،واستتبت
األوضاع وانسحبت فرنسا بقواهتا يف بداية صيف 1861م وكفى هللا املؤمنني القتال.3
وقد طلب فؤاد ابشا وزير اخلارجية من األمري عبد القادر السماح له بتعيني كتيبة مسلحة
وعني قائداً هلا
من املهاجرين اجلزائريني مهمتها احلفاظ على األمن يف دمشق وضواحيهاّ ،

 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.205 :
 2األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.207 :
 33حوار مع األمري عبد القادر ،ص.151 :
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عم األمري عبد القادر ،وأجرى استعراضاً عسكريً تقديراً لألمري
حممد بن فرحية أحد أبناء ّ
على جهوده يف وأد الفتنة ،وتقدمت تلك الكتيبة اجلزائرية أبسلحتها ذلك العرض.1
س امللوك واِلكام يشكرون األمري على فعله اجلميل:

أرسل اخلليفة العثماين الوسام اجمليدي العايل اهلمايوين من الرتبة األوىل إىل األمري عبد
القادر مع رسالة تقدير محلها إليه الصدر األعظم علي ابشا يف السابع من صفر
1277ه املوافق لعام 1860م ،2وكان مع فرمان الشكر والعرفان مكافأة مادية ،مث
توالت رسا ئل الشكر وقصائد التهنئة من األدابء والشعراء والعلماء واألعيان من املسلمني
وغريهم ،منها رسالة من اجملاهد الكبري قائد اجلهاد يف داغستان والشيشان الشيخ حممد
شامل رمحه هللا وأما النياشني والتشريفات واهلداي األجنبية فكانت كالتايل:
هدية من امللكة فيكتوري ملكة بريطانيا الكربى كانت بندقية مكتوابً على ظهر
صندوقها عبارة :من حضرة جاللة ملكة اململكة املتحدة بريطانية العظمة إىل صاحب
السمو األمري عبد القادر ،تذكاراً للمساعدة اخلريية املبذولة للمسيحيني يف دمشق سنة
1860م ،كانت اهلدية مرفقة برسالة حررها قنصل دولة إجنلرتا يف دمشق املكلف من

احلكومة اإلجنليزية مؤرخة يف أوت 1860م.
نيشان وسام الشرف من الرتبة األوىل من إمرباطور فرنسا انبليون الثالث ،مرفق برسالة
من وزير خارجية فرنسا عن اإلمرباطور مؤرخة يف  31أوت 1860م.
النيشان الكبري رتبة أوىل املدعو بنيشان املخلص من ملك اليوانن أوتون األول استلمه
يف شهر سبتمرب 1860م.
نيشان موريس والعاذر من قاربيالدي ملك إيطاليا اجلديدة وهو أقدم نياشني اخليولية
والفروسية استلمه يف شهر سبتمرب عام 1860م.
 1األمري عبد القادر حياته وفكره ،ص.208 :
 2املصدر نفسه ،ص.208 :
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نيشان صليب النسر األمحر من الطبقة األوىل من غيوم األول ملك بروسيا ،استلمه يف
 12نوفمرب 1860م.
نيشان النسر األبيض أعظم فرسان رتبة من طرف امللك الكسندر الثاين قيصر الروس
استلمه يف جانقي 1861م.
وقد وضع كل هذه األومسة على صدري وأخذت صوراً فوتوغرافية هبا وهي األومسة اليت
قلدها اخلليفة العثماين وضعها يف أعلى الصدر وإىل أسفل منها بقية النياشني ومل تكن
هذه الصور ابلنياشني للتزين أو التفاخر والتكرب ،بل كان الغرض منها أن تنشر يف
الصحف األوروبية والعامل فريى الناس صورة املسلم احلقيقي الداعية للسلم واألمان والذي
يتعامل مع أصحاهبا املعاهدين من أهل الذمة وفقاً ألحكام شريعة اإلسالم السمحة اليت
ال تسمح ابالعتداء عليهم وتقتيل العزل منهم ،وتذكري وحتذير كل من سولت له نفسه
العودة إىل مثل تلك املغامرات اخلطرية اليت حدثت يف بالد الشام وهذه األعمال من
األمري عبد القادر تدل على أن اإلسالم بعيد كل البعد عن احلقد والتعصب وسفك
الدماء للمسيحية من عاشوا يف أوساط املسلمني مئات السنني بعقد الذمة ،ان حرب

األمري مع فرنسا كانت لكوهنم غزاة معتدون ال ألهنم مسيحيون.1
 6عاقة اجملاهد شامل الدغستاين ابألمري عبد القادر:

شاء املوىل عز وجل أن يكون جهاد اإلمام شامل ضد الروس يف نفس الفرتة التارخيية اليت

محل فيها را ية اجلهاد األمري عبد القادر وتشاهبت أحواهلم ،فاإلمام شامل الدغستاين
امللقب أبسد القوقاز وصقر اجلبال ،جاهد ضد جحافل الروس ملدة مخسة وعشرين سنة
بعد أن جنح يف توحيد القبائل ،رغم تعدد مكوانهتا الثقافية واللغوية ،وعمل على أتسيس
جيش حديث ووضع أسس إدارة منظمة حسب مبادئ الشريعة اإلسالمية كما عرف
حبنكته السياسية وفروسيته اليت أبداها يف احلرب واكتسب شرعية يف ممارسة السلطة
 1حوار مع األمري عبد القادر ،ص.153 152 :
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وقيادة املسلمني بوطنه وبني أهله عن طريق املبايعة ،فجمع بني رضا اخلاصة والعامة ،مما
مسح له أبن يلقب أبمري املؤمنني.
كان األمري عبد القادر يسمع عن اإلمام اجملاهد شامل وعن جهاده وهو يف اجلزائر
وتعرف عليه وحظى لدى األمري عبد القادر ابلتقدير واإلحرتام ،ومل تشأ األقدار أن يلتقوا
جسديً ولكنهما كاان متقاربني روحياً وفكريً وثقافياً ،كما قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم« :األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» ،كان
األمري عبد القادر يتبادل معه الرسائل طول مدة اعتقاله من عام 1860م إىل 1869م
وكان يسعى بكل الوسائل وبكل ما لديه من معارف من أجل احلرص على مكانته
وشرفه وإطالق سراحه من األسر ،كانت لإلمام شامل تربية دينية وورع وثقافة إسالمية
متينة ،درس العربية والفلسفة والفقه واألدب العريب وتعمق يف التصوف السين وتشرب
الثقافة اإلسالمية وكان على معرفة واسعة هبا ،عاش حياة َتيزت ابلبساطة والتمسك
ابلعقيدة والتثبت ابلوطن والوقوف حبزم وشجاعة أمام غزو أجنيب متفوق يف املستوى
احلضاري ويف العدد والعدة ،ولد اإلمام شامل علي ابن دنغو عام 1796م يف غامري
بداغستان وتعلم يف املساجد مبادئ العلوم الدينية واللغوية ،وتفوق بشجاعته على أقرانه،
وَتتع بقوة بدنية عظيمة وكان متعطشاً للمعرفة منذ صباه أتثر برفيقه ومعلمه الشيخ حممد
الغمراوي املشهور بكنيته غازي موال ،داعية اإلصالح الديين ،وصار من أتباعه ومريديه.
واستطاع توحيد املسلمني يف داغستان والشيشان يف الكفاح ضد االحتالل الروسي الذي
رسخ أقدامه يف داغستان والشيشان مستغالً اخلصومات القبلية والتنابذ بني حكامها.
ففي عام  1829م بدأ اإلمام غازي مال يف حتريض شعوب اجلبال للجهاد لوقف الزحف
الروسي على أراضي املسلمني القوقاز ،وأمام َتاسك قوة اجملاهدين ،شن الروس هجوماً
واسعاً وأحرقوا البيوت على ساكنيها كي جيربوا اجملاهدين على اخلروج واالستسالم وبعد
مقتل غازي مال عام 1832م يف معركة غمري املشهورة مل ينجو إال القليل وكان منهم
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اإلمام شامل الذي َتكن من الفرار رغم غصابته البالغة واعتقد اجملاهدون مبقتل اإلمام
شامل يف املعركة ،فاختري محزة بيك قائداً بعد تزكيته من الشيوخ وبعد عامني يف ترتيب
الصفوف وتدعيم قوة اجليش لقي محزة بك اهلزمية مث اغتيل وهو يؤم املصلني يف املسجد
اجلامع مبعقل اجلهاد يف خرتخ بداغستان ،فبويع شامل إماماً عام 1834م وأعاد تنظيم
جيشه ابلطرق واستفاد من األسرى الضباط واهلاربني من اجليش الروسي يف تطوير قدرته
العسكرية على النمط األورويب احلديث ،كما نظم العمل الربيدي يف دولته ونسق االنفاق
على اجليش مع ريع األراضي الزراعية اليت ضمت إىل املساجد ،كما نظم مجع الزكاة
لتجهيز اجليش وبدأ يف دعم ركائز نفوذه يف القوقاز املعتمد على الشيشان وداغستان
وحلفائهم ،حىت امتدت منطقة نفوذه من حبر قزوين شرقا إىل البحر األسود غرابً ،كان

اإلمام شامل يسعى للمساواة بني القوميات املختلفة بغض النظر عن اللغة والعرق
والطبقة واستمد التشريعات الشخصية واملدنية من الشريعة اإلسالمية ،وحاول أن يستفيد
من القوى الدولية ملساعدته واستمر اجلهاد ابسلوب الكر والفر إىل أن نفذ شامل
انسحاابً تكتيكياً إىل داخل جبال أفاري وتوغل خلفها عرب الغاابت الكثيفة وكان ينقض

على العدو من جهات خمتلفة واجه اإلمام شامل جحافل الروس ابلقوقاز وحقق
انتصارات مدوية ،ولقن الروس دروساً يف فن احلرب ،واستمات يف الدفاع عن دينه ووطنه
وخالل حرب القرم اليت استمرت من عام 1853م إىل 1856م سعى إىل فتح خط
اتصال بني كل من تركيا وإجنلرتا وفرنسا لدعمه العسكري بعد أن حتالف معها يف عدائها
لروسيا ،فمنحه السلطان العثماين رتب خانية قفقاسيا وأمده ابملساعدات العسكرية ،وملا
وضعت احلرب الرتكية الروسية أوزارها ،بدأت القوات الروسية برتكيز ضرابهتا العسكرية
على اجلبهة القوقازية فحرقت الغاابت اليت حيتمي هبا اجملاهدون ،وألبت األهايل عليهم،
واستمالت عشرات القبائل اليت أهنكتها احلرب والفقر والتشرد وختلى عنه حكام املسلمني
اجملاورين له واشتد عليه احلصار واضمحلت قواته وقتلت إحدى أخواته وزوجته وابن
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صغري له وبعد احتالل الروس للشيشان يف عام 1858م التجأ إىل قلعة فيدينو ،مث آوى
إىل غونيت على وادي ساالك يف أفريل 1859م ويف معركة فاصلة انقض الروس على
الثوار األربعمائة الباقية معه ،فحاصروهم من كل جانب فسقط جرحياً يف ساحة املعركة،
وبعد مقاومة مستميتة ألصحابه عرض عليه القائد العام للقوات الروسية وحاكم بالد
القوقاز اجلنرال برينتسكي اإلنسحاب إىل األراضي العثمانية وبعد أن توسط يف
احملاداثت ضابط أرميين يف جيش القيصر يسمى الزاريف طلب له األمان من الروس يف
 6سبتمرب 1859م فنال عهد أمان له وألصحابه يضمن حريته وترك سبيله مع اتباعه
الذهاب إىل األراضي املقدسة ابحلجاز ،غري أن من أعطى له العهد وكلمة الشرف
إبطالق سراحه غدر به ،فسلم أمره ملشيئة هللا واستسلم للقدر بعد جهاد دام حوايل
مخسة وعشرين سنة.
ويف العاصمة سان بطرسبريغ استقبله القيصر الكسندر الثاين مث نقل بعدها إىل كالوغا
جنوب غرب موسكو سنة 1869م مث إىل مدينة كييف أبوكرانيا يف سنوات االعتقال
األخرية ،وبعد أن تدخلت يف شأنه شخصيات إلطالق سراحه أرغم العدو على
االعرتاف بشهامته مواقفه البطولية ،واستقبل من طرف قيصر روسيا ألكسندر الثاين مرة
أخرى ورحب به يف سان بطرسبريغ واجته إىل إسطنبول ،ومنها ذهب إىل املدينة املنورة
وتويف هبا يف  4من فيفري 1871م وبذلك طويت صفحة انصعة من صفحات التاريخ
اإلسالمي ،1وخالل العهد الشيوعي يف اإلحتاد السوفييت منذ أكتوبر 1971م حىت
1991م شنت محلة شرسة ضد جهاد اإلمام شامل وخاصة منذ عهد 1950م وصور
لدى عامة الناس واجلهال أبنه رجعي عميل لإلمربيلية األجنبية وجرت محلة ضخمة
لتطهري كتب التاريخ السوفيتية من مسريته وجهاده ونضاله وكفاحه غري أن هللا يدافع عن
الذين آمنوا حىت يف مرقدهم فأنصفه العقالء والعلماء واملؤرخون.
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وأحسب أن مسار ح ياة اإلمام شامل وحىت بعدما التحق ابلرفيق األعلى ،يف طبيعة
جهاده وختلى حكام املسلمني عنه ،واستسالم القبائل املساندة له للعدو وطلبه لألمان،
وغدر العدو وإخالفه للعهد والوعد واعتقاله بدون وجه حق وهجرته ووفاته يف الغربة
وحماولة طمس ذاكرته الطيبة كل ذلك كان يشبه ويتطابق مع جهاد األمري عبد القادر
واعتقاله وغربته واترخيه اجمليد.1
أ رسالة من اإلمام شامل إىل األمري عبد القادر:
كان دفاع األمري عبد القادر عن املسيحيني العزل ابلشام حمل تقدير واحرتام عند عقالء
البشر من املسلمني وغريهم ومن بني هؤالء اإلمام شامل الذي أرسل من منفاه بروسيا
إىل األمري عبد القادر رسالة جاء فيها:
إىل الذي اشتهر بني اجلميع الكبار والصغار ،الذي بصفاته املتعددة والرائعة يتميز عن
ابقي الرجال الذين أطفأ انر اخلالف قبل أن يستفحل أمرها ،الذي اقتلع شجرة الشر
واليت مثارها ليست سوى وجه الشيطان اجملد هلل الذي منح خادمه القوة واإلميان أننا
نتحدث عن الصديق الويف احلقيقي عبد القادر العادل السالم عليك ،ليحمل خنيل
االستحقاق والشرف على الدوام مثاره بشخصك لتعلم أن أذين قد صدقت مبا هو مكروه
على السمع وفظيع على الطبيعة اإلنسانية وإين أملح هنا إىل األحداث اليت جرت مؤخراً
ّ
يف دمشق بني املسلمني واملسيحيني حيث تصرف األولون أبسلوب غري الئق ابتباع
اإلسالم والذي ال ميكن أن يؤدي إال إىل كل أنواع التجاوزات أن غشاءه قد غطت
روحي ووجهي اهلادئ عادة وامتأل بطالل من احلزن ،كنت أصرخ لنفسي :الشر على
األرض ويف البحر بسبب شرور وحقد اإلنسان.
لقد دهش من عموم املوظفني الذين أنغمسوا يف مثل هذه التجاوزات الذين نسوا كلمات
الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حق املعاهدين ومحايتهم ولكن عندما اطلعت على أنك
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آويت املسيحيني حتت جناح الطيبة واحملبة وأنك تصديت للذين يتصرفون خالفاً لشريعة
اإلسالم وأنك رحبت سعف النصر يف مسرح اجملد "جناح تستحقه عن جدارة" فإنين
قدرتك كما هللا تعاىل العلي القدير سيباركك يوم ال ينفع مال وال بنون والواقع أنك
نفذت كالم الرسول األكرب الذي أوفده هللا تعاىل كدليل على حمبته ملخلوقاته املتواضعة
وأقمت حاجزاً ضد أولئك الذين ختلوا عن مثاله الكبري ليحميك هللا من الذين خيالفون
شريعته يف رغبيت ابلتعبري لك عن اإلعجاب الذي أكنّه لتصرفك أسارع ابرسال هذه
الرسالة كنقطة فائضة من ينبوع مشاعري الودودة.1

ب رد األمري عبد القادر على رسالة اإلمام شامل:

جاء فيها .. :هذه الكلمات من يد من هو حباجة كربى إىل رمحاته الوافرة ،عبد القادر

بن حميي الدين احلسين موجهة إىل أخيه وصديقه يف هللا شامل األجمد ليباركك هللا أنت
وحنن يف بالدان ويف خارجها ،ليعم سالم وبركة هللا علينا على الدوام.
لقد إستلمنا رسالتك احملرتمة وكلماتك الطيبة اليت أسعدت قلبنا إن ما مسعته خبصوصنا
والذي منحك هذا القدر من الرضا حول دفاعنا عن احملتاجني ،واحلماية اليت قدمناها هلم
سواء ألشخاصهم أو ألمالكهم بقدر ما مسحت لنا به قدرتنا وامكانياتنا كل هذا كما
تعلم جيداً ليس سوى طاعة ملبادئ إمياننا املقدس واملشاعر اإلنسانية ،إن الرذيلة مكروهة
من قبل كافة األدين والسماح ألنفسنا ابالنقياد هلا ليس سوى ابتالع السم واالحتفاظ
به يف املعدة.
يف حني أنه كما قال الشاعر :الرجل عند التجارب معصوب العينني بشكل جيعله يعتقد
أن ما يراه هو األنسب والواقع هو أن العكس هو الصحيح يف الواقع أن علينا أن نكرر:
إان هلل وإان إليه راجعون.

 1فارس اجلزائر األمري عبد القادر  ،مصطفى طالس ،ص.321 :
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عندما نفكر إىل مدى قلة الرجال املؤمنني فعالً وإىل أي مدى اندرون املدافعون وابطال
احلقيقة عندما نرى أشخاصاً جهلة يعتقدون أن مبادئ اإلسالم هي الشدة والصرامة

والتجاوزات الوحشية آن األوان لنكرر هذه الكلمات ،الصرب مجيل وهللا املستعان ..
وقبل لنا أيضاً أنك طلبت زيدة األماكن املقدسة ،مكة واملدينة ،وأنمل من هللا أن
يوفقك لتحقيق رغباتك.
الواقع أن إمرباطور روسيا هو أحد امللوك األكثر احرتاماً أنه أحد الذين يرغبون برؤية سرية
األعمال املذكورة يف الكتب ،أنمل ابلتايل أبن عظمته توافق على رغباتك دون عقبات.
هكذا تصرف الس لطان انبليون الثالث جتاهنا لقد اختذ تدابري يف صاحلنا ال ميكن لعقل
اإلنسان تصورها مث علينا أن نضع أملنا يف هللا وحده وهو وحده الذي يستحق احرتامنا.1

 7األمري عبد القادر واملاسونية:

اهتم األمري عبد القادر أبنه تعاطف مع املاسونيني مث انتسب إىل حمافلهم وقد ّروج هلذه
الدعاية الكولونيل وليام تشرشل صاحب كتاب "حياة عبد القادر" ومل ينقل أبمانه الكثري
مما ذكر له األمري عبد القادر من صفاء ووضوح اترخيه ،مث نقل عن وليام تشرشل هذه

الفرية وأذاعها من العرب ،جرجي زيدان ومن سار على هنجه امللتوي واخلادع ،وجبرة قلم
أعلنت احلركة املاسونية بعد وفاة األمري عبد القادر يف  26ماي سنة 1883م أنه انتسب
إليهم واحتفوا به ونعتوه ،ولكنهم مل جيدوا دليالً واحداً يقدمونه إلثبات ما روجوا له ذلك،

وزعموا أن هناك نصوصاً ما سونية موثقة تثبت انتماء األمري للحركة املاسونية وأنه كلف
من طرف احلكومة الفرنسية مبهمات إنقاذية للمسيحيني يف األحداث الدامية اليت وقعت
يف دمشق يف شهر جويلية من العام 1860م ،فقدر انبليون الثالث هذه املبادرة وقلد
األمري وسام الشرف الفرنسي وأرسل لألمري ما يسمى ابجلوهرة أو الرمز املعدين عرفاانً

لألمري جبهوده.

 1املصدر نفسه ،ص.324 :

600

واحلقيقة التارخيية تقول أن األمري عبد القادر مل يكن يوماً ماسونياً وال خادماً لفرنسا
وقنصلها يف دمشق واملبادرة اليت قام هبا األمري كانت خالصة لوجه هللا تعاىل ،ومل تكن
لدنيا يصيبها أو وسام يبتغيه.
وأما ابلنسبة للمحافل املاسونية مثل حمفل هنري الرابع الذي أرسل إىل األمري يف 16
سبتمرب 1860م كتاابت شكر وتقدير وإعرتاف لألمري يف عدة رسائل أخرى ابحلب
لإلنسانية مجعا واألخالق احلميدة واقرتح عليه أن يكون عضواً يف املاسونية دون أن
يكون عضواً مكرساً ألنه من الرجال العظماء فهذا اثبت اترخيياً وال جدال فيه.
لكن من يستطيع أن مينع أحداً من الكتابة للغري وأن يشكره ويقرتح عليه أموراً قد يراها
بصدق أو بنية مبيتة تناسب قدر من أقرتحت عليه ويقدم له هدية ،واألمري ليس له ذنب
إذ حاولت احملافل املاسونية يف كتاابهتا وحمافلها أن تستفيد من امسه وتكذب عليه حماولة
من خالل هذا اإلفك والكذب والزور البهتان أن ينشر أفكارها اهلدامة يف اجملتمعات
العربية واإلسالمية ابملشرق.1
لقد نسبوا إىل األمري مقولة أبنه مل يلمس يف املبادئ املاسونية ما يتعارض وشريعة القرآن
الكرمي والسنة والفقه اإلسالمي وهذا من االفرتاء والكذب املبني.
لقد حاولت احلركة املاسونية فعل كل ما يف وسعها لتجعل األمري عبد القادر أحد
املنتسبني إليها ولكنها مل تفلح وكل ما ذكر يف اترخيهم عن األمري مثل األسئلة عن
واجبات اإلنسان جتاه هللا وجتاه اإلنسانية أو األسئلة حول خلود النفس واملساواة واإلخاء
واحلرية أو حضوره يف حمفل اإلهرام يف اإلسكندرية أثناء عودته من احلجاز يف  18جوان
1864م ،أو يف حمفل هنري الرابع للشرق الكبري الفرنسي يف  30أوت 1865م وقصة
التكريس واالمتياز والدرجات املاسونية الثالثة وغريها من أكاذيب ،فال أصل هلا وهي
من نسج خياهلم.2
 1املصدر السابق.
 2حوار مع األمري عبد القادر ،ص.156 :
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قال تعاىل  ":ي أَيُّها ال ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم فَ ِ
اسق بِنَ بأ فَتَ ب ي نُوا أَن تُ ِ
صيبُوا قَوًما ِجبَ َهالَة
َ َ
َ َ
َ
َ َ
ِِ
ني" (احلجرات ،آية .)6 :
فَتُصبِ ُحوا َعلَى َما فَ َعلتُم َاندم َ

لقد حاول تشرشل ومن سار على طريقته من أمثال جرجي زيدان وغريه ربط األمري عبد
القادر ابحملافل املاسونية ولكنهم عجزوا عن تقدمي الدليل مما يبطل هذا اخلرب املزعوم من
أساسه.
أال يرى معي القارئ أن هدف هذه الكذبة هو أوسع مما يدركه اإلنسان للوهلة األوىل
ويعين الدعاية هلذه اجلمعية يف اجلزائر بصورة خاصة ويف العامل اإلسالمي؟ فهذا اجملاهد
هو رمز كفاح أمة وقدوة لعدد كبري من أبناء الشعب اجلزائري والشعوب احلرة.
هذه الكذبة أليست من فنون الدعاية الرباقة اليت حتتاجها اجلمعية رأس اهلرم فيها جمهول
دوماً متعددة الشعارات واأللوان يف نظامها الداخلي الغموض والطاعة العمياء لرأس اهلرم
ورمبا رؤوس ال تشجع االلتزام ابلدين ،بل تعتربه عدوها األزيل؟ وهذا املبدأ غري سري
فيها ،ففي عام 1858م فتح يف تونس حمفل ألطفال قرطاجة برائسة أنطونيو فينا ،وعدد
من احملافل جاءت من فرنسا وإجنلرتا وإيطاليا وحمفل "املثابرة" برائسة ابمبيو ،ولكن بعد
استقالل تونس أمرت الدولة إبحراق واثئق احملافل وإغالقها ،ويف اجلزائر كانت احملافل
املاسونية سرية جداً ومل يعلن عنها ،وعرفت من واثئقها أثناء احلرب العاملية الثانية حينما
أمرت حكومة فيشي حبل اجلمعيات السرية ومصادرة واثئقها فعرف أن حمفل أطفال
مارس سكيكدة فتح عام 1814م س ّريً ومقره عام 1926م يف شارع يوغرطة برائسة
ألبريت أوابرتني ،وبوالية قسنطينة حمفل "جنمة الساحل" عرف عام 1901م يف جباية
وحمفل "أخوة كالماً" يف قاملة ،الذي كان حيث يف مجيع حماضراته العلنية على الطاعة
والعمل على حتقيق جمتمع إنساين متضامن حر بعيد عن هللا وعن الدين ،مث حمفل "سرات"
يف قسنطينة وال يعرف اتريخ لتأسيسه ،وشعاره عني اإلنسان حتتها مثلث وسطه جنمة
مخاسية ومطرقة ،ويف هذه املدينة يوجد حمفل "هبوبة" عرف عام 1900م ،ويذكر
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الباحث األستاذ يوسف مناصريه أن يف اجلزائر حمافل أخرى منتشرة يف الشرق اجلزائري
ومناطق القبائل يف بيجاية وغريها ومنها حمفل "الوفاق الطائفي" بسطيف ،وحمفل "جون
جوريس" وحمفل "نوميدي" بسوق األهراس ،ويذكر الباحث أن غاية هذه احملافل هي
الوحدة واهلدف منها منع تعليم أبناء املسلمني اللغة العربية والقرآن يف املدارس والكتاتيب
بطرق سرية للغاية ولكن املعلن كان حماربة األدين بشكل عام ويسحق هذه األدين
وإزالة رجاهلا من طريق املاسونية العاملية ،وكان القصد من إشاعة أن األمري عبد القادر
كان من أعضائها هو انتشار هذه الفرية أو هذا اخلرب الكاذب يف اجلزائر بعد ترمجة
كتاب تشرشل إىل الفرنسية والدليل أنه يف عام 1901م افتتح عدد من احملافل يف اجلزائر
بشكل علين ومل يبق سري منها مثالً "حمفل أطفال مارس بسكيكدة" حتت رائسة "ألبري
أوابرتني" وكما يذكر الباحث اجلزائري يوسف مناصريه يف جملة الدراسات التارخيية يف
العدد السادس 1992م يف حبث له ودراسة عن احملافل املاسونية يف كل من جباية وكاملة
وقسنطينة وعنابة وغريها من املدن اجلزائرية كما أسلفت.
من املعروف عن هذه احملافل أهنا ال تشجع على االلتزام ابألدين وال تناصرها ،وهذا

األمر مل تنتبه إليه حكومة فيشي يف البداية ولكنه أدركته الحقاً احلكومات اليت جاءت
بعدها ألنه خيدم األهداف االستعمارية يف اجلزائر ابلقضاء على الدين اإلسالمي ابلدرجة
األوىل والبعد عن لغة القرآن يف نفس الدرجة وابلدرجة الثانية ساعد على انتشار أفكار
ومبادئ ،كحركة فكرية بديالً عن اإلسالم وحاولت أن تزرع يف أذهان أبناء الوطن من
أطفال وشباب ومثقفني "اإلحلاد" وهي حركة فكرية ال تعرتف بوجود هللا الذي يعبده
املسلمون.
أال يرى معي القاري الكرمي أن هذا األسلوب يف الدعاية وجد جناحاً إىل حد ما يف
اجلزائر؟ فاملواطن العادي أو املثقف حينما مسع أن رمز كفاح بالده انتسب إىل هذه
اجلمعية ،من املسلم به أنه مل جيد غضاضة يف انتسابه إليها ،فلو أن هذه احملافل يف اجلزائر
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مل جتد من ينتسب إليها ،ألغلقت حمافلها وعادت أدراجها ،ولكنها وجدت على ما يبدو
إقباالً عليها وكيف ال تقتدي برمز كفاحها؟ ولكنها لو علمت هذه اجلموع من أبناء
الشعب أن هذا اخلرب كاذب ،وأنه من مزاعم مستشرق بريطاين ،مزاعم تصب يف جمرى
تناقضاته بكتابة "حياة عبد القادر" ال نفضت عن هذه احملافل ،كما حدث مع حفيد
هذا اجملاهد األمري سعيد الذي أغرته شعارات هذه اجلمعية يف البداية وظن أن جده
انتسب إليها فانتسب إليها ولكنه اكتشف بعد فرتة أن جده مل يكن يوماً من أعضائها

ومل ينتسب إليها ،فنفي تلك التهمة يف الصحف واجملالت وقام بنفي معلومة كاذبة
ذكرت عن جده فنشر يف صحف ذلك العصر نقداً ألعضاء هذه اجلمعية يف جلوئهم إىل
األكاذيب وذكرهم ألمساء شخصيات مل تنتسب إليها قط ومن هذه الصحف "احلقائق"
عام 1933م.1
إن كل الرسائل اليت جاءت من احملافل املاسونية من رسائل التقدير واإلحرتام مبناسبة
إنقاذه مخسة عشر ألف مسيحي يف دمشق والقضاء على الفتنة الطائفية تبني حقيقة
واضحة هي عدم وجود أي نص أو إشارة يف الرسائل املذكورة يُفهم منها أن املرسل إليه
ُ
كان عضوا من أعضائها ،فال يوجد فيها ما يدل أو ما يُفهم منه أن املرسل إليه عضو
من أعضائها أو أن له أية عالقة هبا ،أو أنه انتخب عضو شرف فيها كما جاء يف ُرقم
اجلمعيات األخرى 2فوافق على ذلك.
ففي عام 1860م أرسلت اجلمعية الفرنسية املعروفة ابسم "مجعية عمل اخلري وإعانة
املصابني يف الرب والبحر" كتاابً مبناسبة دفاعه عن املسيحيني ابلشام جاء فيها:
إن مجعية املصابني املؤلفة من أعيان األمصار ووجوه املدن الشهرية يف فرنسا اتفقت
كلمتها على أن يكون األمري عبد القادر رئيس شرف هلا اعرتافاً مبا أبداه من أعمال اخلري
اجلسيمة يف سوري سنة 1860م وبناء على ذلك بعثت إليه هبذه الرقيم يف يونيو /حزيران
 1ردود وتعليقات على كتاب حياة األمري ،ص.232 :
 2فكر األمري عبد القادر ،ص.270 :
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1862م وفعلت مثل ذلك اجلمعية األمريكية الشرقية فقرر جملس إدارهتا اعتبار األمري
عبد القادر عضو شرف فيها ،وأرسلت إليه رقيماً يف 1860م وكذلك مجعية محاية املدن

يف فرنسا ويف تلك املناسبة ذاهتا وصلت األمري مئات من رسائل التقدير واألومسة الرفيعة
من حكام العامل وزعمائه ومفكريه ..اخل
الرقم واهلداي قد اطلع عليها أبناء األمري العشرة وبناته
ومن املؤكد أن هذه الرسائل و ُ
الستة وأزواجهن وأوالد أخوته ،وكان من بني هذه األشياء كتب التقدير هذه املومي إليها
من هذه احملافل اليت انتهزت فيما بعد فرصة وجود األمري يف مصر يف تشرين اثن من عام
 1869م عندما دعا إمساعيل ابشا خديوي مصر األمري عبد القادر حلضور حفل افتتاح
قناة السويس ،فتوجه األمري إىل بريوت ومنها إىل اإلسكندرية حيث اجتمع أبابطرة فرنسا
والنمسا وأملانيا وملك إيطاليا ،وعلى منت ابرجة حربية وصلوا إىل ميناء بورسعيد حلضور
مقر إقامته عدد كبري من
ذلك االحتفال التارخيي الكبري ويف تلك املناسبة زاره يف ّ
الشخصيات العاملية وكبار رجال الفكر ومندوبو بعض اجلمعيات اخلريية ،كاجلمعية
الفرنسية وأوفدت إليه هيئة من أعضائها شرحت له مبادئ املاسونية وخدمتها
لإلنسانية ،1ولكن األمري أبداً مل يدخل فيها ومل يدعوا إليه وهو رجل العلم بكتاب هللا
وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وهدي اخللفاء الراشدين واحلافظ للقرآن وصحيح
البخاري واملعمق يف كتب السلف وإمنا كانت دعوته لإلسالم كما بينا ذلك يف كتابه
املقراض احلاد ،قال تعاىل  ":ومن أَحسن قَوًال ِّممن دعا إِ َىل اللِ وع ِمل ص ِ
ال إِن ِين
احلًا َوقَ َ
ََ
ََ َ َ
ََ
َُ
ِ
ِِ
ني" (فصلت ،آية .)33 :
م َن ال ُمسلم َ
إن بعض املنتمني إ ىل هذه اجلمعية اختذوا بعد وفاته من تلك الزيرة ذريعة نسبوا لألمري
دخوله يف مجعيتهم من دون أن يتوفر هلم أي دليل.

 1فكر األمري عبد القادر ،ص.217 :
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لقد قامت هذه اجلمعية الغامضة إىل ذكر انتساب شخصيات اترخيية كبرية إليها كدعاية
ووسيلة النتشارها ،وكان ذلك يتم بعد وفاهتم ،كما فعل املؤرخ الربيطاين هنري شرشل
فذكر يف الفصل األخري من كتابه خرباً ومهياً عن اخنراط األمري يف هذه اجلمعية ،ومن
املعروف أن شرشل كتب هذا الفصل "أي الرابع والعشرون" من كتابه املذكور بعد
مغادرته دمشق اليت كانت قبل حوادث 1860م أي قبل الفتنة بعدة أشهر ،وكتب
الفصول األخرية من كتابه يف إجنلرتا ومنها الفصل األخري "اي الفصل الرابع والعشرون"
كما ذكرت ،وقد اعرتف شرشل هبذا يف مقدمة كتابه املذكور حني قال إنه غادر دمشق
يف شهر شوال 1276ه  /ربيع 1860م وأن املعلومات عن الفرتة الزمنية املمتدة بني
1860م إىل 1864م ،أي الفرتة اليت كتب يف أثنائها هذا اخلرب قد أخذها عن شهود
عيان من مجاعة منتمية إىل هذه اجلمعية وهذا يقلل من أمهية وصحة الفصل املذكور ،فلم
يذكر املؤلف أمساء شهود العيان أو أي دليل هبذا اخلصوص وهذا أكرب برهان على كذب
هذا اال دعاء إذ ال يوجد أي مستند ومل يعثر على أي دليل مادي بني أوراق األمري عبد
القادر على صحة هذا اخلرب ولو كان لدى اجلمعية أي دليل ألظهرته للصحفي شرشل
التابع للمخابرات الربيطانية أو ملن يريد الكتابة يف هذا املوضوع.1
إن األمري عبد القادر رضي هللا راب وابإلسالم ديناً ،ومبحمد نبياً ورسوالً وعاش حياته
منفذاً ألحكام اإلسالم وال ميكن لألمري أن ينخرط يف مجعية غامضة من هذا النوع لكي

يعمل اخلري بواسطتها ،يقول جرجي زيدان أن األمري كان منتسباً إىل اجلمعية املاسونية
عام 1864م.
إن هذه األقوال كذب وإفرتاء وإختالق ما هلا من دليل وال برهان مل يستطع هو ومن سار
يف هذا النفق املظلم أن أييت بدليل واحد على صحة أقواهلم.2
 1املصدر نفسه ،ص.272 ، 271 :
 2املصدر نفسه ،ص.273 :
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إن هذا املسلك اخلبيث ضد األمري عبد القادر حماولة فاشلة لتشويه جهاده وسريته اجمليدة
فاملستهدف هو ما ميثله من قيم دينية ومثل وطنية وأخالق رابنية ومبادئ إميانية ومواقف
إسالمية ،فاألمري عبد القادر رمز للشعب اجلزائري ولألمة اإلسالمية والشعوب احلرة اليت
تسعى لنيل حقوقها وحريتها وكرامتها.
إن حياته صفحة بيضاء انصعة ونقية طاهرة واهتاماهتم الباطلة تتساقط أمام احلقائق
الراسخة وتتالشى أمام احلجج الدامغة وتذهب جفاء ألهنا زبد وسريته العطرة تبقى نرباساً
وقدوة وأسوة ألهنا تنفع الناس ،إن أعداء األمة اإلسالمية حرصوا على تشويه حىت سري
األنبياء واالفرتاء على اترخيهم وقد عاّن من ذلك أيضاً صحابة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم مثل أيب هريرة رضي هللا عنه ومل يسلم أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي رضي
هللا عنهم من الطعن واإلفرتاء والتشويه.
إن كل الذين ّإد عوا انتساب األمري عبد القادر إىل هذه اجلمعية مل يقدموا أي دليل مادي
أو مستند واثئقي يثبت صحة ادعائهم ،ومنهم من يعتذر خشية اإلطالة عن عدم تقدمي
األدلة أو الواثئق ويكتفي إببراز صورة األمري عبد القادر املعروفة وهو يرتدي األومسة اليت
وصلته من ملوك ورؤساء العامل ،وعلى صدره وشاح الفروسية األمحر الذي أهداه إيه
ملك إيطاليا فيكتور عما نوئيل مع الوسام الذي جاءه مبناسبة إنقاذ أرواح مخسة عشر
ألف مسيحي يف الفتنة املشهورة ،وهذا من دون أي تعليق سوى عدم الرغبة يف اإلطالة
واحلقيقة أن هذه احلجة هي أيضاً ابطلة ألنه لو توافرت الوثيقة مهما كانت ملا أحجموا
عن ذكرها واحلقيقة أنه ال يوجد أي مستند سوى أقوال تدخل يف ابب "القيل والقال"
نقالً عن مصدر بريطاين بقصد الدعاية هلذه اجلمعية وخدمة غايت استعمارية مكشوفة.
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فكثري من املستشرقني كانوا يقدمون خدمات قيمة لبالدهم تشجعهم عليها حكوماهتم
ألغراض استعمارية غري خافية ولكن مما يؤمل أن نرى أكاذيبهم وقد تناقلتها أقالم مؤلفني
من أبناء أمتنا وكأهنم أفعى ظفرت بصيد مثني.
مل يكلف أحد من املؤرخني الذين نسبوا لألمري انتسابه إىل هذه اجلمعية نفسه عناء
البحث والتمحيص ،فذكروا ما ذكروه نقالً ال حتقيقاً وحبثاً من دون أن يقدموا مستندات
أو حقائق علمية ما جاؤوا به.1
ومن األدلة الدامغة اليت أوردها الدكتور فؤاد صاحل السيد مقال لألمري سعيد حفيد
األمري ،فيه نفي صريح وشديد وتربئة لألمري عبد القادر مما نسب إليه يف هذا املوضوع
ومما جاء يف نص األمري سعيد يف جملة احلقائق يف سنة 1869م ُدعي األمري عبد القادر

مع من ُدعي من ملوك حلضور احتفاالت فتح ترعة السويس وبينما األمري عائداً لسوري
عن طريق اإلسكندرية اغتنمت اجلمعية املاسونية فرصة وجوده يف ذلك القطر فأوفدت
إليه هيئة من أعضائها تكلمت أمامه عن مبادئ املاسونية وخدمتها لإلنسانية ،فأثىن
األمري على ما ّادعته من خدمات لإلنسانية فاختذ بعض املنتمني هلذه اجلمعية من هذه
الزيرة إشاعة حسنة لدخول األمري يف مجعيتهم وابلتأكيد هذا الزعم ابطل ،وال يليق هبذا
اجلمعية ،فهو كذب وهبتان ومن املعلوم أن مجعية املاسون هلا نظام كسائر اجلمعيات يف
العامل وال يدخل أحد هبا إال بطلب رمسي يسجل على أنه دخل إبرادته ،فأين طلب

األمري الذي جيب أن يطبع على حجر كما جاء يف نظامها املعروف؟
وضع فيه ثالث أو
ويف هذا العصر ألف أحد الكتاب الفرنسيني مع اثنني جزائريني كتاابً ُ
وزور توقيعه مع العلم
أربع رسائل رغم أهنا من األمري إىل اجلمعية ،قُل ّد فيها خط األمري ّ
أن تقليد خط األمري عبد القادر من قبل الفرنسيني وغريهم أصبح من اسرتاتيجيتهم اليت
غايتها خدمة أهدافهم ،ولقد فضح الدكتور صاحل اخلريف عام 1971م يف جملة الثقافة
 1املصدر نفسه ،ص.278 ، 277 :
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اجلزائرية يف عددها الرابع هذه املؤامرة القدمية على فكر األمري عبد القادر ،وذكر الدكتور
من أمساء من يرعوا يف هذا الفن ،فن تقليد خط األمري منهم هنري برييس و شريبونو،
الذي كان يف اجلزائر الوصي على اللغة العربية وتقليد أنواع خطوطها قبل استقالل
اجلزائر.1
إن اهتام األمري عبد القادر ابالنتساب إىل املاسونية تتهاوى أمام البحث العلمي وال
وجود هلا يف حقائق التاريخ وإمنا تدخل ضمن احلرب االستخباراتية يف تشويه رموز
النضال والكفاح واجلهاد يف هذه األمة ،وأيىب هللا إال أن تظهر احلقيقة أبنوارها لتزيل
ظالم البهتان واألكاذيب الشيطانية.
 8من شعر األمري عبد القادر يف زوجته:
أ هذه األبيات خياطب فيها األمري الشاعر زوجته ابنة عمه:
أال قل لليت سلبت فؤادي
وأبقتين أهيم بكل واد
تركت الصب مين ملتهباً خشاه

شجي جيوب بكل اند
حليف ً
وما يل يف اللذائذ من نصيب
تودع منه مسلوب الرقاد
ّ

أقاسي احلب من قاسي الفؤاد
وأرعاه وال يرعى ودادي
أريد حياهتا وتريد قتلي
هبجر أو بص ّد أو بعاد
 1املصدر نفسه ،ص.280 :
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وأبكيها فتضحك ملء فيها
وأسهر وهي يف طيب الرقاد
وتعمى مقليت إما تناءت
تعمى عن مرادي
وعيناها ّ

وهتجرين بال ذنب تراه

فظلمي قد رأت دون العباد
وأشكوها البعاد وليس تصغي
إىل الشكوى وَتكث يف ازديد
وأبذل مهجيت يف لثم فيها
فتمنعين وأرجع منه صاد
وأغتفر العظيم هلا وحتصي
وأخضع ِذلّة فتزيد تيهاً
عز
فما تنفك عين ذات ّ

علي الذنب يف وقت العداد
ّ
ويف هجري أراها يف اشتداد
يل أاندي
وما ّ
أنفك يف ذُ ّ

فما يف الذل للمحبوب عار
سبيل احلب ذُ ّل للمراد
رضا احملبوب ليس له عديل
بغري الذل ليس مبستفاد
إال من منصفي من ظيب قفر1
 1ظيب قفر  :غزل الربية.
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لقد أضحت مراتعه فؤادي
ومن عجب هتاب األسد بطشي
ومينعين غزال عن مرادي
وماذا غري أن له مجاالً
َتلّك مهجيت ملك السواد
وسلطان اجلمال له اعتزاز

على ذي اخليل والرجل اجلواد
وهذا الفعل مغتفر وزين
علي أرت حميّاً
فإن رضيت ّ
خليلي إن أتيت إيل يوماً
فنفسي ابلبشارة إن ترمها

إذا يوماً أبيت على معاد
بشوشاً ابملالحة ظل ابد
بشرياً ابلوصال وابلوداد
فخذها ابلطريف ابلتالد

إذا ما الناس ترغب يف كنوز
فبنت العم مكتنزي وزادي1
وقال أيضاً يف ابنة عمه زوجته هذه القصيدة:
إالم فؤادي ابحلبيب هتور2؟

وانر اجلوى بني الضلوع تثور
 1فكر األمري عبد القادر اجلزائري ،ص.304 :
 2هتور  :مولع دنف
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وحزين مع الساعات يربو جم ّدداً
وليلي طويل واملنام نفور
وحىت مىت أرعى النجوم مسامراً
هلا ودموع العني مثّ تفور؟
أبيت كأين ابلسماك موكل
اجلدي دار تدور1
وعيين حيث
ّ

أود أبن أرى ظيب الصحارى2
وأرقب طيفه والليل سار
وأطلب قربه فيزيد بعداً
وهذا الظيب ال يرعى ذماماً
يتيه بدلّه ويصول عمداً
أمازحه فال يرضى مزاحاً

قدمياً من وصال يف نفار

وال يرضى مؤانسة جلار
غين ابجلمال فال يداري
وأسأله املراء فال مياري

ويعتبين 3فيكسو القلب بسطاً
حر انري
ألن العتب يطفي ّ
فإن هو مل جيد ابلوصل أصالً
ويدين الطيف من سكين وداري
 1السماك  :جنم معروف  ،واجلدي  :برج من أبراج السماء.
 2ظيب الصحارى  :غزال الفلوات.
 3ويعتبين  :يقبل عتايب.

612

أقل للنفس ويك أال فذويب
ّ

ومويت فالقضاء عليك جاري

ويسلبين احلياة إذا تبدى
بوجه يف اإلضاءة كالنهار1
 9أايمه األخرية ووفاته:
كانت أيمه األخرية يغلب عليها اهلدوء والبساطة والنظام الدقيق وكان يستعد للقاء هللا
عز وجل وينتظر األجل ومنذ حجه عام 1862م وأصبحت حياته َتيل إىل الزهد
والعبادة والعلم والتعليم ومساعد الناس.
كان األمري عبد القادر يستيقظ قبل الشروق بساعتني وينصرف إىل الصالة وتالوة القرآن
واألذكار والتفكر يف فقه القدوم على هللا عز وجل ويبقى حىت شروق الشمس وبعد
صالة الشروق يعود إىل منزله ويتناول وجبة خفيفة مث يعمل يف مكتبه حىت الظهر وآذان
الظهر يدفعه إىل املسجد من جديد حيث يكون تالميذه قد جتمعوا ابنتظار وصوله
فيأخذ مقعداً ويفتح الكتاب الذي اختاره للمناقشة ويقرأ فيه بصوت عال تقاطعه
ابستمرار طلبات اإليضاح اليت يقدم األجوبة عليها فاحتاً الكنوز العديدة يف الدراسات
واألحباث اليت جتمعت لديه طيلة حياته املديدة.
وبعد صالة العصر يعود عبد القادر إىل منزله حيث ميضي ساعة مع أوالده مستوضحاً
عن النتائج اليت حصلوا عليها يف دراستهم مث أيكل وعند غروب الشمس يعود من جديد
إىل املسجد حيث يدرس ملدة ساعة ونصف وتنتهي مهمته كمدرس لذلك اليوم ومازالت
لديه بعض الساعات يقضيها يف املكتبة مث يذهب لرياتح.

 1فكر األمري عبد القادر اجلزائري ،ص.305 :
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وكان األمري عبد القادر دقيقاً أيضاً يف إحسانه كل يوم مجعة كان ابإلمكان رؤية الشارع
املؤدي إىل منزله مليئاً ابلفقراء اجملتمعني كالعادة لتوزيع اخلبز وكان الفقراء الذين ميوتون

مفلسني َتاماً ليس يف حيه فقط وإمنا يف دمشق كلها يدفنون على نفقته ،ويكفي أن
يسمع مبعاانة إنسان ليسعفه فوراً وكان يكرس بصورة مستمرة جزءاً من ماله لألعمال
اخلريية.
استفاد من ذهابه اآلخري لألراضي املقدسة وحج مرتني وبقي يف مكة واملدينة تلك الفرتة
املتواصلة ،استقبله شريف مكة وأمر بتخصيص غرفتني له يف احلرم واستفاد من العلماء
والعباد واجتهد يف طلب العلم ويف العبادة ،وبقي يف مكة اثين عشر شهراً متتالية وصرف
كامل وقته للدراسة والصالة والتأمل والصيام ومالقاة العلماء والزهاد وطالب اآلخرة مث
بعد ذلك ذهب إىل املدينة بقي هبا أربعة أشهر على مقربة من املسجد النبوي مث عاد إىل
مكة للحج من جديد وكانت تلك الرحلة زاداً روحياً لبقية حياته حافظ على ذلك حىت
أيمه األخرية.1
أ مرض األمري عبد القادر ووفاته:
وعمت اإلشاعات عن حالته
مع تقدم سن األمري واعتالل صحته ّ
خف نشاطه وجهده ّ
الصحية وذهبت بعض الصحف إىل حد إعالن وفاته عام 1880م فراثه الشاعر حممد
إسحاق األدمهي الطرابلسي ،واطلع األمري على ذلك وكتب يشكره وكذلك اجلرائد على
اهتم امها به وتقديرها له وكان ذلك مبعث للسرور لألمري يف نفسه فقد علم أبنه بعد
ِ
ِ ِ ِ
ين".
مماته سوف يكون له ذكر حسن " َواج َعل ِّيل ل َسا َن صدق يف اآلخ ِر َ
وأثناء تلك األيم زاره األديب التونسي حممد السنوسي ،فأكرمه وأحسن ضيافته وذكر
األديب التونسي جزءاً من سريته ومرضه بعد ذلك يف كتابه الرحلة احلجازية.

 1فارس اجلزائر األمري عبد القادر ،ص.328 327 :
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ويف بداية شهر ماي 1883م وكان معتكفاً مبصيف دمر يف داره يتهجد ويتبتل لربه،
اشتد عليه مرض املثانة وحصر البول ،فزاده الضعف واهلرم ويف منتصف ليلة السبت 26
ماي 1883م دعاه مواله وقبضت روحه وحان أجله وغسله نزيله وضيفه الشيخ عبد
الرمحن عليش األزهري ويف الصباح نقل يف عربة من قصره يف دمر إىل داره ابلشام وصلى
قل نظريه وخرج لتشيعه مجع كثري ومجع غفري مع
عليه يف املسجد األموي يف مشهد ّ
اخلضوع والتذلل وشيعته دمشق عاصمة األمويني يف موكب مهيب وبدموع وقصائد راثء
سطرت مبداد مضيء ،ويكتب مقاالت جاءت لتكون اعرتافاً مبكانته النضالية والفقيهة
واإلنسانية وتكرمياً هلذا البطل من هللا عز وجل على لسان سكان هذا الكوكب.1
قال تعاىل  ":وال ِذين هاجروا ِيف ِ
الل ِمن بَع ِد َما ظُلِ ُموا لَنُبَ ِّوئَن ُهم ِيف الدُّن يَا َح َسنَةً َوَألَج ُر
ّ
َ َ َ َُ
ِ
اآلخَرِة أَكبَ ُر لَو َكانُوا يَعلَ ُمو َن" (النحل ،آية .)41 :
ودفن يف الصاحلية من دمشق أسفل جبل قاسيون حبي املهاجرين2
ب راثء يف األمري عبد القادر:

ومن الشعراء الذين رثوه الشيخ العالمة الكبري طاهر اجلزائري فقال يف راثه:
خطب تبدلت الدموع به دماً
وجرى كغيث هاطل مدرار
وغدت به األكباد وهي كليمة

إىل أن قال:

حراء حامية كجذوة انر
ّ
وا حسرات لليل من ذا بعده
حيييه ابلطاعات واألذكار
ذهب الذي قد كان ّبراً عابداً

 1األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.180 :
 2حوار مع األمري عبد القادر ،ص.245 :
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مستغفراً هلل يف األسحار
هلفي على الفقراء من ذا بعده
ينجيهم من خملب اإلعسار
ويرد انب البؤس عنهم انئياً

وينيل ما راموا من األوطار

هلفي على األيتام ماذا بعده
يلقون من ضنك ومن إقتار
ذهب الذي قد كان خريا أب هلم
يوليهم فيض الندى املدرار
هلفي على األدابء من ذا بعده
يلقونه ببدائع األشعار1
وراثه من أدابء عصره األديب حسن بيهم من وجهاء مدينة بريوت ،فقال يف
قصيدة من ستني بيتاً منها:

مصاب به العلياء تبكي أمريها
وكل أمر من ذا املصاب به شطر
به جاء انعي الربق يرعد قلبنا

فأمطرت اآلماق ما ضمه الصدر
أجل مات عبد القادر احلسين من
به سادت وافتخر الفخر
قضى العمر شغالً مل يذق طعم راحة
وما شغله إال اجلهاد والذكر
 1فكر األمري عبد القادر ،ص.232 :
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يراقب وجه هللا يف كل حالة
وما للهوى هني عليه وال أمر
غدا يف جوار هللا أكرم انزل
وبني ملوك األرض كان له الصدر
به ملتقى البحرين للعلم والندى
ففي صدره حبر ويف كفه حبر
وإن أعمل الصمصام أنشد وقعه
لنا الصدر دون العاملني أو القرب
وإن شق قلب احلرب يوم كريهة
فقدانه واآلمال ترجو بقاءه
وساعة ساروا حيملون سريره

يرى املوت طوعاً أو يرافقه النصر
ويف الليلة الظلماء يُفتقد البدر

قد عرفوا من هوهلا ما هو احلشر
ترى الناس غرقى يف حبر دموعهم
على أنه هول به أقفر الرب
لئن مت ي موالي واملوت سنة
ففضلك ابق يف األانم له الذكر1
ج نقل رفات األمري إىل اجلزائر عام 1966م:

 1املصدر نفسه ،ص.233 :
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مل تنتهي مالحم الكفاح وبطوالت اجلهاد ونضال األبطال ابجلزائر يستلهمون الصرب
والعزمية جيالً بعد جيل من عقيدهتم وكتاب رهبم وسنة نبيهم ،واتريخ آابئهم واجدادهم
سيأيت تفصيل نضال الشعب اجلزائري ضد االحتالل من بعد األمري عبد القادر يف اجلزء
الثاين من هذه املوسوعة.
لقد استمر الشعب يف الكفاح وقدم قوافل الشهداء فأصبحت ثورة تعرف بثورة مليون
ونصف مليون شهيد واحتضن الشعب جبميع فئاته وأحزابه هذه الثورة وغذاها ابلقوة

والرجال إىل أن يئست فرنسا من النصر وكان اجلنرال ديغول قد وصل إىل احلكم وأصبح
رئيساً للجمهورية الفرنسية وق ّدم عدة مشاريع إلهناء الثورة لصاحل فرنسا ،فباءت مجيعها
ابإلخفاق الذريع وأخرياً اضطُّر إىل تقدمي مشروع االستفتاء فنالت اجلزائر على إثره
استقالهلا التام وانتصر احلق وزهق الباطل " إِن الب ِ
اط َل َكا َن َزُهوقًا".
َ
وأخذت جحافل املستعمرين املنهزمني تغادر البالد بعد مائة وثالثني عاماً من االحتالل،
وخرج آخر جندي ومستوطن فرنسي ،وعادت اجلزائر حرة مستقلة بفضل هللا سبحانه
وتعاىل ،وبفضل تضامن أبنائها ووحدهتم الوطنية والدينية ،ووقوفهم ضد املستعمرين
كالبنيان املرصوم
ومل ينس أبطال اجلزائر وثوارها وحكومتها ،وزعمائها رفات األمري عبد القادر فقد كانت
سريته اجلهادية وأخالقه الرابنية ملهمة هلم وأصروا على نقل رفاته من دمشق إىل اجلزائر
وتواصلوا مع الدولة السورية ومت االتفاق.
ويف احتفال شعيب ورمسي نُقل رفات األمري عبد القادر وهو يف الواقع ليس رفااتً ،بل
تراث واتريخ ونضال وكفاح وجهاد من دمشق إىل مدينة اجلزائر البيضاء بعد أن أصبحت
دار سالم ليُوارى يف الرتاب الذي روته دماء جروحه وتضحيات إخوانه وجنوده وابناء
جيله يف ملحمة اندرة يف اترخينا املعاصر.
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سار املوكب املهيب يف شوارع دمشق وراء النعش امللفوف ابلعلم اجلزائري على عربة
مدفع تتقدمها فرقة موسيقى اجليش وفرق رمزية من اجليش السوري َتثل مجيع أسلحته إىل
املطار ،وعندما هبطت الطائرة اليت تُقله يف مطار مدينة اجلزائر كان املاليني من الشعب
ابنتظارها ،وعند ُسلّم الطائرة وقف رئيس اجلمهورية وكافة الوزراء وأعضاء جبهة التحرير،
وما إن أطل جثمان األمري امللفوف ابلعلم اجلزائري حىت امتدت أيدي رئيس اجلمهورية
والوزراء لتحمله ويف تلك اللحظات علت أصوات عشرات اآلالف من اجلزائريني "هللا
أكرب" تشق عنان السماء وكانت ترافق اهلتافات زغاريد النساء كما كانت دموع الفرح
َتأل ما يف اجلميع وتسيل مدراراً.1
لقد قال األمري عبد القادر حلظة الغدر به واعتقاله ،إن اجلزائر عربية وستبقى عربية حىت
لو احتليتموها مائة سنة ،ويقال :أن التاريخ لقاء بني إرادة وحدث أما اإلرادة فكانت
عبد القادر ومقاومته الشعبية ،وأما احلدث فكان بعد قرن من ذلك وهو كفاح الشعب
اجلزائري الذي جنح يف التحرر من الغزاة املستعمرين.
وقد نظم الشاعر الكبري حممد األخضر السائحي قصيدة عصماء حيّا هبا دمشق الفيحاء

بقوله:

دمشق الفيحاء الف حتية
ي
ُ

قد عرفناك يف الندى أُموية

أي بُشرى محلتها لبالدي

ُبرفات األمري أي هدية
وهو من قد سعى إليك اشتياقاً
يستحث اخلطى ليلقى احلمية

 1األمري عبد القادر وسريته اجمليدة ،ص.176 :
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إمنا قد رعيت حق إخاء
عريب ي أختنا العربية
فاته أن يعود للدار حيّا

ويرى الدار يف الكرامة حيّة

مث قال خماطباً اجليش اجلزائري:

انزلوا يف العيون أو يف احلناي
ي جنود األمري هدي البقاي
أي قرب يضمها وهي أُفق
ُّ

من معايل وقمة من سجاي
جيش بالدي
من عُالها استمد ُ
ذلك العزم يوم خاض املناي
فدعوها منارة من سناها
هي ليست كما مسعتم ُرفااتً
وقال خماطباً روح األمري:

يتلقى اهلُدى مجيع الرباي
بل تُراث مقدساً وعطاي

أرجع الطرف غري هذي البطاح
لن ترى ي أمري غري النجاح
ذهب الغاصبون ال دو ميشيل
وال دورليان وال صليل السالح
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مات بيجو وألف بيجو و ّأودى
وج الريح
كل جيش رمته ُه ُ

غبت لكن بقيت يف كل شخص
ماثالً يف القلوب واألرواح
مل تغب عن عيوهنم يف مكان
كل شرب ظنوه "خنق النطاح"1
ُّ

أنت يف كل اثئر كنت حتيا

عبقري حمنّكاً يف الكفاح2
ح كلمة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة اليت ألقاها عام 1999م مبناسبة إحياء
الذكرى  167ملبايعة األمري عبد القادر هذا نصها:

بسم هللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على أشرف املرسلني
وعلى آله وصحبه إىل يوم الدين
السالم عليك أيها األمري ورمحة هللا وبركاته
لقد جئناك يف املوعد ويف املكان ويف البقعة املباركة ابلذات اليت َتت فيها مبايعتك يف
 27من نوفمرب 1832م .جئناك مبثل ذلك احلماس الصادق اجلياش الذي كانت تطفح
به قلوب أولئك اجلزائريني واجلزائريت الذين وضعوا ثقتهم وأمواهلم يف إمام اجلهاد
واجملاهدين عبد القادر بن حميي الدين بن مصطفى املختار احلسين فبايعوه ابإلمارة ليقود
جهادهم ضد العدو الغازي ومسريهتم املظفرة حنو الغد األفضل.
 1خنق النطاح  :معركة انتصر فيها األمري على فرنسا.
 2األمري عبد القادر سريته اجمليدة ،ص.177 :
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وكيف ال يغمرين الفخر واالعتزاز وأان أقف وقفيت هذه هبذا املكان وأمام الشجرة املباركة
الثابتة يف عهدان هذا الذي استعاد فيه بلد األمري عبد القادر كامل سيادته وحريته وكرامته
بفضل وفاء األجيال املتعاقبة املتواصلة اليت َتسكها ابلعهد املقدس الذي قطعه شعب
برمته على نفسه وأودع مضمونه يف أعماق ذاكرته اجلماعية متواصيا جيالً بعد جيل
ابلوفاء له وااللتزام به ليتوارثه أبناؤه الربرة اابً عن جد.
وكيف وال أليب وأان مدعو إىل حضرة القائد اهلمام الذي كان نرباس األجيال املتوالية
وسيبقى إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها ،وكيف ال أليب الدعوة إىل حضرة من علمنا
ال رفض ،رفض القيم واجلور ،من علمنا رفع ثوبنا عن كل لوم ،من علمنا الذود عن الدين
بذلك النضال املستميت ،من علمنا ركوب كل هول من أجل املكارم والثبات عليها ،من
علمنا كيف جنعل الغدر منا حماالً وكيف ترقى بنا املكارم وتتنوع فينا اخلصال ،من علمنا
كيف نكون حنن الرجال رجاالً للرجال كيف ال آيت إىل هذه احلضرة وأقف وقفة من
سبقنا من األجداد وقفة جتلي وإكبار وخشوع وأابيع رمز األنفة واإلابء ،رمز اجملد
والشموخ وأابيع هنا كل عظيم حبلت به اجلزائر لنجدهتا وحتريرها وإعالء شأهنا ،اابيع
السيد املهاب الذي يبقى أبد الدهر مهاابً وإن رحل إىل جوار ربه منذ عقود عديدة
مضت وأسكنه فسيح جناته.
فيا هلا من وقفة مل تبق من حزن يف قلب مضين وال كذا لدى ضجر.
ايتها السيدات أيها السادة:
إن أول ما يرتتب علينا يف مثل هذه املناسبة الطيبة من واجبات هو أن نشكر هللا
سبحانه وتعاىل على ما أنعم علينا به من استعادة االستقالل وسيادة كاملة على أرضنا
كرس عبد القادر جهاده يف سبيلها بعد أن غرس يف قلوب
حمققاً لنا بذلك الغاية اليت ّ
أبناء وطنه الغرية عليها يتوارثوهنا اابً عن جد وحيمل شعلتها عرب السنني أبطال وبطالت
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من أمثال ال ال فاطمة نسومر والشيخ احلداد واملقراين والشيخ بو عمامة والشيخ بو زين
واألمري خالد وميعايل احلاج وغريهم من رعيل أول نوفمرب اجمليد.
ومن أخلص مظاهر شكران هلل أيها األخوة واألخوات أن نلتئم يف مثل هذا احلفل املهيب
وحنددها مبايعة صادقة صرحية لروح قائدان الذي مل يطلب اإلمارة بل فُرضت عليه فرضاً
من أجل تثبيت هويتنا وتنظيم مواجهة االجتياح العدواين الكاسح للبالد املبيد للعباد وهو
مل يتجاوز اخلامسة والعشرين من عمره فقبلها مكرهاً ومحل أمانتها حمتسباً خلالقه وانكراً
للذات متفانياً خملصاً وراح يستميت يف الذود عن حق ربه ويواصل اجلهاد ابلسيف
وبلسان الرشاد والسداد وابلعمل الدؤوب واملثابرة واإلصرار رغم شح الوسائل وتفوق
العدو عدة وعدداً وخذالن املناصر وفقدان املعني وتقاعس ملوك املسلمني وأمرائهم عن

معونته ونصرته حىت ابللسان ،إنه جاهد وصمد يف وجه الغزاة الدخالء واخلونة املارقني
والقعدة من ضعفاء النفوس.

وكما ابيع املسلمون جدك رسول هللا حممد بن عبد هللا حتت الشجرة ،وقال تعاىل يف
ِِ
ِ
ت الش َجَرِة فَ َعلِ َم َما ِيف قُلُوهبِِم
ني إِذ يُبَايِعُونَ َ
سورة الفتح  ":لََقد َرض َي اللُ َع ِن ال ُمؤمن َ
ك َحت َ
َنزَل الس ِكينَةَ َعلَي ِهم َوأَ َاثبَ ُهم فَت ًحا قَ ِريبًا" صدق هللا العظيم ،كذلك ابيعك اجلزائريون ،إذ
فَأ َ
كنت أحسننا وأفضلنا فرحم هللا أولئك الذين ابيعوك حتت هذه الشجرة على سنة
أجدادان الذين اقتدوا ابألسالف األوائل يف مبايعتهم رسول هللا عليه أفضل الصالة وأزكى

التسليم يوم بيعة الرضوان ،فما أحوجنا إىل صدق املبايعة اليت خص هبا أجدادان األمري مث
انصرفوا إىل ساحة الوغى خيوضون املعركة تلو األخرى يف خضم وهج السنابك وطعن
القنا وخفق البنود ورعد املدافع وقصف البارود ال نثنيهم ال خماطر وال صعاب وال تغريهم
حماسن عيش ،وال حيسبون للموت حساابً فكانوا قدوة حسنة ملن خلفهم من أبناء
وأحفاد تسلموا منهم مشعل اجلهاد فرفعوه عالياً وصانوا األمانة من خالل معارك متواصلة
على مدار القرن والنصف حىت أفضت إىل طرد العدو وإزالة دنسه عن أرضهم وكان سر
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نصرهم املبني وحدة الصف ورابط الدين الواحد واالنتماء املشرتك إىل الوطن والقيم
الفاضلة وصدق العزائم وبقيت هذه أعماهلم وأخالقهم إىل أن أدوا للجزائر حريتها
وللشعب عزته وكرامته ومكانته املرموقة بني الشعوب واألمم وكأن هللا أىب إال أن ميحوا
عار اخلامس من يوليو 1830م املتمثل يف االجتياح اجلائر الظامل للجزائر بنصر مبني
ابهر صريح متّ يف نفس اليوم ونفس الشهر من سنة 1962م.
مث اتبع رئيس اجلمهورية كامه فقال:
أيتها السيدات أيها السادة:
َتر لشعوب العامل احلية الواعية يف مسريهتا التارخيية مبحطات فتتوقف عندها للتأمل يف
خصلة أعماهلا السالفة مبراجعة مضامينها على ضوء األسباب واألجواء اخلاصة اليت
سامهت يف أخذ كل قرار وإرساء كل اختيار فتكون مناسبة طيبة ملراجعة الذات وتغيري ما
ابلنفس والرجوع عن غواية أهوائها وتقييم أعماهلا وذلك قصد مواصلة الطريق على أسس
جمددة سليمة حنو غايت بينة املالمح مثمرة النتائج حممودة العواقب ،فتعبئ هلا الوسائل
الكافية املناسبة وتُشحذ لكسب رهاهنا اهلمم املخلصة الوفية.

إن املبايعة اليت حنيي اليوم ذكراها املائة والسابعة والستني لتعد حبق من تلك احملطات
املصريية يف اتريخ اجلزائر اجمليد وخصال شعبها األصيل األيب ،إذ أقدم اجلزائريون
واجلزائريت على تلك املبايعة دخلوا عهداً جديداً ،عهداً متساويً مع قيمهم السمحاء

وتقاليدهم اخل ّرية عهداً يتميز ابلغرية على سالمة تراب الوطن واستقاللية والتطلع إىل
التطور السريع املبين على العلوم وضروب الفنيات احلديثة ،عهداً يفتح اجملال أمام املسامهة
الكاملة الفعالة للمواطنني يف اختيار قادهتم وأخذ القرار عند البت يف قضايهم املصريية.
إنه ليس من ابب املصادفة بعد بدء الغزو وتواصله وإن سقطت العاصمة واستسلم النظام
العثماين القائم وأخذت جيوش العدو تكتسح خمتلف املناطق تسفك الدماء تفتك
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وهتتك األعراض واملمتلكات أن تتجه األنظار إىل الشيخ حميي الدين لتوليه زمام األمور
وإدارهتا على األسس اليت يرتضيها اجلميع.
أما الشيخ حميي الدين فقد رفض تويل السلطة لثقل مسؤولياهتا وكرب سنه ومل يتوهلا ابنه
غري خمري إال خلطورة الوضع وجسامة املشاريع اإلصالحية اليت تقتضيها يف مجيع اجملاالت
أية حماولة جادة ملواجهتها وإجياد حلول هلا إن حضوران يف املوعد واملكان قد تكون له
أكثر من داللة فنحن جئنا جندد العهد ونستقي من معني اجلهاد أزكى ما فيه من معاين
حب الوطن املقرون بعبادة هللا عز وجل هنيئاً ملن قامسوك على مر األجيال جهادك
جبهادهم ،وكان سخاؤهم كبرياً وهم جيودون يف سبيل الوطن ابلنفس والنفيس والدماء
الزكية الطاهرة هنيئاً ملن ولو ابالسوة احلسنة حاول االقتداء بك وبصحابك يف الرجولة

واالستقامة والتعبري عن املواطنة حقوقاً وواجبات ،هنيئاً ملن سخروا أقالمهم وبياهنم
وبالغاهتم فأضفوا املزيد من األضواء على من خطوا بسيوفهم صفحات اتريخ البالد
املشرقة ،ولكن هنيئاً كذلك ملن مل يتناسوا زعماءان من شرق البالد إىل غرهبا ومن مشاهلا
إىل جنوهبا فأعطوا كل ذي حق حقه بنعمةالقصد ونظرة الشاعر ودقة املؤرخ وأبمانة
الشاهد النزيه لكل رجل قام هنا أو هناك على مر الزمان مع زرافة من األحرار ليقولوا
رفضهم الذي ال رجعة فيه للمحتل واملغتصب وكل من أراد أن يغري فينا ما هو منا مبا هو
ليس منا ،ولتكن نصيحيت راننة مسموعة اليوم عند اجملتهدين من الطلبة وخاصة أولئك
الذين ختصصوا يف علم التاريخ وهم ال يزالون يكدحون يف اجلامعات ،فلتصل فرحيت
إليهم حىت يزيلوا كل ما كدسه الغزاة من غبار على اترخينا وأجمادان ورجاالتنا وماضينا
اجمليد .ولكم يعلم أهل الذكر قيمة ما تزرعه معرفة اتريخ البالد من مفعول يف مهم الرجال
ونفوس الشباب الطاحمني من غرية للذود على حاضرهم وتصور مشرق ابألمل ملستقبلهم

مفعم بثقتهم ابملاضي الثقة اليت ترسخ هويتهم وأصالتهم وتضرب يف األعماق أبطناب
جذورهم.
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وكل من يساهم يف دراسة هذه الصفحة املشرقة من اتريخ اجلزائر وإضفاء املزيد من
األضواء على من خطوا بسيوفهم وهنجهم وأقالمهم وعلمهم حروف بياهنا من أمثال
األمري وخلفائه املتوزعني على خمتلف مناطق البالد.
أيتها السيدات أيها السادة:

إن سر صمود الدولة اجلزائرية احلديثة اليت وضع أسسها األمري ملواجهة الغزو االستعماري
العايت طيلة اجملاهبة املسلحة اليت دامت مخسة عشر سنة كاملة وبقاء مبادئها حية متقدة
يف وجدان أبنائها عرب خمتلف انتفاضاهتم املتواصلة احللقات إىل غاية إندالع ثورة نوفمرب
املظفرة يعود إىل مميزات املبادئ القائمة عليها هذه الدولة وطريقة توزيع السلطات ضمنها
والشروط الواجب توفرها يف املسؤولني على املستوى املركزي واملستوى احمللي ،ومن أهم

مميزات هذه الدولة دولة األمري عبد القادر:
أوالً :طابعها األخالقي الذي تتميز به قوانينها ويتحلى به الرجال الساهرون على
تطبيقها وخلفاؤه.
اثنياً :التوزيع احملكم للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية داخل هذه الدولة مبا فيها

اجليش وعالقته اخلاصة ابألمري الذي يرعاه بعنايته السامية ليكون الدرع الواقي لألمة.
اثلثاً :التسامح الديين وتطبيق تعاليم اإلسالم السمحاء على املواطنني من أهل من يهود
ونصارى وحىت األسرى من أفراد اجليش الغازي ،فكان يرعاهم بعناية خاصة مطبقاً

حقوق اإلنسان اليت شهد له هبا العامل من ملوك وأمراء عهده يف حادثة املسيحيني بسوري
احلبيبة.
رابعاً :ومن عظمة هذه الدولة احلديثة اليت أنشأها األمري أهنا قامت على املبادئ اليت بدأ
ظهورها عرب القارة األوروبية وهي املبينة على القوميات واحلدود الفاصلة والرامية إىل إقامة
"الدولة األمة" جامعاً بني األصالة والعصرنة.
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هذا ،وكان األمري يف سعيه من أجل حتقيق املشاريع الضخمة يعتمد على التعبئة الشعبية
وتضافر اجلهود املخلصة عمالً بوصاي الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي جعل من
جماهدة النفس والعمل الصاحل الدؤوب اجلهاد األكرب الذي ال أمل يف حتقيق النصر فيه
إال بوقوف أبناء األمة الواحدة كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا.
وإن لعالقاته اخلارجية ومسعته على الساحة الدولية إجنازات ومناقب يشهد له هبا العدو
قبل الصديق .
أيتها األخوات أيها األخوة:

كان حترير اجلزائر وبناء دولتها احلديثة صفحة من البطوالت والتضحيات صور فيها
شعبنا بروحه األبية وخباصة الشباب مثل األمري عبد القادر ورفاقه ،إصرارهم على عدم

التنازل على أدّن ذرة من عزة الوطن وكرامته ورفع مكانته بني األمم.
وكان شباب األمس يرمي بنفسه ونفيسه يف سبيل حترير الوطن انكراً ذاته ،فعلى شباب
اليوم والغد أن يرمي يف سبيل بقاء اجلزائر عزيزة كرمية ابلتفاين واإلبداع.
عزة اجلزائر وهيبتها يف عزة اجلزائر بنفسه وشيمه ال مباله وإمنا أبخالقه وروحه األبية
الوطنية ال حبسب ثروته وعصبيته وإمنا يف التعاون على النهوض ابملواطنة ال يف مجع املال،
فثروة العقل واإلرادة ال ابلذهب والفضة ومجعها.
هذه هي ايتها األخوات أيها األخوة رسالة ذكرى املبايعة وعلينا أن نرتفع إىل مستواها،
نقبل وننهض هبذه املسؤولية اليت سبقنا إىل محلها أجيال وأجيال قبلنا ،وننذر أنفسنا
للقيام هبا خري قيام ،مث أييت من بعدان فيواصل على الدرب ،وحسبنا أن يقال عنا حينئذ
أننا أدينا األمانة وخدمنا جزائران وأضفنا لبنة إىل صرحها الركني.
إن هللا تعاىل عظم شأن املبايعة وحذر من نكثها بقوله خطاابً للنيب صلى هللا عليه وسلم
ِ
ِ ِ
ِ
ث َعلَى
ث فَِإمنَا يَن ُك ُ
ك إِمنَا يُبَايِعُو َن اللَ يَ ُد الل فَو َق أَيدي ِهم فَ َمن ن َك َ
ين يُبَايِعُونَ َ
 ":إن الذ َ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
يما" صدق هللا العظيم.
نَفسه َوَمن أَو َىف مبَا َع َ
اه َد َعلَيهُ اللَ فَ َسيُؤتيه أَجًرا َعظ ً
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فالشعب اجلزائري ملا هب الستئناف النضال يف أول نوفمرب 1954م ابيع هللا وشهدائه
وأسالفه امليامني على مواصلة التضحية من أجل كسب التحدي الكبري الذي جيب على
كل أبنائها أن يهبوا ملواجهته ويعينوا كل طاقاهتم لتحقيقه بتحرير البالد وبعث دولتنا
احلديثة واسرتجاع سيادتنا السلبية من مثة علينا أن نسري على هدى من سبقنا ونستكمل
املش وار معتمدين على الكفاءة العالية واألمانة التامة والوالء املطلق للشعب واألخذ
ابسباب التقنيات املتقدمة والوسائط واألساليب احلديثة يف خمتلف جماالت التسيري
والتخطيط والتقييم واملتابعة ،ذلكم هو ما عقدان العزم على التعهد به يرضي هللا والشعب
اجلزائري ومعه يف املرحلة اجلديدة اليت دخلنا بعد  15أفريل الفارط إنه بناء جزائر
املستقبل واجملتمع األفضل البناء الذي أنمل أن يكون ثالثون مليوانً من البناة واملدربني

واملقتدرين املؤهلني إخالصاً وأمانة وكفاءة ترتسخ فيه املنهجية الوطنية القائمة على
توظيف نشر احلق والعدل واإلخاء واملساواة أي كل شروط املواطنة الصاحلة اليت ال
تُستوىف إال بوجود األسوة احلسنة وجوابً يف قيادة البالد من قاعدهتا إىل قمتها وإال تعذر
تعميم العيش الكرمي بني اجلميع وبناء جمتمع األمل واحملبة واخلري قبل أن أودعك أيها
األمري أريد أن ألتمس منك عذراً إن كنا تطاولنا عليك أان ورفاقي من ساروا إىل رمحة هللا
فاجتهدان اجتهاداً خملصاً وأرجعنا رفاتك إىل وطنك وأنت صاحب املواقف العظيمة وأننا
هنا نعتقد أن اجلزائر هي دمشق ،ودمشق هي اجلزائر ولرمبا كنت هناك يف راحة أكثر مما
لو كنت يف أحضان شعبك وذويك.
إن إخوانك يف الشام احتضنوك وجبلوك وكرموك وأنت الكرمي وما كانوا يفعلون ذلك حباً
فيك فقط ولكن كانوا ينطلقون من أنك من أبنائهم وأن شعب اجلزائر شعبهم ،كما كانوا
آنذاك أهنم ال يزالون اليوم يفرحون ألفراحه ويرتحون ألتراحه ويقامسونه السراء والضراء،
فأنعم به شعباً سوريً قوي الشكيمة يف الوطنية يعرف قيمة الرجال الذين تساموا أبرواحهم
وارتقوا إىل ما ال زلنا نتغىن به من مكارم األخالق على أبناء البشرية مجعاء ،إننا قوم ال
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نتنكر اجلميل ونعتذر اليوم ملن اختطفناك منهم حتفظاً وال يوحي من نية أاننية لقد أتينا
بك إىل وطنك ،وطنك األول برضاهم .ارجعناك إىل ديرك حىت نقول ملن أبعوك عن
مسقط الراس وبيتك من الشعر ملن قالوا ابألمس عدان إليك ي صالح الدين بنفس
النخوة واالعتزاز والقوة .لقد عدان بك ي عبد القادر والوطن العزيز يهتز خفاقاً للحدث
العظيم من الشام إىل اجلزائر وسيعود صالح الدين إىل اجلوالن فيسرتجع اجلوالن كل
اجلوالن وجنوب لبنان ،كل جنوب لبنان ويعطي للفلسطينيني حقهم املشروع يف دولتهم
املستقلة بعاصمتها القدس.
إنك اليوم ي عبد القادر كباقي الشهداء ال امتياز حييط بك أو يفضلك عليهم إال ما
تركته من حسن الذكر وما تركت من مجيل اخلصال وكرمي األعمال ومن تراث ثقايف تغبط
عليه يف اجلزائر وخارجها.
هل جئنا اليوم لنتذكر فقط أو جئنا لنتأمل فيما صنعت أنت والصديقني والشهداء الذين
توافدوا من بعدك يف كل شرب من الوطن ،لنتأمل يف املعىن العميق للرسالة اليت أورمثتوها
لألجيال ،أو ال تسمحون أن أخربكم أبن الوطن كاد يضيع وال زال البغاة من أعدائه يف
الداخل واخلارج يريدونه يف مهب الريح ،ينتهكون األعراض وال يستحون ،يقتلون
األطفال ويتبجحون يفسدون يف األرض فساداً ،خيربون بيوهتم أبيديهم ويدخلوا السرور
والبهجة يف كل مشؤوم يرتبص ببالدان الشر ويبتغي هلا اإلهنيار.
ولكن ها هو الشعب قال قولته الفصل وقولة الشعب فصل وما هي ابهلزل ،إنه شعب
جنح إىل السلم والسالم إىل املصاحلة والوائم.
وكما جئنا نعاهدك اليوم على أن نبقى على الدرب سائرين لقد عاهد شعبنا نفسه وربه
أن يبقى هو أيضاً على العهد يدفع أغلى مثن من أجل السالم ووحدة اجلزائر تراابً وشعباً
والدفاع عن النظام اجلمهوري وااللتزام هبيبة الدولة واحرتام صرامة القانون يف عدالته.
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قد يسمعين شباب ال يفهم هلجيت وال يقفه كالمي ألنه استقى من وطنية َتخضت عن
االستعمار االستيطاين واالحتالل وهو ال يعرف شيئاً عن تلك العهود ،ينظر إىل واقع

الدنيا وكأنه يف شاشة التلفزيون ويريد أن يصل اليوم قبل الغد إىل مستوى الدول املتقدمة
وال يعرف إطالقاً ما دفع يف سبيل ذلك من مثن وجهود وتضحيات شباب طموح
منكوب مبآسيه من تزعزع األمن والبطالة واحلاجة إىل السكن والتطلع إىل املدرسة وانتظار
املستشفى إىل غري ذلك من حاجيات ال ختفى علينا كما هي ال ختفى عن أبناء شعبنا
الصاحل منهم والطاحل ،شباب يرى من يتبجح تبجحاً مشرياً مستفزاً حلرمانه مما دفع به إىل
وعم فسادها أمن رجال
فقدان األمل والرؤى القائمة للمستقبل ،لقد فسدت األخالق ّ
ونساء الزالوا للعهود حافظني يغريون على هذا الوطن الذي حباه هللا أبمهية املوقع
واعتدال املناخ وشساعة األرض وتعدد اإلمكانيات حىت أشارت إليه األصابع خبري
وكذلك بسوء.
أمن غيورين على بالدي ليتعاونوا اليوم على الرب والتقوى ويتأكدوا هنائياً أن ليس هلم عن
اجلزائر وطناً بديالً ،وأنه البد أن يتقامسوا العيش يف أرجاء هذا الوطن احلبيب ،وأن لكل
شيء بداية وبداية األمور اليوم عندان هو استتباب األمن واالستقرار ومن مث نقسم ابهلل،
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ما من شيء تعسر اليوم على البعض إال تيسر غداً للجميع،
وإن بالدي من ع ند هللا مرموقة من أحبها أحبها بعشق املتيمني ومن كرهها ال جيد راحة

يف التآمر عليها وعلى مصريها.
ومن هذا الباب أتوجه إىل أخوايت وإخواين أبناء شعب جزائران الغالية وأغتنم فرصة إحياء
ذكرى مبايعة األمري عبد القادر واستعني ابهلل وبكم وأدعوهم مرة أخرى إىل طريق الرشاد
إىل سبيل العزة إىل هنج الكرامة ولن يكون ذلك إال منا مجيعاً نساءً ورجاالً شباابً وكهوالً
مشمرين عن السواعد يف بناء الوطن والتوكل على هللا ومن يتوكل على هللا فهو حسبه
ونعم الوكيل.
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وابرك هللا يف كل غيور ال زال يغار على عزة اجلزائر وعلى كرامة شعبها.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.1
س إطاق اسم األمري عبد القادر على مدينة يف الوالايت املتحدة األمريكية
وإشعاع األمري يف العامل:

إن شعبية األمري يف الغرب مل تكن نتيجة العمل اإلنساين الذي قام به إزاء املسيحيني

فقط ،بل إن أحداث دمشق اليت كان األمري يطلبها مل تكن إال لتزيد من تلك الشهرة
اليت كانت واسعة من قبل.
لقد أاثر كفاحه البطويل ضد أكرب قوة يف أورواب إعجاابً كبرياً يف كافة أحناء العامل الغريب
كما كان له صدى كبري حىت يف أمريكا.
وهكذا ففي سنة 1846م اسست مدينة صغرية بوالية إيوا " "iowaمن طرف ثالثة
رواد أمريكيني يسمون جون تومسون وتيموثي ديفيس ،وتشرت سايج ،أطلق عليها اسم
القادر على شرف األمري وهكذا فإن مسعة األمري قد تعدت بكثري جمال نشاطاته ومل يكن
من وراء هذا العمل الذي يشرف عليه إال اإلعجاب هبذا الرجل العظيم وبعد أن إتفق
الرجال على تسمية هذه املدينة اليت كانوا ينوون تشييدها قال هلم تومسان :فلنتقابل غداً
لوضع خمطط هذه املدينة ،وهكذا فبعد  125سنة سيعلم الناس أبن شيء يتعلق األمر.2
وبتعبري هذا فإن تومسون كان يعلم أبنه هو وأصحابه قد أحسنوا اإلختيار ومل خيطئوا فيما
خيص خلود شهرة هذا الرجل الذي شرفوه وتروي الصحيفة احمللية "سيدير رابيد قازيت"
أن يوم  5نوفمرب 1985م قد خصص "يوم عبد القادر" أي بعد مرور  139سنة من
وضع أولئك الرواد األشاوش ملخطط مدينتهم.
إن الذين كانوا يتجاهلون الوزن الكبري لشخصية األمري هم الوحيدون الذين اندهشوا
لتعدي إشعاعه احمليطات يف زمن كادت به اإلتصاالت أن تنعدم ،يف نفس الوقت كانت
 1فكر األمري عبد القادر اجلزائري ،ص.266 255 :
 2األمري عبد القادر وبناء األمة اجلزائرية ،ص.279 :
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كل أورواب تتابع إبعجاب ملحمة األمري وقتاله البطويل وعبقريته التنظيمية وهذا من قبل
حىت معاهدة التافنة اليت أقرته كرئيس دولة كتتويج لنضاله الطويل.
وهكذا كتب املؤرخ اإلجنليزي لورانس كايف :إن مسعة األمري قد أصبحت أوروبية منذ
1835م ،وهذا اإلعجاب بعبقرية األمري احلربية ووطنيته الفياضة سرعان ما حتول إىل
تعاطف عميق عندما بدأ جنمه يفل مث انقلب بعد ذلك إىل سخط على تنكر الدولة
العظيمة لوعدها وقد كتبت جملة "التاميز" مقاالً يف هذا املوضوع 1851 /10 /10م :إن

لعبد القادر يف سجنه بفرنسا ،نفس الصدى العاملي الذي حققه يف السابق عندما كان
يقود فرسانه العرب.
كما أن كارل ماركس قد أجرى دراسة حول األمري تكاد تكون جمهولة ويصفه فيها "قائد
حي وبعبارات كثرياً ما كانت طنانة ،شجاعة
مغوار" والرأي العام الفرنسي بدوره قد ّ
األمري يف القتال وعزة النفس حني البلوى ،وزيدة الوسام الرفيع للجوفة الشرفية فإن فرنسا
قد منحته وساماً كتبت عليه العبارات التالية :أمري من مشال أفريقيا مدافع عن القومية
العربية وحام املسيحيني املضطهدين.1
إال أن عمله البطويل خالل أحداث دمشق ابلذات هو الذي زاد كثرياً من إشعاعه يف
الغرب ،أما فيما خيص احلكومات فإهنا مجيعاً قد منحته أمسى أومسة بالدها.
وعلى كل حال فإنه من املؤكد أن عمله البطويل واإلنساين لصاحل املسيحيني مل يرفع
مكانته عند الغرب فحسب ولكن العامل العريب يف جممله قد قدر عمله سواءً من الناحية
اإلنسانية أو السياسية وفهم أن تقتيل األبريء لوال التدخل الشجاع لألمري ،كان سيؤدي
بفرنسا إىل وضع يدها على سوري.

 1املصدر نفسه ،ص.280 :

632

وقد رأينا أن أول من منح األمري وساماً ووضع صورته جبانب صورة أجداده كان السلطان
عبد اجمليد نفسه وقد وصلت شهرة األمري إىل حد أن اخلديوي كان يغري منه وخيشى منه
على عرشه.
ولنذكر يف األخري هذه املالحظة اليت أبداها امللك فيصل ملك العراق سنة 1920م
لكاتب فرنسي يدعى "ب .ديسنايور سانرتان" "يعد احلاج عبد القادر واحداً من أكرب
رجاالت اإلسالم وأكثرهم مدعاة لإلحرتام وأجدرهم بتقدير اإلسالم وإجالله".1

 1املصدر نفسه ،ص.282 :
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اتسعا :ثورات الشعب اجلزائري بعد األمري عبد القادر

 1ثورة الزعاطشة:

بعد سنتني من توقف ثورة األمري عبد القادر اندلعت ثورة الزعاطشة وهي واحة مبنطقة
الزاب الظهراوي  35كيلو جنوب غريب بسكرة قادها بوزين شيخ الطريقة الدرقاوية
ابلزيبان الذي عمل يف دولة األمري كشيخ على سكان الزاب الظهراوي ،بدأت الثورة
بتذمر القرويني من الضرائب الباهظة اليت فرضها الفرنسيون على كل خنلة وأيدهم الشيخ
بوزين وتوجه اجليش الفرنسي فاعتقله فهب الناس وافتكوه من معتقله ابلقوة وانفجرت
عند ذاك الثورة واستمرت املعارك بني فرنسا والثوار وحشدت فرنسا قوات هائلة يف /12
1849 /11م وبدأت معركة سيدي مرازي وراحت القوات تقذف جدران القرية
ابملدفعية لفتح ثغرات يف سورها َتكنهم من الدخول ومهامجة منزل الشيخ بوزين
ومساعديه مثل بو عزوز واحلاج موسى والشريف بو عمار واستمر هذا القصف حىت
منتصف هنار  11 /26حيث اقتحمت اجليوش الفرنسية القرية داراً داراً وزقاقاً زقاقاً يف
حرب شوارع شبيهة حبرب شوارع قسنطينة لدى سقوطها سنة 1837م ودافع الشيخ
بوزين وابنه ورفيقه احلاج موسى بشجاعة وسقطوا شهداء برصاص العدو وقذائف مدافعه
وجز الفرنسيون رؤوسهم وعلقوها على أبواب مدينة بسكرة عدة أيم تكبد الفرنسيون

 1500بني قتيل وجريح.
قامت قوات اجلنرال هيرببيون ابرتكاب فظائع مرعبة فدمرت املدينة وقطعت عشرة اآلف
خنلة هي كل ما ميلك سكاهنا ،ودمرت كل منازهلا وشنقت  1500مواطن أمام املأل
ووسط خرائب البيوت وأرغموا من بقي من السكان على اهلجرة إىل جهات أخرى
حددوها ليعملوا ابلسخرة يف حظائر العمل التابعة للكولون.
فقد روى املؤرخ بوديكور :هنا جندي قطع ثدي امرأة راحت تتوسل إليه أبن ينهي
حياهتا وهناك جندي آخر محل طفالً صغرياً من رجليه وحطم رأسه على جدار فخرج
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رأسه من مججمته ،هنا وهناك كانت مناظر خمزية حيجل أي شريف من سردها ،لقد
تركت هذه الثورة دويً كبرياً يف الداخل ،فاألعمال الرببرية هذه مل تكن ضرورية وهي من

شأهنا أن تثري الذعر بني الناس ولكنها تغرس الكراهية يف نفوسهم ضد املستعمرين وتلد
ثورات أخرى .قال بيليبسييه دو ريينو :إنين ال أخشى أن أقول إن جمد املهزومني يُشحب
لون وجه املنتصرين.1
 2ثورة بو بغلة واللة فاطمة نسومر:
قرر الفرنسيون إخضاع منطقة القبايل والشمال القسنطيين فقد بقيت منطقة اجلبال غري
خاضعة لالحتالل وهي املمتدة من متيجة غرابً وحىت وادي الصفصاف ،ومن البحر
مشاالً وحىت السهول املرتفعة جملانة وسطيف جنوابً يف يوم 1851 /5 /9م توجه اجلنرال
سانتارنو من ميلة على رأس جيش قوامه  8700جندي فوصل جيجل يوم  16وتقدم
حىت الوادي الكبري واصطدم مبقاومة كبرية لكنه َتكن من التقدم حنو القل ،وأخضعت
القبائل بني القل وجيجل "مايو يوليو" مث سلك طريق جباية سطيف ودمر وأحرق قرى
أربعني قبيلة وكتب لزوجته يفتخر أبنه أحرق بنفسه  100منزل مغطاة ابلقرميد وقطع

أكثر من ألف شجرة زيتون ،وتصور أنه أخضع املنطقة هنائياً لكنه ما أن عادت قبائل
نواحي القل وجيجل للثورة قرر اجلنرال هوتبول إخضاع القبائل الكربى والقبائل الصغرى
وبدأ ابلكربى حيث دشرات زواوة ووادي سباو.
وظهر الثائر الشريف حممد بن عبد هللا املشهور ببو بغلة سنة 1851م ودعا الناس إىل
اجلهاد واستجاب املواطنني له يف تلك املناطق وكانت الال فاطمة نسومر إىل جانب بو
بغلة واجه الثوار جيشاً بقيادة اجلنرالني راندون وماكماهون وخاضوا معه معركة ضخمة يف
هضبة تيميزغيدة.

 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.566 565 :
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وفشل العقيد دوريل يف حماصرته ويف أفريل نيسان سار جيش كبري على رأس جنراالت مها
كامو وبوسكيه غريب واد ساحل وعاقبا القرى اليت استقبلت الشريف كتبت صحيفة
"مونيتور" :كل قرى أورلزقان هنبت وأحرقت وتركت شوارعها مزروعة جبثث الناس
واملواشي.
كان بو بغلة مدعوماً بزواوة :قبائل املعاكطة والقتشولة وبين عيسى والفيليسة ،طارده
اجلنرال جوين حنو الشرق يف اجتاه وادي سباو ،فأحرق ثالثني قرية وتوجه العقيد بوريكي
حنو قرى بين كويف فدمرها وهاجم قبائل فليسة نوفمرب 1851م .واستمر الشريف بو بغلة
يف كر وفر مع جيوش العدو .يربر اجلنرال روندون التدمري فيقول :البد أن نرتك على
األرض آاثراً النتصاران بواسطة تدمري جزء من ثروة الذين هزمناهم.1

 3ثورة الشريف حممد بن عبد هللا بو رقلة:

ظهرت ثورة الشريف حممد بن عبد هللا ابألغواط وامتدت حىت ورقلة وتقرت ووادي
سوف يف أوائل  1851م وقد سبق للشريف حممد أن اختلف مع األمري عبد القادر
وهاجر للمشرق حيث قضى هناك ثالث سنوات مث عاد للجزائر مؤمنا بضرورة استئناف
مهمة األمري عبد القادر وقيادة اجلهاد لتحرير اجلزائر من الغزاة ،دخل طرابلس ومنها إىل
غدامس مث تقرت وقصد زاوية الرويسان قرب ورقلة واندى ابلثورة واستجابت له اجلماهري
واختذ االغواط قاعدة له مث راح يشن هجماته على مراكز الفرنسيني ابلتل.

قاد اجلنرال روندون جيشاً وتوجه إىل األغواط وانسحب الشريف وانتقم الفرنسيون من
النساء واألطفال وفعلوا ما فعلوه يف واحة الزعاطشة فأحرقوا املنازل ودمروا كل شيء.
وقد روى العقيد تروملي :كانت مذحبة مرعبة اختلطت فيها جثث النساء واألطفال
جبثث احليوانت وأحرقت اجلثث ورميت يف اآلابر ويعترب الذي قمنا به عاراً ما يعده عار،

 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.567 :
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لقد اشتكى بعض املطعونني ابلسيوف أبن هذه مل تكن حادة فتقتل على الفور بل
تركتهم يتعذبون.
ويروي الكاتب الورسام فرومنتان أوجني :لقد روى يل مالزم شارك يف جمزرة األغواط ما
حدث المرأتني شابتني شاهدمها بعد أن اغتصبهما اجلنود وقتلومها ابحلربة كانتا جثتني ال
حتمالن حليا :ال أقراط ابآلذان ،وال خالخيل ابألرجل وال مشابك كانتا عاديتني تقريباً
واستمرت الطيور اجلارحة حتلق فوق املدينة مدة شهر كامل أما احلمام فقد هاجر منها.1
واستمرت املعارك سجاالً بني الشريف وبني العدو كان جيمع األنصار فيهاجم مراكز
العدو ،وكلما اشتد عليه ضغط العدو انسحب إىل الصحراء واستمر يقاتل إىل أن اشتد
الضغط عليه فاختفى ،سجنه سنة 1861م الباشاغا بو بكر بن محزة ولد سيدي الشيخ
وسلمه للفرنسيني الذين سجنوه ،لكنه َتكن من الفرار من السجن ليظهر مرة أخرى
كثائر بعد اندالع ثورة أوالد سيدي الشيخ سنة 1864م فانضم هلا وجاهد مع قادهتا
إىل أن اختلف معهم فانسحب إىل تونس.2
 4ثورة الصباحيية وقبيلة النمامشة:
ظهر الثائر الشريف حممد بن عبد هللا مرة أخرى يف ثورة الصباحيية يف انحية سوق
أهراس.
والصباحيية وحدات من اجلزائريني يف اجليش الفرنسي اليت انضمت مع الثوار وشارك
الشريف حممد مع رفاقه القدامى فاتصل اببن انصر بن شهرة يف تقرت وحممد بن التومي
املعروف اببن شوشه يف ورقلة وربط صالته أبوالد خليفة الثائرين بناحية تبسة ومبحيي
الدين ابن األمري عبد القادر الذي قدم خفية إىل طرابلس عرب نقطة ونفزاوة ليتزعم الثورة
يف احلدود الشرقية.
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.569 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.569 :
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كانت ثورة الصباحيية سببها قيام اجلنود اجلزائريني ابلتمرد يف شرق البالد يف أواخر سبتمرب
عام  1870م وذلك عندما حاولت فرنسا أن تنقلهم إىل أورواب حملاربة األملان يف بروسيا
وقد قامت ال سلطات الفرنسية إبصدار أحكام اإلعدام ضد البعض من اجلنود ونفذهتا
ابلساحة العامة مبدينة سوق أهراس وصادرت أمالك وأراضي سبعة دواوير وأخذت
عشرات املواطنني كرهائن.1
واشرتك الشريف حممد مع ثواره قبيلة النمامشة يوم 1871 /9 /10م يف مهامجة واحة
ليانه ابلزاب الشرقي ،وقاد معارك ضد فرنسا وقويت حركته وعندما اندلعت ثورة حممد
املقراين سنة 1871م كان ميثل جناحها الشرقي واستمر داعماً هلا إىل أن فشلت فغادر
معسكره يوم 1871 /10 /12م إىل مدينة الكاف التونسية فاعتقله ابي تونس وسجنه
وتويف هذا الثائر الكبري الشريف حممد عبد هللا ابجلنوب التونسي سنة 1895م ودفن
بقرية دوز التونسية.2
يف 1875م احتل اجلنرال راندون قمم تريوردة وبنت آيت حيىي واألربعاء انث إيراثن وأمر
ببناء قالع هبا هبدف عزل القبائل بينها وبني بعضها وهي قبائل  :آيت حيىي وآيت
إيراثن ،بىن مقالت وبين يين ،بعد أن اكتشفوا أن قوة الثورة تكمن يف ارتباط القبائل
بعضها ببعض ،لقد احتل الفرنسيون املناطق الوعرة حبرب شرسة سقط فيها املئات من
اجلنود الفرنسيني واستمر السكان يقاومون الغزو ابلقنص من وراء الصخور.
وبعد معاانة كبرية من هذه احلرب غري املتكافئة وغري الشريفة املؤسسة على اإلفقار
والتدمري اضطرت كثري من القبائل إىل طلب األمان.
 5أسر اللة فاطمة نسومر وكفاح النساء:

استطاع احملتلون أسر اجملاهدة الكبرية اللة فاطمة نسومر يوم 1857 /7 /11م وأبسرها
انتهت املقاومة وهي ابنة حممد بن عيسى مقدم زاوية الشيخ أمحد أمزين على الطريقة
 1التاريخ السياسي للجزائر ،ص.146 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.570 :
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الرمحانية يف ايتسوارع دوار يللنت يف بلدية عني احلمام ولدت يف هذه القرية سنة 1830م
أخذت عن أخيها الطاهر الساكن يف قرية نسومر اليت نسبت إليها وملا قامت ثورة بو
بغلة سنة 1851م تطوعت اللة فاطمة خلوض احلرب مع اجملاهدين وسرعان ما انتشر
امسها كبطلة شجاعة فقرر اجليش الفرنسي توجيه محلة للقضاء عليها وعلى بو بغلة
لتأثريها هي على اخلصوص يف اجملاهدين ،لكن الال فاطمة َتكنت من اعرتاض طريق
اجليش الفرنسي يف األربعاء مبهامجتها ملراكزه وإحلاق خسائر كبرية به.
فقرر احلاكم العام توجيه محلة كربى للقضاء عليها وعلى بو بغلة بقيادة اجلنرال روندون
واملارشال ماكماهون واجلنرال جوزيف يف جيش ضخم ودارت معركة بني الطرفني يوم
1857 /7 /10م يف أعراش إيتسوراع ويللنت وملا اشتدت املعركة خشيت اللة فاطمة
على النساء واألطفال واألموال ،فأخذهتم إىل قرية اخلميس قرب ربوة َتزغيدة مما أوقعها
يف األسر هي ومن معها من األطفال والنساء الاليت كان عددهن  200أمرأة .لقد أدت
اللة فاطمة دوراً عظيماً يف الثورة الكبرية اليت استمرت من سنة 1851م وحىت 1857
وتوفيت يف سبتمرب سنة 1863م ببين سليمان حيث دفنت.
لقد لعبت املرأة الريفية دوراً مباشراً يف الصمود يروي الضباط الفرنسيون أنه :كنا نسأل
القبائل ملاذا أنتم مصرون على الدفاع عن القرى ضد جيش يقوده جو؟ فيجيبوننا :كنا
كن يرفضن ذلك ويهددن
مستعدين لالستسالم أمام هذه القوات الضخمة ،لكن نساءان ّ
أبهنن سيهجرننا إىل األبد إذا مل نستمر يف الدفاع.1

 6ثورة الصادق بلحاج:

أخضع الفرنسيون بالد القبائل لكن الثورات استمرت يف سائر أحناء عمالة قسنطينة
وذلك يف السنتني التاليتني 1858م 1860م وخباصة منطقة اجلنوب ،فبعد إخضاع
منطقة القبائل قرر الفرنسيون إخضاع بقية العمالة وتوجهوا جبيوشهم للجنوب وتصدى
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هلم عدد كبري من رؤساء القبائل أمههم الصادق بلحاج الذي ينتمي إىل أوالد سيدي
منصور شيخ أوالد أيوب يف جبل أمحر خدو بسفوح األوراس الذي سبق له أن شارك يف
ثورة سكان الزعاطشة سنة 1849م إىل جانب الشيخ عبد احلفيظ مقدم الطريقة
الرمحانية خبنقة سيدي انجي مساندة للشيخ بوزين وسكان الواحة.
استمرت ثورة الصادق بلحاج تع ّد الناس يف السر حىت نوفمرب 1858م حيث أدركت
القيادة الفرنسية خطورهتا فقررت ضرهبا قبل استفحاهلا واستطاعت فرنسا إمخاد الثورة
بواسطة قوات من املرتزقة اجلزائريني العارفني بودين ومسالك املنطقة بقيادة القايد
موهوب بن شنوف وَتكنت من اعرتاض الثوار يف واد العرب يوم 1859 /1 /20م
فاعتقلت قا ئد الثوار وأكثر من مثانني من رفاقه وعلى إثر امخاد الثورة قام الفرنسيون
كعادهتم حبرق القرى وقتل النساء واألطفال.
كانت لثورة الصادق بلحاج يف بسكرة واخلنقة واألوراس أتثريها الكبري على قبائل املنطقة
فبعد أشهر يف مارس آذار سنة 1860م ظهرت ابحلفنة ثورة بوخنتاش.1
 7ثورة حممد بوخنتاش الباركيت:
هو من أوالد رحاب داعياً الناس للثورة فتجمع الناس حوله وساعد الثائر يف جتميع الناس
أمحد ابي املنصوري والعريب قايد أوالد سحنون وانضم إليهم أوالد زمرية وأوالد منصور
وامتدت الثورة لتشمل املنطقة اجلبلية املمتدة من سطيف واحلفنةَ .تكن القادة من مجع
 800مقاتل وَتركزوا هبم يف واد ذراع البيضاء وقام اخلائن بييب من أوالد عمر إببالغ
الفرنسيني يف ابتنة مبواقع قوات بوخنتاش ورفاقه.
حتركت عدة جيوش فرنسية فتوجه الكولونيل ابن إىل بريكة وتوجه اجلنرال نيس
دوماريست من سطيف على رأس قوات أخرى عسكر هبا يف شجرة أوادا والتحم
الفريقان يف معركة كبرية صباح يوم 1860 /3 /25م يف خنق أم احلمام ،وسقط من
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الطرفني العديد من القتلى واجلرحى لكن الفرنسيني َتكنوا من ختريب معسكر بوخنتاش
وتقتيل أهايل سكان أوالد عمر وأنصارهم وأرغموهم على تسليم بوخنتاش يف نفس اليوم
ومساعده أمحد ابي املنصوري إىل اجلنرال نيم دوماريست ،أما العريب فاستشهد يف
املعركة.
وتصدى الشعب اجلزائري الستغالل الفرنسيني لغاابت الفلني فثارت يف سنة 1858م
قبائل ميلة وأضرمت النار يف عشرات اآلآلف من هكتارات فلني حىت حترم شركة فرنسية
قررت استغالهلا ،اثرت قبائل زواغة ابلوادي الكبري وامتدت ثورهتا إىل شرقي جيجل،
وأرسل جيش فرنسي كبري دخل يف معارك مع الثوار الذين مل يصمدوا أمام قوته وذلك
سنة 1860م.1
 8ثورة أوالد سيدي الشيخ:

إنتشرت ثورة أوالد سيدي الشيخ وامتدت لتشمل سائر الصحراء وتتوغل أحياانً إىل
مناطق يف الشمال والشرق والغرب لقد كانت فعالً ملحمة ثورية امتدت من 1864م
وحىت  1884م ولدى اندالعها صرح املارشال ماكماهون :ليكن يف عملهم أنه مبجرد
إشارة من اإلمرباطور ستجند فرنسا  800,000جندي وقد قاد هذه الثورة سلسلة من
القادة :سي الله ،وابن أخيه سليمان بن محزة بن سيدي الشيخ ،وأخوة أمحد وحممد،
وابن أخيهم األعلى ،وبوعمامة .ويتصل نسب أوالد سيدي الشيخ ابخلليفة األول أيب
بكر الصديق رضي هللا عنه .كان هلم شأن دائماً.
وتعترب قرية األبيض سيدي الشيخ مركزهم الرئيسي ومقر زاوية زعيمهم األول عبد القادر
بن حممد امللقب بسيدي الشيخ واملتوىف يف بداية القرن السابع عشر امليالدي.
ويف الوقت الذي عمت فيه الثورة منطقة جنوب وهران على يد أوالد سيدي الشيخ
قامت ثورة يف فليتة جببال الونشريس وحوض الشلف بقيادة الشيخ األزرق بن احلاج
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املنتسب إىل الطريقة القادرية وانضم للثورة  64دوارا ويف يوم 1864 /4 /24م خاض
هذ ا الثائر معركة يف خنقة العازر ضد جيش بقيادة اجلنرال مارتينو ،كما خاض معارك يف
زمورة ابلشلف ،ورجع لفليتة فربط الصلة مع ثوار أوالد سيدي الشيخ ،وصارت مدينة
غيلزان حتت رمحة الثوار ،واضطر الفرنسيون إىل إخالء سائر قرى األوروبيني بني غيلزان
وواد رهيو وفر األوروبيني وجلأوا إىل مستغامن وَتكن الشيخ األزرق من تدمري معسكر
الرحوية يوم 1864 /5 /20م وواصل هذا البطل جهاده إىل أن استشهد يف معركة ظهرة
عبد هللا يوم 1864 /6 /8م قادها من الطرف الفرنسي اجلنرال روز الذي كلف
مبالحقته يف فليتة.1
 9ثورة بوشوشة :حممد بن تومي بوشوشة:
كان هذا القائد العمالق من الرجال اجلزائريني الذين تعاونوا مع ثوار أوالد سيدي
الشيخ ،ومن املؤسسني حلركة التوارق ابلصحراء الذين قرروا محل السالح ضد االستعمار
الفرنسي ويف شهر أفريل من عام 1870م هاجم مدينة القليعة واستوىل يف  5ماي
1870م على مدينة متليلي بعد حصار دم عدة ايم ،وابتدأ من هذا التاريخ أصبح
بوشوشة هو قائد املقاومة اجلزائرية يف اجلبهة اجلنوبية بصحراء اجلزائر ،ويف أواخر سنة
 1870م انتقل من مركزه بعني صاحل إىل واحة الرويسان قرب ورقلة مث اجته إىل وادي
سوف ويف  5مارس 1871م هاجم حامية ورقلة فهزمها واستوىل عليها مبساعدة أنصاره
الكثريين املوجودين داخلها ،وعني ابن انصر بن شهرة خليفة عليها لكي تكون قاعدة
للثورة ويف  13ماي من نفس السنة قام مبهامجة توقرت وانتصر على القوات الفرنسية
املرابطة هبا ،إال أن القوات الفرنسية َتكنت يوم  27ديسمرب 1871م من شن هجوم
كبري على مدينة توقرت ،مث احتلت من جديد مدينة ورقلة يوم  2جانقي 1872م
وذلك بعد معركة عسكرية بقيادة اجلنرال "ووالكروا" ضد حاكمها بوشوشة.
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واستأنف هذا األخري حرب العصاابت ضد القوات الفرنسية يف املنيعة وحارب إىل أن
وقع يف األسر يف معارك 1874م فاقتيد إىل ورقلة عاصمته األوىل يف بداية ثورته ،مث نقل
إىل سجن قسنطينة حيث قدم إىل احملاكمة فصدر احلكم عليه ابإلعدام الذي نفذ فيه
بتاريخ  29جوان 1875م مبعسكر الزيتون بقسنطينة.1
 10ثورات املقراين والشيخ اِلداد وبومزراق:

عندما تدهورت األوضاع بشرق اجلزائر طلب الشيخ حممد املقراين من السلطات الفرنسية

أن تقبل استقالته من منصبه بصفته ابشاغا ألنه ال يرغب يف أن يعمل مع السلطات
الفرنسية ،لكن السلطات الفرنسية رفضت طلب استقالته يوم  9مارس 1871م قام
مبحاصرة مدينة بوعريج إال أن القوات الفرنسية َتكنت من فك احلصار على املدينة يوم
1871 /3 /26م .ويف يوم  8افريل 1871م إنضم إىل املقراين الشيخ احلداد ،ودارت
معركة كبرية بني القوات الفرنسية وقوات الثوار يوم  12أفريل 1871م قرب جبل
تفارطست ويف معركة أخرى يوم  5ماي 1871م واجهت قوات الشيخ املقراين قوات
الكولونيل "تروملي" الذي كان حيكم سور الغزالن ،وعندما خف االقتتال اغتنم املقراين
الفرصة ألداء صالة الظهر مع رفاقه ،وبينما كان يؤدي فريضة الصالة فاجأه جنود
الزواف الذين كانوا يراقبون الثوار من بعيد فأصابوه يف جبهته وسقط شهيداً مع ثالثة من
رفقائه وقد مت نقل جثمانه إىل قلعة بين عباس ودفن يف مسقط رأسه ،أما الشيخ احلداد
الذي انضم إىل الشيخ املقراين يوم  8أفريل 1871م والذي استقر أجداده يف قرية
صدوق منذ القرن اخلامس عشر امليالدي ،فقد استطاع أن يشكل جيشاً جزائريً يتكون
من  120,000جماهد ،بينما جيش املقراين مل يكن يتجاوز  25,000جماهد وخاض
معارك طاحنة ضد اجليش الفرنسي حبيث أحدث هلعاً كبرياً من األوساط العسكرية.
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لكن الشيخ احلداد الذي َتكن أنصاره من التطوع للجهاد يف مناطق كبرية من البالد مل
يتمكن من مجع السالح الضروري خلوض معارك حامسة ضد قوات االحتالل وبذلك
فشلت خطة احلداد إليقاف الزحف الفرنسي يف جبال القبائل وَتكن اجلنرال الملان
الفرنسي يوم  24جوان 1871م من تشتيت العائالت وحرق املنازل وإجهاض حركة
املقاومة اجلزائرية ،كما َتكن نفس اجلنرال من اعتقال أبناء الشيخ حممد أمزين احلداد ،مث
اعتقال الشيخ احلداد نفسه بعد عشرة أيم وأرسلته القوات الفرنسية إىل جباية حيث وضع
يف قلعة "ابرال" وكان الستسالم احلداد أثره الكبري على معنويت القائد أمحد بومزراق
شقيق الباشاغا حممد املقراين ،الذي اثر على الفرنسيني بناحية سور الغزالن وقد حاول
بومزراق أن خيلق االنسجام بينه وبني قادة األخوة الدمحانيني لكنه مل يوفق .ويف يوم 8
أكتوبر 1871م خاض بومزراق معركة فاصلة ضد قوات اجلنرال الفرنسي "سوسي" جبوار
قلعة بين محاد بناحية جباية ،انتهت بتغلب الفرنسيني على قواته ،وبعد ذلك إجته إىل
ورقلة والتقى ابلقائد بوشوشة وابن شهرة والزبري ولد سيدي الشيخ.
وعندما أدرك أنه غري قادر على مواجهة القوات الفرنسية بقواته املتواضعة حاول أن جيد
مكاانً آمناً يلتجئ إليه يف الصحراء اته هناك ،واكتشفته دورية فرنسية يوم  20جانقي
1871م أمام بركة ماء قرب واحة الرويسات يف حالة إغماء فحملته القوات الفرنسية إىل
معسكر اجلنرال "دوالكروا" ابلرويسات ،فتم التعرف عليه وإسعافه مث أرسل إىل السجن
يف كاليدونيا اجلديدة حيث بقي هناك قرابة  30سنة إىل أن وافته املنية هناك.1
وانتشر الكولون املسلحون يقتلون األهايل العزل بال َتييز أمام أعني جنراالت اجليش
الفرنسي وكتب املؤرخ الفرنسي ألفريد رامبوا " عشرين سنة فيما بعد" فقال :لقد ارتكبت
فظائع من اجليش النظامي ومن غري النظاميني يوم  22أفريل أعدم تسعة من األهايل يف
العلمة على أساس شهادة كولون واحد ،ويف الغد أوقفت قوة عسكرية القايد لكحل
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وأهله وهم يقدمون للطابور العسكري البغال املسخرة فقام اجلنود بقتلهم ابلضرب
أبعقاب البنادق ويف  23مايو قرب مسلوك هاجم خيالة اجليش الفرنسي أسرا من أوالد
قاسم كانت حتصد الشعري فقطعوا رؤوسهم رجاال وأطفاال ونساء وعددهم ستون.
ويصرح األمريال جيدون :عندما يثور األهايل معىن هذا أهنم أغنياء وإفقارهم هو الوسيلة
الوحيدة لنشر األمن.1
وطبق قول األمريال فصادر أراضي سائر القبائل الثائرة واملقدرة  574000هكتار
وملّكت للكولون.
وبقدرها أوغستني برانر مبليونني وستمائة ألف هكتار ُ
وصرح النقيب فيلو أمام جلنة التحقيق :إن قانون العنف سينزل ثقيالً على رؤوسنا ،فالبد
أن نطبق أحد األمرين :إما أن نبيد العرب ،أو نكون عادلني معهم .إذا قرران تركهم
يعيشون فال ينبغي علينا أن جنردهم مما ميلكون ،وإذا قرران جتريدهم من سائر أراضيهم فأان
أرى من العبث تركهم أحياء يعيشون إىل جواز أراضيهم اليت انتزعناها منهم.
وفرضت غرامات كبرية على املواطنني الذين شاركوا يف الثورة ،وصودرت منهم األراضي ما
صدر من هذه
يعادل نصف مليون هكتار ،ومئات اآلآلف من املواشي حبيث الذي ُ
املواشي لفرنسا بلغ مليون ونصف مليون رأس من البقر وقام مبهمة الشراء والتقدير
واملرابون اليهود وقام الكولون بقتل املئات من املواطنني ويعجب الدكتور فيتال :من أن
الكثري من األسرى القبائل الذين حكم عليهم ابإلعدام استقبلوا احلكم بفرح وهبجة

وا نطلق املدحون يف شوارع وقرى ومدن اجلزائر وخباصة يف بالد القبائل ،يغنون األحزان
واآلالم اليت جتمعت عن سياسة القهر والقمع اليت مارستها القوة االستعمارية بعد فشل
ثورة املقراين والشيخ احلداد.2
وابلرغم من ضعف التخطيط واإلعداد لثورة املقراين إال أهنا كانت احلدث الكبري الثاين
بعد ثورة األمري عبد القادر فبسبب املشاركة الوطنية الواسعة فيها واخلسائر الضخمة اليت
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حلقت ابلشعب يف األرواح واملمتلكات تركت آاثراً عميقة يف النفس اجلزائرية ،توارثتها
األجيال لتظهر مستقبالً يف األحداث.
وأنتهت ثورة املقراين واستمر الشعب يف ثوراته.1

 11ثورة واحة العمري:

جاءت هذه الثورة ضد العائالت املوالية لفرنسا يف جنوب البالد ،وقد قاد الثورة ضد
فرنسا واملوالني هلا السيد حيىي بن حممد "من أوالد بوزيد" ضد بوخلراص بن قانة الذي

كان متسلطاً على السكان ويعاملهم خبشونة كبرية وفرنسا تدعمه ،ويف صباح يوم 11
أفريل 1871م نشبت معركة حامية الوطيس بني قوات حيىي بن حممد وجيشه املتكون من
 2,000مقاتل وبني فرقة كبرية من القوات الفرنسية بقيادة اجلنرال "كارتريي" وابلرغم من
وفاة الزعيم حيىي بن حممد وإصابة داعيته أمحد بن عايش جبروح يف اليوم األول من
املعركة ،فإن الثوار قد واصلوا الكفاح حىت النهاية ويف يوم  22أفريل 1871م وصلت
جندات فرنسية من قسنطينة وجندات أخرى من بوسعادة يوم  24أفريل 1871م من
تلك السنة والتحق اجلنرال روكربون بزميله كارتريي املتواجد يف منطقة القتال بواحة
العمري ،وآنذاك قامت القوات الفرنسية بشن هجوم على الثوار يوم  28 ،27أفريل
1871م وأضطر الثوار الذين بقوا على قيد احلياة أن يستسلموا للقوات الفرنسية ومباشرة
بعد االنتصار على الثوار ،قام اجلنرال كارتريي إبعطاء أوامر بتخريب الواحة كلها على
غرار ما فعله هريبيون بواحة الزعاطشة عام 1849م.2
 12انتفاضة األوراس:

وهي يف احلقيقة مشاهبة النتفاضة واحة العمري حيث كان سبب االنتفاضة هو حماربة
املوالني لفرنسا وقد ابتدأت االنتفاضة يوم  30ماي 1879م وذلك حني قام أنصار
حممد أمزين عبد الرمحن "املسمى حممد بن عبد هللا" ابغتيال قايد بين سليمان مث قائد
 1املصدر نفسه ،ص.600 :
 2التاريخ السياسي للجزائر ،ص.149 :
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أوالد داود وذلك ألهنما كاان يقودان جمموعة من عمالء فرنسا للقضاء على الثوار
املناهضني لالحتالل الفرنسي يف األوراس وتدخلت القوات الفرنسية لضرب الثائرين
وإلقاء القبض على عدد كبري منهم ،ونظراً لعدم تكافؤ القوة ،إنسحب الثوار وتوجهوا إىل
الصحراء ومن هناك دخلوا جنوب تونس ،لكن الباي التونسي ألقى عليهم القبض
وسلمهم إىل السلطان الفرنسية اليت أنشأت جملساً عسكريً وحكمت على  14من قادة
ثورة األوراس ابإلعدام و 26ابألشغال الشاقة  16ابلرباءة .إال أن رئيس اجلمهورية
الفرنسية تدخل يوم  9نوفمرب 1880م وخفف األحكام اخلاصة ابإلعدام إىل األشغال
الشاقة وكعادهت ا قامت فرنسا مبصادرة أراضي هذه القبائل املتمردة عليها ابألوراس واليت
تقدر ب  2,777هكتار من أخصب األراضي.1
 13ثورة أبو عمامة:

تعترب هذه الثورة أطول ثورة يف اتريخ مقاومة االحتالل فقد دامت  23سنة على فرتات
متقطعة وتعترب هذه الثورة امتداداً لثورات أوالد سيدي الشيخ اليت بدأت سنة 1864م
واستمرت متقطعة تلتهب وختبو .وينتمي الشيخ أبو عمامة بن العريب بن التاج الذي ولد
يف الفقيق على احلدود املغربية إىل عائلة عريقة وذات مسعة شعبية وهي أوالد سيدي
الشيخ اليت حاربت فرنسا ملدة من الزمن وقد اشتهر الشيخ بو عمامة بقدراته على
مواجهة الفرنسيني وفشل فرنسا يف إلقاء القبض عليه ،كما هو معروف.2
وكان بوعمامة ميتاز بسرعة تنقل قواته اليت كانت مصدر قصص شعبية نسبت هذه
السرعة إىل كرامات الشيخ اليت كانت جتعل قوات العدو ال تراه وهذه القصص زادت من
رصيده يف الوعي الشعيب حبيث راح الناس ينضمون لثورته ويعتربون ذلك تقرابً إىل هللا،
والسبب احلقيقي راجع إىل معرفته اجليدة ابلصحراء وابملنافذ اليت توصله إىل التل بعيداً
 1املصدر نفسه ،ص.150 :
 2املصدر نفسه ،ص.150 :
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عن أعني العدو ،وقد اعتمد على أدالء مهرة عارفني ابملناطق جغرافياً وسكانياً ،يقومون
بدور مزدوج كشف الطرق وكشف مواقع طوابري العدو من أجل جتنبها كما قسم جيشه
إىل كتائب وجعل كل واحدة منها تسلك طريقاً خمفياً وجوده ،ألن العدو كان يبحث عنه
هو.
حريت املسرية الكربى حنو التل الضباط الفرنسيني فقد َتكن يف ثالثة وعشرين يوماً من
قطع سبعمائة وثالثني كيلو مرت ،ويف الطريق كان الثوار يستولون على حبوب ومواشي
العشائر املتعاونة مع العدو .كما قاموا بقطع أعمدة التلغراف بني فرندة والبيض ،وهامجوا
مستودعات ومراكز للشركة الفرنسية للحلفاء وقتل الكثري من موظفيها وعماهلا الذين
كانوا إسباانً.1

وامتدت ثورة بوعمامة إىل انحية وهران يف مشال البالد ،لكن جناحه الكبري كان يف
ال صحراء حيث أسر اجلزائريون يف عهده بعثة عسكرية فرنسية كانت متواجدة يف اهلوقاز
بقصد اكتشاف جماهل الصحراء،
وقتلوا قائد البعثة الكولونيل "فالتني" .ويف معركة أخرى استطاع بوعمامة أن أيسر ثالمثائة
فرنسي.2
ويف األخري استطاع الفرنسيون أن حياصروا بوعمامة يف الصحراء حبيث ال تتسرب أخبار
مقاومته إىل مشال البالد .كما تغلبوا عليه بسبب تفوقهم يف السالح "وخاصة املدفعية"،
وكذلك ازديد النفوذ الفرنسي يف املغرب وصعوبة تنقله بني البلدين ،وقد تويف بوعمامة
بصفة طبيعية يوم  7أكتوبر 1908م يف دائرة وجدة ابملغرب األقصى الشقيق هذه.
ابختصار ،بعض الثورات واالنتفاضات اليت وقعت ابجلزائر خالل القرن التاسع عشر،
واليت تثبت لنا أن اجلزائريني قد تصدوا لقوات االحتالل األجنيب وحاولوا ابستمرار أن
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.605 :
 2التاريخ السياسي للجزائر ،ص.151 :
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يناضلوا من أجل اسرتداد السيادة للدولة اجلزائرية وإجبار العدو على مغادرة اجلزائر وتركها
ألهلها األصليني ،لكن قوة العدو وتفوقه يف السالح وحيله املعروفة ابنتهاج سياسة "فرق
تسد" واستيالئه على ثورات اجلزائريني ،سامهت يف أضعاف املقاومة اجلزائرية وحتقيق
حدهتا.
وكما سنرى الحقاً فإن قوات االحتالل الفرنسي واملستوطنون األوروبيون قد قاموا حبركة
قمع وتعذيب اجلزائريني وحرماهنم من احلقوق السياسية إىل درجو أن اجلزائريني حتولوا إىل
سجناء وعبيد يف وطنهم األصلي.1
ويبدو أن الشيخ بوعمامة اصطدم مبعارضة كثري من الزواي املنافسة لزاويته بسبب سياسة
املستعمر يف إدراك خطورة الزواي اليت كانت الركيزة األساسية لثورات األمري عبد القادر،
وسيدى السعدي ،واملقراين وغريها ،فركز الفرنسيون بعد ثورة املقراين على التغلغل يف
الزواي وشراء ذمم بعض قادهتا ،ويؤكد ذلك تلك الرسالة اليت وقعها حممد بن القاسم
احلمالوي رئيس إخوان الطريقة الرمحانية بوسط البالد ،واليت يدعو فيها الشعب والقبائل
إىل عدم أتباع بوعمامة ،واليت قامت السلطات االستعمارية بنشرها وتعميمها يف سائر
أحناء البالد يف هناية 1881م .لقد استمرت سياسة املستعمر وسط الطرق الصوفية
نشطة طوال القرن التاسع عشر ،والثلث األول من القرن العشرين وهذا هو الذي يفسر
اهتمام حركة عبد احلميد بن ابديس اإلصالحية على مناهضة املنحرفني يف الطرق
والزواي ،اليت كانت تقود مشعل الثورات الشعبية بني  1830و 1880م واليت َتكن
املستعمر من التسرب إليها بعد هذا التاريخ والتأثري على هذا املنبع وإضعافه الذي كان
وقوداً وداعماً للثورات الشعبية ضد الغزاة ،2ومل تنقطع الثورات بعد ثورة الشيخ بوعمامة
واستمرت ومن هذه الثورات:
ثورة سكان عني الرتكي ومليانة بزعامة الشيخ يعقوب 1901م.
 1املصدر نفسه ،ص.151 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.607 :
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جمازر عني بسام 1906م.
ثورة سكان بين شقران يف جبال معسكر 1914م.
ثورة سكان األوراس واهلضاب العليا الشرقية .1917 ، 1916
ثورة سكان التوارق أبزجر واألهفار 1921 1916م.
جمازر مدينة قسنطينة يف أوت 1934م.
جمازر  8ماي 1945م بسطيف وقاملة وخراطة وعموشه وغريها 1945م.
جمازر دوار السطح بتبسة 1947م.
جمازر برج منابل وسيدي علي بوانب جبرجرة 1948م.
َترد جنود فرقة الرماة اجلزائريني ابحلراش 1941م.
جمازر قرى جبال األوراس 1951م 1953م.
ثورة نوفمرب الكربى 1954م 1962م.
وكانت هذه كخاَتة هلا وهناية وقدم الشعب خالهلا حوايل مليون ونصف مليون شهيد.1

عاشراً :اِلكم العسكري الفرنسي ابجلزائر

يف  22ديسمرب 1833م تشكلت جلنة اثنية موسعة تتألف من  19شخصية وعسكرية
ومدنية برائسة الذوق ديكازيس الذي كان عضو مبجلس الشيوخ الفرنسي وبعد عقد 56
جلسة أكد أعضاء اللجنة الثانية اقرتاحات اللجنة األوىل ونصحوا احلكومة الفرنسية
ببسط السيادة الفرنسية على القطر اجلزائري أبكمله والعمل على استغالل األرض
والسيطرة على مجيع ثروات البالد ،وابختصار ،فإن اللجنة مل تكن حمايدة ولكنها كانت
وسيلة لتنفيذ برانمج احلكومة يف اجلزائر ،وكما قال محدان خوخية :فقد أمجع أعضاء
اللجنة على مواصلة االحتالل وعدم التخلي على الفريسة ،ألن اجلزائر تقدم لفرنسا
 1املصادر ،جملة فصلية تعين بشئون املقاومة الشعبية ،ص.37 :
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منافع كثرية يف امليادن االقتصادية والسياسية واحلربية ،فهي سوق لرتويج بضائعها ومنفى
للمشوشني من أبنائها ومركز اسرتاتيجي تستعمله يف حروهبا ويف نشر سلطاهنا على البحر
األبيض املتوسط.
واشتمل التقرير الذي قدمته اللجنة الثانية للحكومة الفرنسية بتاريخ  10مارس 1834م
اشتمل على اقرتاحات ذات أبعاد خطرية تتمثل يف:
 1خلق منصب احلاكم العام إبدخال عناصر جزائرية إىل اجمللس البلدي.
 2إنشاء جمالس بلدية يف كل من اجلزائر وهران ،وعنابة.
 3إنشاء ميزانية خاصة ابجلزائر.
 4ختفيض عدد أفراد اجليش إىل  21,000جندي ونستخلص من ما تقدم أن اجلزائر
أصبحت حتكم بطريقه عسكرية خاضعة لوزارة احلربية الفرنسية أي أهنا ال تنطبق عليها
القوانني الفرنسية بصفة طبيعية ألن عندها نظام عسكري خاص ابجلزائر.
كما أن السياسة الرمسية لفرنسا أصبحت على أساس وجود حاكم عام ينفذ السياسة
العسكرية لوزارة احلرب الفرنسية ،وحسب النصوص القانونية اليت وردت يف األمر الرائسي
الصادر بتاريخ  22جويلية 1834م ،فإن احلاكم العام يعني من طرف جملس الوزارة بناء
على اقرتاح من وزير احلربية الفرنسي ،ويف البداية أعطيت له كل الصالحيات حبيث يقوم
إبعداد امليزانية اليت تدخل يف إطار ميزانية وزارة احلرب على تقدم الربملان الفرنسي ،كما
أنه يشرف على قضاي مجع الضرائب وفرضها ومعاقبة من ال يدفعها ،كما خيتص بقضاي
العدالة وإشرافه على أعمال رجال القضاء وبصفته احلاكم العام فإنه املسئول األول عن
قضاي األمن والشرطة وكل املسائل العسكرية ،وانطالقاً من هذا التنظيم اجلديد املتمثل يف
خضوع اجلزائر لوزارة احلرب الفرنسية حىت سنه 1870م ووجود حاكم عام يشرف على
تنفيذ أوامر وزارة احلرب يف ابريس ،فإن احلكومة الفرنسية قد تركت اجلزائر لوزارة احلرب
لكي توجهها حسبما تقتضي مصلحة القادة العسكريني ومصلحة املغامرين األجانب
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الذين جاؤوا من مجيع أحناء أورواب لالستيالء على خريات اجلزائر وتسخري أبناء هذا البلد
خلدمة الغزاة أبجنس األمثان.
وحتقيقاً هلذه األهداف ،تقرر أن يستعني احلاكم العام بستة شخصيات عسكرية ومدنية
إلقامة إدارة قوية قادرة على التحكم يف جمرى األمور ابجلزائر وإخضاع اجلزائريني ابلقوة
إىل رغبات األوروبيني يف هذا اإلطار العام قام احلاكم العام بتعيني:
 1قائد للجيش لكي يساعده يف امليدان العسكري.
 2قائد للبحرية مسؤول عن القوات الفرنسية يف قطاعه.
 3مسؤول عن القضاي املالية واإلدارية يف امليدان العسكري ويف احلقيقة أن احلاكم العام
مل يكن هو املسؤول املباشر عن هؤالء املسئولني من الناحية العملية ،ألن وزارة احلرب
الفرنسية هي اليت كانت أتمرهم مبا ينبغي عمله يف كل خطة ،لكن احلاكم العام كان
يشرف بطريقة مباشرة وبتنسيق مع وزارة احلرب وعلى املساعدين الثالثة املدنيني وهم:
 1املسؤول اإلداري املدين :هو الشخص القوي يف اجلزائر بعد احلاكم العام .إن سلطاته
تعادل سلطاته تعادل سلطة عامل العمالة يف فرنسا ،حيث كانت تسميته يف هذا
املنصب أتيت من طرف امللك بناء على اقرتاح من وزير احلرب يف فرنسا ويعترب هو احملرك
الرئيسي لإلدارة االستعمارية ألنه يشرف على توجيه كبار املوظفني الذين خيضعون
لتعليماته وأحكامه.
 2النائب العام :وميكن وصفه هنا ابلشخصية القوية اليت تسيطر على القضاء والقضاة.
 3املدير املايل :الذي كان يعترب مبثابة وزير املالية يف اإلدارة االستعمارية إذ أنه كان
يشرف على إعداد امليزانية ومجع الضرائب ويتمتع حبق األمر ابلصرف يف اجلزائر ،وأما
اهليئة الثالثة اليت كانت تقوم عليها اإلدارة االستعمارية ابإلضافة إىل احلاكم العام وكبار
املوظفني املساعدين له ،فكانت تتمثل يف جملس اإلدارة الذين ميكن اعتباره هو السلطة
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العليا الختاذ القرارات اجلماعية ويف إمكان احلاكم العام توسيعه وتعيني أعضاء آخرين فيه
وخيتص هذا اجمللس بدراسة قضاي امليزانية يف اجلزائر ،واجلباية املالية يف امليدان اجلمركي،
واألمن والعبادات ،وجملس اإلدارة هو الذي كان حيدد سياسة فرنسا يف اجلزائر ،وطبعاً
فإن وزارة احلربية الفرنسية هي اليت ترجع إليها الكلمة األخرية يف كل مسألة يناقشها
جملس اإلدارة ويعرضها عليها للموافقة وإبداء الرأي قبل تنفيذها.
وتقرر يف األمر الرائسي الصادر يف  15أفريل 1845م تقسيم اجلزائر إىل ثالث
مقاطعات هي :اجلزائر ،ووهران وقسنطينة ،وهبذا األسلوب تقلصت سلطات احلاكم
العام وأصبحت حكومة ابريس تسيطر على جمرى األمور حبيث أن رئيس الدولة الفرنسي
هو الذي يصدر املراسيم املتعلقه ابجلزائر ،ووزير احلرب الفرنسي هو الذي يصدر
التعليمات والقرارات اخلاصة ابجلزائر ،وَتشياً مع هذا التنظيم اجلديد ،مت تعيني مدير
إداري ومدير للشؤون الداخلية ،واألشغال العمومية ومدير للمالية والتجارة ،ووكيل
للجمهورية ،ومدير للشؤون العربية ،واجلميع يعملون حتت إشراف مدير الشؤون املدنية،
لكن التغيري اجلذري يف وضعية اجلزائر حدث يف عام 1848م حيث وقعت الثورة وشارك
املعمرون الفرنسيون فيها بوفد وطالبوا إبدماج اجلزائر يف فرنسا بصفة رمسية وإعطائهم 4
مقاعد يف الربملان اجلديد وابلفعل فقد َتكنوا من القيام بضغوط على احلكومة اجلديدة
وتعيني  4نواب لكي ميثلوهم يف الربملان الفرنسي ،وقد حتصلوا على هذا املكسب
السياسي مبقتضى الدستور اجلديد الصادر بتاريخ  4نوفمرب 1848م والذي نصت املادة
 109منه على اعتبار اجلزائر أرضا فرنسية.1
ويف احلقيقة أن اسرتاتيجية اجليش الفرنسي يف اجلزائر كانت تقوم منذ البداية على حتطيم
النظام وقوانني العمل اجلزائرية يف كل منطقة يتم احتالهلا وذلك بقصد تكسري العالقات
العائلية وإقامة نظام جديد حيل حمل النظام املألوف عند اجلزائريني.
 1التاريخ السياسي للجزائر ،ص.126 :
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وحتت غطا ء احملافظة على األمن وتوسيع نفوذ الدولة الفرنسية وتوسيع األراضي الفائضة
عن احتياجات كل عرش قامت السلطات العسكرية ابالستيالء على أراضي األعراش
ألن وجود األراضي يف حوزة مجاعات جزائرية مينع أو حيول دون توسع االستيطان
األورويب ابجلزائر ،كما أن فلسفة فرنسا يف اجلزائر ،كانت تقوم على أساس أن التحكم يف
اجلزائريني وإخضاعهم لنفوذها يتوقف على حتويلهم من مالكني إىل أجراء يعملون لتنمية
ثروات املعمرين األوروبيني.1

اِلادي عشر :لويس انبليون الثالث

إن انتخاب لويس انبليون بوانبرت الثالث كرئيس للدولة من طرف اجلمعية الوطنية
الفرنسية يف شهر ديسمرب من عام 1848م غري جمرى األمور بعض الشيء ألن
اجلمهوريني اليساريني كانوا يظنون أنه سيخدمهم ويعمل على حتقيق مطالبهم فأيدوه،
ورجال الكنيسة واحملافظون اعتقدوا أنه ليس مثل عمه انبليون بوانبرت األول الذي كان
يتميز ابلثورية واستعمال القوة الع سكرية فوضعوا ثقتهم فيه غري أن لويس انبليون فاجأ
اجلميع ابنتهاجه سياسة خاصة به وحسب مزاجه حيث استعان ابلفالحني ورجال
األعمال وجندهم للعمل من أجل احملافظة على االستقرار واألمن ،وختلص من خصومه،
وعمل على كسب والء اجليش والشرطة وكبار املسؤولني يف الدولة .ويف شهر ديسمرب من
عام 1852م ألغى النظام اجلمهوري وأنشأ األمرباطورية الثانية اليت تربع على عرشها لغاية
اهنزام جيشه يف معركة سيدان واعتقاله من طرف بروسيا سنة 1870م.2
حاول أن يتقرب للشعب اجلزائري ،فأخرج األمري عبد القادر من السجن وقال للجنرال
روندون الذي عينه وزيراً للدفاع البد أن تطبق عدالة اتمة بني الفرنسيني واألهايل إن هذا
 1التاريخ السياسي للجزائر ،ص.136 :
 2التاريخ السياسي للجزائر ،ص.126 :
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فقط هو العدل والشرف واحلقيقة ..إنه ال نفع من أخذ جزء من أراضي األهايل لزيدة
حصة االستيطان ،ينبغي إقناع العرب أبننا مل أنت للجزائر الضطهادهم وجتريدهم من
ممتلكاهتم ،لكن لكي ننقل هلم حماسن املدنية لنرتك األهايل تربية اخليول واملواشي
والفالحة الطبيعية لألرض ولنرتك لنشاط وذكاء األوروبيني استغالل الغاابت واملناجم
وجتفيف املستنقعات والري ،وإدخال زراعات راقية ،وكل ما يتعلق بتطوير االستعمار.1
وأصدر االمرباطور انبليون الثالث سنة 1865م مرسومه الشهري "سيناتوس كونسيت"
الذي أعلن فيه مساواة اجلزائريني للفرنسيني يف احلقوق والواجبات مع السماح هلم
ابلرجوع يف أحواهلم الشخصية إىل أحكام الشريعة اإلسالمية ،وقد زار اإلمرباطور بالد
اجلزائر من  5 / 3إىل 1865 / 6 / 7م وخطب قائال :هذا البلد مملكة عربية
ومستعمرة أوروبية ،ومعسكر فرنسي والبد من التعامل مع اجلزائريني على هذه األسس
الثالثة .وسخط الكولون على عبارة "مملكة عربية" ورفضوها علناً ،وانتقلت املعارضة إىل
فرنسا حيث أصدر الربملان قراراً يرتاجع به عن هذه العبارة ويقر :أبن األهل فرنسي مع
استمراره يف أن يسري ابلقانون اإلسالمي ،وميكن إذا رغب أن يكتسب صفة املواطنة
الفرنسية كاملة.2
وقد استهل خطابه بقوله :إنين أُ ُّ
عد نفسي إمرباطور العرب كما أين امرباطور الفرنسيني
وكلهم يف نظري متساوون ،3ورفض اجلزائريون التجنس الفرنسي حبيث مل يطلبه سوى
 194بني قانون 1865م وقانون 1870م.4
كانت سياسة انبليون ترمي إىل مدى بعيد فإن املستعمرين الفرنسيني الذين كانوا قد
رحلوا إىل اجلزائر اثروا على هذه التسوية املزعومة وقاموا بكل ما هلم من جهد سياسة
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.579 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.580 :
 3احلركات االستقاللية يف املغرب العريب ،ص.867 :
 4اجلزائر يف التاريخ ،ص.580 :
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انبليون ،مربهنني بذلك على ما استمروا عليه من تقدمي مصلحتهم اخلاصة واملستعجلة
على مصلحة فرنسا نفسها.
ومن الذين وقفوا ضد اإلمرباطور يف سياسته اجلزائرية الكاردينال الفيجري الذي صرح
قائالً :البد من إنقاذ هذا الشعب ،ينبغي علينا الكف عن تركه وسط قرآنه بواسطة خلق
مملكة عربية مزعومة البد أن تعطيه فرنسا اإلجنيل وذلك بدجمه يف حياتنا ،أو طرده يف
الصحراء بعيداً عن العامل املتمدن.1

وعندما تكلم الكاردينال عن الرببر قال :البد من العمل على مناهضة الرببر للعرب.
وراحت اإلدارة حتقق ذلك فعالً ،وشعر رؤساء العشائر القبائلية بذلك فسخطوا على
املستعمر ،لدرجة أن العقيد واملؤرخ هانوتو كتب يقول :وهذا التوجه :أي العمل على
مناهضة الرببر والعرب هو الذي ولد ثورة القبائل.
واستغل الكاردينال اجملاعة اليت عصفت ابلشعب سنيت  1867و 1868م ومجع يف هذه
السنة  1753يتيماً بني مثاين وعشر سنوات ،ومل حيتج الكاردينال ابسم املسيحية اليت
تسببت يف موت مئات اآلالف من الفالحني ابجملاعة بسبب إفراغها ملطامريهم من
احلبوب بنهبها أو ختريبها حبيث عندما جاء اجلفاف ابجملاعة مل جيد الفالحون يف خمزوهنم
ما يواجهون به اجلفاف ،والفالحون عادة حيتفظون يف مطامريهم مبا يكفيهم لسنة إضافية
على األقل .راح الكاردينال يعمل على َتسيح هؤالء اليتامى ويغرس يف نفوسهم الكراهية
ضد العرب واملسلمني  ،كان يطلق أمامهم شتائمه ضد العرب واملسلمني فيقول :لقد مجع
اإلسالم كل املساوئ :الطالق ،الكسل ،تعدد الزوجات ،السرقة ،الشيوعية الزراعية،
التعصب ،أكل حلم البشر.
طلبت منه السلطات بضغط من اإلمرباطور إعادة هؤالء األطفال إىل ذويهم فرفض ،بل
وراح على َتسيح قرى ابلشلف مستغالً اجملاعة قائال للفالحني :إذا أردمت أن تبقى أرضكم
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.580 :
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فتمسحوا تصريوا فرنسيني .وحسم اإلمرباطور املوقف فقال للكاردينال :اكتف ابحلفاظ
ّ
على املسيحية بني مائيت ألف كاثوليكي يعيشون ابجلزائر ودع املسلمني يعيشون
وشأهنم.1
ويف األيم األخرية من حكم لويس انبليون ،بدأ املعمرون األوروبيون يفرضون أنفسهم
على الساحة اجلزائرية ويؤثرون يف جمرى األمور ،وخاصة أن سياسة انبليون الداخلية
كانت مهزوزة والباريسيون يعارضون مشاريعه االرجتالية ،وقد شعر اإلمرباطور بضعفه أمام
املستوطنني األوروبيون ابجلزائر وحاول إرضاءهم عن طريق إصدار مرسوم يوم  31ماي
1870م ،حبيث يتحرر رؤساء العماالت الثالثة يف اجلزائر من القيود املفروضة عليهم من
طرف السلطات العسكرية ،وحسب هذا املرسوم فإن رؤساء العماالت صاروا يتمتعون
ابإلستقالل التام يف العمل ،والعسكريون ال يسيطرون على املناطق املدنية ،وينحصر
نفوذهم يف املناطق العسكرية ويف يوم  11جوان 1870م أصدر اإلمرباطور مرسوماً آخر
يسمح للمستوطنني الفرنسيني إبجراء االنتخاابت يف املناطق املدينة واختيار األعضاء
الذين ميثلوهم يف اجملالس العامة ،وقد أاثرت هذه التنازالت للمعمرين غضب اجليش
واحلاكم العام مكماهون الذي استقال من منصبه احتجاجاً على سياسة اخلضوع
للضغوط املتوالية على اإلمرباطور لنقل السلطة يف اجلزائر إىل يد املستوطنني ،لكن اهنيار
اإلمرباطورية ووقوع اإلمرباطور نفسه أسرياً يف يد األملان كان مبثابة النهاية للصراع بني
املعمرين واحلكومة الفرنسية حول كيفية تسيري اجلزائر.2
إن سياسة انبليون الثالث يف اجلزائر كانت مائعة ومل حتقق أية نتيجة ابلنسبة للجزائريني
سواء ابلنسبة حلصوهلم على حقوقهم السياسية واملتمثلة يف حرية التعبري أو ابلنسبة
للمساواة مع الفرنسيني املقيمني ابجلزائر ،وعليه فإن سياسة إدماج اجلزائر يف فرنسا

واملساواة بني الفرنسيني واجلزائريني يف احلقوق والواجبات مل تتجسم يف أرض الواقع وكل
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.581 :
 2التاريخ السياسي للجزائر ،ص.138 ، 137 :
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ما عمله يف حقيقة األمر هو َتكني قادة اجليش من التصدي ملقاومة اجلزائريني يف بالد
القبائل ويف اجلنوب وتدعيمهم من أجل االنتصار على رجال املقاومة اجلزائرية وبذلك
حقق رغبة الفئة العسكرية وابلنسبة للمعمرين ،فقد ساعدهم على حتطيم مؤسسات
الدولة اجلزائرية واستبدال تلك املؤسسات هبياكل إدارية جديدة فرنسية سواء يف ميدان
التسيري اإلداري أو القضائي أو املايل.1
 1معركة سيدان وأسر اإلمرباطور:
اهنارت اإلمرباطورية الفرنسية بوقوع اإلمرباطور انبليون الثالث أسرياً يف يد األملان وكان
ذلك مبثابة النهاية للصراع بني املعمرين واحلكومة الفرنسية حول كيفية تسيري اجلزائر،
فالعسكريون الذين اهنزموا يف معركة "سيدان" فقدوا مصداقيتهم االجتماعية يف اجلزائر ويف
فرنسا ذاهتا ،واجملموعة العسكرية املتواجدة ابجلزائر مل تعد تتلقى التعليمات من القيادة
املركزية ،وبذلك تركوا املبادرة للمدنيني لكي يفعلوا ما يشاءوا ابجلزائر ،ومبجرد تعيني
أدولف كرمييو كمسئول عن الداخلية يف حكومة الدفاع الوطين قام هذا األخري إبصدار
مجلة من القرارات يف شكل مراسيم إلهناء احلكم العسكري يف اجلزائر وإعطاء السلطات
املطلقة للمعمرين وبناء على هذه املراسيم الصادرة بتاريخ  24أكتوبر 1870م تقرر:
أ أن يتم إلغاء منصب احلاكم العام يف اجلزائر "التابع لوزارة احلرب" ويعوض حباكم عام
مدين ،يوضع حتت تصرفه  3رؤساء عماالت أو رؤساء مقاطعات إدارية.

ب أن تنحصر سلطات القائد العسكري يف املناطق اليت ختضع للجيش فقط وال حيق له
أن يتدخل يف الشؤون املدنية.

ج أن يقوم احلاكم العام الذي يتم تعيينه من طرف جملس الوزراء "وليس وزارة احلرب"
بتطبيق سياسة احلكومة يف اجلزائر.

 1املصدر نفسه ،ص.129 :
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ح أن يقوم رؤساء العماالت إبنشاء جمالس عامة منتخبة من طرف الفرنسيني فقط،
ويف كل جملس عام حيق لوزارة الداخلية أن تقوم بتعيني  6مسلمني.

مث جاء املرسوم الثاين والذي مسح لليهود أن أيخذوا اجلنسية الفرنسية ويشاركوا يف احلكم
مع األوروبيني الغزاة وبذلك تبقى الفئة الوحيدة احملرومة من املشاركة السياسية هي أبناء
البلد األصليني الذين حرموا من حق التصويت يف اإلنتخاابت وحق التعبري عن أفكارهم
وآرائهم السياسية.1
ويف يوم  24ديسمرب 1870م جاء مرسوم آخر إللغاء املناطق العسكرية وحتويل تلك
املناطق تدرجييا إىل يد السلطة املدنية وهذا معناه بسط نفوذ املعمرين على مجيع املناطق
اليت كانت ختضع سابقاً إىل سلطة العسكريني.2

 2إلغاء املكاتب العربية:

ويف إطار هذه القرارات واملراسيم املؤيدة للمعمرين الفرنسيني قررت حكومة اجلمهوريني
إلغاء املكاتب العربية وحولت تلك املكاتب إىل مكاتب لشؤون األهايل أو أبناء البلد،

واملكاتب العربية متّ أتسيسها من قبل اجليش الفرنسي للتواصل مع األعيان والقبائل
وكانت يف بدايتها مسئولة عن تسهيل عملية االتصال برؤساء العشائر والتفاوض معهم
وإقناعهم بقبول مبدأ التعاون مع فرنسا مقابل التزام هذه األخرية ابحرتام أساليب عملهم
والعادات والتقاليد املوجودة عندهم وتوفري األمن والطمأنينة يف مناطق نفوذهم ومحاية
مصاحلهم ،ونظراً الزديد دور هؤالء العمالء يف مساعدة اجليش الفرنسي على احتالل
بقية املناطق يف البالد ،فقد ّقرر اجلنرال بيجو يف 1844م أن يؤسس بصفة رمسية
املكاتب العربية ويضع هلا اهلياكل اإلدارية حبيث تصري هذه املكاتب العربية هي الوسيلة
األساسية اليت سيستعملها اجليش الفرنسي إلخضاع اجلزائريني والقضاء على ما بقي من
مؤسسات الدولة اجلزائرية ،وحسب التنظيم اجلديد للمكاتب العربية التابعة للجيش
 1املصدر نفسه ،ص.138 :
 2املصدر نفسه ،ص.139 :
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الفرنسي ،فإن إداراة الشؤون العربية على مستوى القيادة العسكرية قد قامت بتأسيس
إدارات فرعية هلا على مستوى املقاطعات الثالثة املوجودة ابجلزائر ويف كل مقاطعة توجد
وحدات للمكاتب العربية من الدرجة األوىل ،ووحدات اثنوية من الدرجة الثانية،
وابختصار فإن املكاتب العربية حتولت إىل إدارات حملية للتحكم يف السكان اجلزائريني
ويف عام 1865م بلغ عدد املكاتب العربية يف عمالة قسنطينة  15مكتباً ،ويف عمالة
اجلزائر  14مكتباً ،و 12مكتباً يف عمالة وهران.

وتتشكل املكاتب العربية يف كل مقاطعة أو عمالة جزائرية من:
مدير.
ضابط مسؤول عن الصحة.
ضابط مسؤول عن دفع املكافآت املالية.
مرتمجان.
ضابط صف.
خوجة "كاتب عريب".
وكيل الضياف.
حاجبان "الشاوش".

ومبضي الوقت ازداد نفوذ املكاتب العربية وأصبح دور املسؤولني يف هذه املكاتب هو
تعيني وخلع املسؤولني احملليني ومجع الضرائب واستصدار قرارات يف املسائل الشرعية أو
القضائية.
لكن يف واقع األمر تعترب املهمة الرئيسية لرؤساء املكاتب العربية بصفتهم ينتمون إىل
السلطة العسكرية هي مجع املعلومات اليت ختدم اجليش وتساعده على تقوية نفوذه،
وتتمثل هذه املعلومات على إحصاء األراضي والتعرف على جماري املياه ،وأخذ فكرة عن
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التنظيم السياسي املوجود يف أوساط العشائر وحتديد نوعية املداخيل املالية حىت يتمكن
الضباط من احلصول على أموال كبرية عند مجع الضرائب.1
ومبا أن املكاتب العربية كانت اتبعة للجيش وتعمل لتدعيم نفوذه ،فقد شن املعمرون
األوروبيون محلة شعواء ضد هذه املكاتب واهتموها أبهنا مكلفة هلم مالياً إذ أهنم يتحملون
التكاليف الباهظة واألموال الكثرية اليت يقوم بتنفيذها رؤساء املكاتب العربية ،ومبجرد
سقوط اإلمرباطورية واهنزام انبليون الثالث واعتقاله من طرف األملان ،متّ حل املكاتب
العربية بقرراين صادرين بتاريخ  24أكتوبر  10نوفمرب 1870م وحتويل املناطق التابعة
للمكاتب العربية إىل مناطق مدينة اتبعة للنظام املدين الذي يوجد بني يدي املعمرين يف
املقاطعات أو العماالت الثالثة.2

 3اِلكم املدين يف العصر اجلمهوري:

تقرر منح التمثيل النيايب لكل والية جزائرية يف الربملان الفرنسي ،مث السماح للمعمرين
األوروبيني سنة  1875م أن يكون لكل والية ممثل هلم يف جملس الشيوخ الفرنسي ويف
جمال القضاء أصبحت احملاكم تتشكل من الفرنسيني فقط وتصدر األحكام اليت تراها أهنا

ختدم قضاي املعمرين فقط.
وبع د حتقيق هذه االنتصارات السياسية ،حول قادة اجلالية األوروبية أنظارهم إىل مسألة
تعمري اجلزائر بعناصر أوروبية قادرة على إستغالل األراضي واإلستفادة من الطاقة البشرية
املتوفرة أبخبس األمثان وقد وضع األوروبيون خطة جللب  1,600,000مهاجر جديد
وهذا بقصد االستيالء على نصف أراضي العرب سواء إببعادهم أو عزهلم أو مصادرهتا،
مث االعتماد على الدولة لتمويل مشاريع اإلسكان واإلقامة .والشيء الذي جعل املعمرين
مقتنعني بنجاح خطة مشاركة الدولة يف مساعدهتم للتغلب على الصعاب اليت تعرتض
سبيلهم هو تفاقم عدد الالجئني الفرنسيني القادمني من مقاطعة "الزاس لورين" اليت
 1املصدر نفسه ،ص.131 :
 2التاريخ السياسي للجزائر ،ص.132 :
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أصبحت اتبعة ألملانيا بعد هزمية فرنسا سنه 1870م فاحلكومة كانت جمبورة على إجياد
العمل ألولئك الفرنسيني الفارين من املنطقة احملتلة ،واملكان الوحيد الذي يسعهم هو
اجلزائر اليت يف إمكاهنا أن تستوعبهم وجتنب احلكومة الفرنسية قضية مزامحة سكان فرنسا
من طرف الالجئني اجلدد.
ونستخلص من ما تقدم :أن النظام العسكري بعيوبه ومساوئه اليت ال تعد وال حتصى،
يعترب أهون من احلكم املدين يف العصر اجلمهوري ،فبالرغم من تعنت القادة العسكريني

واستيالئ هم على األراضي اخلصبة لكي يصبحوا هم أسياد البالد يف القطر اجلزائري
ويقيموا املخططات الواسعة اليت مكنت الدخالء على البالد من توطيد قدمهم وقهر أبناء
مشال أفريقيا ،فإن القادة اجلمهوريني هم الذين ساعدوا األوروبيني على فرض إرادهتم على
املالك اجلزائريني وحتويلهم إىل جمرد عاملني ابإلجرة أو أجربوهم على اهلجرة إىل أماكن
أخرى للبحث عن العيش .كما أن القادة اجلمهوريني هم الذين جاءوا ابلربامج املسطرة
لتوسيع نطاق "التعمري الرمسي" وتقدمي املساعدات احلكومية الضخمة إلنشاء املشاريع
التجارية والعمرانية اخلاصة بتسهيل إقامة اجلاليات األجنبية يف اجلزائر .وأكثر من هذا،
عمد قادة اجلمهورية الثالثة إىل اتباع سياسة إخضاع تونس واملغرب ووضعها حتت احلماية
الفرنسية وبفضلهم أيضا ،منحت اجلالية اليهودية ابجلزائر حق احلصول على اجلنسية
الفرنسية دون أن يتخلى هؤالء اليهود عن عقيدهتم أو حقوقهم املدنية وهبذه القرارات
استطاع املهاجرون الفرنسيون واألجانب أن يستولوا على مساحات كبرية من أراضي
اجلزائر ويضمنون ألنفسهم مستقبال يف مشال أفريقيا.
وبعبارة أخرى ،فإن سياسة اجلمهوريني يف مطلع السبعينات من القرن التاسع عشر،
كانت ترمي إىل رفع معنويت املستوطنني األجانب ابجلزائر عن طريق تقدمي معوانت
مالية وعقارية إليهم حىت يتمكنوا من توطيد إقدامهم ابجلزائر وحتقيقاً هلذا اهلدف،
تعهدت الدولة الفرنسية بتخصيص إعاانت مالية لبناء املدن واملدارس والعمارات يف
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األماكن اليت يقطنها الفرنسيون وتوفري القروض لرجال األعمال الذين يرغبون يف القيام
مبشاريع جتارية ،كما قدمت احلكومة تسهيالت بشأن اهلجرة إىل اجلزائر ووضعت حتت
تصرف املهاجرين اجلدد األراضي الشاسعة الستغالهلا دون مقابل وجتسدت هذه
السياسة يف القانون يوم  21جوان 1871م والذي وافق فيه جملس النواب الفرنسي على
منح  100,000هكتار لالجئني الفرنسيني من ألزاس لورين .كما اقرتحت جلنة برملانية
مصادرة  340,000هكتار من أراضي اجلزائريني وذلك لتسكني الوافدين اجلدد على
اجلزائر ،ومل يكتف الربملان هبذا ،بل استغل ثورة اجلزائريني على فرنسا سنه 1871م
وأعطى موافقته على فرض "ضريبة احلرب اإلجبارية" كعقاب على محل األسلحة ضد
فرنسا.
وبعد عامني من تدفق املهاجرين الفرنسيني واألجانب على اجلزائر إجتهت نية قادة
اجلمهورية إىل توسيع رقعة املعمرين على حساب مالك األراضي اجلماعية حيث تقرر أن
ال يسمح ألهل البلد األصليني أبي شرب من األراضي يفوق ما يستطيعون خدمته من
األرض ،كما نص قانون  26جويلية 1873م الذي أقره جملس النواب الفرنسي على
اعتبار كل األمالك العقارية خاضعة للقانون الفرنسي .وهذا يعين أن أراضي الوراثة ينبغي
أن تقسم وأنه مل يعد من حق املسلمني احملافظة على األمالك اجلماعية اليت هي عادة
مرعية يف الشريعة اإلسالمية ،وزيدة على ذلك فإنه نتج عن هذا القانون نوع من املضاربة
والتسابق إىل التخلص من األراضي ،الشيء الذي أدى إىل قيام نزاعات وحزازات حملية
بني املواطنني اجلزائريني ،مث أن الفرنسيني أنفسهم استغلوا هذه النقطة ابلذات وحرضوا
املالك الصغار والورثة على املطالبة حبقوقهم للتغلب على خصومهم يف حالة ما إذا آلت
قضايهم إىل احملاكم لتبت يف األمر ،ومما ال شك فيه وال جدال هو أن عدداً ال يستهان
به من سكان البلد األصليني قد خسروا أراضيهم يف النهاية وذلك نظراً لقلة إملامهم
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ابإلجراءات القانونية الدقيقة اليت ينبغي إتباعها إلثبات حقوق امللكية وربح املعركة ضد
املهاجرين األجانب.1
 4سياسة املستوطنني بعد سنة 1870م:

مبجرد اإلطاحة حبكومة انبليون الثالث يوم  2سبتمرب 1870م وإلقاء القبض عليه
وسجنه يف أملانيا لغاية 1871م مث نفيه إىل بريطانيا حيث مات 1873م جاءت
حكومته الدفاع الوطين لتتخذ إجراءات خطرية لصاحل املستوطنني األوروبيني يف اجلزائر

وحتقق مجيع مطالبهم ومالت الكفة لصاحل املستوطنني األوروبيني الذين استولوا على
السلطة يف اجلزائر وأصبحوا هم يسريون البالد وحيكموهنا أبسلوهبم اخلاص لغاية أول
نوفمرب 1854م.
وابختصار فإن املستوطنني األوروبيني ابجلزائر قد قاموا إبعداد برانمج سياسي مكثف
لتدعيم نفوذهم يف اجلزائر وإقامة نظام سياسي خيدمهم لألبد.2
وتتمثل السياسة اجلديدة يف دمج اجلزائر بفرنسا وذلك عن طريق إصدار  36مرسوماً
تتعلق ابجلزائر وابنتقال السلطة من يد العسكريني إىل يد املستوطنني األوروبيني ومن أهم
هذه املراسيم خنص ابلذكر:
املرسوم الصادر يوم  4أكتوبر 1870م واملتعلق مبنح  6مقاعد يف الربملان الفرنسي بدالً
من  4فقط عام 1848م ،وابلتايل تقوية التمثيل السياسي لألوروبيني يف فرنسا.
املرسوم الصادر يوم  8أكتوبر 1870م والذي انشئ مبوجبه منصب احلاكم العام املدين
الذي حيكم يف  3واليت ابجلزائر ويرتاسل مع وزراء فرنسا "وليس وزراء احلرب" كما كان
احلال سابقاً.

 1املصدر نفسه ،ص.142 :
 2املصدر نفسه ،ص.152 :
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املرسوم الصادر بتاريخ  10نوفمرب 1870م الذي يسمح للمعمرين األوروبيني أن يعينوا
الوالة يف املناطق اليت ختضع للحكم العسكري ،أي يتحكم املدنيون يف املسئولني
العسكريني.
املرسوم الصادر يوم  24ديسمرب 1870م الذي مسح للمستوطنني األوروبيني أن يوسعوا
نفوذهم إىل املناطق اليت يسكنها املسلمون اجلزائريون واليت تديرها شخصيات جزائرية
معينة من طرف فرنسا وكذلك إلغاء املكاتب العربية يف املناطق اخلاضعة للحكم املدين.
املرسوم الصادر بتاريخ  24أكتوبر 1870م واملعروف ب "مرسوم كرمييو" وهو الذي مسح
فيه لليهود أن حيصلوا على اجلنسية الفرنسية والتمتع جبميع االمتيازات اليت خيوهلا القانون
للرعاية الفرنسيني دون أن يتخلى هؤالء عن عقيدهتم أو حقوقهم املدنية.
هذه املراسيم قد جاءت لتحقيق رغبات املستوطنني األوروبيني املتمثلة يف تقوية عدد
السكان األوروبيني واليهود حىت تنجح سياسة اإلدماج بسرعة وفعالية والقضاء على
املكاتب العربية اليت تقوم عادة ابجلوسسة حلساب القيادة العسكرية ابجلزائر.1
وبعد حتقيق هذه االنتصارات السياسية ،حول قادة اجلالية األوروبية أنظارهم إىل مسألة
تعمري اجلزائر بعناصر أوروبية قادرة على استغالل األراضي واالستفادة من الطاقات
البشرية املتوفرة أبرخص األمثان وحسب بعض اإلحصائيات الواردة يف املصادر الفرنسية،
فإن املستوطنني الفرنسيني واألجانب كانوا يطمحون إىل جلب حوايل  2إىل  6أو 7
مالين ،إال أن الرقم احلقيقي الذي كانوا يعملون على حتقيقه هو  1,600,000مهاجر
جديد ،وسعياً وراء حتقيق هذا اهلدف رمسوا خطة حمكمة تتلخص فيما يلي:
أخذ نصف أراضي العرب سواء إببعادهم وعزهلم أو مصادرهتا مث االعتماد على الدولة

لتمويل مشاريع اإلسكان واإلقامة والشيء الذي جعل املستوطنني مقتنعني بنجاح خطة
مشاركة الدولة يف مساعد هتم للتغلب على الصعاب اليت تعرتض سبيلهم هو تزايد عدد
 1املصدر نفسه ،ص.157 :
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الالجئني الفرنسيني القادمني من مقاطعة "األلزاس لورين" اليت أصبحت اتبعة ألملانيا
بعد هزمية فرنسا يف سنة 1870م.
فاحلكومة جمربة ،يف هذه احلالة ،على اجياد العمل ألولئك الفرنسيني الفارين من املنطقة
احملتلة ،واملكان الوحيد الذي يسعهم هو اجلزائر اليت يف إمكاهنا أن تستوعبهم وجتنب
احلكومة الفرنسية قضية مزامحة سكان فرنسا من طرف الالجئني اجلدد.1
منح اجلنسية الفرنسية جلميع األوروبيني وتوسيع القاعدة حبيث تعطي اجلنسية الفرنسية
بصفة أوَتاتيكية جلميع أبناء األوروبيني املولودين ابجلزائر.
ويف هذا اإلطار أعلن "ميزفيل" أول رئيس حملكمة اجلزائر أبنه يتعني على مجيع السكان
أن يذوبوا يف احلضارة الفرنسية وأن يدركوا أن قدوم شعب من الشمال جاء ليستقر،
وأكد أن الشكل الذي يواجه سياسة اإلدماج هو وجود جمتمعات خمتلفات يف كل شيء:
يف العقيدة ،يف الفكر ،يف العادات ويف التقاليد ،ولذلك ال ميكن دجمهما إال إببتالع
شعب لشعب.
يف برانمج املستوطنني األوروبيني بعد سنة 1870م سياستهم هي القمع ومصادرة
أراضي اجلزائريني وخاصة بعد الثورات العارمة من سنيت 1870م1871 ،م ويظهر هذا
االجتاه بوضوح يف تعليق ألول رئيس للجمهورية الثالثة الذي قال :أبنه :ميكن للعرب أن
يقوموا بثورات لكن سيتم إحتواءهم أو إتبالعهم.
ففي سنة 1871م قام املستوطنون الفرنسيون ابالستيالء على  5,000,000هكتار
حيث قامت الدولة مبصادرهتا على أساس أهنا أمالك عامة .كما قام احلاكم العام
"قيدون" بفرض غرامات مالية على  298بلدية قام ساكنوها بثورات ضد فرنسا ،قدرت
ب  36,282,298فرنك دفعها املسلمون كتعويض عن احلرب.

 1املصدر نفسه ،ص.159 :
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وللحصول على األراضي اليت حيتاجها املستوطنون األوروبيون ،قامت الوالية العامة
مبصادرة أراضي  313بلدية قدرت مساحتها ب  2,639,600هكتار .أما األراضي اليت
ال حيتاجها املستوطنون ،فقد تقرر السماح ببيعها إىل املسلمني اجلزائريني بسعر  50فرنك
للهكتار إذا كانت األرض مثمرة و 10فرنكات إذا كانت غري مثمرة.
وكان املقصود من هذه السياسة هو تفقري الناس وجتويعهم عن طريق إجبارهم على بيع ما
عندهم من بقر وغنم وأراض لدفع الديون املفروضة عليهم.1
بعد أن فشلت فرنسا يف حرهبا أمام األملان ،حولت هزميتها بدافع مراكب النقص إزاء
األملان إىل مركب العظمة أمام الشعب اجلزائري اجملاهد يف سبيل حريته وكرامته وحقه يف
احلياة الكرميه.
فراحت تفرض عليه الغرامات العسكرية واملسامهة بطريقة غري مباشرة يف دفع التعويضات
العسكرية اليت فرضتها أملانيا على فرنسا ،فكلما ازداد شعور فرنسا ابلضعف يف أورواب
ازداد بطشها ابجلزائريني.
مع اختفاء عبارات ،الشرف العسكري ،واململكة العربية اليت تعود الشعب الفرنسي
مساعها من انبليون الثالث.
شجعت حكومة اجلمهورية الثالثة الفرنسية حركة االستيطان وهنب األرض من الفالحني
اجلزائريني ،لقد عكست فرنسا تلك املهانة اليت فرضتها عليها معاهدة فرانكفوت على
بطشها يف اجلزائر من ابب التعويض يف علم النفس ،فاقتطعت مئات اآلالف من
اهلكتارات املسروقة وملكتها لسكان األلزاس واللورين ومنحتهم األرض لقاء إجيار رمزي
يبلغ فرنكاً واحد سنويً للهكتار ،على أن تصري ملكاً هلم بعد تسع سنوات من
االستقالل.2
وتتلخص سياسة املستوطنني الفرنسيني يف عهد اجلمهورية الثالثة فيما يلي:
 1املصدر نفسه ،ص.160 :
 2اجلزائر يف التاريخ ،ص.162 :
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حصول املستوطنني األوروبيني على حقوقهم السياسية أي إقامة مؤسسات مدنية ختدم
مصاحل هذه الفئة األوروبية املقيمة يف أرض اجلزائر.
التمثيل التام يف الربملان الفرنسي ،ويف اجملتمعات والبلديت احمللية.
ربط اإلدارة يف اجلزائر ابلوزارات املركزية يف فرنسا.
نقل السلطة من يد العسكريني إىل يد املدنيني األوروبيني يف إطار احلكم املدين.
بيع أراضي األعراش للمعمرين أو املستوطنني األوروبيني والتخلص من الدواوير اجلزائرية
اليت تعاونت مع السلطات العسكرية وكانت حتد من نفوذ سلطات احلكم املدين.
جعل أراضي اجلزائريني ملكية فردية وجاهزة لبيع وبذلك يتمكن املستوطنون األوروبيون
من التوسع يف كل مكان يف اجلزائر.
إقامة جتمعات سكنية يف مناطق حمدده للعرب وابختصار اإلدماج واحلقوق السياسية
جلميع األوروبيون ،أما اجلزائريون فهم ال يريدون أي شيء وال حيتاجون أي شيء.
فاملستوطنون بعبارة أخرى يريدون األدماج وضم اجلزائر إىل فرنسا لكن بشروط تتمثل
فيما يلي:
االمتناع عن دفع الضرائب.
عدم أداء اخلدمة العسكرية يف اجليش.
عدم دفع أية تكاليف مالية.
إعتبار  35,000مواطن أورويب عدد كايف للحصول على انئب ميثلهم يف الربملان
الفرنسي.
ولكي تكتمل سياسة اإلدماج يف فرنسا ،فقد دعا الفيجري إىل انتهاج سياسة قوية
للتبشري حبيث جتعل من اجلزائريني جمموعة الكاثوليكيني املتحضرين ،مثلما كانوا أجدادهم
من قبل على حد قوله.
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وبناء على ما تقدم فقد قرر تقدمي مساعدات مالية سخية لكل مشروع يهدف إىل دمج
السكان املسلمني يف فرنسا.1
لقد عمل املستوطنون األوروبيون منذ سنة 1871م على اإلنفراد ابلسلطة يف اجلزائر
وحرمان املسلمني من أي َتثيل سياسي أو احلصول على اجلنسية الفرنسية وتركزت
خطتهم على:
التخلص من رؤساء القبائل أو الشخصيات اجلزائرية اليت تعاونت مع املكاتب العربية.
إهناء العمل ابلشريعة اإلسالمية وتطبيق القوانني الفرنسية.
إلغاء املكاتب العربية يف مجيع أحناء اجلزائر.
حتويل املناطق العسكرية إىل احلكم املدين.2
 5قانون األندجيينا:

وابتداء من عام 1881م جاء األوروبيون بقانون جديد يسمى "قانون األندجيينا" وهو

عبارة عن جمموعة من النصوص وضعت بقصد مسح اهلوية اجلزائرية واستعباد الشعب من
خالل الطاعة العمياء لألوروبيني ،وقد بقي ساري املفعول حىت سنة 1944م ،ومن
خالل هذا القانون حدد املستوطنون إجراءات معاقبة املسلمني وإجبارهم على دفع
الضرائب بدون نقاش ،ومنعهم من محل السالح ،وعدم الذهاب إىل احلج بدون رخصة
مسبقة ،وإظهار الطاعة التامة لسلطة األوروبيني.
وقد بدأ يستفعل خطر القضاء على الشخصية الوطنية للمسلم اجلزائري يوم قرر
املستوطنون األوروبيون تعيني مسؤولني إداريني لتنفيذ العقوابت الواردة يف قانون اإلندجيينا
وذلك أبساليبهم اخلاصة.
وقد جنح هذا القانون يف قمع اجلزائريني وكان القائمون على تنفيذ هذا القانون من
املستوطنني وحسب النصوص القانونية فإهنم ال خيضعون لسلطة الوايل أو رئيس أية بلدية
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أو القضاة .وهم يف احلقيقة عبارد عن ضباط بدون مراقبة ينفذون األحكام ويفرضون
الغرامات على املسلمني ،ويف بعض األحيان يتحولون إىل قضاة ورجال أمن ينفذون
أحكامهم وقراراهتم أبنفسهم على السكان املسلمني وبصريح العبارة ،فإهنم أداة لقمع
املسلمني ألنه ال توجد سلطة أخرى تلغي قرارات هؤالء اإلداريني الذين حتولوا إىل وكالء
للمحاكم القمعية ابتداء من سنة 1902م ،وعندهم سلطات مطلقة لتأديب وفرض
العقوابت ،فاملسلم الذي ينتقل بدون رخصة يدفع غرامة ،وإذا مل يستطع دفعها يذهب
إىل السجن .وهؤالء اإلداريون مثل رؤساء البلديت يعملون ليالً وهناراً إلستغالل
املسلمني ،واحلصول على أموال منهم وهنب ثرواهتم أبية صفة كانت.1
 6استغال الفرنسيني إلمكاانت اجلزائر:
يف عهد اجلمهورية الثالثة أدخل الكولون زراعة الكروم اليت بنيت عليها صناعة النبيز يف
بلد مسلم ال يتعاطى الكحول ،لتحل حمل زراعة احلبوب والبقول ،وكان الكولون يصرون
على أن يكون ملستعمرة اجلزائر وضع خاص له نوع من التميز عن فرنسا ،حىت تطلق
أيديهم يعيشون فيها مثل ما يريدون ويف سنه 1955م حتقق هلم ذلك ،فقد عني جوانر
يف منصب احلاكم العام الذي كان يطالب بتحقيق هذه الفكرة منذ 1892م ،استطاع
أن يصدر ميزانية خاصة للمستعمرة وأن يربز كياانً خاصاً هلا جعله ميتص األزمة اليت
اندلعت بني الكولون الزراعيني واليهود التجار وصدر قانون 1955 / 12 / 19م الذي
يعرتف بنوع من التميز لشخصية اجلزائر ،كمستعمرة طبعاً وليست ككيان مستقل وقد
تركت النفقات العسكرية خارج إطار ميزانية اجلزائر.
يف أوائل القرن العشرين زاد استغالل الفرنسيني إلمكانيات اجلزائر االقتصادية والبشرية،
فزادت مساحة املزارع ،الكولونيالية وزاد استغالل املعادن والغاابت والصيد البحري ووصل
يف سنة 1911م عدد من املستوطنني إىل  .751,000ويف سنة 1908م كانت فرنسا
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قد بدأت تعد مشروعاً للتجنيد اإلجباري يطبق على اجلزائريني ،واضطر العديد من األسر
اجلزائرية إىل اهلجرة ألقطار املشرق العريب وخباصة سوري وفلسطني هروابً أببنائهم حىت ال

جيندوا ابجليش الفرنسي الذي رأوا فيه خطراً على دينهم ،وصدرت مراسيم اخلدمة
اإلجبارية العسكرية على اجلزائريني يف  1 / 31و 1912 /2 /3م مث اندلعت احلرب
العاملية األوىل وجند اجلزائريون يف اجليش الفرنسي وكانت مرحلة جديدة ظهرت بعدها
مباشرة تنظيمات احلركة الوطنية اجلزائرية ،1أييت احلديث عنها يف اجلزء الثاين من حديثنا

عن كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي.
 7األقلية األوروبية يف اجلزائر:

إن األقلية األوروبية يف اجلزائر مارست ضغوطاً على مجيع احلكومات الفرنسية منذ
1830م إىل 1955م حبيث جنحت اخلطة املرسومة واليت اشتملت على ثالث مراحل
متتالية:
ا ملرحلة األوىل :تتمثل يف إدماج اجلزائر يف فرنسا من الناحية القانونية ،أي اختاذ
اإلجراءات القانونية اليت تسمح إببتالع اجلزائر وجعلها جزءاً ال يتجزأ من فرنسا ،ويف
هذا اجملال ،نشري إىل بعض القوانني اليت مت سنها بقصد ضم اجلزائر إىل فرنسا وهي:

مرسوم  22جوان 1834م الذي نص على إعتبار اجلزائر جزء من املمتلكات الفرنسية.
مرسوم  4مارس 1848م الذي نص على أن اجلزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا.
قانون  4جويلية 1865م الذي نص على إعتبار املسلمني اجلزائريني رعاي فرنسيني.
مرسوم  24أكتوبر 1870م الذي أصبحت اجلزائر مبوجبه تشكل  3مقاطعات فرنسية
والقوانني الفرنسية تطبق على اجلزائريني املسلمني.
مرسوم  29مارس  1871م الذي نص على تعيني حاكم عام مدين يف اجلزائر خاضع
لسلطة وزير الداخلية الفرنسي.
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.620 :
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قانون  23مارس 1882م اخلاص إبنشاء دفاتر احلالة املدنية للمسلمني اجلزائريني.
قانون  19ديسمرب  1955م الذي يسمح للجالية األوروبية يف اجلزائر أن تنشئ اجمللس
املايل ،مث اجمللس اجلزائري فيما بعد ،وذلك لكي حتكم قبضتها على اجلزائر وَتنع السكان
املسلمني من احلصول على حقوقهم السياسية واالقتصادية وحقهم يف احلصول على َتثيل
نيايب عادل سواء يف اجملالس البلدية أو اجمللس اجلزائري.
وأما املرحلة الثانية :أو اخلطوة املكملة لإلندماج من الناحية القانونية فتتمثل يف االستيالء
على األراضي اخلصبة وإعطاء اجلنسية جلميع املهاجرين واملقيمني األجانب يف اجلزائر
واحلصول على دعم مايل من الدولة لبناء املدن الصغرية يف مجيع أحناء اجلزائر.
مل يكن للمستوطنني األوروبيني يف اجلزائر أموال ،عندما قدموا إليها ألهنم جاءوا أساساً

إىل اجلزائر حبثاً عن العمل والعيش فيها ،ونظراً لفقرهم وعدم توفر أموال لديهم ،قامت
الدولة الفرنسية بتخصيص أموال طائلة إلستثمارها يف بناء املدارس والطرقات وشراء
األجهزة واملعدات الزراعية وإعطائهم أراضي بدون مقابل الستغالهلا والتمتع خبرياهتا على
حساب املواطن اجلزائري الذي ال جيد من ميد له يد املساعدة .وهبذا األسلوب اخلبيث،
سامهت الدولة الفرنسية يف حتطيم عنصر بشري "جزائري" وإثراء عنصر أورويب دخيل
على البالد ،وذلك عندما قامت بتسخري مواردها وموارد السكان احملليني لدعم األوروبيني
وَتكينهم من إخضاع أبناء البلد لنفوذهم السياسي وقوهتم املالية.1
وعندما اكتملت املرحلة األوىل "مرحلة اإلدماج" واملرحلة الثانية "مرحلة جلب املهاجرين"
وذلك يف بداية القرن العشرين ،جاءت املرحلة الثالثة ،كتتويج للمرحلتني السابقتني وهي
إعطاء اجلالية األوروبية حكم ذايت يسمح هلا إبستعمال الغش واملناورات والدسائس
لفرض نفوذها على اجلزائريني والتحكم فيهم إىل األبد لقد كانوا يظنون أن قوانني اإلدماج
وحتالف األوروبيني واليهود ووجود هيآت تشريعية وجمالس بلدية شكلية يتحكمون فيها
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عن طريق الغش يف اإلنتخاابت وإنتقاء العمالء مللء املقاعد املخصصة للجزائريني
املسلمني سوف َتكنهم من سد مجيع األبواب احلديدية يف وجوه اجلزائريني املقهورين يف
أرض آابئهم ،وأجدادهم ،1لكن هللا أراد شيئاً آخر متمثال يف إعداد جيل جديد ليقوم
فيما بعد بتوفيق هللا ومنه إبحراز نصر عظيم على الغزاة الغاصبني.

الثاين عشر :التبشري ابلنصرانية يف اجلزائر
عملت أجهزة االستعمار على تنصري اجلزائريني.
وأتسيس كنيسة جزائرية .كان أنطوان دوبوش أول أسقف فرنسي توىل األسقفية ابجلزائر
سنه 1838م وعمل من أجل استعادة الكنيسة األفريقية واملسيحية كما كانت قبل
اإلسالم مثلما يزعم وهو الذي حول جامع كتشاوة إىل كتدرائية اجلزائر وأعطاها اسم
كنيسة سان فيليب ،وعندما مات سنة 1864م دفن هبا وهو الذي أعاد بقاي القديس
اوغستني إىل عنابة سنة 1842م يف احتفاالت كبرية حضرها أساقفة فرنسا وهو الذي
حول عدة مساجد إىل كنائس مثل جامع علي بتشني ابلعاصمة ،وجامع سوق الغزل
بقسنطينة وجامع بين عامر بوهران ،وهو الذي بىن كنائس يف كل املدن اليت دخلها
اجليش الفرنسي وهو الذي عمل على منح مساجد وزواي جلمعيات مسيحية كاجلزويت،
وأقام هو يف قصر األمرية عزيزة بقسنطينة وهو من قصور ابي قسنطينة .واستدان دوبوش
أمواالً كثرية أنفقها على مشاريعة التنصريية ،وعجز عن سداد الديوان فتابعه الدائنون
فهرب إىل إيطاليا وتوىل أسقفية.
اجلزائر بعده لوي ابفيه سنة 1848م واستمر حىت 1866م وهو الذي اعرتف بعدم
جناح عملية تنصري اجلزائريني ابملدن ،كما اعرتف بفشل اجلزيويت يف تنصري القبائل وهو
الذي بىن كنيسة السيدة األفريقية مبكان عال يشرف على البحر ابلعاصمة واليت بدئ يف
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بنائها سنه 1858م ودفن عند وفاته سنه 1866م يف كنيسة السيدة األفريقية وروي أنه
مات حزيناً ألنه مل حيقق طموحه يف تنصري اجلزائريني.1
 1الفيجري ذروة التبشري يف اجلزائر:

خلف لوي ابفيه على رأس األسقفية الفيجري الذي سيطر على عملية التبشري من
1867م وحىت سنة 1892م ضمن خطة شاملة استهدفت إدماج اجلزائريني يف
الشخصية الفرنسية عن طريق التنصري والفرنسة وقد سبق لالفيجري أن عمل يف سوري

وتعلم العربية وحضر أحداث 1860م بدمشق اليت تدخل األمري عبد القادر هبا وأنقذ
مسيحيي دمشق من اإلابدة ،وصل الفيجري اجلزائر سنه اجملاعة وبعد مرسوم 1863م
الذي جرد اجلزائريني من أراضيهم وأفقر الناس مبن فيهم الوجهاء.2
أ الظروف العامة جملاعة عامي "1867م 1868م":

اشتد البالء على اجلزائريني وزادت النكبات من سنة 1866م حىت 1868م بنكبات
عديدة اختباراً وامتحاانً من هللا عز وجل للشعب وكانت أقسى ما تكون على السكان

اجلزائريني والسيما الفالحني وعامة الناس منهم ،وَتثلت هذه االبتالت واالختبارات
الرابنية يف الزالزل اليت ضربت مدينة البليدة وضواحيها والذي تسبب يف ضحاي كثريين
ويف هجوم اجلراد واجلفاف ووابء الكولريا والتيفوس ،وقد تظافرت هذه النكبات كلها
فأدت إىل ظهور أزمة اقتصادية وسياسية ،نتجت عنها جماعة عامة ابجلزائر سنة 1867م
واستمرت إىل اواخر 1868م .هجم اجلراد على اجلزائر يف افريل 1866م ،فعم السهل
املتيجي وكل املناطق اجملاورة له وامتد إىل مدينة املدية وأتلف كل احملاصيل الزراعية ،حبيث
أصبحت حقول القمح والشعري وهي أمل السكان ومصدر رزقهم وغذائهم األساسي،
خالية َتاماً من الغلة ،ومل تكد تنتهي كارثة اجلراد حىت مشل اجلزائر جفاف عام ،وقد كان
األوروبيون أقل الذين تعرضوا لنتائج هذا القحط ألهنم كانوا ميلكون أحسن األراضي
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وأكثرها ماء خبالف الفالحني اجلزائريني الذين كانت السلطة االستعمارية قد استولت
على أراضيهم ووزعتها على املعمرين حينما اتبعت يف العهد اإلمرباطوري سياسة التهجري
واالستيطان للعنصر األورويب.
وتبعت هذا اجلفاف أمطاراً غزيرة جداً وثلوج قوية أتلفت احملاصيل الزراعية الضعيفة
وقتلت املواشي واألغنام فأضاعت بذلك بعض القبائل أغنامها ،وثلث ثرياهنا بسبب
اجلفاف ،فتشرد املنكوبون ،وانتهجوا طرق التسول وخاصة مبنطقة اجلنوب واهلضاب العليا
وتوزعوا يف البالد لطلب العمل أو العشب ملا تبقى هلم من األغنام.1
وقد اضطرهتم هذه الظروف القاسية على بيع خيوهلم أبخبس األمثان وحلي النساء
للحصول على احلبوب والبذور بعد أن استهلكوا كل خمزون مطامريهم واستنفذوا ما
عندهم من املواد الغذائية ،فاألرض مل تعد قادرة على اإلنبات وارتفعت أسعار احلبوب.
لقد تظافرت هذه العوامل الطبيعية ،فكانت أحد األسباب اهلامة يف ظهور بلية كربى
كمنت يف اجملاعة العامة اليت هلك بسببها الكثريون مث حدث وابء الكولريا والتيفوس
الذي زاد الطني بلة ،فانتشر اجلياع يف البالد وكثر ،وأصبحوا يقتاتون ابجلذور واألعشاب
والكالب ،بل أن البعض منهم نبشوا القبور وأكلوا جثث املوتى ،وذكر البعض أبهنم
أكلوا حىت األحياء من البشر ،وبلغ األمر ببعضهم أن أصبحوا يتنازعون على املزابل
والفضالت ابملدن .ويذكر األب برزي الذي كان قسيساً على مدينة الشبلي مبتيجة" إن
اجلياع كانوا يفدون إىل املراكز األوروبية ابملدن منهوكي القوى عراة ،وقد غابت عنهم
الصورة البشرية ،إذ أصبحوا هياكل عظمية.
وامتألت الشوارع ابملتسولني ،وتضاعفت االعتداءات ال من أجل احلصول على القوت،
وإمنا من أجل أن يقبض على املعتدي ويزج به يف السجن ليضمن قوته بصفة مستمرة
ومنظمة .وبطبيعة احلال كان املعمرون حيرسون ضيعاهتم ،يدعون اهنم كانوا مهددين
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مستعملني يف ذلك بنادقهم اخلاصة ،ومما زاد األمر خطورة انتشار وابء الكولريا بشكل
واسع وسط اجلزائريني ،أما األوربيون فقد جنوا منه لتوفر الوقاية الصحية لديهم.1
ب عدد الضحااي:

ويضيف األب برزي قائالً :إنه ليصعب علينا التعرف على العدد احلقيقي للضحاي وهو
يقدره حبوايل  250ألف ضحية ،وحسب تقدير اجلنرال آالر يف التقرير الذي قدمه إىل
أعضاء اجمللس التشريعي يف مارس 1868م فإن عدد الضحاي بلغ سنة 1867م
 89,577ضحية 86,791 ،من اجلزائريني ،ويبدو من هذا حماولة إخفاء للحقيقة املرة
ابجلزائر ،أما جريدة املرشد اجلزائري فتذكر أبن العدد بلغ  128,812ضحية يف األشهر
األربعة األوىل عام 1868م.
ج موقف فرنسا من اجملاعة:

أمام هذه املصيبة أشعر إمساعيل عرابن انبليون الثالث خبطورة الوضع فرأى اإلمرباطور أن
يكاتب اجلنرال ماكمهون احلاكم العام آنذاك ابجلزائر ويبدو أن هذا املسؤول العسكري مل

يطع اإلمرباطور على حقيقة اجملاعة ،ومما قاله انبليون الثالث :ال ترغب فرنسا يف أن يقال
عنها يوماً ما أهنا تركت اخلاضعني حلكمها ميوتون جوعاً.
يبدو أن مكماهون عمل على فتح ورشات عمل يف اجلهات اخلاضعة للنظام املدين
ومالجئ كانت عبارة عن حمتشدات عسكرية مجع فيها هؤالء املنكوبني ال من أجل
إسعافهم وإمنا لتوفري األمن لألوروبيني ،كما أنه وزع صدقات على اجلائعني ،غري أن
التقارير الشهرية لعام 1868م تذكر حقائق مفجعة بسبب اجملاعة وتصفها ابملصيبة
الكربى.
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خصصت احلكومة مبلغاً قدره  400ألف فرنك يف جانفي 1868م مبلغاً قيمته مليونني
من الفرنكات يف مارس من نفس السنة ،لكن هذه املبالغ مل تكن لتكفي إليصال
احلبوب يف وقتها املناسب كما كانت هذه املساعدة ارجتالية وغري منظمة.1
شكلت هذه املأساة أزمة سياسية حادة يف اجلزائر ،عاشها املستوطنون مبختلف فئاهتم،
حيث فتحت ابابً ألعداء النظام العسكري ،وكانت هذه األزمة ونتائجها حمور مقاالهتم
وردوا سبب هذه املصيبة إليه،
مبختلف اجلرائد وآتتهم املعارضون هلذا النظام العسكري ّ
وإذا كان دعاة النظام املدين قد أرجعوا سبب الكارثة إىل النظام العسكري ،والبعض
اآلخر ،إىل الكوارث الطبيعية كهجوم اجلراد واجلفاف فإن األعيان اجلزائريني ردوها إىل
سوء تصرف السلطة الفرنسية مع أبناء الوطن الذين أخذت أراضيهم غصباً.

رد السبب إىل االقطاع "األهلي" ويبدو أن هذا غري
وأما الكردينال الفيجري ،فقد ّ
صحيح ألن الديون اليت ترتبت على املالك الكبار من اجلزائريني إثر انقاذهم للجياع
كانت كبرية حبيث أفرغوا مطامريهم وخسروا ثرواهتم ،ومن بني هؤالء الباشاين املقراين
الذي لعب دوراً عملياً يف إغاثة املنكوبني ،فبدعوة من اجلنرال مكماهون احلاكم العام،
تسلف املقراين من السيد مسرين اليهودي وكان ميلك سهماً يف بنك اجلزائر مبلغ
ثالمثائة ومخسني ألف فرنك يف شكل وصوالت إىل حساب البنك اجلزائري ،ومل يلبث
املبلغ أن ارتفع مع األرابح إىل نصف مليون فرنك واقرتض من السيد عبّادي اليهودي

أبو قاية بسطيف ،فارتفعت ديونه إىل مليون فرنك خصها إلنقاذ اجلياع من املوت وإعانة
الفالحني على حرث أراضيهم واضطر يف األخري إىل أن يبيع بعض أمالكه لتسديد بعض
الديون فيما بعد.2
 2فلسفة التبشري لدى الفيجري:
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يعترب الكاردينال الفيجري أحد الوجوه التارخيية املسيحية اليت أثرت بعمق على فلسفة
التبشري ،وطبعتها بتفكريه وسلوكه وجرأته يف شىت امليادين وهو ميثل خالل سنوات
1868م 1892م قمة التبشري يف اجلزائر واملغرب العريب ويف قارة أفريقية ويعود ذلك إىل
ما يلي:
الفعال الذي أبداه يف نشر املسيحية.
النشاط ّ

روح التعصب الديين عنده وإرادة التعريض ابإلسالم ورجاله.
مواقفه التبشريية التنصريية اليت استهدفت خدمة املصاحل الفرنسية ابجلزائر وأفريقية بوجه

عام ومكانته املرموقة لدى سلطات الفاتيكان.
التأييد الذي حصل عليه من بعض املسؤولني الكبار يف اجلزائر ومن حكومة ابريس.
ومل خيف الفيجري نوايه التبشريية من الوهلة األوىل من التعيني ،ويظهر ذلك يف مكاتبته
لوزير الشؤون الدينية بعد قرار التعيني إذ يقول ...:إين الوحيد الذي أبديت اهتماماً بنشر
املسيحية وسط العرب ،وقد كانت والزالت يل عالقة طيبة مع مسيحي املشرق العريب
وهؤالء جيب استدعاؤهم إىل اجلزائر.
وقبول الفيجري ملنصب أسقفية اجلزائر كان أوالً وقبل كل شيء يرمي إىل أبعاد دينية
وسياسية يف نفس الوقت:
من أجل خدمة الكنيسة املسيحية الناشئة يف اجلزائر.
من أجل تعزيز املكاسب الفرنسية االستعمارية ابجلزائر ،واعترب بالد اجلزائر بوابة تنطلق
منها عملية االستعمار يف أفريقية والتبشري فيها ،وقد عربت عن ذلك رسالته املوجهة إىل
رهبان اجلزائريون  5ماي 1867م وقال :سآتيكم إخواين يف ساعة مشهودة يف اتريخ
أفريقية املسيحية ،أن الكنيسة وفرنسا متحداتن على أحياء املاضي.1
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والتبشري الذي يريده الفيجري هو ذلك الذي يعمل على حتقيق االدماج عن طريق
التنصري وليس االدماج الذي يتم عن طريق القوانني أو القوة ،ألن هذه القوة يف نظره ،لن
تؤدي إىل جناح فرنسا يف اجلزائر حىت ولو بقيت فيها عشرة قرون.
ّ
أحس ابخلجل أمام األمة الفرنسية اليت عاشت مدة أربعني سنة أمام شعب مسلم
و ّ
خاضع هلا ،دون أن تعمل على تنصريه.
وتعجب من موقف السلطة من التبشري فهي عوض أن تعمل على إدماج األهايل أي
اجلزائريني يف اجملتمع األورويب واحلضارة املسيحية تركتهم يتخبطون يف بربريتهم وقرآهنم.
وقد كان القرآن واإلسالم يف نظره أشد عدو للمسيحية وإن واجبه يفرض عليه
حماربتهما ،فالقرآن ابلنسبة له شريعة الكذب والال أخالق ،كربت كلمة خترج من فيه.
وعمل على حماربة اإلسالم بنشر التنصري بني املسلمني وذلك بوسيلتني:
األعمال اخلريية التبشريية.
إنشاء املدارس الفرنسية يف كل مكان وهذه هي اإلدارة الضرورية لتحقيق االدماج.
لقد كانت كارثة 1867م 1868م فرصة مناسبة اغتنمها الكاردينال الفيجري ليفتح
ابب التبشري على مصراعيه ،وقاعدة املبشرين أهنم ينتهزون هذه الفرصة ،فاستغل وضع
الكثري من املرضى واجلياع ،أنقذهم من اهلالك ابسم الصليب ،وفرنسا فجمع حوله ما
يقرب من ألف ومثامنائة طفل بني مشرد ومريض ترتاوح أعمارهم بني الثامنة والعاشرة
ووزعهم على خمتلف املراكز واملالجئ اليت أنشأها يف بوزريعة وبولوغني "سان أوجني
سابقاً" وبني عكنون واألبيار والقبة ،وسلم بعضهم أيضاً إىل سيوعي بوفاريك واألخوات
والراهبات مبصطفى ،قصد معاجلتهم وتنصريهم.1
وملا كانت هذه العملية التنصريية حتتاج إىل أموال وأتييد سافر الكاردينال الفيجري إىل
ابريس ليطلب الصدقات هلؤالء األطفال وليلفت نظر أصدقائه جبامعة السربون ،ونظر
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وزارة الشؤون الدينية إىل نكبة اجلزائر وقبل العودة إىل اجلزائر يف أول جانقي 1868م
وجه نداء إىل كل الصحف الكاثوليكية يصف فيه اجملاعة ويطلب مساعدة املسيحيني
الطيبني لفائدة املالجيء ،فلّب هؤالء النداء وتكونت جلان ابملدن الفرنسية الكربى جلمع
التربعات ،استمرت مساعي الفيجري اخلريية ليدفعه محاسه الديين ،ويف  20فيفري من
نفس السنة بعث رسالة إىل كل رجال الدين بفرنسا يطلب منهم قراءة ما جاء يف النداء
املذكور يف خمتلف املراكز الدينية والكنائس ،لتعريف الفرنسيني ابملأساة رغبة يف احلصول
على املساعدات وقد مت ذلك حبصول الفيجري على تربعات مالية مبلغها مثامنائة ألف
فرنك لصاحل املالجيء ،ويف  15مارس من نفس السنة أسقافة بلجيكا وإسبانيا واجنلرت
يطلب منهم املعونة ،وكان البااب بيوس التاسع من الذين لبّوا النداء إبرسال مساعدة مالية

قدرها  5اآلف فرنك وتلقى الفريجي مبلغ ستني ألف فرنك من كاردينال مدينة رووان
بفرنسا لفائدة املستعمرة ،ومن االمرباطور انبليون وزوجته اعانة شخصية مبلغها ثالثة
عشر ألف فرنك ودعمت هذه التربعات الكاثوليكية إعاانت بروتستانتية ابلرغم من
اختالفهما يف املذهب إال أهنما يتفقان يف اهلدف وهو التنصري ،وقال رئيس املذهب
الربوتستانيت ابجلزائر :ميكن للكنيسة املسيحية أن ترتك أثراً طيباً يف نفوس األهايل بفضل
خدماهتا اخلريية.1
ووجد نداء الفيجري يف اجلزائر صدى من بعض العسكريني الذين انصروا التبشري فقد
بعث له اجلنرال ومبفن بثالثني خيمة وجنوداً لتنصبها ابملالجيء وشكره على األعمال
اليت يقوم هبا لصاحل األيتام واملعمرين ،واعتربها أمجل وأجل مشاريع هذا القرن ،ورأى أبن
هذا العمل اخلريي جيب أن جيد أتييداً ليس من الشعب الفرنسي طبعاً فحسب وإمنا
من الدولة أيضاً.
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ود املعمرين الذين ساندهم يف مصاحلهم االستعمارية وحصل على
وكسب الفريجي ّ
تربعات مالية منهم ،وقد استدعت هذه التربعات اليت أتيت من كل حدب وصوب
التنظيم ،وهلذا الغرض تكونت جلنة خاصة تشرف على إدارة التربعات وكانت التربعات
تنشر أسبوعياً يف جملة "صدى سيدتنا األفريقية" وهي جملة أسسها الفريجي وأشرف على
حتريرها وهي ذات أغراض دينية تبشريية هدفها اطالع الرأي العام يف اجلزائر ،وكانت هذه
اجمللة من الوسائل اإلعالمية اليت استطاع الفريجي أن يفرض وجوده وأن جيلب إليه
أنصار عديدتني.1
جند الفيجري فرقاً دينية من الرهبان والراهبات ملعاجلة األطفال املصابني بوابء الكولريا
والتيفوس واجلدري ،وقد بلغ التفاين من أجل هذه املهمة ،أن هلك الكثري من رجال
الدين بسبب انتشار العدوى وابلرغم من اجلهود اليت بذلوها إلنقاذ حياة األطفال من
املوت ،فإن الكثري منهم قد هلك وعددهم حوايل  600طفل ،واغتنم الفريجي هذه
احلالة فعمد الكثري منهم ساعة االحتضار.
وقد أاثر هذا العمل خوف الكثري من أسر األطفال ،فطالبت ابسرتجاع أبنائها إليها وفر
من َتكن من املراهقني عندما أدركوا هذه احلقيقة ،ومل يبق ابملالجئ سوى  378طفالً
 342بنتاً أراد الفريجي أن حيتفظ هبم بدعوى أنه املنقذ حلياهتم من اهلالك ليجعل منهم
رجاالً مسيحيني أن أمكن ذلك وليكونوا نواة التبشري اجلماعي والعائلة العربية املسيحية
ابجلزائر والكتاابت العديدة اليت ظهرت أثناء هذه اجملاعة ما بعدها وتصميم هذا الرجل
على إبقاء هؤالء األطفال لديه يعكس الروح الصليبية واهلدف الديين واالستعمار الذي
كان يسعى إليه ويف يوم  6أفريل 1868م أعلن عن تبنيه لألطفال األيتام ومتّ اإلعالن
عن طريق نشر رسالة مطولة مبختلف جرائد اجلزائر ،خلص فيها ظروف املأساة وأفصح
عن رغبته يف تطوير هذه العملية الكربى عملية التبشري للوصول إىل إدماج اجلزائريني
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السريع يف اجملتمع الفرنسي ،وقرر إبقاء الشبان الذكور بني عكنون لتكوينهم يف ميدان
الفالحة ،وتسليم البنات للراهبات لتكوينهم يف األعمال املنزلية واحلقل ،وكانت نية
الفريجي يف هذا القرار إجياد نواة خصبة من العرب املسيحيني الذين سيعملون من أجل
االستعمار الفرنسي ،وجسد هذه النية حينما قال :سيكون يف ظرف سنوات قليلة مشتلة
خصبة من العمال النافعني الذين يساندون علمنا ،ولنقلها صراحة من العرب
املسيحيني.1
واصطدم الفريجي بصمود اجلزائريني وَتسكهم ابإلسالم وعقيدهتم املعربة عن وجودهم
وكياهنم ،ورأي الفريجي يف َتسك اجلزائريني ابإلسالم تعصباً أعمى فأخذ يسيء إليهم
بقوله :إن االنعدام الكلي ملعىن األخالق هو السبب يف شقاء هذا العرق.
وقال :جيب إنقاذ هذا الشعب وينبغي األعراض عن هفوات املاضي وال ميكن أن يبقى
حمصوراً يف قرآنه ،ويتعني على فرنسا أما أن تقدم له بل إين أخطأت التعبري يتعني عليها
أن تفسح لنا اجملال لتقدم له اإلجنيل وإما عليها أن تطرد هذا الشعب إىل الصحاري
بيعداً عن ال عامل املتمدن .ويبدو من هذا القول الفريجي أنه أراد تطبيق سياسة أمريكا يف
القضاء على اهلنود احلمر ،وأبعادهم من مراكز التمدن ،ألهنم رفضوا االستجابه لدعوة
التنصري والتمسك ابلقرآن اجمليد ،واإلسالم العظيم.
وكان هذا املنشور حمل نقد املعارضني للتبشري ومرد ذلك:
ليس احرتاماً لإلسالم واملسلمني ،بل ختوفهم من عودة رجال الدين إىل اجملال السياسي،

وهو الذي عانوا منه مدة طويلة يف فرنسا.

خشيتهم من نتائج التبشري ،وعواقبه على املستعمرة ،وكان الفيجري حمل انتقاد وتولد
ردة فعل من الشعب اجلزائري ،وحاول ماكمهون التخفيف من ردة الفعل وأاثر اجلنرال
ماكمهون يف رسالة موجهة إىل وزير احلربية بتاريخ  2جوان 1868م إىل آخر حديث
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جرى بني السيد ابن علي الشريف مع انئبه احلاكم العام "ديريو" قال فيه :لقد قرأت
رسالة الفيجري املؤرخة يوم  6أفريل واليت أعلن فيها عن عزمه على استبدال القرآن
ابإلجنيل العادة احلياة إىل هذا الشعب ،لقد أثرت هذه الرسالة يف املسلمني ،وإين كرجل
ديين وكل مسلمي جيلي الذين يفكرون مثلي ،إننا نفضل موت مجيع أوالدان من أن
نراهم منصرين ،فليس هناك مساومة يف هذا األمر ،لقد وعدَتوان بعدم املساس بديننا،
فإذا أخلفتم هذا الوعد وخالفتم قسمكم فإننا ابملقابل غري ملزمني بوعدان جتاهكم.1
 3اخلاف بني الفيجري وبني اجلنرال ماكمهون:

أدرك ماكمهون العواقب اليت يرتتب عليه قرار الفيجري بتبنيه األطفال األيتام ،وطالب
اجلنرال إبرجاع هؤالء اليتامى إىل ذويهم ،وه ّدد بغلق املالجئ يف حالة رفضه تطبيق

صمم على إبقاء األطفال ابملالجيء ،مدعياً أبنه أصبح أابً هلم،
أوامره ،لكن الفيجري ّ
وأنه ميلكهم ألنه أحياهم بعد أن أوشكوا على املوت ،وقد أدى هذا املوقف إىل ظهور
مشادة كالمية بينه وبني اجلنرال ماكمهون ،وقد تدخلت احلكومة بباريس حلل هذا
النزاع ،وظل الصراع بني الرجلني حمور مقاالت متعددة مبختلف اجلرائد ابجلزائر وابريس
وجتاوز اإلطار اجلزائري ليتحول إىل مشكل إسالمي ،إذ أن صحيفة "اجلوائب" اليت
يشرتك فيها عدد من األعيان ،ومن أهل قسنطينة بوجه خاص ،نشرت العديد من
دل هذا على شيء فإمنا يدل على روح التضامن بني
املقاالت حول املوضوع ،وإن ّ
املسلمني يف املشرق واملغرب رغم الضعف السياسي الذي كان يعيشه احلكام.
واشتد اخلالف بني اجلنرال ماكمهون والكاردينال الفيجري ،واحتج اجلنرال على
الكاردينال ابسم احلكومة أمام محلته الشديدة ضد النظام العسكري ،فكتب إليه يذكر له
أنه إذا كانت أعماله اخلريية قد تركت يف نفوس الفرنسيني املتعاطفني معه انطباعات

حسنة ،فإهنا من انحية أخرى قد وجدت نفوراً بني األهايل الذين مل يريدوها على
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حساب دينتهم وألهنا استغالل لظروفهم القاسية خدمة للتبشري وذكره أيضا ابلعواقب
اليت تنجم عن طرد املسلمني إىل الصحارى ،يف وقت تريد فرنسا أن جتلبهم إليها وتعمل
على تطبيق ما جاءت به أفكار انبليون الثالث عام 1865م ،غري أن الكاردينال
الفيجري وضع خطته اجلديدة يف اإلدماج وبني للجنرال أبن للتبشري فائدتني مها:
أ أن تنصريه لألطفال ولكل املسلمني سيعمل على تثبيت الوجود الفرنسي يف اجلزائر،

ألن التبشري خيلق قوة سياسية جديدة تتمثل يف األهايل األوربيني الذين سيعملون على
إمخاد الثورات.
ب أن املسلمني الذين أخذوا عن األوربيني عيوابً كبرية سيتعلمون املبادئ احلسنة من
املسيحية عن طريق التنصري ،ففي نظره أن ال أخالق وال مبادئ للمسلمني.
وطاملا أن الفيجري رأى يف اجلزائريني صورة مهجية فإنه وعلى خلفية النظرية االستعمارية
اليت تذرع هبا سابقوه فاالحتالل جاء لتمدين اجلزائريني وإخراجهم من التخلف.
ووقف املستوطنون يف جبهة الفيجري يف موقفه من األطفال ومن التبشري مكونني وايه
قوة متحدة ووقفوا معارضني لتدريس القرآن يف الزواي ،واهتم الصحفي كليمان ديفرنوا
الذي دافع عن حق املسلمني يف تعلم القرآن ابلتعصب والتحريض على الثورة.
ومل يكتف املعمرون هبذا فالموا اإلمرباطور انبليون الثالث :حينما أراد نشر اللغة العربية
وأبدى اهتماما ابألعياد الدينية ،وشجعوا الكاردينال الفيجري على االحتفاظ ابألطفال
اليتامى ،مؤكدين على أن االندماج الذي ال يصلح مع كبار السن املتعصبني سوف
ينجح مع األطفال الصغار.
أحس الفيجري ابلقوة بفضل التفاف املعمرين حوله فزاد موقفه تصلباً وأمام هذا قرر

اجلنرال ماكمهون مكاتبة وزير احلربية املاريشال نييل يوم  23أفريل 1868م ليضع حداً
للصراع ووصف له ختوف السكان املسلمني يف اجلزائر والعامل اإلسالمي.
ولكن وزير احلربية كان مسانداً ومؤيداً للتبشري ولذلك مل يستجب ملقرتحات ماكمهون.
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ويبدو أن الكادرينال استخف قول ماكمهون من ختوف السكان وثورهتم ضد التبشري،
فكتب إىل اإلمرباطور يقول :مل يعد للعرب قوة وال إمكانيات للقيام ابلثورة .وادعى أبن
االدارة العسكرية تتهرب من مسؤولية اجملاعة واألمراض ،ولذلك استندت إىل ختوف
السكان منه.1
وإذا رجعنا إىل موقف اإلمرباطور انبليون الثالث من التبشري وجدان أبنه أبدى َتسكه
مببدأ حرية العقيده الدينية ،وحتت أتثري ماكمهون بعث انبليون خطاابً شديد اللهجة إىل
الكاردينال الفيجري يذكره فيه ،ابن املسئولية امللقاة عليه ،هي هتذيب أخالق املائيت
ألف معمر املوجودين يف اجلزائر ،وأيمره برتك شأن العرب للحاكم العام الذي يتوىل
أتديبهم وتنظيمهم.

وإذا كان موقف االمرباطور موقفاً غري مشجع للتبشري فإن هناك من شجعه من كبار
مسئويل الدولة ،ففي اجلزائر أعلن اجلنرال ومفني عن أتييده للكاردينال للمرة الثانية حينما
شجعه قائال :جيب عليكم أن تبذلوا كل جمهوداتكم للحفاظ على املالجئ وحتسينها،
وتركها مفتوحة لكل اليتامى وهذه وسيلة عملية َتكن العرب من اعتناق ديننا ،ويف ابريس
تلقى الفيجري مساندة وزير الشؤون الدينية ابروش الذي وقف إىل جانبه ،وكذلك وزير
الدولة السيد رووي الذي انصر التنصري يف اجلزائر ،وهذا يدل على أن الكاردينال مل يكن
وحده يف هذه املهمة ،بل كان إىل جانبه مجهور من املعمرين ابجلزائر ومن مسئولني كبار
بباريس.2
 4لقاء الفيجري مع اإلمرباطور:

لكي يدافع الكاردينال الفيجري عن أعماله التبشريية أمام االمرباطور سافر يوم  9ماي
1868م إىل ابريس وأثناء وجوده هبذه املدينة .قامت معظم صحف اجلزائر املوالية

لالستعمار واملعمرين بنشر مقاالت أتييداً له ،واستطاعت هذه احلملة الصحفية أن تعجز
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اجلنرال ماكمهون وتسكت الصحافة الرمسية بباريس وشجعته كذلك رسائل املعمرين من
اجلزائر وقد جاء يف إحداها :لقد قمتم ابلدفاع عن االستعمار يف اجلزائر ضد املكاتب
العربية ..إن القضية اليت تدافعون عنها هي احلق والعدل والتقدم .ويف رسالة أخرى :إننا
نعتمد عليكم يف الدفاع عن أمانينا أمام اإلمرباطور.
ويبدو أن هذا الدعم اإلعالمي جعله يشعر ابلفخر والعجب واإلصرار على املعىن يف
مشروعه الظالميَ ،تكن الكاردينال من مقابلة اإلمرباطور الذي استقبله بربودة ورد على
كل االهتامات اليت وجهت إليه من ماكمهون ،وقال أنه ال يعمل إال بتوجيه اخلطاب
اإلمرباطوري ابجلزائر عام  1860م وتطبيق ما جاء فيه :نشر التعليم وسط العرب ،مع
احرتام دينتهم وحتسني مستوى معيشتهم.
ولكي يضع اإلمرباطور حداً للصراع القائم بني ماكمهون والفيجري اقرتح على هذا
األخري تعيينه على أسقفية مدينة ليون بفرنسا ،لكن الكاردينال رفض ذلك قائال :إن
قبويل هلذا املنصب اجلديد يعين اهلروب من معركة بدأت القيام هبا وهذا يعترب مساً
صمم العودة إىل منصبه يف اجلزائر مهما كانت الظروف واعداً االمرباطور
لشريف .مث ّ
الكاردينال ابلسماح له مبمارسة األعمال اخلريية وسط مسلمي اجلزائر.
وحىت يطمئن ابل الكاردينال ،نشر املاريشال نييل وزير احلربية تصرحياً مطوالً ابجلريدة
الرمسية يوم  28ماي 1868م ومما جاء فيه هذه العبارات املؤيدة للتبشري يف اجلزائر:

تيقنوا سيدي الكاردينال ،أبن احلكومة مل تفكر أبد يف حصر حقوقكم كأسقف ،بل هي
ترتك لكم احلرية لتوسيع وحتسني مالجئكم حيث تريدون تقدمي اإلعاانت املسيحية
لألرامل والعجزة واألطفال املشردين.1
وتدعيماً للتبشري وصفت جريدة لورور "الفجر" هذا الفوز ابنه فجر جديد على اجلزائر.
أما جريدة "الديب" املعروفة مبقاالهتا التبشريية فقالت :استطاعت أن تكفكف دموعها
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الغذ يرة بعد أن أسالتها مدة طويلة من أجل الفيجري ،عاد الكاردينال الفيجري إىل
اجلزائر يوم  7سبتمرب 1868م بعد أن حصل على حرية التبشري من اإلمرباطور انبليون
الثالث وضمان احلفاظ على املالجيء ،ومبقتضى ذلك تصرف يف اليتامى كما يشاء.1
إن احلرية اليت حصل عليها الفيجري بعد قرار وزير احلربية والتسامح الذي أظهره
اإلمرباطور انبليون جتاه أعماله اخلريية جعلته يتحرر من القيود اليت فرضت عليه وعلى من
سبقوه يف هذا امليدان ،ومسحت له تنفيذه خمططاته التبشريية ،غري أنه ابلسلطة العسكرية
يف اجلزائر فبدأها بتعميد ستة شبان جنوا من كارثة اجملاعة يف كنيسة السيدة األفريقية
على مرأى ومسمع اجلميع ،وبعد مدة وإبيعاز من الفاتيكان مت تعميد طفلني يتيمني
جزائريني آخرين يف مدينة روما ،ويظهر من وراء هذه العملية أمران مها:
أ التعاون الوثيق بني الفاتيكان والكاردينال الفيجري واملعروف أن البابوية بروما وعلى

رأسها البااب بيوس التاسع ابرك العمل اخلريي التبشريي يف اجلزائر وساند الفيجري
مساندة قوية ورأي فيها أحياء للحروب الصليبية اليت كانت هجمة قوية على اإلسالم
واملسلمني.
ب تنوير الرأي العام العاملي املسيحي يف أورواب وغريها أبن التبشري يف اجلزائر خيدم
الكاثوليكية واملصاحل األوروبية عموماً ،وعليه جيب تدعيمه ماديً ومعنويً ،وهكذا يكون
النشاط التبشريي قد توسع واختذ ابعاداً أخرى ،ولكي يستمر الفيجري ،ويتمكن من

كسب جناح أوسع وأكرب البد له من مبشرين كثريين حيققون هذا اهلدف ،لذلك أنشأ
فيفري من عام 1869م فرقة دينية جديدة هي فرقة اآلابء البيض.2
دون أن جيد معارضة رمسية لذلك ،وهذه الفرقة اجلديدة هي اليت ستأخذ على عاتقها

مهمة التبشري يف اجلزائر أوالً مث تونس واملغرب اثنياً ويف أفريقيا أخرياً.
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ويبدو أن فكرة تنصري أفريقيا تعود إىل األيم األوىل من جمئ الفيجري إىل اجلزائر ،أمل
يعلن عنها حينما خاطب رجال الدين قائالً:

جيب أن جنعل من األرض اجلزائرية ،مهداً لألمة الفرنسية املسيحية ،وينبغي أن ننشر
حولنا االضواء احلقيقية للحضارة املستوحاة من االجنيل ،وأن حنملها إىل الصحراء وإىل
العامل األفريقي الذي يعيش حياة بربرية ،ونعمل على ربط وسط أفريقية بشماهلا.
ويريد الفيجري هبذا التصريح بسط النفوذ الكاثوليكي الفرنسي يف أفريقية قبل أن تشرع
يف ذلك عسكريً وسياسياً مثلما فعلت كذلك ابهلند الصينية سابقاً ولن يتم هلا ذلك
إال بواسطة حتبيب فرنسا ابسم السيد املسيح ،فاملبشر كان يسبق اجليش يف كل مكان
ليمهد األرض الالزمة للنفوذ السياسي والعسكري ،ومل يقتصر هذا على فرنسا بل
استعملها للدول األوربية حيث تبارت يف استخدام املبشرين لتأييد النفوذ األجنيب،
وكانت النتيجة أن التبشري املمزوج ابلسياسة ،بل السياسة املغلقة ابلتبشري وهو االستعمار
وما جنحت فرنسا يف الدخول إىل أجزاء من أفريقية إال بفضل اآلابء البيض الذين مهدوا
هلا طرق االحتالل.1
 5أتسيس فرقة اآلابء البيض واألخوات البيض:

أتسست هذه الفرقة الدينية يف اجلزائر بعد نكبة اجملاعة ،وكان ذلك على يد الكاردينال
الفيجري سنة 1869م وأطلق عليها هذا االسم إىل اللباس األبيض الذي يلبسه
مبشروها ومبشراهتا ليشابه اللباس العريب اجلزائري.
ومل ينس الفيجري مقام املرأة يف األسرة فوجه اهتمامه إىل التأثري عليها ،فاملرأة يف نظره
مدار احلياة االجتماعية ،والوصول إليها وصول إىل األسرة كلها ،واستخدام املرأة هو
لتحقيق األهداف النبيلة وهلذا أنشأ يف نفس السنة أي يف سبتمرب 1869م فرقة
األخوات البيض ومحلها مسئولية التبشري يف الوسط النسائي.
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فاملرأة املسلمة اجلزائرية اليت كانت َتثل حصناً منيعاً ضد كل ما هو دخيل حبكم الدين
والرتبية والعادات والتقاليد مسح ألخوات البيض التغلغل يف صفوفها أي املرأة إليهن يف
املستوصف ،واملستشفى ،والزيرات املنزلية التوجيهية والتعليم وهو ما ال ميكن للمبشر
الرجل القيام به.
إن فرقة اآلابء واألخوات البيض أتسست ابجلزائر حتت ظروف اجملاعة خصيصاً لتنصري
مسلمي اجلزائر ،وقد اختلفت عن الفرق الدينية يف أشياء كثرية السيما يف وسائل التبشري
وطرقه إال أن القاسم املشرتك بينها هو نشر رسالة اإلجنيل خارج العامل املسيحي.
أدرك الفيجري أن اللباس الديين املسيحي سيخلق هوة بني املبشرين واجلزائريني ،لذلك
أشار على أعضاء الفرقة اجلديدة أن يتقربوا من "األهايل" ابختاذ عاداهتم وطرق معيشتهم
ولباسهم ولغتهم ،فاختار هلم اللون األبيض ويتكون من طويلة مصنوعة من الصوف أو
القطن ويوضع فوقها برنوس أبيض اللون ،ومن شاشية محراء توضع فوق الرأس انسجاماً
مع الزي التقليدي اجلزائري وحتاط الرقبة بسبحة وردية اللون يتدىل من طرفها صليب
أبيض أو أسود ،وكثرياً ما كان األب يرتك حليته طويلة ،وهذه الطريقة يف اللباس جعلت

هذه الفرقة حتتك ابلسكان إحتكاكاً شديداً وتتعرف على طرق حياهتم ،وقد وضع
إلفيجري برانجماً صارماً لتكوين مبشريه خيضع أثناءها املبشر إىل تنظيم حمكم يسمح له
أبداء مهمته التنفيذية ويدوم تكوينه مخس سنوات َتر مبراحل هي:
املرحلة األوىل ويقضيها املبشر يف املدرسة االبتدائية الدينية ابحلراش
املرحلة الثانية يف كلية الالهوت يف تيبار بتونس وقرطاج
وأثناءها أيخذ علم الالهوت واللغات العربية واألمازيغية  -ودروساً يف الطب التطبيقي
يستفيد منه يف األعمال اخلريية ،فإذا كانت اجلزائر حقالً للتجارب التبشريية التنصريية

فقد جعل ال فيجري من تونس معهداً للتكوين الثقايف والديين لآلابء.
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وقد صور الفيجري عظم املسئولية التبشريية امللقاة على عاتق هؤالء قائالً :إن رجال
الدين هم الذين قاموا إبصالح األراضي يف فرنسا وتعمريها ،وحتضري وَتدين سكاهنا بعد
أن إكتسحت هجومات الربابر األراضي األوروبية ،وهذا ماجيب عمله يف أفريقية بعد
زحف اإلسالم عليها.1
وتتم هذه التوصية عن روح التعصب الديين هلذا الرجل فما أبعد حضارة املسلمني املزدهرة
يف هذا اجلزء من أفريقية عن جهل وأتخر أورواب املعروفني عنها يف العصور الوسطى.
وقد وضع الفيجري قواعد ومنهجية عمل هلذه الفرقة ،أصبحت تعتمد عليها فيما بعد:
اإلميان ابلعمل التبشريي والتفاين والتضحية من أجله.
التحلي ابلصرب ألن العمل شاق وطويل.
العمل حبذر ألنه ضروري لبلوغ اهلدف.
إستخدام اخلدمات اخلريية ألهنا الوسيلة األساسية لنجاح التبشري.
أن يكون شعار الفرقة هو احملبة والتكتل ألن يف ذلك قوة تعمل على الوصول إىل
األهداف التبشرية فبهذه القواعد إنطلقت فرقة اآلابء واألخوات البيض يف العمل
التبشريي ،وميكن أن نعترب أتسيسها انطالقة كبرية يف امليدان التبشريي وذروة كربى بلغها
يف اجلزائر ،بل ويف أفريقية ،وبفضل هذه الفرقة َتكن الفيجري رغم الظروف والصعوابت
أن يركز نفوذه وذلك بتأسيس عدة مراكز تبشريية يف كل أحناء البالد وخارجها ،كان
أمهها تلك املراكز اليت أسسها يف منطقة القبائل الكربى والصحراء.2
 6التنصري يف منطقة القبائل:

عملت فرنسا على تزوير اتريخ اجلزائر وقامت بدعم الدراسات اليت ختدم خمططات
املستعمرين ومنها ما تناول اتريخ أفريقيا وعملوا على قلب احلقائق وصوروا الفتوحات
اإلسالمية على أهنا فرضت على الرببر األمازيغ اإلسالم ابإلكراه والسيف وقطعت صلة
 1املصدر نفسه ،ص.126 :
 2املصدر نفسه ،ص.127 :
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البالد مع احلضارة الغربية والكنيسة ،وقد حاولت هذه الدراسات ربط ماضي مشال
أفريقية املسيحي ابحلضارة الغربية اليت عادت ابلوجود الفرنسي ابجلزائر ،وكان القصد منها
إظهار إمتداد املدينة الالتينية ابملغرب العريب اإلسالمي ،مؤكدة أبن هذه البالد طبعت
منذ العهد الروماين ابلطابع املسيحي ،ومن هذا املنطق اهتم الفرنسيون ابلكتابة التارخيية
بتوجه خيدم نفوذهم ويؤكد شرعية احتالل البالد وادعوا حتمية إرجاع اجلزائريني إىل
حظرية الدين املسيحي إبعتباره دين األغلبية منهم يف اجلزائر.
وهلذا الغرض تعددت هذه الكتاابت بعد االحتالل وساهم فيها العسكريون ورجال
الدين ،والرحالة ،وبعض الكتاب وكلهم أشادوا ابلغزو ،خصوصاً أنصار الكنيسة الذين
كان شعارهم أفريقية الالتينية واجلزائر الفرنسية املسيحية ،كما كثرت احلفريت للبحث
عن اآلاثر املسيحية إنطالقاً من اخلرافة أو كتب الرحالة إحياء للكنيسة الرومانية القدمية،
ومثلها اهتم الفرنسيون ابلتاريخ واآلاثر إحياء للمدينة والكنيسة ،فإهنم فعلوا كذلك حينما
تناولوا سكان اجلزائر إنتوغرافيا ،فما أن إستقر احملتل يف البالد حىت بدأت اإلدارة الفرنسية
وما حوهلا من كتاب حتاول وجبميع الوسائل أن تتعرف على فئات األهايل وأن تعلم ما
هي املقاييس واحلاجيات واخلصوصيات لدى كل واحدة منها أوالً ،وتطبيق سياسة فرق
تسد اثنياً ،وهكذا شهدت اجلزائر عشرات من ضباط الشؤون األهلية ،والرحالة واملبشرين
الذين إختصوا يف دراسة عادات وتقاليد وأمناط املعيشة عند السكان ونظمهم اإلجتماعية
واالقتصادية ولغاهتم وهلجاهتم مبختلف مناطقهم وكأهنم فسيفساء من الشعوب والقبائل.
وسعى هؤالء أيضاً إىل تقسيم عام للسكان إىل بربر أو سكان القدامى وعرب وهم الذين
وصفتهم كتاابت أولئك الباحثني أبهنم خبالء غزاة هدموا معامل الرومان وعطلوا احلضارة
أربعة عشر قرانً ،وعلى ضوء ذلك ظهرت دراسات جغرافية إجتماعية وسياسية ،اهلدف
منها بث الروح اإلقليمية وزرع الشقاق بني السكان وإستثمار كل هذه اجملهودات من
أجل تزوير التاريخ وحمو الكيان اجلزائري للوصول إىل السيطرة الكاملة على البالد ،وكان
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العسكريون أبرز من كتب عن بالد القبائل ،وهم على التوايل :اجلنرال دوماس ،اوكبتان،
كاريت ،فاابر ،دوفو ،الطبيب العسكري لوكلري ،وهذه املرحلة فقد كتب هؤالء ابلتفصيل
عن هذه املنطقة من حيث العادات والتقاليد ،والتاريخ ،وغريها ،وأغلب هؤالء كانوا
أعضاء يف جلنة اإلكتشاف العلمي للجزائر اليت أتسست عام 1837م وكتاابهتم ختلو من
الروح العلمية واملوضوعية ،نذكر على سبيل املثال بعض ما كتب هؤالء حول بالد
القبائل.
منهم األب دوقا من رجال الدين اليسوعيني الذين عكفوا على دراسة منطقة القبائل من
اجلزائر ،وقد روج يف دراسته هذه أبن الدينة املسيحية ستعمل على فرنسة القبائل وذلك
عن طريق الوعظ واإلرشاد الديين املسيحي إال أنه حذر املبشرين قائالً :أبن العمل املباشر
مع هؤالء السكان هو مبثابة نداء يف الصحاري ،ولذا فإن لغة العمل اخلريي هي
األحسن ،ويوصي كذلك أبنه جيب إخفاء احلقيقة وراء هذا العمل ،وعند الوصول إىل
اهلدف ميكن التبشري ابلعقيدة املسيحية.1
إال أن َتسك مناطق القبائل والشعب اجلزائري ابإلسالم وتعاليم القرآن أربك خمططاهتم

وجعلها غثاء ال أثر هلا يف حياة الناس ،وإن اإلنسان يرى العجب العجاب من حمبة
األمازيغ وأهايل القبائل لإلسالم واحلضارة اإلسالمية ،وصدق الزعيم عبد احلميد بن
ابدبس الضهاجي األمازيغي:
شعب اجلزائر مسلم
وإىل العروبة ينتسب
من قال حاد عن أصله
أو قد مات فقد كذب
أورام إدماجاً له
1احلركة التبشرية الفرنسية ،ص.145 ، 139 :
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رام احملال من الطلب
ي نشئ أنت رجاؤان
وبك الصباح قد إقرتب
خذ احلياة سالحها
وخض اخلطوب وال هتب
فإذا هلكت فصيحيت
حتيا اجلزائر والعرب.1
حاول دعاة التنصري أن يعملوا على تنصري أبناء القبائل ولكنهم فشلوا فشالً ذريعاً ،ومن
أشهر هؤالء األب اليسوعي جان بتيست كروزا الذي دخل بالد القبائل كمرشد ديين
ومبشر بتاريخ  20أكتوبر 1863م ،وأبدى كروزا من احلماس الديين ما جعله يطوف
ابلقرى الواحدة بعد األخرى ،فزار حوايل سبعني قرية للتعرف على اجملتمع القبائلي
وسكانه عله يكسب رضاهم ،وأخذ جيلبهم إليه بتوزيع املالبس والسكر والقهوة ويقدم
هلم اإلرشادات الدينية .وأضاف إىل هذه األعمال اخلريية فتح مدرسة كانت مبثابة ملجأ
لأليتام مجع فيه حوايل عشرين طفالً.
وبعد أن مهد كروزا ملخططه التبشريي ابألعمال اخلريية أخذ حيدث السكان عن الدينة
املسيحية ومزايها ويبدو أن هؤالء أرادوا استغالل إندفاعه ،فراحوا يستمعون إليه بكل
اهتمام ،ولذا ركز جهوده على قرية بين فراح إلعتقاده أنه جنح يف جلب سكاهنا ،فجاء
إليها ذات يوم ليلقي دروسه الدينية وأراد سكاهنا أن جيعلوا حداً لذلك فوضعوا أوساخاً
على املقعد احلجري الذي كان جيلس عليه دائماً وغطوا ذلك أبوراق األشجار ،فجلس
األب وملا هنض وجد ثيابه ملطخة ابألوساخ.

1ابن ابديس فارس اإلصالح ،د .حممد هبي الدين ،ص.34 :
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األمر الذي آاثر ضحك وسخرية احلاضرين ،ويفهم من غضب الكولونيل ماراتن هلذه
احلادثة العطف الذي كان يكنه لألب كروزا حبيث قرر معاقبة (اجملرمني) لكن األب
عارضه ظاانً أبن هذا العمل كان من بعض املغامرين ،ويظهر أن هذه احلادثة مل تفشل
األب كروزا ،لذا آل على نفسه مواصلة مهامه اخلريية التبشريية ،لكن أمني قرية بين فراح
لونيس انيت علي عمر حتداه ورد على إدعاءاته ،فجمع سكان القرية مبحضر الكولونيل
ماراتن وكل األعيان وخاطب هذا العسكري وكل احلاضرين قائالً:هل ترغيون يف إعتناق
الدينة املسيحية؟ وهل تسمحون هلذا األب البقاء بينكم؟ فسكت احلاضرون وبكت
عيوهنم كثرياً حىت أن أحداً منهم مل يستطع اإلجابة وبعدئذ أجابوا الكولونييل بكلمة
واحدة قاطعة :أننا لن نرتك أو نتخلى عن ديننا وأن أجربتنا السلطة على ذلك فإننا
نطلب منها أن ترشدان إىل طريق يسمح لنا مبغادرة البالد ،وإذا مل جند لذلك سبيالً فإننا
نفضل املوت بدالً من إعتناق املسيحية ،أما بشأن أن يقيم بيننا راهب فاهلل حيفظنا من
قبول ذلك .اللهم إال إذا أجربتنا احلكومة عليه ،ويف هذه احلالة لن نقيم معه أبداً.1
وأيم هذا املوقف إضطر األب كروزا إىل اإلنسحاب إىل قرية بين يين البعيدة ليستأنف
العمل هبا ،إال أن سكان هذه القرية أعلنوا رفضهم ألعمال كروزا ،وقد حذر شيخ هذه
القرية الضابط العسكري من العواقب وقال :إن البالد لن تعرف هدوءاً إذا جاءها رجال
الدين.2
كان أهايل اجلزائر يرفضون دعوة املنصرين هلم وتصدوا بكل حزم وعزم لإلنتهاكات
املتعددة اليت وقعت على اإلسالم من قبل الكاردينال وأعوانه.
ومهما يكن من أمر فإن التبشري يف بالد القبائل مل جيد األرض اليت كان املبشرون يعملون
هبا ،وإذا كان هناك من أقدم على إعتناق املسيحية من بعض العناصر واألفراد ،فإن ذلك
يعود بسبب عامل الفقر واحلرمان واجلهل واملغامرة والطمع يف املادة وهي األوضاع اليت
1املصدر نفسه ،ص.145 :
2املصدر نفسه ،ص.152 :
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إستغلها املبشرون يف حتقيق مسعاهم ويعود هذا الفشل إىل أسباب اآلتية:
موقف السكان املعارض لكل حماولة عامة لتمسكهم ابلدين اإلسالمي.
الصراع الذي حدث بني الفيجري وماكمهون وكان له إنعكاسه على النشاط التبشريي
ببالد القبائل إلنشغال الفيجري به.
تركيز جهود املبشرين على إنقاذ أطفال اجملاعة واهتمامهم إبنشاء القرى العربية
املسيحية بسهل العطاف.1
تعلق اجلزائريني ابشيوخ والعلماء وزعماء الطرق
إنتشار الثقافة اإلسالمية وبُعدها احلضاري ،وعقيدة اإلسالم يف كل املدن والقرى وبني
القبائل رجاالً ونساءً شيوخاً وأطفاالً ،حبيث شكل سياجاً متيناً مع صفاء الفطرة،

ورجاحة العقول وطهارة النفس ،وقبل كل شيء توفيق رابين من هللا عز وجل هلذا الشعب
العزيز احلبيب .قال تعاىل ":ي ثَبِت الل ال ِذين آمنُوا ِابل َقوِل الثابِ ِ
ت ِيف احلَيَاةِ الدُّن يَا َوِيف
ُ ّ ُ ُّ َ َ
ِ
ِِ
ِ
اللُ َما يَ َشاء" (إبراهيم  ،آية .)27 :
اللُ الظالم َ
ني َويَف َع ُل ّ
اآلخَرِة يُض ّل ّ

 7التنصري من أسباب ثورة املقراين:

لقد رأى اجلزائريون تساهل وسكوت بعض العسكريني والسلطة بباريس على تصرفات
املبشرين يف التنصري استفزازاً ملشاعرهم فكانت هذه االستفزازات من األسباب الرئيسية
لثورة املقراين يف بالد القبائل واجلزائر عامة.
إن ثورة املقراين انطلقت سنة 1871م من منطقه هي أبعد ما تكون عن الكوارث
الطبيعية لعام 1868م لدليل على رد فعل سكاهنا مل يكن بسبب اقتصادي وإمنا بسبب
الغزو والظلم واجلور واالعتداء على املقدسات ،ففي رسالة الباشاغا إىل الشيخ ابن كابة
وكرباء قرية بوجليل ببين عباس قال بعد التحية :وبعد أن تتوكلوا على هللا ورسوله ،تقدموا

1املصدر السابق.
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إىل اجلهاد لنصرة دينهم عزماً .فال غرابة أن تكون سياسة التنصري عامالً يف دفع اجلزائريني
إىل الثورة.
وابلنسبة للكردينال الفيجري رأى أن أسباب الثورة تعود إىل السياسة الفرنسية ابجلزائر،
اليت وضعت القرآن الكرمي يف مرتبة أعلى من اإلجنيل ،وإىل مواقف الذين أسسوا مدارس
إسالمية أبموال فرنسية ومنعوا رجال الدين من نشر اإلجنيل ،فزادوا بذلك من تعصب
السكان إىل أن انفجر فأحرق القرى وقتل السكان.
وتشري تصرحيات الفيجري أثناء هذه الثورة وما بعدها إىل مساندته املطلقة للعسكريني
الذين أمخدوا هذه الثورة ،وإىل دور املبشرين الذين لعبوا دوراً يف هزمية املقاومني ومن أبرز
هؤالء قسيس مدينة ابليسرتو "األخضرية حالياً" الذي مات شهيداً من أجل فرنسا ،وقد

أقام الفيجري قداساً عظيماً يف كاتدرائية مدينة اجلزائر "كتشاوة حالياً".1

وما يفند إدعاء ما يعرف ابلقبائل املسيحية ودهشة هذا الرجل هو تعجبه قائال :إن
الذين اثروا ضدان ،ليسوا عرابً وإمنا هم سكان قبائل جرجرة وغريها ذوي اجلذور
املسيحية ،مث يناشد السلطة بوضع حد لتعصبهم الديين والقضاء على اإلخوان واملرابطني
الذين استقروا هبذه املنطقة.
لقد عملت ثورة املقراين وغريها على التأثري على أعمال الفيجري اهلشة وإفالسها ،األمر
الذي دعاه إىل طلب الصدقات من املسيحيني احملسنني يف كل من أمريكا وبلجيكا
وفرنسا ،وبتربعات هؤالء استطاع الفيجري أن يستعيد قوته الستئناف األعمال التبشريية.
 8األمريال دوفيدون داعم للتبشري:
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ولقد وقف األمريال دوفيدون منذ تعيينه على رأس اإلدارة املدنية ابجلزائر يدافع عن
املسيحية وعن الكاردينال الفيجري ولذا تطورت احلركة التبشريية يف عهده ألنه ساندها
مساندة مطلقة وحينما حل ابجلزائر (مارس 1871م) كانت اجملالس البلدية اليت تزعمت
احلركة الالدينية العدو املشرتك له وملناصرة الفيجري فشن عليها األمريال محلة ضدها،
ووصف قرارها ورأى يف إغالق املدارس الدينية عمالً خطرياً إجراميا ضد الدين ،فكاتبها
ابسم وزير الرتبية حيثها على إعادة فتح األبواب ابعتبارها قوة يسند إليها املعمرون لضرب
الدينة احملمدية لقد عمل دوفيدون منذ توليه على الربط بني دور الكنيسة ودور
االستعمار ،بل جعل الكنيسة رائدة يف هذا اجملال ،وهلذا أطلق عليه لقب :األمريال
كاردينال ويكفي أنه قال :قضيت حيايت وأان أساند احلركات التبشريية يف كل جهات
العامل ،فكيف تسمح يل نفسي يف أن أقف ضدها يف أرض فرنسية هي اجلزائر ،وقد آمن
واقتنع كما اقتنع الفيجري أن استمالة املسلمني والتأثري فيهم جيب أن يتم ابألعمال
اخلريية وليس عن طريق اخل طب ،ورأى أيضا أن الوقت قد حان جللب شتات هذا
الشعب املغلوب إىل احلضارة املسيحية.1
وأعلن أيضا وقوفه إىل جانب املبشرين حني خاطبهم قائالً :هناك من يعرقلكم ،أما أان
فأساندكم لتقريب األهايل حنوكم عن طريق التعليم واألعمال اخلريية ،أنكم تقومون مبا
تقوم به فرنسا ،إنه ليس لدى فرنسا من الرجال ما يكفي لتعمري اجلزائر ،لذلك جيب
االستعاضة عنهم بفرنسة السليونني من الرببر ،تقدموا حبذر وستجدون العون عندي
استمر اهتم ام الفيجري بشكل واسع بسكان بالد القبائل يف عهد النظام املدين ابلرغم
من فشل املساعي التنصريية هبا ،واستطاع أن يؤثر يف األمريال دوفيدون ويقنعه أبن أصل
هؤالء السكان مسيحي وأن الدم الذي جيري يف عروقهم هو نفس دم الفرنسيني ،وال
يرون أفضل من الرجوع إىل دينتهم القدمية.
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ولكي ميكن لفرنسا أن تستعمر اجلزائر استعماراً حقيقياً وانجياً انشده بفرنسة املليونني
من الرببر.
ويظهر أن األمريال الذي كان مقتنعاً بسياسة االندماج آمن أبفكار ونظرية الفيجري
ورآها مالئمة للظروف اليت كانت َتر هبا احلركة االستعمارية آنذاك يف اجلزائر ،ويتضح
ذلك من قوله :إن اهلدف الذي يرمي إليه املبشرون هو نفس اهلدف الذي أريد أن أصل
إليه ،إنه إدماج سكان بالد القبائل يف اجملتمع الفرنسي.1
 9دوافع اهتمام الفيجري مبنطقة القبائل:

ومما زاد يف اهتمام الفيجري مبنطقه القبائل هي الدوافع اآلتية:
تشجيع اجلنرال دوغيدون املطلق للتبشري يف كل احناء اجلزائر وتعاطف اجلنرال شاتري
"الذي أتى من بعده" مع املبشرين.
أتسيس فرقة اآلابء البيض للتبشري يف اجلزائر وأفريقية.
وقوف ابب روما إىل جانبه "أي الفيجري" والسيما عند إعالن والء الكنيسة الفرنسية
للجمهورية بعد سقوط امللكية يف فرنسا.
تردي األوضاع االقتصادية يف هذه املنطقة بعد ثورة عام 1871م الذي أودى إىل تفقري
السكان وهو ما استغله الفيجري ابسم األعمال اخلريية.

ويعتقد الفيجري أن الوصول إىل هذا اهلدف التنصريي جيب أن يتم يف إطار (لبنان
أفريقي) وهو لبنان الذي ختلت عنه أورواب فاندثرت معامل املسيحية بسوري ولبنان الذين
اعتكفوا ابجلبال فارين من الفتح اإلسالمي ورأى أنه بواسطة اآلابء البيض سيعيد
"ماروين" بالد القبائل إىل دينتهم األصلية.
أن احلركة التبشريية اليت عرفت عراقيل يف عهد النظام السابق ستعرف يف النظام املدين
انطالقة كربى يف بالد القبائل ،واملدن الصحراوية كميزاب ،واألغواط ورقلة وبسكرة
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والبيض وغريها ،وقد اختارها املبشرون مستندين يف ذلك إىل عامل األصل واللغة "أي
األصل الرببري األمازيغي واللهجات" ،وستكون هذه املدن مبثابة بوابة للتبشري يف أفريقية
االستوائية ،وحىت ال جتد هذه اجلهود التبشريية نفوراً من السكان خصص الفيجري
إمكانيات ووسائل ،وذلك يوضع برانمج يسري عليه املبشرون يف عملهم وميكن حصره
فيما يلي:
أ ينصب اهتم ام الربانمج اخلاص ،ال إىل تنصري الفرد ألن ذلك ال ينجح وإمنا التنصري
اجلماعي ،ولذلك ركزوا على بالد القبائل ذات الكثافة السكانية املرتفعة مما يسمح هلم
بتنصري القرية أبكملها وللوصول إىل ذلك البد من القضاء على روح التعصب الديين.1
ب إن املسيحي يف نظر السكان ،إنسان كافر ولذا أوصى الفيجري مبشريه أبن
يتظاهروا مبظهر التدين حىت يكتسوا االحرتام.
ج التمسك ابلصرب والتسامح ،وتقبل الشتم والسب.
ح استمالة السكان بواسطة األعمال اخلريية :التطبيب ،التعليم والتنقل إىل القرى البعيدة
ملعاجلة املرضى ،وتوزيع بعض احلاجيات على الفقراء واحملتاجني.
س التواضع والتغلغل وسط السكان ،واستعمال لغتهم ولباسهم وأمناط معيشتهم.
ش عدم التعرض إىل الدين املسيحي ،ألن ذلك ينفر السكان فيفشل املساعي التبشريية
وهكذا جهز الفيجري هلذه األعمال وسخر هلا الوسائل البشرية واملادية ،وما إىل ذلك
من طرق تبشريية هادفة.
وقد خلص أحدهم طريقة التعامل مع السكان بقوله :إذا أردان أن خيضع الناس لإلجنيل،
فيجب أن خنضع هلم ونظهر إزاءهم بصفة املغلوب ويف هناية املطاف نتمكن من أن
خنضعهم إلينا.2
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انطلق الفيجري يف محلته التبشريية وهو يعتمد أساساً على التشكيك يف إسالم هذه
املنطقة وضرهبا يف العمق ،ويف نظري أن هذا أخطر سالح استعمله املبشرون للوصول إىل
اهلدف وال ميكن النجاح إال مبحو اإلسالم هبذه املنطقة بل ويف كل املناطق األخرى.
وبعد سنة من هذه الزيرة أي يف 1873م أسس الفيجري مراكز تعليمية تبشريية هبذه
املنطقة مدعومه بسخاء وروح صليبية.
ويبدو أن اخلطر الذي هدد الدينة اإلسالمية يف التجربة األوىل جعل السكان يشكون يف
أمر املبشرين ،وال أدل على ذلك ما أظهرته مجاعة أو جتماعات قرية توريرت عبد هللا من
خوف على مصري أبنائها وما أبدته قرية آيت برحال من إستمرار األعمال اخلريية ،ومل
يرض سكان مدينة ميشلي بوجود الدين بينهم إال بعد تدخل قائد القطاع العسكري
الذي وعدهم بعدم مس الشؤون الدينية ،وميكن القول أبن أعمال املبشرين يف البداية،
إقتصرت على األعمال اخلريية ،كالتطبيب والتعليم إبسم الدينة املسيحية ،ونظراً للدور
الذي تلعبه املدرسة يف جمال التبشري ،فإن الفيجري أوصى مبشرية (اآلابء البيض) برتكيز
اجلهود عليها إبعتبارها َتلك الطفل وتتحكم يف مستقبله ،وإنطالقاً من هذه الوصية
أسس املبشرون مدارس بكل مراكزهم وملا كانت األعمال الطبية أهم ما يفتقده السكان،
حاول هؤالء إستعمال هذه الوسيلة لتحقيق املطامع التبشريية.
ويظهر أيضا أن العمليات التنصريية األوىل ابملنطقة نفذها املبشرون مع اليتامى واملعوقني

واملرضى واألطفال غري الشرعيني وبعض املغامرين حبثاً عن املادة ،ولعل أسوأ ما إستغله
هؤالء هم العجزة من الشيوخ الذين ال سند هلم ،أو الذين ختلت عنهم أسرهم ،وهم
يعانون الفقر ،واحلرمان والوحدة القاتلة.
وإال كيف نفسر تعميد شيخ أعمى يف آخر حياته إذ يبلغ  90سنة وعجوز ذات 80
سنة واألخرى ذات  75سنة.
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أو ليس هذا إستغالل مباشر للوضع املأساواي وعمل خريي مقنع إبسم الدين1؟
مل يستطع الكاردينال الفيجري أن يكسب منطقه القبائل دينياً وبشكل مجاعي وابلصورة

اليت كان يتوقعها من قبل ،وابلرغم من الصرب والتفاين يف العمل ،فإن احملاوالت التبشريية
مل تكن هلا نتائج أكثر من اليت حتصلوا عليها يف املناطق األخرى ،وما َتكن منه هؤالء هو
جلب عدد من املغامرين ،الذين أقبلوا على التنصري ففقدوا مكانتهم بني عائالمت واجملتمع
وهددوا ابملوت ،أو بعض الذين أرادوا حتقيق بعض األغراض املعيشية ،فتعرضوا فيما بعد
إىل النبذ واإلحتقار ،وإضطر عدد منهم إىل اهلجرة خارج القرية بل وإىل خارج اجلزائر.
ويذكر شارفوريت الذي زار بالد القبائل بعد ستة عشر عاماً من وجود اآلابء البيض هبا
ما يلي :يستحيل التنصري الفردي وما ميكن اإلعتماد عليه هو التنصري اجلماعي ،والسبب
يف ذلك هو الروابط اليت تشد الفرد مبتجمعه وقريته واليت جتعله مبعداً عنها أن هو إرتد
عن دينه ،وبعرتف اآلب شاتالن بصعوبة التنصري يف هذه املنطقة حيث قال :إذا كان
سكان بالد القبائل قد أبدوا إقباالً على كل احلضارات ،فإهنم ومن انحية أخرى مل يكونوا
ليغريوا عقيدهتم إال مبشقة كبرية.
وكتب األب شارميتان مسئول اآلابء البيض يف هذه املنطقة عام 1892م ليقول :إن
القبائل بعيدون كل البعد عن مملكة السماء أي املسيحية ،وهم ليسوا مستعدين للتنصري
وال ميكن التأثري فيهم  ...أن القبائلي مسلم مثل العريب ال يتقبل اإلجنييل بسهولة مثلما
يتقبله الوثين ،ويفهم من ذلك َتسك هذا األمازيغي القبائلي ابإلسالم ،وكتب بعضهم
قائال :أنه وبعد مخسني سنة من إستقرار اآلابء البيض هبذه املنطقة أي حوايل 1920م
تقريباً فإن النتيجة جاءت خميبة لآلمال وليس كما كان متوقعاً مث يكشف وضعاً آخر
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قائال :إن الذين أقبلوا على التنصري كانوا يبحثون يف ذلك عن اإلمتيازات واملصاحل املادية
اليت أصبحت عبئاً ثقيال عن اإلرسالية التبشريية.1
ونستنتج من كل ذلك ،فإن َتسك السكان الكبري ابإلسالم وحضارته واملعارضة اليت
أظهروها ضد كل حماولة تبشريية ابملنطقة كما أسلفنا أفشلت مساعيها ورغم اجلهود اليت
بذلت وبشىت الوسائل واالهتمام اخلاص الذي أفرد لسكان هذه املنطقة ،فإن كل ذلك
ابء ابلفشل مبا يف ذلك اجلهود التبشريية اليت كان هلا نفس املصري يف مناطق أخرى من
اجلزائر.
وهو األمر الذي جعل املبشرين يركزون جهودهم على تعلم اللغة الفرنسية وحضارهتا
متخذين من ذلك وسيلة أخرى من الوسائل اليت حتقق اإلدماج يف هذه الناحية والنواحي
األخرى.2
لقد قاوم اجلزائريون نشاط هذه البعثات املسيحية ابلصحراء وإغتالوا الكثري من رؤساهنا
الذين أرسلهم الفيجري مثل( :بوملبيه ،ومينوري ،وبوشار) الذين قتلوا يف حاسي عني
إيفل كما قتل القسيسان :ريشارد وكريمابون يف الصحراء الشرقية.
وعمل القس شارل دي فوكو ابلصحراء وأدى دوراً كبرياً من أجل تثبيت اإلستعمار
الفرنسي ،ونسق مع املرشال ليويت الذي إحتل املغرب وقام بدراسة القبائل الصحراوية،
وركز على الطوارق ،فدرس هلجتهم الرببرية ،وكتب قاموساً هلا ،وذهب إىل املغرب يف

مهمة كيهودي سنة 1883م ،وتنقل بني األغواط وغرداية ،وميزاب ورقله واملنيعة وتقرت،
وقام برحلة يف املشرق يف مهمة وعاد للجزائر وساعد اجليش الفرنسي على إخرتاق
الصحراء والتوجه حنو أفريقيا السوداء وإستقر يف منطقة الطوارق بعد أن أتقن هلجتهم،
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ويف سنة 1916م مث إغتياله من طرف رجال الطرق الصوفية الغيورين على دينهم ووطنهم
وإهتمت فرنسا السنوسية بقتله.1
وبرغم اجلهود اليت قامت هبا املنظمات التبشريية يف اجلزائر ،فقد فشل التنصري وخاب أمل
الفرنسيني وبرهن اجلزائريون على َتسكهم بدينهم ابلرغم من املغريت ،وأدركوا أن مهمة
اآلابء البيض مل تكن دينية صرفة وأمنا كانت يف خدمة اإلستعمار ونشر التفرنس الذي
خيدم اإلدماج ،ولقد نبه اجلزائريون املتعاونون مع الفرنسيني إىل خطورة عملية التنصري،
فقال هلم الباشاغا ابن علي الشريف سنة 1868م.
إن سكان زواوة يفضلون املوت ألطفاهلم على أن يروهم يتخلون عن دينهم ويصريوا
نصارى.
وكان نشاط عملية التنصري مبنطقة القبائل هي اليت سهلت مهمة ثورة املقراين والشيخ
حداد ،لقد هرب الكثري من األيتام الذين مسحهم الفيجري بعد أن كربوا وعرفوا حقيقة
قصتهم هربوا إىل ذيوهم ،لقد عملت الكنيسة على العودة ابلرببر (القبائل) إىل املسيحية
وَتزيق الشعب ،فقد ألف سنة 1894م أحد عناصرها كتاابً عنوانه (األجناس واألدين
يف اجلزائر) وأهداه إىل األسقف الفوما ،دعا فيه إىل احلكم ابلعرف الزواوي القبائلي
البدائي على حساب الشريعة اإلسالمية ،وهو ما حاوله املستعمر ابملغرب فيما بعد سنة
1930م ابلظهري الرببري ،كما دعا ماثيوا إىل نشر القبايلية على حساب اللغة العربية
وتدريس القبائل اتريخ جنسهم الذي ربطته اإلدارة اإلستعمارية ابملسيحية قبل اإلسالم،
وربطهم بفرنسا والعمل على نشر الفرقة بني الرببر وبني الفاحتني املسلمني.
لكن الكثري من األعيان من أبناء القبائل الشاخمة بدينها وحضارهتا رفضوا هذه التفرقة
فواجهوا حتكيم العرف القبايلي ،فقد طالب أمحد بن سليمان :إبستعمال القضاة
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املسلمني يف منطقة القبائل أسوة بكل أحناء اجلزائر ألن اإلسالم واحد يف البالد اجلزائرية
كلها.1
لقد بينت الدراسة التارخيية العالقة املتينة بني اإلستعمار وحركة التبشري ،وإليك أهم
النتائج.
أن للتبشري عالقة ابإلستعمار ،فأغلب املبشرين يربطون االستعمار ابلتبشري ،وهدف
االحتالل يف نظرهم هو التقدم الروحي واألخالقي للمستعمرين (بفتح امليم) .
أن املبشرين لعبوا دوراً هاماً يف احلركة اإلستيطانية إبستحواذهم على أراضي فالحية
معتربة سخروها للفالحة وزراعة الكروم إلستخراج النبيذ الذي بقي آفة زراعية بعد
اإلستقالل.
أن التبشري لعب دوراً هاما أيضاً يف توطيد النفوذ الفرنسي ابجلزائر واهليمنة الثقافية .
أن موقف السلطة الفرنسية من التبشري كان متضارابً حبيث كانت تعارض التبشري عالنية
خشية ثورة اجلزائريني وتشجعه سريً لتدعيم نفوذها يف اجلزائر ،ويتضح ذلك من خالل
مواقف ممثليها ابجلزائر.
أن املبشرين ابجلزائر كانوا يهدفون إىل خلق النعرة القبلية بني املواطنني ،وإتباع سياسة
فرق تسد لتدعيم النفوذ الفرنسي ،ولكنهم فشلوا يف هذه املهمة.
أن احلرية التبشريية اليت كانت تفتقر إىل حرية واسعة يف عهد النظام العسكري ،عرفت
انطالقة واسعة وحتررت من بعض القيود املفروضة عليها ،وذلك يف عهد النظام املدين
والسيما بعد أتسيس فرقة اآلابء البيض .
أن احلركة التبشريية عامة قد فشلت أمام صمود اجلزائريني لتمسكهم الشديد ابلدينة
واحلضارية اإلسالمية.

1املصدر نفسه ،ص.649 :
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أن النشاط التبشريي ابجلزائر ،فتح الباب على مصراعيه يف كل القارة األفريقية وهو
الذي مهد لالحتالل الفرنسي لعدد من الدول واملناطق هبا.
أن من إعتنق املسيحية من أفراد وهم أقلية عاشوا معزولني منبوذين وجمتمعهم ،وحىت من
املعمرين الفرنسيني.1
 10املستشرقون واإلستعمار:

ومن العناصر اليت إستعان هبا اإلستعمار الفرنسي املستشرقون ،من أمثال :شرييون،

وهادمان ،وفريو ،ودي رينو ،وديفوكس ،ودي سالن ،بني  1830و ،1870وبعد هذا
التاريخ ظهرت جمموعة من املستشرقني ضمتهم كمدرسني مبدرسة اآلداب ابجلزائر
العاصمة مثل :إمييل ماسكري ،ورنيه ابسيه ،وإيدمون فانيان ،وهوداس ،وبرز جزائريون،
كمعاونني هلم ثقافياً من أمثال :إبن سديره ،وإبن الونيس ،وإبن شنب وبوليفة ،وحممد
هتليل ،وإبن علي فخار ،وقد سيطر هؤالء املستشرقون على املدارس اإلسالمية وصارت
حتت سيطرهتم وأفكارهم وثقافتهم منذ 1880م واستخدمت للنفوذ الفرنسي يف اجلزائر
واملغرب العريب وأفريقية ،وكان من أكثر الشخصيات املؤثرة يف اإلستشراق ابجلزائر وفرنسا
رونيه ابسيه ،الذي وصل اجلزائر سنة  1880كأستاذ لآلداب يف مدرسة اآلداب
ابجلزائر ،واستطاع تكوين حلقات دراسة جادة يف الرببرية واألدب العريب ،وبل وبعض
اللهجات األفريق ية كاهلوسة ،وَتكن من الدخول يف املكتبات العامة واخلاصة ابملغرب
العريب ،وتسجيل خمطوطاهتا يف فهارس وساعدته اإلدارة الفرنسية على ذلك فذللت أمامه
كل الصعاب واملشاق واملتاعب ،وختم عمله العلمي الكبري هذا بعقد مؤَتر املستشرقني
الرابع عشر يف اجلزائر سنة 1905م ،وساعدت على جناح هذا املؤَتر شخصية رونيه
ابسيه وعلمه وتالميذه ،ويعترب رونيه ابسيه من أكثر املستشرقني تعمقاً يف الدراسات
الرببرية والسامية بصورة عامة ،خترج على يديه عدة تالميذ من أمثال :ألفريدييل وديستان
1احلركة التبشريية الفرنسية ،ص.163 :
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الذي جلس على كرسي الرببرية يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس سنة  1913وإندريه
ابسيه وهنري ابسيه مؤلف كتاب (اللغة الرببرية) سنة 1929م ومها من عائلته.
ومن اجلزائريني من تتلمذوا عليه :حممد بن أيب شنب ،وسعيد بولفيه وقد إستعمل رونيه
ابسيه أبن شنب يف حترير دراسات عن األوضاع اإلجتماعية والثقافية للمسلمني ويف
ترمجة الكثري من الشعر امللحون وبرامج التعليم عند املسلمني ،كما قام بتحقيق الرتاث
اجلزائري واإلسالمي مع ترمجته أو ترمجة خالصة منه الفرنسية ،كما قام بدراسات عن
اللغة العربية ودارجيتها اجلزائرية ،وكانت كل هذه املواضيع تصب يف َتكني اإلداراة
اإلستعمارية من فهم اجملتمعات اليت حتكمها ،ال يف اجلزائر فقط وإمنا يف أقطار املغرب
العريب وأفريق ية السوداء ،وهذا اليقلل من جهود إبن شنب يف خدمة الثقافة العربية
ابجلزائر بطرق منهجية حديثة مكنه منها أستاذه رونيه ابسيه ،ووجه ابسيه بوليفة لدراسة
الرتاث الرببري وعلى اخلصوص الرتاث الزواوي (القبايلي).
ومن غري شك فإن رونيه ابسيه إستفاد من هذين العاملني اجلزائريني فيما كتبه عن السامية
والرببرية وتتلمذوا عليه يف إكتساهبم للمنهج العلمي احلديث ،كما إستفاد رونيه ابسيه من
علماء جزائريني آخرين.
لقد إستفادت اإلدارة اإلستعمارية الفرنسية من جهود املستشرقني ووظفتها يف خدمة
اإلستعمار وتفريق صفوف اجلزائريني على أسس من الدراسات والبحوث.
ومن املستشرقني الذين عملوا بفعالية يف الصحراء غوستاف مونتيالنسكي الذي ولد يف
معسكر سنة 1854م ،وصار من املرتمجني العسكريني وتنقل يف سائر أحناء اجلزائر
وتونس وإختلط برجال القوافل التجارية العابرة للصحراء والواصلة ألفريقية السوداء،
وإنتهى به املطاف إىل أن يعني مديراً ملدرسة قسنطينة اإلسالمية الفرنسية الكتانية ،وكان
هلذا املستشرق اتصاالت واسعة بعلماء الصحراء وبشيوخ الطرقية ،وقام برحلة من
غدامس تعقباً لنشاط السنوسية ،وسجل كل ذلك يف تقارير كان يزود هبا حكومته ونشر
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مقاالت وخمطوطات يف املذهب األابضي ،وكما يقول أبو القاسم سعد هللا ،فإن جهود
هؤالء املستشرقني مل تكن عميقة حمضة ،فقد كانوا جنوداً يف امليدان وليسوا علماء ابحثني

عن احلقيقة اجملردة ،كان مثلهم يف دعم اإلستعمار مثل الفيجري وجنوده من اآلابء
البيض ،ومثل املارشال ليويت وجنوده من احملاربني ،لقد كان يكمل بعضهم بعضاً ويعملون
لنفس الغاية وهي مساعدة اإلدارة على بسط نفوذها على منطقة العريب وما يتصل به من
أفريقية والعامل اإلسالمي.
ووسط هذه احلركة اإلستعمارية الثقافية وأمام إضطرار فرنسا لتوثيق كل ما يتعلق ابجلزائر
واترخيها أسس ضباط املكاتب العربية ابجليش مكتبة هائلة عن اجلزائر واترخيها يف خمتلف
مراحله ،وأتسست مجعيات ثقافية أوالها جلنة إكتشاف اجلزائر سنة 1839م ،وأسس
احلاكم العام كامبون جلنة ترمجة الكتب العربية سنة 1894م ،وأسست مجعية آاثر
قسنطينة سنة 1852م ،واجلمعية التارخيية يف العاصمة سنة 1856م ،وهذه اجلمعية هي
اليت أنشأت (اجمللة األفريقية) الذائعة الصيت ،و(مجعية جغرافية وهران) سنة 1878م
و(مجعية هيبون) بعنابة ،ومجعيات أخرى صغرية يف تبسة وتلمسان وسطيف وأتسست
يف سنة 1896م (اجلمعية اجلغرافية) ابلعاصمة ،اليت قامت ببعثات استكشاف ابملغرب
العريب كله والصحراء وجنوب الصحراء ،وأشرف عليها ضباط ومدنيون علماء يساعدهم
جزائريون .وقد ركزت هذه اجلمعيات يف عملها على املرحلة الرومانية ألن الفرنسيني
يعتربون أنفسهم ورثة العهد الروماين ويعملون على إعادة اجلزائر إليه .وخباصة إىل
املسيحية فيه ،وكانت كل هذه اجلمعيات واجملالت تعمل حتت العقل املركزي املسري هلا
وهي املدارس العليا اليت صارت سنة 1959م جامعة اجلزائر.
وقبل هذا التاريخ كان الطالب هبذه املدارس جيري امتحاانت األجازة "الليسانس" يف
ابريس.
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واهتمت هذه احلركة الثقافية ابملكتبات فأسس مكتبة عامة هامة ابلعاصمة يف آخر القرن
التاسع عشر ضمت اآلالف من الكتب واملخطوطات اليت مجعت من الزواي واملساجد
ووضع هلا فانيان فهرساً ملخطوطاهتا سنة 1893م.
كما أتسست مكتبات اتبعة للمكتبة العامة ابلواليت وبعض البلديت ومكتبات
عسكرية ومكتبات بعض املدارس ،وأسس "املتحف الوطين" الذي صار له بنايته املستقلة
سنة 1897م بعد أن كان موجوداً يف مبىن واحد مع املكتبة العامة.1

 1القضاء:

الثالث عشر :السيطرة على القضاء واإلمامة

عمل الفرنسيون على إفراغ القضاء اإلسالمي من صالحياته ،فقد كان قبل االحتالل
مستقالً بشكل معقول ،وكان الداي والباي يعني قضاة املدن ،وتعني القبائل قضاة
الريف ،وكان جملس أعلى للقضاء يستعرض القضاي الصعبة يف صورة استئناف.
وأحكامه انفذة ،واحلكم يكون ابلتغرمي أو الضرب ،أو القتل وال يكون ابلسجن إال يف
احلاال ت القليلة ،وقد تطور القضاء يف دولة األمري عبد القادر الذي أواله رعايته اخلاصة.
لقد عني األمري قاضياً لكل خوجة يعاونه أربعة علماء متفقهني يف الدين ،وكان ال يصدر

احلكم ابملوت إال حبضور اخلليفة شخصياً "أي انئب األمري يف الوالية" ،وهذا عناية
ابلروح البشرية.
يف 1841م بدأت احملاوالت لدمج القضاء الفرنسي كقاضي الصلح واحملاكم االبتدائية
واحملاكم االستثنائية واحملاكم العسكرية ،ونزعت اجلنايت من القضاء اإلسالمي ،وصارت
من صالحيات احملاكم الفرنسية ،بل وصارت احملاكم الفرنسية االستثنائية َتلك حق النظر
يف األحكام املدنية املتعلقة ابألحوال الشخصية.
 1اجلزائر يف التاريخ ص .655
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وحىت القانون الفرنسي ال يطبق بكامله على اجلزائريني الذين حتكمهم قوانني استثنائية.
فاجلنرال بوجو يقول لوزير احلربية :إن حرب اجلزائر تستلزم نوعاً من القضاء خيتلف عن

املعمول به يف أورواب.
ويعرتف لوي ماسينيون فيقول :إن الواقع الذي يطبق يف اجلزائر هو أوالً اعتداء على
الشريعة اإلسالمية .واثنياً إجراءات تعسفية غري خاضعة حىت للقانون الفرنسي.1
وقال احلاكم العام "دوفيدون" يوم  22مارس 1874م :إن العدالة تدخل يف إطار
السيادة وعلى القاضي املسلم االحنناء أمام القاضي الفرنسي وعلى كل واحد أن يفهم
أننا الغالبون.2
واستمر الفرنسيون يف تفريع القضاء اإلسالمي من صالحياته ،وما أن حل آخر القرن
التاسع عشر حىت مل تبق له سوى عملية تسجيل الزواج والطالق ،وهوت قيمة القاضي
اإلسالمي.3
ويف عام 1906م منع القضاة واملوثقني من كتابة العقود ابللغة العربية وأجربهتم على
كتابتها ابللغة الفرنسية ،لكن رجال القبائل الكربى ،رفضوا كتابة أي قضية ابللغة
الفرنسية وأصروا على الكتابة ابللغة العربية ،وهذا ما دفع أبحد األوربيني املختصني يف
القانون إىل القول يف عام 1913م أبن اجلزائر ،ككل يغلب عليها الطابع اإلسالمي
والرببر وال تربطهم أية صلة بفرنسا ،وهم مثل العرب يف هذا الشأن.4
لقد استخدم الفرنسيون سالح العدالة لقمع اجلزائريني املسلمني وذلك عن طريق تطبيق
القوانني الفرنسية عليهم وتشكيل جمالس القضاء من الفرنسيني فقط ،وإعطاء الشرعية
القانونية للقضاي املسجلة عند األوربيني الذين يتحكمون يف ملفات العدالة وكسب
 1اجلزائر يف التاريخ ص .629
 2التاريخ السياسي للجزائر ص .175
 3اجلزائر يف التاريخ ص .631
 4اجلزائر يف التاريخ ص .629
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أموال كبرية من اجلزائريني وإلغاء العمل ابلقانون اجلزائري والشريعة اإلسالمية معناه حرمان
آالف اجلزائريني من كسب العيش ،1واحلياة أبمان يف ظل شريعة اإلسالم العادلة.
وأدرك اجلزائريون أن ضرب قضائهم اهلدف منه ضرب اهلوية اإلسالمية الوطنية اجلزائرية،
فراحوا يناضلون من أجل مقاومة سائر اإلجراءات اليت َتس هويتهم ،كالتجنس ابجلنسية
الفرنسية ،وقانون األدجنينا ،والتفرس ،واملطالبة بتعليم العربية واملساواة ،وكان من القضاة
الذين نشطوا يف هذا امليدان محيدو بن ابديس ،وحممد بن رحال.2
 2اإلمامة:

ويف خط مواز للسيطرة على اخلطاب الديين وتدمري اهلوية اإلسالمية أوجدت السلطات
اإلستعمارية طبقة من رجال الدين الرمسيني املوظفني تدفع هلم مرتباهتم بعد أن كانوا

يتقاضوهنا من األوقاف اليت صادرت أمالكها السلطات ،وقد خضع هؤالء خضوعاً
مطلقاً لإلدارة ففرضت عليهم منذ بداية االحتالل أن يدعوا على منابر املساجد دعوات
عامة مع التوقف عن الدعاء خلليفة املسلمني ،بل فرضت عليهم بعد االنتهاء من الصالة
وقراءة الفاحتة ،أن يشمل دعاء اإلمام يف األعياد ما يلي:
ابلتأييد والتمكني حلكومة فرنسا ،ومن مل يفعل يعترب معاديً لفرنسا .يقول محدان خوجة
يف كتابه املرآة :واختفت منذ 1833م جرأة العلماء ،ألهنم إن قالوا أو سكتوا عن خوف
حكم عليهم ابلنفي أو احلبس .واختفت من املساجد الرمسية حلقات الدروس لتكوين
العلماء ،بل اختفت دروس الوعظ الفاعلة اليت تردد آيت وأحاديث فيها اجلهاد وحماربة
الكفر ،واستبدلت بدروس استبعد منها ما يفسر على أنه تعريض ابالستعمار ،بل حىت
هذه الدروس املراقبة كانت حتتاج إىل رخصة ،يعني أئمة املساجد ابملدن مدير الشؤون
األهلية ابإلدارة االستعمارية ،وابلريف تعينهم املكاتب العربية ابجليش ،كان عدد املساجد
 1التاريخ السياسي للجزائر ص .175
 2اجلزائر يف التاريخ ص .631
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سنة 1830م ( )1494مسجداً ،ويبدو اإلجحاف واضحاً ضد املسلمني يف توزيع
ميزانية األدين على الديانت الثالث ،كانت املخصصات لسنة 1887م كما يلي:
اإلسالم  216340 :فرنك.
املسيحية  986400 :فرنك.
اليهودية  26600 :فرنك.
علماً أبن عدد املسلمني ثالثة ماليني نسمة ،وعدد املسيحيني  350000نسمة ،وعدد
اليهود  36000نسمة ،كانت مداخيل أمالك األوقاف تغطي نفقات املساجد واملدارس
والتعليم بصورة عامة ،صادرها املستعمر وصار ينفق من هذه املداخيل على األدين
الثالثة ،ووفق ما أورده ديبوت سنة 1897م فقد قدر املدخول السنوي ألوقاف إقليم

مدينة اجلزائر وحده ما يقارب مخسة ماليني فرنك ،ألغى الفرنسيون منصب شيخ
اإلسالم ،وأبقوا على مناصب املفتون ،بل ذهبوا بعيداً فحولوا الكثري من األئمة واملفتون
ُ
ُ
إىل خمربين يف أجهزة املخابرات ،فأوغستني بريك يقول :حتول بعض املفتني إىل جواسيس
ُ
لإلدارة الفرنسية .ويقول لوي ماسينيون :لقد استعمرت احلكومة الفرنسية العقيدة
اإلسالمية ابجلزائر منذ 1830م .كانوا خيتارون املفتني واألئمة يف معظم احلاالت من
ُ
أشباه األميني.
وهذا الوضع للمساجد جعل الناس ينفرون من أئمتها املوظفني ويلجأون إىل املرابطني
ومقاديهم ،ومل يعدم بعض األئمة النزهاء الشجعان ،فاملفيت مصطفى الكبابطي وقف سنة
ُ
1843م يف وجه اجلنرال بوجو ،ووقف القاضي عبد العزيز سنة 1834م يف وجه
فوارول .لكن كانوا أقلية.1
 3حماربة التعليم اإلسامي:
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ومن العناصر اليت حارهبا الفرنسيون التعليم العريب ،فقد وجدوا تعليماً منتشراً عرب مدارس
يف املدن واألريف ،حبيث كانت نسبة األمية متدنية جداً ،وكان هذا التعليم ميول من

األوقاف ،ويشهد الفرنسيون أبنه كان ميلك ميزانية وافرة ومدارس كثرية ،ومعلمني
أصحاب قدرة متميزة ،وبرامج تعليمية ،ونظاماً للشهادات .وابلرغم أنه مل يكن متقدماً،
لكن اجلزائريني يرون أنه يغطي حاجة جمتمعهم مع استعدادهم لتطويره .وكان بعض
املفكرين الفرنسيني يؤيدون ذلك ،فالبارون بيشون يرى :أن أجنع الوسائل هي إدماج
اجلزائريني يف مصاحلهم اخلاصة ،وتطوير التعليم عندهم ابللغة العربية ،وطالبت عدة تقارير
فرنسية كتقرير بيدو سنة  1847وتقرير ابرو سنة 1849م وتقرير سنة 1851م الذي
طالب :بضرورة الشروع يف تكوين جيل جديد من اجلزائريني يف مدارس فرنسية مل حيضروا
الغزو واملقاومة وإمنا نشأ يف عهد االحتالل وفتح عينيه على اجلزائر الفرنسية.
وبدأوا يف فتح مدارس ابتدائية ومتوسطة تستوعب أبناء اجلزائريني املوظفني واملستخدمني
يف اإلدارة الفرنسية ومسوها ابملدارس األهلية.
وأما األطفال الفرنسيون فلهم مدارسهم اخلاصة املنتظمة اليت فتحت منذ السنة الثالثة
لالحتالل ،وأتسست أول اثنوية وهي ليسيه بوجو سنة 1862م الذي صار حيمل اسم
اثنوية األمري عبد القادر ابلعاصمة بعد االستقالل ،مث تتابع فتح اثنويت أخرى ،ويف
سنة 1879م أتسست أربع مدارس عليا هي :اآلداب ،واحلقوق ،والعلوم والطب.
هذه األخرية سبق وأن نشأت متعثرة يف ثكنة سنة 1857م ،وكانت هذه املدارس نواة
للجامعة اجلزائرية اليت أسست يف خدمة االستعمار سنة 1909م ،فاآلداب حتولت إىل
وكر لالستشراق ،واحلقوق بؤرة لسيطرة القانون الفرنسي على الشريعة اإلسالمية.
وكان التلميذ الفرنسي هبذه املدارس جيري امتحاانته النهائية يف فرنسا.
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كانت مدرسة اآلداب تدرس الفصحى والدارجة ،ويتوىل التدريس هبا املستشرقون الذين
تولوا إدارة املدارس الثالثة العربية الفرنسية ،كانت تركز على الدارجة حىت تعلم لإلداريني
الفرنسيني العاملني ابجلزائر.
أما التعليم االبتدائي املخصص للجزائريني فقد بدأ بنوعني :عريب وفرنسي ،العريب كان
عبارة عن كتاتيب لتحفيظ القرآن الكرمي ،وكان الفرنسيون مينعون تعليم أية مادة أخرى
غري حفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب ،ويف سن الثالث عشر يغادر الكتاب دون مهنة
أو مؤهل ،ويف بداية العقد الثامن من القرن التاسع عشر قررت إجبارية التعليم بفرنسا ،ومل
تشمل هذه اإلجبارية إال منطقة زواوة حتت إشراف اآلابء البيض ولواء عملية التنصري،
ويف العقد التاسع قرر الفرنسيون إنشاء بعض املدارس األهلية اليت ختتلف عن املدارس
املخصصة للفرنسيني ،ويعلم اجلزائريون فيها ليعملوا يف مزارع وورشات الكولون ،ومل حيظ
اجلزائريون بتعليم معقول مع الفرنسيني إال يف القرن العشرين بني احلربني العامليتني.
وأما التعليم املتوسط فقد خصصت له ثالث مدارس ابلعاصمة وقسنطينة وتلمسان
مهمتهما إعداد موظفني يف القضاء اإلسالمي ،وكان يديرها جزائريون متمكنون من
العربية ،وقد تدعمت يف عهد انبليون الثالث الذي نشط القضاء اإلسالمي ولكنها
انكمشت بعد 1871م عندما أعلن الكولون احلرب على كل ما هو عريب إسالمي،
وسيطر عليها املستشرقون ،ومنذ 1877م خرجت من إطارها كمدارس عربية أهلية
وأدجمت يف التعليم الفرنسي حتت اسم "املدارس الفرنكو اإلسالمية".
ويف سنة 1892م زادوا من فرنستها ،وشدد املستشرقون سيطرهتم على إدارهتا.1
وابإلضافة إىل هذين النوعني من التعليم وجد نوع اثلث وهو التعليم املزدوج فأنشيء
املعهد الكوليج العريب الفرنسي سنة 1857م ابلعاصمة إبدارة نيقوال بريون وهو مستشرق
سان سيمون ،عمل يف مصر يف تدريس الطب ،وكتب يف اتريخ العرب واإلسالم وأتقن
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العربية ،كانت مهمة املعهد تكوين خنبة جزائرية مثقفة ابللغتني العربية والفرنسية يف إطار
االندماج الثقايف وتالميذ املعهد من العائالت املتعاونة مع الفرنسيني.
ويف عام  1867م فتح معهد على غراره بقسنطينة ،وبعد ذهاب انبليون الثالث ويف عام
1871م ألغى املعهدان وتقلص حىت عدد املدارس االبتدائية املخصصة لألهايل ،واستمر
وضع التجهيل لألهايل حىت سنة 1892م حيث أعدت جلنة جول فريي الربملانية تقريرها
املشهور ،ف أعيدت احلياة للتعليم االبتدائي األهلي الذي انطلق مع مطلع القرن العشرين
انطالقة متواضعة يف حدود ضيقة جغرافياً وبشريً طبعاً.1
كان املستوطنون الفرنسيون يريدون أن ال يتعلم الشباب اجلزائري خوفاً من أن يطالب
حبقوقه السياسية واملساواة مع الفرنسيني ،وهلذا جنح املستوطنون يف إقامة مدارس ألبنائهم
وأكادمييات ملواصلة التعليم العايل لكنهم أغلقوا الباب يف وجوه أبناء اجلزائر.
ومع َتكن املستوطنني من اجلزائر بدأ عدد التالميذ اجلزائريني يف اإلخنفاض منذ عام
1872م ،حيث صار العدد  85تلميذاً فقط يف مدرسة اجلزائر ابلعاصمة ،وذلك بسبب
حماربة املستوطنني هلذه املدارس العربية الفرنسية ،ويف عام 1882م مل يكن عدد التالميذ
اجلزائريني يف مجيع مراحل التعليم أكثر من  3172تلميذ مسلم ،ويف عام 1902م كانت
النسبة ال تتجاوز  %4,26من أبناء اجلزائريني املسلمني الذين أتيحت هلم فرص التعليم،
ويالحظ هنا منذ أن استوىل املستوطنون على السلطة يف هناية 1870م تراجع عدد
األساتذة الذين مت توظيفهم لتعليم أبناء اجلزائريني ،فقد اخنفض العدد من  216معلم يف
سنة1877م إىل  198سنة 1882م.
ويف عام 1886م إخنفض عدد املدرسني إىل  115مث تقلص إىل  81معلماً يف سنة
1889م ووصل إىل  69معلماً فقط سنة 1893م.

 4التعليم اِلافظ للشخصية الوطنية:
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فقد بقي حمصوراً يف الزواي الصوفية اليت خترج منها العديد من قادة الثورات ،وكان يقوم
على تعليم العلوم الدينية واللغة العربية والتاريخ اإلسالمي والتوحيد واملنطق والتصوف،
وتسببت الثورات يف هدم الفرنسيني للعديد من الزواي وهتجري معلميها وطالهبا ،ومع
توقف الثورات عادت احلياة للزواي وخباصة بعد عملية التدجني الفرنسية ،واستأنفت
رسالتها التعليمية ،وكان خرجيو الزواي هم الذين يتولون القضاء حىت سنة 1880م ،وبعد
هذا التاريخ صار مقتصراً على خرجيي املدارس الثالث اليت أنشأها الفرنسيون .وصدر
قرار بعدم قيام الزواي ابلتدريس إال برخصة ال تعطى هلا إال بصعوبة وشروط ،ومع كل
هذه الصعوابت استمرت الزواي تؤدي رسالتها التعليمية معتمدة على أوقافها اخلاصة أو
مواردها من زيرات األخوان واألنصار والزكاة ،وكانت زواي الريف تعمل مثل زواي:

طولقة واهلامل ،وقصر البخاري ،وأوالد األكراد.
يف آخر القرن التاسع عشر رخصت اإلدارة لبعض املدرسني إبعطاء الدروس يف الفقه،
والتوحيد والنحو مبساجد معينة ،مع منع املدارس من االستشهاد ابآليت واألحاديث
اليت تشري للجهاد وملقاتلة الكفار ،وحتول الكثري من املساجد إىل مدارس ابتدائية تعد
التالميذ للدخول للمدارس الثالث اليت ال َتلك مدارس ابتدائية تزودها ابلتالميذ
واستطاع بعض املعلمني بطرق إحيائية بث أفكار وطنية بعيد عن أعني وآذان السلطات
وكان من بني هؤالء الشيخ محدان الونيسي قبل هجرته إىل املشرق.1
5ـ محاربة فرنسا للسنوسية:
بقيت احلركة السنوسية إىل حد ما متماسكة يف اجلزائر بسبب وجود قياداهتا الفاعلة
خارج اجلزائر ،كانت هلا عالقة بثورات مثل ثورة شريف ورقلة وثورة بوعمامة وعمل
الشيخ السنوسي على إجياد فروع للطريقة يف بسكرة وبوسعادة واألغواط ،واضطهد
الفرنسيون اتباعها مثل حممد شبرية فنفوه من بوسعادة إىل تونس وصادروا أمالكه .كما
أسست الطريقة فرعاً هلا مبستغامن اليت ولد هبا الشيخ السنوسي وأمام متابعة الفرنسيني
 1املصدر نفسه ،ص.626 :

715

هاجر الشيخ السنوسي إىل ليبيا فاستقر هبا سنة 1843م فلحق به العديد من اجلزائريني
وكونوا هلم مركزاً قويً يف اجلنوب بليبيا وَتكنت أسرة تكوك من احلفاظ على السنوسية

ابجلزائر منذ 1859م وشاركت يف عدة ثورات كثورة فليتة وثورة أوالد سيدي الشيخ
ومؤسس زاوية طكوك هو الشارف ولد اجليالين عبد هللا بن طكوك املعاصر للشيخ
السنوسي ،سجنه الفرنسيون عدة سنوات مث أطلقوا سراحه ،ويف أثناء ثورة أوالد سيدي
الشيخ اعتقل مبستغامن مرة أخرى سنة 1876م ،وتويف الشيخ الشارف سنة 1890م

واستمر الفرنسيون يالحقون سنوسية تكوك ويضطهدون مقدميها بسبب توجيهها من
الزاوية األم جبغبوب اليت سامهت يف أتسيس اجلامعة اإلسالمية ،ووجهت زاويتها ابجلزائر
على مناهضة االستعمار ،وسامهت يف إمناء وعي وطين بني اجلزائريني يف العقدين
األخريين للقرن التاسع عشر.1
إن اإلمام حممد بن علي السنوسي مل ينس القضية اجلزائرية وإذكاء جذوة اجلهاد يف نفوس
أبناء اجلزائر ضد فرنسا ،وعندما قدم حميي الدين اجلزائري برفقة ولده واشراف قومه إىل
مكة التقى هبم ابن السنوسي وأكرمهم غاية اإلكرام مبكة وبعد أن أرادوا السفر ودعهم
وقال هلم :إن الدين اإلسالمي حيتم على كل مسلم أن يدافع عنه بقدر استطاعته وحيرم
على املسلمني االستسالم للعدو الغاصب املعتدي واملنتهك حلرمات الدين واإلسالم
واملعطل ألحكام هللا وإين أستوصيك بولدان عبد القادر هذا خرياً فإنه ممن سيذود عن

حرمات اإلسالم ويرفع رايت اجلهاد .فكان هذا سبباً من األسباب يف إجياد روح اجلهاد
واملقاومة فيهما وتفكريمها فيه ،2وقد بينا جهاد األمري عبد القادر يف الصفحات السابقة.
لقد اعترب الفرنسيون احلركة السنوسية عقبة كأداء يف طريق حتقيق أهدافهم االستعمارية
وهلذا جند الكاتب الفرنسي دو فريه يف غري اعتدال يصاب حبمى اهلذين فيقول :إن
 1اجلزائر يف التاريخ ،ص.826 :
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السنوسية خطر عام على أورواب ،وخطر على الدولة العثمانية وخطر على مشال أفريقيا
وخطر على مصر.1
وأما السياسي الفرنسي املعروف هانوتو فيقول :لقد أسس الشيخ السنوسي يف جبهة
ليست ببعيدة عن األصقاع اليت تلي أمالكنا يف اجلزائر وطرابلس وبنغازي مذهباً خطرياً له
اتباع وأنصار معدودون ومقر هذا الشيخ بلدة جغبوب الواقعة على مسرية يومني من
الواحة اليت كان قائماً هبا هيكل الربجيس آمون إىل أن قال :ومن مذهب الشيخ
السنوسي وأتباعه التشديد يف القواعد الدينية ،ولقد لبثوا زمناً طويالً ال يرتبطون بعالقة
مع الدولة العثمانية غري أن هذا مل مينع السنوسيني من مد حبل الدسائس اليت أوقفت
بعثاتنا عن كل عمل مفيد لفرنسا يف أفريقيا اجلنوبية ومل يكن األمر قاصراً على وسط

القارة األفريقية فإنه يوجد ابألستانة نفسها والشام وبالد اليمن وكذلك مراكش عصاابت
خفية ومؤامرات سرية حتيط بنا أطرافها وتضغط علينا من قرب وخيشى أن تعرقلنا إذا ما
أغمضنا الطرف عنها.2
وقد وصف الفرنسيون أتباع احلركة السنوسية أبهنم أشد صالبة من احلجر الصلد.3
واستدل العالمة حممد رشيد رضا على صدق احلركة السنوسية مبا كانت تقوم به فرنسا
من عداوة وحماربة هلذه احلركة اليت أقضت مضاجعها ومل تكتم فرنسا رغبتها يف القضاء
على شيخ السنوسية واستئصال قوته.4
وقد امتدح حممد رشيد هذه احلركة بقوله :استطاعت دولة فرنسا إفساد أبس مجيع
الطرائق املتصوفة يف أفريقيا وإستمالة شيوخها ابلرشوة إال الطريقة السنوسية.5

 1املصدر نفسه ،ص.118 :
 2احلركة السنوسية للصاليب ،ص.118 :
 3املصدر نفسه ،ص.118 :
 4املصدر نفسه ،ص.118 :
 5املصدر نفسه ،ص.118 :

717

لقد شعرت املخابرات الفرنسية خبطورة ابن السنوسي منذ فرتة طويلة وحاولت أن ترصد
حتركاته مع احلجيج اجلزائريني واملغاربة عموماً ،فبثت املخابرات الفرنسية عيوهنا وآذاهنا
على طول احلدود مع تونس خوفاً من دخول ابن السنوسي إليها من ليبيا ،وندب ابن
السنوسي حممد بن صادق ومحّله بعض األموال واألسلحة لتوصيلها إىل األمري عبد القادر
اجلزائري وعاد إىل طرابلس وتبىن ابن السنوسي دعم حركة اجلهاد يف اجلزائر ابألموال
واألسلحة والرجال ما استطاع إىل ذلك سبيال وقد أوفد يف فرتات متفاوتة عدداً من
تالميذه النجباء من أمثال حممد بن الشفيع وعمر الفضيل املعروف أبيب حواء والشيخ أبو
خريص الكزة.
وقد نقل حممد الطيب األشهب عن دو فربيه الفرنسي ما يشري إىل اعتقاد الفرنسيني
بتدخل ابن السنوسي يف أعمال املقاومة اليت قامت ضد فرنسا يف اجلزائر وأهنا السبب يف
الثورات املختلفة اليت قامت ضد فرنسا كثورة حممد بن عبد هللا يف تلمسان وصحراء
اجلزائر سنة 1848م 1861م ،وعصيان حممد بن تكوك يف الظهرا عام 1881م.
وقد ّبني املؤرخ اللييب عبد القادر بن علي الذي رافق أمحد الشريف السنوسي عقوداً من
الزمن أن بعض اإلخوان من السنوسية شاركوا يف اجلهاد اجلزائري حىت أن بعضهم أكل
مثرات غرس نواها وطلع وكرب وأمثر وأكل من مثارها وهو يف ميدان اجلهاد.1
وقد ذكر املؤرخ أمحد الدجاين خطاابً أرسله أحد تالميذ ابن السنوسي من اجلزائر إىل
مدير غدامس الرتكي "غدامس يف ليبيا" وأرشدان اخلطاب إىل أن دعوة ابن السنوسي
بلغت اجلزائر وأن عدداً من اتباعه كانوا يقاتلون الفرنسيني فيها ومنهم مرسل اخلطاب
واتريخ اخلطاب سنة 1268ه وقد كان ابن السنوسي يف احلجاز يف ذلك التاريخ ومن
بني ما جاء فيه  .. ":وأما أان عبد هللا حيث قدمت بالد وارقلة ففتح هللا علينا هبا
وصارت حممدية بعدما كانت يف يد الرومي دمره هللا وخليفة الرومي فيها ،سبحان من
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حكم الضعيف يف القوي وصار القوي من عبده خمذوالً مذموماً ،ولكن من بركة الشريف
شيخنا سيدي حممد بن علي السنوسي رمحه هللا ونفعنا وإيكم به آمني.
وصار عرابن وارقلة وقصورها وقبائل الثعامبة وقصور تغورن وعرابهنا واألرابع واخلرزلية
واحلجاج وكثري من عرابن الظهرية وقصور بين مصاب كلهم حتت طاعة هللا ورسوله
وطاعتنا ،واجملاهدون كل يوم يف الزيدة ..وبعث لنا الرومي دمره هللا هذه الساعة ثالثة
أحمل ..تالفينا معهم وصران مثل الشامة البيضاء يف ثور أسود فنصران هللا نصراً عزيزاً

وأعلننا على أعدائه ،ووقع القتال بيننا ابلبارود والسيوف حىت كسرانهم كسرة عظيمة
وقتلنا منهم حنو ثالمثائة وستة ومثانون رجالً وقلعنا من اخليل كثري والبنادق بال عدد
واخلزنة واإلبل واألحبية واحلمد هلل على ذلك.
إن احلقائق التارخيية تثبت للباحث اهتمام ابن السنوسي ابجلهاد يف اجلزائر ضد فرنسا
وحاول أن يشارك بنفسه إال أن الظروف منعته من ذلك ،وعمل على إرسال تالميذه
ابألسلحة واملال وحتريض اتباعه يف اجلزائر على القتال وقد استمر اتباع السنوسية
والشعب اللييب يف دعم حركة اجلهاد حىت مت دحر االحتالل الفرنسي من اجلزائر وحتصلت
اجلزائر على استقالهلا عام 1962م.1
لقد استمرت قيادة احلركة السنوسية على مر مراحل أجياهلا الثالثة يف دعم الشعب
اجلزائري وواصل امللك ادريس السنوسي جهود آابئه وأجداده يف الدعم املادي واملعنوي
لثورة اجلزائر اليت اندلعت يف 1954 /11 /1م ،وسيأيت احلديث عن ذلك إبذن هللا يف
اجمللد الثاين من موسوعة كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي.
6ـ يقظة أبناء الجزائر:
كان الشعب اجلزائري عصي على مناهج املستعمرين واستخدمت فرنسا كل الوسائل
إلذابة اهلوية اإلسالمية ولكنهم فشلوا فشالً ذريعاً ،لقد كتب أحد املسلمني اجلزائريني
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رسالة إىل احلاكم العام ذات يوم ،وهو يعرب عن الشعور احلقيقي ألغلبية اجلزائريني حيث
قال :إننا نفضل أن حنرق حنن وأطفالنا على أن نصري فرنسيني.
ويف احلقيقة أن اجلنرال شانزي الذي مت تعيينه حاكماً على اجلزائر سنة 1873م قد حذر
السكان األوروبيني من غضب وثورة أبناء البلد األصليني إذ طلب منهم أن ال يتوسعوا يف
احتالل أراضي اجلزائريني وقرر أن يعمل على إحتفاظ كل فرد حبقه يف امللكية حىت ال
يتذمر الناس ويثوروا وخيلقوا الفوضى ،لكن الفرنسيني واألوروبيني املقيمني يف اجلزائر
َتكنوا سنة 1887م من احلصول على قانون يسمح هلم بتقسيم أراضي األعراش وبيعها
هلم بعد لتحقيق جزئي تقوم به السلطات احمللية.
ويف بداية القرن العشرين تغري أسلوب النضال حيث بدأ رجال النخبة يف اجلزائر يتحركون
ويتحالفون ضد إدارة االحتالل ودسائسها يف بلدهم وذلك على املستوى الوطين ويرجع
الفضل يف هذا إىل التنظيم السياسي إىل رجال النخبة الذين تعلموا يف املدارس الفرنسية
وأصبحوا حيسون ويشعرون إبنعدام املساواة بني اجلزائريني واألوروبيني وعدم وجود أي
َتثيل سياسي ألبناء البلد األصليني يف اجملالس احمللية املنتخبة ،وهلذا فإن املناضلني بدأوا
يف مطلع القرن العشرين ينتهجون سياسة جديدة ترتكز ليس على مقاومة الغزاة األجانب
ابلسالح فقط ولكن ترتكز أيضاً على اإلتصال والقيام بضغوطات متوالية على حكومة
ابريس إلنصاف اجلزائريني وَتكينهم من احلصول على مقاعد يف الربملان الفرنسي
والسماح هلم ابملشاركة يف اإلنتخاابت احمللية واإلعرتاف ابلشخصية الوطنية.
ومنذ 1892م بدأت حركة الشباب اجلزائري تقوم ابإلتصاالت مع املسؤولني الفرنسيني
وتنقل إليهم مهوم املواطن اجلزائري وإشغاالته وتقرتح عليهم ما ينبغي عمله النصافه.
ويف واقع األمر كان ميكن أن يقال أبن قادة حركة الشبان اجلزائريني كانوا يقومون بنشاط
هائل يف امليدان الثقايف ويف املدن الكربى ابلذات ألهنم كانوا جييدون اللغة الفرنسية
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وخيتلطون ابملفكرين الفرنسيني ويدافعون عن مبادئ تتمثل يف التقدم والرقي وحصول
اجلزائريني على حقوقهم السياسية واالقتصادية.
ويف عام 1904م انشأوا جريدة املشعل وحاولوا من خالهلا نشر أفكارهم وإظهار التعلق
ابلشخصية اجلزائرية وذلك مثل حرصهم على التمسك ابلقيم اإلسالمية والتقاليد اجلزائرية
ولكن مواقفهم السياسية ومعارضتهم العلنية للسياسة الفرنسية ظهرت بوضوح يف عام
1908م حني صدر مرسوم بتاريخ  17جويلية 1908م ينص على إحصاء الشبان
اجلزائريني الذين بلغوا سن الثامنة عشر وذلك بقصد جتنيدهم يف اجليش الفرنسي وقد أاثر
هذا القرار غيظ وتذمر اجلزائريني املسلمني الذين دأبت السلطات الفرنسية على
إحتقارهم وجتريدهم من حقوقهم السياسية بدعوى أهنم مسلمون وال يتخلون عن دينهم
وثقافتهم وعاداهتم وتقاليدهم مث أتيت نفس السلطات وتفرض عليهم يف نفس الوقت أن
ينخرطوا يف جيش هذه الدولة اليت تضطهدهم يف بلدهم ويدافعوا عن علمها.
ويف شهر أكتوبر من عام 1908م قدمت حركة الشبان اجلزائريني إحتجاجاً على
احلكومة الفرنسية على قرارها املتعلق بتجنيد الشباب اجلزائري ودعت إىل إلغائه وعدم
قبوله إال إذا حصل اجلزائريون على حقوق أساسية تتمثل يف تعديل قانون اإلندجيينا
وإلغاء بعض بنوده وختفيض العقوابت الواردة فيه ورفع نسبة التمثيل يف االنتخاابت احمللية
واملساواة بني املسلمني واألوروبيني.
ورفض الشعب اجلزائري التجنيد اإلجباري وهاجر بعضهم إىل خارج البالد وأفىت العلماء
بعدم جواز الدخول يف جيش احملتل والدفاع عن علمهم ألن ذلك يعين تسخري اإلسالم
خلدمة الدولة املسيحية.
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وبعثت حركة الشبان اجلزائريني بوفد إىل ابريس يوم  18جوان 1912م وذلك ملقابلة
رئيس احلكومة الفرنسية على اختاذ إجراءات سياسية لصاحل السكان املسلمني وطالب
وفد الشبان اجلزائريني مبنح اجلزائريني حقوقاً أساسية مثل:
إلغاء قانون اإلندجيينا.
املساواة يف دفع الضرائب.
املساواة يف التمثيل السياسي ابجملالس احمللية والربملان الفرنسي.
وحاولت حركة الشبان اجلزائريني اإلنفتاح على عامة الشعب وطبقاهتم الفقرية من
الفالحني وغري املتعلمني فحرصت القيادية يف حركة الشبان اجلزائريني على مطالبة فرنسا
بتعليم اللغة العربية يف املدارس ابإلضافة إىل الفرنسية ،وإحرتام األعياد والشعائر
اإلسالمية ،كما أعلنوا عن أتييدهم للعثمانيني "بصفتهم مسلمني" يف حرهبم ضد إيطاليا
اليت احتلت ليبيا وضد األوروبيني الذين آتمروا على تركيا يف البلقان وهزموها وقد نتج عن
أتييدهم لرتكيا اإلسالمية ودفاعهم عن القيم اإلسالمية يف اجلزائر أتييد شعيب هلذا املوقف
سواء يف داخل اجلزائر أو خارجها حيث هب املسلمون يف احناء العامل اإلسالمي للدفاع
عن اإلسالم واملسلمني وطالبوا أبن يتصدى املسلمون للغربيني الذين يتعاونون فيما بينهم
للقضاء على اإلسالم من خالل قضائهم على تركيا.
واستغل أعضاء حركة الشبان اجلزائريني التأييد الشعيب لتدعيم مكانتهم يف داخل اجلزائر
وخارجها ،فقاموا حبملة قوية يف جريدة "احلق" ضد اإلدارة الفرنسية يف اجلزائر وطالبوا يف
مقاالهتم إبنشاء بنك إسالمي وإعطاء قروض للفالحني والتجار ،وإعطاء ضماانت
للفالحني أبن ال يغادروا أراضيهم وإنشاء مراكز لتدريب وتكوين اجلزائريني يف املهن
الصناعية واالهتمام ابلتعليم الذي ينبغي توفريه ألبناء املسلمني.
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ومل يتوقفوا عن املطالبة إبلغاء قانون اإلندجيينا وإعطاء حق التصويت يف اإلنتخاابت
جلميع اجلزائريني ومنح املسلمني مقاعد يف الربملان الفرنسي لتمثيلهم والدفاع عن
مصاحلهم فيه.1
وابلرغم من تعاطف الناس مع حركة الشبان اجلزائريني ،فإهنا مل تعمل على حتريك الشارع
اجلزائري ومل تكن حركة مجاهريية قادرة على حماربة قوات االحتالل وإمنا كانت عبارة عن
حركة تقوم حبملة سياسية تستهدف الضغط على اإلدارة الفرنسية لكي تقبل مببدأ
السماح للجزائريني أن أيخذوا مناصب سياسية عليا ويشاركوا يف تسيري البالد ،كما يبدوا
أن خطتهم كانت ترمي إىل خلق أتييد هلم على مستوى النخبة وكسب إحرتام املثقفني
الفرنسيني.
ويف عام 1913م َتكن قادة حركة الشبان اجلزائريني من التفاهم والتحالف مع شخصية
جزائرية مرموقة على الساحة السياسية الفرنسية واملتمثلة يف شخصية األمري خالد حفيد
األمري عبد القادر الذي كان بذوره يلقي حماضرات يف ابريس ويطالب إبدخال
إصالحات سياسية على نظام احلكم يف اجلزائر.
وسار األمري خالد على نفس املنهج الذي كانت تتبعه حركة الشبان اجلزائريني ،فطالب
ابلتعليم للمسلمني وَتثيلهم يف اجملالس احمللية ويف الربملان الفرنسي وإلغاء القوانني
االستثنائية اليت كانت تطبق على املسلمني فقط ،وطالب كذلك حبماية العمال اجلزائريني
يف فرنسا ،إال أن إنضمام األمري خالد إىل حركة الشبان قد أاثر ضحية كبرية يف أوسط
رجال اإلدارة الفرنسية ابجلزائر حيث كانوا يعتربونه العدو رقم واحد ابلنسبة إليهم ألن
الشعارات السياسية اليت كان يستعملها األمري خالد تعترب ابلنسبة إليهم مبثابة حتريض
للسكان اجلزائريني على الثورة ضد األوروبيني يف اجلزائر ومت حماربة جهود حركة الشبان
اجلزائريني من قبل املستوطنني وقال رئيس بلدية اجلزائر ينبغي منع اجلزائريني من احلصول
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على أي َتثيل سياسي ألن قبوهلم يف أية هيئة إنتخابية يعين خلق وتدعيم حركة وطنية من
الشبان ضد االحتالل الفرنسي.1
7ـ الهجرة إلى الخارج بسبب اإلضطهاد:
ضيق الفرنسيون يف اجلزائر على املواطنني املسلمني اخلناق إىل درجة وجد املسلم نفسه
دائماً مضطراً إىل اإلختيار بني اهلجرة إىل اخلارج والعيش يف املنفى أو يعيش يف زنزانة
مغلقة مادام يطالب حبقوقه وكرامته.
وتوالت على اجلزائريني احملن واملصائب ابجملاعة والضرائب وسلب احلقوق ودوس
املقدسات وواجهوا ضغوطاً جهنمية من طرف احلكام الفرنسيني احملليني ونواهبم الذين
خيضعون لسلطاهنم مباشرة حيث كانوا يتفنون يف تعذيب املسلمني عن طريق قانون
اإلندجنينا أو قانون األهايل ،مثلما يسميه بعض الكتاب على املسلمني وازداد نفوذ
احلكام احملليون بعد سنة 1902م حيث صاروا هم وكالء احملاكم القمعية ،وال حيكم فيهم
نواب الوايل وابلتايل ال يوجد من يراقبهم أو يتحكم فيهم ،فقد كانت عندهم
الصالحيات املطلقة إلذالل اجلزائريني وخاصة بعد أن أصبحوا هم القضاة وضباط
ينفذون القرارات ورجال أمن يفرضون الضرائب ،لقد اضطهدوا السكان املسلمني وطبقوا
اإلجراءات التعسفية على السكان حىت خيضعوا ويرضخوا إلدارة االحتالل وابتز احلكام
احملليون عامة الشعب ومجعوا أمواالً طائلة من الغرامات على اجلزائريني وأصبحوا أثريء
على حساب الضعفاء املقهورين.2
ونتيجة هلذا الظلم وهذه التجاوزات اخلطرية ،أتزم الوضع يف سنة 1912م وخاصة بعد
أن قررت فرنسا يف مرسوم صدر يوم  31جانقي 1912م ويف مرسوم اثين صدر يوم 3
فيفري أن جتند الشبان اجلزائريني الذين ترتاوح أعمارهم بني  20 ،19سنة وذلك للدفاع
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عن فرنسا بدون أن َتنحه م هذه األخرية احلقوق السياسية اليت تصحب عادة أداء
الواجب العسكري فصدرت إحتجاجات من حركة الشبان اجلزائريني الذين اندهشوا من
إقدام فرنسا على فرض اخلدمة العسكرية بدون إعطاء احلقوق السياسية ،كما إجتاحت
اجلزائر كلها موجة من االستياء والغضب إىل درجة أن اآلف الناس بدأوا حياولن اهلروب
إىل خارج اجلزائر ويهاجرون إىل أي بلد إسالمي يوفر هلم احلماية من ظلم الفرنسيني
املتسلطني عليهم وحسب بعض املؤرخني الفرنسيني فإن أسباب اهلجرة إىل اخلارج
واهلروب من جحيم اإلستعمار يف اجلزائر ترجع إىل ما يلي:
فرض اخلدمة العسكرية على الشبان اجلزائريني بدون احلصول على حقوق سياسية.
إستيالء فرنسا بصفة هنائية على األموال واألراضي التابعة للحبس.
خلق عقبات يف وجه اجلمعيات الثقافية اليت أنشئت للمحافظة على الثقافة اإلسالمية
العربية ابجلزائر خاصة وأنه مل يعد للمدارس احلرة مصدر مايل لتسيريها.
احالل قضاة السالم الفرنسيني حمل القضاة املسلمني الذين يتبعون الشريعة اإلسالمية.
إحياء أبناء البلد األصليني على تسجيل أ راضيهم وإلقاء القبض على األفراد الذين
أحتجوا على هذا اإلجراء.
مضايقة األشخاص الذين يطلبون التصريح هلم من طرف املسؤولني الفرنسيني ابلتنقل
من مكان إىل آخر.
إقامة حماكم استثنائية لفرض عقوابت صارمة.
تصاعد نسبة الضرائب.
بروز أزمات اقتصادية وتدهور حالة األسواق.
إخنفاض مستوى الصناعات اليدوية بسبب مزامحة األوروبيني.
تعيني اليهود يف أماكن حساسة ليقوموا بدور الشرطي السري.
القضاء على نشاط املنظمات الثقافية اليت كانت سائدة يف اجملتمع اجلزائري.
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وعند استفساره من طرف النواب الفرنسيني يف اجلمعية الوطنية الفرنسية عن أسباب
هجرة أبناء البلد األصليني إىل اخلارج أجاب احلاكم العام للجزائر ليتو ،أن هذه اهلجرة
اجلماعية جاءت نتيجة لتحريضات من اخلارج والتعصب اإلسالمي واألزمة االقتصادية
اليت تواجهها اجلزائر.
وجاءت شهادة احلاكم العام مبثابة أدلة قاطعة على حتيزه إىل جانب اجلالية األوروبية
ابجلزائر وعدم استعداده لكي يقوم بدور الوسيط بني السكان املسلمني والسكان
الفرنسيني مثلما كان ينادي ويصرح وزير املستعمرات الفرنسية آنذاك السيد أدولف
ميسيمي وخاصة يف سنة 1915م ومن هنا بدأ رواد احلركة الوطنية اجلزائرية يبحثون عن
خمرج آخر لألزمة اجلزائرية وتنظيم أنفسهم إلبالغ مطالبهم إىل املسؤولني يف ابريس ألن
مطاردة املستوطنني الفرنسيني للجزائريني يف بالدهم وغلق الباب يف وجوههم لتوضيح
قضيتهم إىل قادة الشعب الفرنسي سيقود يف النهاية إىل فرض األمر الواقع وتقوية النفوذ
االستعماري يف البالد ،وابلفعل فقد أخذ قادة حركة الشبان اجلزائريني زمام املبادرة يوم
 20جوال 1912م وتقابلوا مع رئيس احلكومة الفرنسية حيث عرضوا عليه مشروعاً
يقضي بقب وهلم مبدأ اخلدمة العسكرية ويف مقابل ذلك تعرتف فرنسا حبقوق اجلزائريني
وَتثيلهم يف الربملان الفرنسي وكان هذا االتصال املباشر بني الشبان اجلزائريني ورئيس وزراء
فرنسا مبثابة حتدي للجالية األوروبية اليت جندت مجيع النواب مجيع النواب الفرنسيني

املناصرين هلا إلحباط هذه املساعي اجلزائرية ويف اللحظات احلرجة ملناقشة اإلصالحات
السياسية ابجلزائر عام 1914م أثبت األوروبيني سيطرهتم التامة على أعضاء الربملان
الفرنسي حيث حضر  8نواب فقط وقاطع جلسة مناقشة اإلصالحات يف اجلزائر الباقي
من مجلة  597انئب يف الربملان الفرنسي آنذاك وهبذا االنتصار أثبت قادة اجلالية
الفرنسية يف اجلزائر أهنم يف مأمن من إمكانية حصول أية مساومة بني اجلزائريني وفرنسا
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مادامت أصواهتم يف الربملان الفرنسي ضرورية لكل حكومة وأجهزة أعالمهم نشيطة ويف
مقدورها حجب احلقيقة عن الرأي العام الفرنسي.1
ولقد َتكنت فرنسا من اجتياز حمنة احلرب العاليمة األوىل بعد أن جندت 82,751
جزائري يف إطار اخلدمة العسكرية وإخنراط  87,519جزائري آخر من اجليش بصفة
دائمة ،كما جلبت  78,000عامل جزائري إىل العمل يف املصانع الفرنسية وذلك
لتعويض العمال الفرنسيني الذين إلتحقوا ابجليش وحسب اإلحصائيات الرمسية الفرنسية
فقد خسرت اجلزائر يف هذه احلرب ما ال يقل عن  25,711قتيل "من املسلمني" و
 72,035جريح أي  %14,5من القوات اجلزائرية اليت جندت للدفاع عن فرنسا وهذه
النسبة قريبة جداً من نسبة الفرنسيني الذين ماتوا يف احلرب العاملية واليت هي .2%16,5
ومع بداية احلرب العاملية األوىل دخلت اجلزائر يف مرحلة جديدة من اترخيها احلديث
وبدأت احلركات السياسية واملنظمات الشبابية واألحزاب املتنوعة واحلراك الشعيب
اإلصالحي بقيادة العلماء وعلى رأسهم الزعيم الوطين الشيخ عبد احلميد بن ابديس تشق
طريقها يف وسط الظالم الدامس والظلم املخيم على الشعب اجلزائري لتمهيد الطريق
لوعي شعيب ،ونضال مرير وكفاح شاق وجهاد اسطوري وتضحيات ابألرواح واألنفس
واألموال توجت بثورة عارمة اندرة يف اتريخ البشرية قضت على الوجود العسكري
والسياسي ابجلزائر بقيادة جبهة التحرير الوطين اجلزائري وهذا ما سنعرف تفاصيله إبذن
هللا تعاىل يف اجلزء الثاين من كتايب:
كفاح الشعب الجزائري ضد االتحلال الفرنسي
وسيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس
 1املصدر نفسه ،ص.212 :
 2املصدر نفسه ،ص.215 :
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وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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http://albordj.blogspot.com

اخلاصة
 1بعد سقوط دولة املوحدين يف عام 668ه 1269/م مرت بالد األندلس مبرحلة
طويلة امتدت قرنني مث بعد ذلك سقط آخر معاقلها يف يد النصارى اإلسبان يف عام
896ه ويظهر جهاد بين األمحر وزعامتهم القوية لغرانطة بعد سقوط املوحدين.
 2وهذه املرحلة من اتريخ األندلس اإلسالمي غنية ابلعرب والعظات ملن كان له قلب أو
ألقى السمع وهو شهيد ،وتظهر سنن هللا يف سقوط الدول واضحة املعامل وكذلك اآلاثر
املرتتبة عن االبتعاد عن منهج هللا.
 3تعددت أسباب سقوط املوحدين منها ثورة بين غانية وهم من بقاي املرابطني وثورات
األعراب املتتالية من قبائل بين سليم وبين هالل واندالع ثورات األندلس ،والنزاع
واخلالف بني املوحدين ،واإلهنيار العسك ري الذي حدث بعد معركة العقاب اليت اهنزم
فيها املوحدون ،والرتف االنغماس يف الشهوات وضعف السلطة املركزية اليت بسببها
تقلصت أراضي الدولة يف أفريقيا واملغرب واألندلس وفتور مبادئ ابن تومرت يف نفوس
املوحدين.
 4هدفت حماكم التفتيش إىل تنصري املسلمني إبشراف السلطات الكنسية وأبشد وسائل
العنف ومل تكن العهود اليت قطعت للمسلمني حتول دون النزعة اليت أسبغت على
السياسة اإلسبانية الغادرة ثوب الدين والورع.
 5هاجرت مجوع املسلمني إىل املغرب انجية بدينها ومن بقي من املسلمني أخفى
إسالمه وأظهر تنصره ،فبدأت حماكم التفتيش نشاطها الوحشي املروع يف تعذيب
املسلمني.
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 6كان أعضاء حماكم التفتيش يتمتعون حبصانة خارقة وسلطان مطلق تنحين أمامه آية
سلطة وحتمي أشخاصهم وتنفض أوامرهم بكل وسيلة وكان من جراء هذه السلطة
املطلقة أن ذاع يف هذه احملاكم العسف وسوء استعمال السلطة والقبض على األبريء.
 7من أهم أسباب سقوط غرانطة ،تفتيت كيان الشمال األفريقي ،سعي ممالك إسبانيا
حنو االحتاد ،اإلنغماس يف الشهوات االختالف والتفرق بني املسلمني ،مواالة النصارى
والثقة هبم ،التخاذل عن نصرة من حيتاج النصرة ،غذر النصارى ونقضهم للعهود ،إلغاء
اخلالفة األموية ابألندلس وبداية عهد الطوائف عدم مساع ملوك الطوائف لنصح العلماء،
سوء سياسة الوالة وإرهاق الناس ابجلبايت ،الثورات الداخلية يف األندلس.
 8حكم بنو مرين املغرب األقصى بعد املوحدين مث حكم الوطاسيون مث جاء من بعدهم
السعديون ،وأما اجلزائر فقد حكم بنو عبد الواد مث العثمانيون مث االحتالل الفرنسي ،أما
تونس وليبيا فقد استوىل عليها احلفصيون مث العثمانيون.
 9احتلت إسبانيا أماكن متعددة من سواحل الشمال األفريقي مثل املرسا الكبري ووهران
وجباية ومستغامن.
 10هناك عدة أسباب أدت إىل شن تلك احلمالت العنيفة والبغيضة الحتالل سواحل
اجلزائر منها الدينية واألمنية واالقتصادية والسياسية وترتب على هذا االحتالل نتائج
اقتصادية وسياسية وأمنية.
 11كان من آاثر التهجري اجلماعي للمسلمني من األندلس نزوح أعداد كبرية منهم إىل
الشمال األفريقي حدوث العديد من املشكالت االجتماعية واالقتصادية يف واليت
الشمال األفريقي وكان من بني النازحني أعداد وفرية من البحارة واستطاعوا تشكيل قوة
حملاربة اإلسبان والربتغال يف البحر املتوسط.
 12ظلت حركات اجلهاد اإلسالمي ضد اإلسبان والربتغاليني غري منظمة حىت ظهور
األخوان خري الدين وعروج بربروسة واستطاعا جتميع القوات اإلسالمية يف اجلزائر

730

وتوجيهها حنو اهلدف املشرتك لصد األعداء عن التوسع يف موانئ ومدن الشمال
األفريقي.
 13اعتمدت هذه القوى اإلسالمية اجلديدة يف جهادها أسلوب الكر والفر يف البحر
بسبب عدم قدرهتا على الدخول يف حرب نظامية ضد القوى املسيحية من اإلسبان
والربتغاليني وفرسان القديس يوحنا وقد حقق اجملاهدون جناحاً أاثر قلق القوى املعادية مث
رأوا بنظرهم الثاقب أن يدخلوا حتت سيادة الدولة العثمانية لتوحيد جهود املسلمني فسد
الربتغال واألسبان وحلفاؤهم.
 14وقد حاول املؤرخون األوروبيون التشكيك يف طبيعة احلركة اجلهادية يف البحر
املتوسط ووصفوا دورها ابلقرصنة وكذلك شككوا يف أصل قادهتا ومها خري الدين وأخوه
عروج وكانت محلة إعالمية ضدمها معتمدة على الكذب والبهتان.
 15يرجع أصل األخوين اجملاهدين إىل األتراك املسلمني وكان والدمها يعقوب بن يوسف
من املسلمني األتراك الذين استقروا يف جزر األرخبيل وأمهم سيدة مسلمة أندلسية كان
هلا األثر على أوالدها من حتويل نشاطهم شطر بالد األندلس اليت كانت تئن يف ذلك
الوقت من بطش اإلسبان والربتغاليني.
 16دخل خري الدين بربروسة بعد حتصني مدينة اجلزائر حتت والء الدولة العثمانية
وطالب أعياهنا وشيوخها مساعدته على ذلك ،ألن السلطان العثماين هو الوحيد القادر
على مساعدهتم ابملال والرجال ومجيع ما حيتاجونه من عتاد ،وال يكون ذلك إال ابلدعاء
له يف اخلطبة وضرب السكة إبمسه وأشار عليهم أن يكتبوا للسلطان بذلك ،فاستحسن
أعيان اجلزائر ذلك وكتبوا رسالة إبمسهم إىل السلطان وقبل ذلك.
 17بدأت الدولة العثمانية يف دعم والية اجلزائر ابلسالح والعتاد والرجال ومت تعيني خري
الدين من قبل السلطان برتبة بيلرابي على اجلزائر.
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 18يف احلقيقة كان إعالن خري الدين ومعه أهايل اجلزائر تبعيتهم الطوعية للدولة
العثمانية مبعث سرور كبري للسلطان سليم الذي كان يطمح أن ميد نفوذ الدولة العثمانية
إىل احمليط األطلسي.
 19دخلت اجلزائر رمسياً حتت الدولة العثمانية اعتباراً من عام 1519م ودعى للسلطان
سليم على املنابر يف املساجد وضربت العملة إبمسه وأصبح أقليم اجلزائر أول األقاليم من
الشمال األفريقي يدخل حتت حكم اخلالفة العثمانية.
 20توالت انتصارات الدولة العثمانية يف مشال أفريقيا بعد 1541م فقد مت القضاء على
دولة بين زين سنة 1555م وضمت تلمسان إىل الدولة العثمانية بشكل هنائي وأجرب
اإلسبان على اإلنسحاب من طرابلس الغرب سنة 1552م وميناء تونس سنة 1553م
وأخرجوا من تونس هنائياً سنة 1569م فزادت هيبة العثمانيني يف نفوس األوروبيني وابتوا
يعتقدون أن اجلزائر مدينة ال تقهر.
 21وبقيت اجلزائر كالعروس ختتال يف حليها وحللها من رخاء األسعار وأمن األقطار ومل
يبق هلم عدو خيافون منه ،وشاعت هذه القضية يف مشارق األرض ومغارهبا وبقي رعب
املسلمني يف أعداء الدين مدة من الزمن.
َ 22تيزت الفرتة اليت حكم فيها خري الدين اجلزائر بتحرير كافة املناطق اليت كانت
خاضعة لالحتالل اإلسباين فلم تبق يف أيديهم سوى جباية ووهران ،حيث مت يف عهد
خري الدين حترير تنس وشرشال وجيجيل واجلزائر ودلس ومستغامن وهنني وقلعة سيدي
راشد ..وغريها ،كما تصدى للحمالت اإلسبانية الرامية إىل إعادة احتالل مدينة اجلزائر
وشرشال ،وغريها من املدن اليت طردوا منها حىت يئسوا من العودة إىل اجلزائر.
 23بروز الدور الفعال لألسطول العثماين الذي توىل خري الدين قيادته ،حيث َتكن من
نقل املعركة مع أورواب من الرب إىل البحر ،ونشر الرعب يف سائر الدول املطلة على ساحل
البحر املتوسط اعتباراً من معركة بروزة سنة 1538م وأما يف غرب البحر املتوسط فقد
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كان البحارة العثمانيون يضربون السواحل اإليطالية واإلسبانية بشكل مستمر ،ويعرتضون
السفن األوروبية يف عرض البحر ،حىت صار اإلمرباطور شارلكان نفسه جيد صعوبة كبرية
يف سفره إىل إيطاليا عرب البحر بسبب خطر البحارة العثمانيني الذين كانوا ينطلقون من
اجلزائر.
 24صنع خري الدين من اجلزائر دولة متميزة عن جارتيها وأقامها على نفس الرقعة
اجلغرافية اليت تقوم عليها الدولة اجلزائرية اليوم تقريباً ولذلك فإن اعتبار خري الدين
املؤسس احلقيقي للدولة اجلزائرية احلديثة ،ال ميكن وصفه ابألمر اجملانب للصواب ،ألن
وقائع اتريخ اجلزائر احلديث شاهدة على ذلك.
 25يعود الفضل إىل خري الدين يف صنع الكيان السياسي للجزائر كدولة ،فإليه يعود
الفضل أيضاً يف الدور السياسي والعسكري املتميز الذي لعبته اجلزائر منذ إحلاقها ابلدولة
العثمانية ،إذ حتولت إىل جبهة متقدمة يف الصراع مع أورواب املسيحية ممثلة يف إمرباطورية
شارلكان وحلفائه.
 26يعود الفضل إىل خري الدين يف صنع الكيان السياسي للجزائر كدولة فإليه يعود
الفضل أيضاً يف الدور السياسي والعسكري املتميز الذي لعبته اجلزائر منذ إحلاقها ابلدولة
العثمانية ،إذ حتولت إىل جبهة متقدمة يف الصراع مع أورواب املسيحية ممثلة يف امرباطورية
شارلكان وحلفائه.
 27نظم خري الدين  36محلة حبرية نقل خالهلا  70,000أندلسي إىل اجلزائر وبذلك
ساهم يف إنقاذ عشرات اآلآلف من مسلمي األندلس ونقلهم إىل اجلزائر ومنحهم من
إقطاعات كبرية مكنتهم من أن جيعلوا من بعضها مدان شكلوا أغلبية سكاهنا مثل البليدة
وتنس وشرشال ،بينما شكلوا يف مدن أخرى جالية فعالة مثل :اجلزائر وجباية واملدية
وغريها.
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 28عندما توىل صاحل رايس مقاليد والية اجلزائر أبمر من السلطان العثماين ،عمل يف
سياسته الداخلية على أمرين:
حتقيق الوحدة بصفة اتمة مطلقة بني كل أجزاء اجلزائر.
إدخال بقية أجزاء الصحراء اجلزائرية ضمن هذه الوحدة حىت يتفرغ لألندلس.
أما سياسته احلربية اخلارجية ،فقد كانت ترمي إىل ثالثة أهداف:
إبعاد اإلسبان هنائياً عن أراضي اجلزائر.

وضع حد فاصل للمشاغبات واملفاجآت اليت تقوم هبا الدولة السعدية.
إعالن نفري اجلهاد العام والسري براً وحبراً على رأس اجليوش اإلسالمية إىل بالد األندلس.
 29بعد عودة فاس للسعديني ظهر حممد الشيخ كخصم عنيد للعثمانيني ومن املعارضني
لسياستهم التوسعية يف مشال أفريقيا واألكثر من ذلك أنه أعلن إثر دخوله فاس أبنه عازم
على الذهاب إىل اجلزائر ملنازلة العثمانيني هناك ،كان هذا التنافس السعدي العثماين على
مشال أفريقيا لصاحل اإلسبان والربتغال وال عجب إذ رأينا بعد ذلك تقارابً بني هؤالء مجيعاً
ضد العثمانيني.
 30لقد حالت عدة أسباب دون ضم املغرب األقصى للدولة العثمانية منها:
ظهور شخصية قوية حاكمة يف املغرب ونعين به املنصور السعدي.
وفاة قلج يف 1587م ومن بعده أدخل الشمال األفريقي يف نظام الواليت.
كان النصر الذي أحرزه املغاربة على الربتغاليني يف معركة وادي املخازن سبباً يف تقدير
السلطات العثمانية للسعديني واحرتامهم.
 31بوفاة قلج علي انتهى يف اجلزائر نظام البيلربك الذي جعل من حكام اجلزائر ملوكاً
واسعي السلطة والنفوذ ،واستعيض عنه بنظام الباشوية مثلها يف ذلك تونس وطرابلس،
ويفسر هذا التغيري يف شكل احلكم العثماين خبوف السلطان العثماين يف أن يتجه
البيلربك بسبب قوهتم وضعف البحرية العثمانية حنو االستقالل.
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 32كانت الدولة العثمانية يف جهودان البحرية يف البحر املتوسط أكثر توفيقاً من البحر
األمحر واحمليطات لعدة أسباب منها:
قرب الشمال األفريقي من كل من إسطنبول ومصر جيعل اإلمدادات متالحقة وجيعل
صورة األحداث واضحة ،والتطورات العسكرية مفهومة ،بعكس احلال يف احمليطات حيث
كانت تطورات األمور ال تصل إال بعد وقت طويل وبشكل غري واضح.
كانت للعثمانيني قواعد قوية يف مشال أفريقيا تستند إىل خلفية إسالمية واسعة وخربة
عملية يف حماربة النصارى وكانوا على استعداد للتعاون مع العثمانيني والدخول حتت
نفوذهم.
مل تكن هناك مقاومة مذهبية عنيفة يف مشال أفريقيا بل كانت اهليمنة للمذهب السين
الذي استطاع أن يقف أمام املذاهب املنحرفة وجيتثها من جذورها.
 33اتفق املؤرخون على أن عظمة الدولة العثمانية قد انتهت بوفاة السلطان سليمان
القانوين عام 974ه 1566م وكانت مقدمات ضعف الدولة العثمانية قد اتضحت يف
عهد السلطان سليمان.
 34كانت معركة ليبانتو فرصة مواتية إلظهار طمع فرنسا حنو املغرب اإلسالمي ،إذ
مبجرد انتشار خرب هزمية األسطول العثماين يف تلك املعركة ق ّدم ملك فرنسا شارل التاسع
مشروعاً إىل السلطان العثماين 980ه 1572 /م وذلك بواسطة سفريه إبسطنبول،
يتضمن طلب الرتخيص حلكومته يف بسط نفوذها على اجلزائر ،بدعوة الدفاع عن محى
اإلسالم واملسلمني هبا ،وأن فرنسا مستعدة يف مقابل ذلك دفع مغرم للباب العايل،
فأعرض السلطان عن السفري الفرنسي ومل يهتم به ومع ذلك أوغلت فرنسا طموحها
وأحلت على طلبها ،وسلكت للتوصل إىل هدفها مسالك دبلوماسية عديدة حىت

حتصلت على امتيازات خاصة يف السقالة وأماكن أخرى على الساحل اجلزائري وتصريح
من السلطان إبقامة مراكز جتارية.
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 35تدخل حممد علي ملك مصر وعرض مشروعه الحتالل املغرب العريب ،ليبيا وتونس
واجلزائر وضمها ملصر وإسقاط الداي عدو فرنسا ،مقابل دعم فرنسا له على أن يضمن
هلا احلصول على امتيازات اقتصادية وعسكرية ابجلزائر وقد عرب عن استعداده للتوجه إىل
املغرب العريب على رأس جيش قوامه  62ألف جندي ولكن بريطانيا عارضت تدخله
وتوسعه غرابً وهددت فرنسا رمسياً أبهنا قررت استعمال القوة ضد مشروع حممد علي.
 36كانت فرنسا مدفوعة يف غزوها للجزائر أبسباب عدة ولكنها ادعت أمام الرأي العام
أن هدفها القيام حبملة أتديبية ضد اجلزائر ويف احلقيقة إن فرنسا كانت ختطط الحتالل
اجلزائر واالستيالء عليها منذ 1792م ،أي سنة إبعاد اسبانيا وتصفية قاعدهتا العسكرية
يف املرسى الكبري بوهران ،وأما أهم األسباب يف االحتالل فهي :سياسية ،وعسكرية،
واقتصادية ،ودينية.
 37أتكد نزول اجليش الفرنسي بسيدي فرج يوم  14جوان 1830م وعندما أحس
الداي حسني أن املدينة صارت يف حكم الساقطة ،قرر االتصال ابلفرنسيني وأرسل أمناء
سره ملفاوضتهم.
 38وقع الداي حسني حاكم اجلزائر يف اخطاء من أبرزها :إعدامه لقائد جيشه ،ثقته يف
وزير املالية وكانت يف غري حملها ،عدم وجود انضباط من بعض رجال األمن ،عدم وجود
خطة مدروسة ملواجهة الفرنسيني ..اخل
 39أتكدت جشاعة الفرنسيني وهتافتهم على الثروة وخريات اجلزائر يوم هرع رجال
اجليش الفرنسي إىل دخائر قصر الداي واالستيالء عليها مث هتريبها إىل فرنسا واختلس
ضباط احلملة الفرنسية ألنفسهم ما قيمة  50مليون فرنك فرنسي وأكتفوا بتسليم ما
يعادل ذلك للحكومة الفرنسية.
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 40قرر قادة اجليش الفرنسي إنتهاج سياسة احتالل اجلزائر وجتريد اجلزائريني من أراضيهم
والسيطرة على ثروات البالد وممتلكات املواطنني وأمواهلم وتسخري اجلزائريني كخدم وعبيد
للمحتلني ،وكانت الفوضى غامرة والدمار شامل وممارسة العنف على أشده.
 41صادر احملتلون الفرنسيون األوقاف العامة مبدينة اجلزائر وعدد غري قليل من املدن
األخرى اليت مت السيطرة عليها ،لقد نظر الفرنسيون إىل األمالك الدينية مبنظار فرنسي
استعماري مهجي بربري حرصوا على كسب ثروات طائلة يف أسرع وقت ممكن ولو على
حساب اإلنسانية ،ومت حتويل بعض املساجد إىل كنائس وقد رمست السلطات الفرنسية
خطة ممنهجة للقضاء على الدينة اإلسالمية.
 42كان الكثري من الدول ال ينظر الحتالل فرنسا ملدينة اجلزائر على أنه مؤقت ،فعندما
أعلنت فرنسا سنة 1932م أهنا ستستمر يف احتالل اجلزائر طلبت منها بريطانيا
تفسريات رمسية عن ذلك فبينت فرنسا أبهنا غري ملزمة أبي تعهد دويل إزاء اجلزائر وأهنا
تفعل ما تريد.
 43إنطلقت املقاومة اجلزائرية واتبعت فرنسا وكان من أشهر الثورات ،ثورة سيدي
السعدي وابن أيب مرزاق وابن زعموم.
 44وأما اخلسائر اليت تكبدهتا اخلزينة الفرنسية من جراء مقاومة الشعب اجلزائري
لالحتالل ،ارتفعت أصوات فرنسية ضد االستعمار وهاجم عدد من النواب يف جلسة
مناقشة امليزانية واملصروفات االستثنائية لالحتالل وطالبوا من احلكومة اإلسراع يف حترير
فرنسا من عبء اجلزائر.
 45استمرت املقاومة وبقي االحتالل حمصوراً يف مدن اجلزائر ووهران وعنابة وحاول
الفرنسيون تعيني شيوخ قبائل على األقاليم الداخلية حيكمون حكماً حملياً مع تسليمهم
ابلسيادة الفرنسية ،فلم جيدوا من يتعاون معهم وبقيت املقاومة مشتتة حملية إىل أن ظهر
األمري عبد القادر ،فحول هذه املقاومة من حملية إىل وطنية.
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 46بدأ هذه امللحمة العظيمة والد األمري عبد القادر الشريف اهلامشي حمي الدين ،وكان
يتمتع مبكانة ووقار وهيبة مميزة وكلمة مسموعة بني القبائل ،حىت إن الوالة العثمانيني
كانوا حيسبون له حساابً ،وحيرتمون نفوذه بني القبائل وخيشونه.
 47توىل اإلمارة وقيادة اجلهاد بعد املبايعة األمري عبد القادر بن حميي الدين احلسين
اهلامشي صباح اإلثنني يوم الثالث من شهر رجب 1248ه 1832 /م.
 48جاء األمري عبد القادر بتجربة جديدة على العصر الذي عاش فيه وليست جديدة
يف التاريخ عندما رشحه والده للوالية عام 1832م ،كان أمامه مناذج من حكام
املسلمني ،سلطان املغرب ،وسلطان آل عثمان ،وشاه إيران ،وملك أفغانستان ،مث والة
من أمثال ابي تونس وابشا مصر ،وإمام اليمن وكان ميكنه أن يقلد هؤالء أو حىت يقلد
الداي حسني املخلوع ،ولكن األمري رفض أن يكون منوذجه أحد هؤالء مجيعاً وإمنا اختار
منوذجاً جديداً يؤصل به اخلالفة الراشدية ويرجع به إىل حكم اإلسالم يف عهده الذهيب.
 49ما إن َتت لألمري البيعة حىت قصد منزله وقال ألم أوالده :إن أردت أن تبقي معي
من دون التفات إىل طلب حق ،فلك ذلك ،وإن أبيت إال أن تطليب حقك فأمرك بيدك
ألنين قد حتملت ما يشغلين عنك وبطبيعة احلال عربت له زوجته عن استمرارها يف العيش
معه وأن تتقاسم معه أعباء املسؤولية.
 50بعد هذه البيعة الشعبية محل األمري عبد القادر مسؤولية احلكم وامتد سلطانه إثر
معارك دامية حىت مشل ثالثة أرابع القطر اجلزائري ،وبعد أن استقام له األمر شرع يف
تنظيم أمور الدولة النواة وتشكيل الكوادر احلكومية فعني األكفاء من الرجال واعتمد
الفقه اإلسالمي أي التشريعات املنبثقة من القرآن الكرمي والسنة نظاماً حلكمه وبناء
الدولة واجلهاد لتحرير الوطن من الغزاة احملتلني.
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 51بعد معارك طاحنة خاضها األمري ضد اجليوش النظامية الفرنسية أدرك ضرورة خلق
جيش نظامي قوي يدعم به أهدافه الداخلية واخلارجية ،فاجته إىل إنشاء جيش حديث
واهتم بتدريبه الفنون العسكرية وزوده ابألسلحة املتقدمة.
 52عمل األمري على بناء مؤسسات الدولة ،من حكومة مركزية وتقسيم البالد إىل مثان
واليت ،ووضع معايري لتعيني موظفي الدولة ومناصبهم واهتم ابلسلطة القضائية ،وأقام
جملس شورى ،وأنشأ نظاماً اقتصاديً ومالياً عاماً ،ودعم حركة التجارة ،ونشط
الدبلوماسية ،وأسس جهاز خمابرات واهتم بنشر الثقافة واحلضارة اإلسالمية ،واستطاع
االستفادة من خام احلديد والنحاس وعمل على تشجيع الصناعة ،وأنشأ املشايف.
 53كان أ ول عمل قام به األمري محالت إخضاع القبائل اليت رفضت البيعة ،فخرج
مباشرة بعد البيعة وقام حبملة واسعة بني القبائل العربية والرببرية ،فأخضع القبائل اليت مل
تعرتف ابلبيعة وفرض عليها أن تعرتف بقرار اجلماعة.
 54وبعد عودته من أرزيو قرر أتديب القبائل تنشر الفوضى بني املواطنني وكانت تقوم
ابلسلب والنهب وكانت قبيلة فليتة تشتمل على بطون وعشائر وكان من عادهتا السلب
والنهب وقطع الطرق والتعرض للسابلة وبقي هذا شأهنا منذ عهود موغلة يف القدم ،فكم
ّروعت من قبائل جماورة هلا وبسطت أمواهلا وعندما بويع األمري طلب الشعب منه وضع
حد لعدوان هذه القبيلة فاستجاب له وتوجه ابجليش وحط ابلطحاء يف منطقة تعرف
ابسم "هبرية" ومنها أرسل إىل قبيلة فليتة وما جاورها من القبائل.
 55توالت الضرابت املتتالية الفرنسية يف املدن الساحلية الكربى من كل حدب وصوب،
فاستنكر عدد من الربملانيني الفرنسيني االحتالل املنظم للجزائر بسبب الثمن املايل
والبشري الباهظ الذي دفعه الشعب الفرنسي واضطر الفرنسيون للمعاهدة مع األمري عبد
القادر.
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 56نقضت فرنسا عهدها وأعلن األمري احلرب من جديد ،وتوالت املعارك واهنزم
الفرنسيون يف الكثري منها.
 57استطاع ليون روش عميل املخابرات الفرنسية أن خيرتق دولة عبد القادر وأن يصل
إىل مكان مقرابً من األمري ويصبح مرتمجه اخلاص ولعب دوراً خطرياً حتت قناع اإلسالم
ويعترب حلقة من حلقات االستعمار يف اخرتاقها للجزائر.
 58جعل ليوث روش من تفانيه يف تعلم اللغة العربية والدخول يف اإلسالم مطية
للجوسة اليت ك لف هبا من قبل املخابرات الفرنسية وأوكلت إليه أمر مراقبة األمري عبد
القادر ورمست له اخلطط املناسبة.
 59استغل األمري توجه كلوزيل إىل قسنطينة فأصدر أمره إىل خليفته مصطفى التهامي
والبومحيدي ابلتوجه على رأس جيش إىل وهران وحاربة القبيلتني اللتني حتالفتا مع
الفرنسيني ومها قبيلة الغرابة وقبيلة بين عامر والعشائر املتحالفة معهما ،فاكتسح اجليش
جنودمها واستوىل على مواشيهما وأحلق هبا هزمية قاسية وأمر األمري خليفته حممد بن
عالل أن يتوجه إىل اجلزائر ،فانطلق جبيشه إىل متيجة ونواحي اجلزائر يدمر مزارع الكولون
ويستويل على مواشيهم وأيسر بعضهم ووصلت قواته إىل أبواب العاصمة اليت هرب
الفرنسيون وراء أسوارها وأغلقوا أبواهبا وعاد إىل حاضرة واليته.
 60تفاوض األمري عبد القادر مع اجلنرال بوحو وأرسل مبعواثً من طرفه هو السيد محادة
السقال رئيس حضرة تلمسان وبعد أخذ ورد حررت معاهدة اتفنة يوم /5 /20
1837م.
 61قام األمري عبد القادر مبحاربة من شقوا عصا الطاعة مثل حممد عبد هللا البغدادي،
وتصدى للتمرد الذي قاده حممد التيجاين.
 62كان األمري يعمل على إحاطة دولته بسائر أنواع الضبط التشريعي واإلداري ،وكان
يضطر إىل إنزال العقاب ابلقبائل العاصية املتعاونة مع العدو ،وأراد أن حييط علماء
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املغرب ببعض املشاكل اليت تواجهه وطلب منهم اإلجابة يف نوازل متعددة منها التعامل
مع حركات التمرد.
 63اهتم األمري ببناء مصانع عديدة أنشئت يف املدن اليت كانت حتت سيطرة األمري وأن
مطاحن البارود وإذابة احلديد أخذه ابلعمل وهي تنتج قناطري من البارود يومياً.
 64أصاب بيجو غضب شديد عندما علم ابنتصار األمري على التيجين وهزمية بين عراش
أيضاً وإخضاعه ملعظم القبائل وتوسعه يف بناء احلصون واملصانع وتطوير اجليش النظامي
وأنه يف طريقه إلنشاء إبراطورية جزائرية يصعب التفاهم معها ،فكيف ابلسيطرة عليها
وأصبح خطره أكرب على مدينة اجلزائر.
 65خرق اجلنرال بيجو اهلدنة واندلعت احلرب من جديد مع تعزيزات وامدادات ضخمة
من فرنسا لصاحل احملتلني.
 66بينما أمري البالد كان يرسل رسائل االحتجاج إىل ملك فرنسا واملارشاالت يف مدينة
اجلزائر بنفس الوقت وجه نداء إىل شعبه واألوامر إىل خلفائه يف املدن أيمرهم ابالستعداد
للحرب وبزيرات للمستشفيات ،وتفقد أنظمتها وتلبية حاجتها من أطباء وممرضني
وأدوية ويكتب رسائل إىل زعماء القبائل املوالية له ويطلب منهم االستعداد للجهاد يف
سبيل هللا.
 67يف السادس من شهر كانون األول سنة 1839م عقد األمري اجتماع دعا إليه
أعضاء جملس الشورى وزعماء القبائل واخللفاء وقادة اجليش والعلماء واختذوا ابإلمجاع
قرار استئناف القتال وصدرت األوامر إىل القيادة العسكرية ابلزحف إىل معسكر العدو
وحصونه.
 68طبّق بوجو خطة تدمري الريف وحرقه ،وكل ما فيه من حقول وحبوب يف مواسم
النضج ،وقام بقطع األشجار والثمار ومعاقبة كل قبيلة مقاومة وذلك بتجريدها من
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أرضها وَتليكها للكولون وطردها للصحراء وكانت خطته مبنية على إابدة الشعب ،حبيث
يقدر عدد الذين قتلوا من اجلزائريني نصف تعداد السكان.
 69كانت قوة األمري عبد القادر تكمن يف استحالة العثور عليه ،إهنا يف املكان الرحب
الواسع يف حزرة مشس أفريقيا احملرقة يف مكان ندرة املياه وإهنا يف حياة الرتحال اليت خطّها
كأسلوب حملاربة فرنسا.
 70أصبحت اإلمدادات تتواىل من فرنسا على قواهتا ابجلزائر وبدأ ميزان القوى لصاحل
فرنسا على حساب األمري.
 71ارتكب جيش االحتالل أكثر الفظائع وحشية ضد املدنيني واليت مساها املؤرخون
ابلرازي من حمو للقرى وإابدة مجاعية وهتك لألعراض..اخل
 72كان موقف الدولة العربية مما جيري يف اجلزائر سيئاً بل أخذ البعض يساعد العدو،
بل يقاتل إىل جانبه بكل ما ميلك من قوة.
 73أقام األمري عبد القادر مدينة اخليام املتنقلة ليجنب املدن الرئيسة من تدمريها بواسطة
القنابل واملدفعية الفرنسية ،وتعرضت هذه املدينة لالعتداء بيد القوات الفرنسية ورد األمري
مسرعاً على من هاجم املدينة املتنقلة وأعاد بناءها من جديد.
 74دخل سلطان املغرب يف معاهدة مع فرنسا وأصبح حيرض القبائل على التمرد
ويتدخل يف شؤون دولة األمري ويطلب من هذه القبائل تقدمي العون للفرنسيني ،لقد
رضخ سلطان املغرب لضغوط فرنسا ووقع معها معاهدة سالم يوم  10سبتمرب 1844م
وكان من أهدافها وضع األمري عبد القادر يف وضعية اخلارج عن القانون يف كامل الرتاب
املغريب واجلزائري.
 75على الرغم من عناده ووسائله الرببرية ،فإن بيجو مل يتمكن من القضاء على األمري
حيث أنه كان يف كل مرة يبشر بنهاية أمره ،وكان خصمه الذي ال يقهر يربز من جديد
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بضرابت موجهة ضد اجليش الفرنسي ويعيد اشعال انر احلرب اليت مل يكن يريدها وإمنا
فرضت عليه فرضاً.

 76نقل األمري املدينة املتنقلة إىل املغرب األقصى ،وقرر االستمرار يف غزواته على القوات
الفرنسية داخل اجلزائر.
 77انتقل األمري يف ملح البصر فغزا قبيلة صدامة يف وادي العبد متجاوزاً بوجو
والموريسيري اللذين مل يكوان بعيدين عنه ،مث قبيلة األحرار وغنم منها وراح ينتقل من قبيلة
إىل قبيلة ويفرض الطاعة عليها ،أو تعود له طوعاً.
 78لقد احتضن الشعب املغريب األمري عبد القادر وخاصة قبيلة بين بزانسن وأهل وجدة
والريف وغريهم ولقد استشهد الكثري منهم مع األمري يف جهاده ضد الغزاة الفرنسيني
واختلط دم املغاربة مع اجلزائريني وكتبوا ملحمة جديدة يف اتريخ شعوب املغرب.
 79استطاع ت فرنسا أن تضغط على سلطان املغرب وجتنده لصاحل مشروعها يف اجلزائر
واالستفادة من نفوذه للتأثري على القبائل املوالية لعبد القادر يف نفس الوقت كان املارشال
بيجو يطمع إىل املزيد من أتييد القبائل له واعتمد يف سياسته مع السكان طريقة الرتهيب
والرتغيب.
 80بدأ واضحاً يف عام 1847م أن الطوق الفوالذي بدأ يضيق حول املقاومة وأصبحت
هجمات العدو أشد ضراوة وقوة ،بعد أن مت له تفتيت جبهة األمري الداخلية وضمن
ودمرت الزمالة ومل يبق من أقسامها إال الدائرة وأحرقت احملاصيل
طاعة أكثر القبائلُ ،
الزراعية لتجويع اجملاهدين.
 81كان السلطان عبد الرمحن حاكم املغرب مستمر يف مراسلة القبائل اليت ابيعت األمري
عبد القادر ويستخدم علماء بلده يف اهتامه أبنه زائغ عن اهلدى ،وقد جاء يف إحدى
ا لرسائل :إن من يتبع هذا الرجل فقد ابع دينه وابء ابلضالل والردى وحاد عن شريعة
اهلدى.
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 82ابلغ السلطان عبد الرمحن يف عدائه لألمري إىل احلد الذي جعله حيرض عليه زعيم
األحالف يف الريف الشيخ بوزين وزعماء بين سناسن وغريهم ومل يكتف بذلك ،بل
أرسل ذات مرة جيشاً بقيادة األمحر وأمره ابالستيالء على مقر األمري.
 83ويف أواخر سنة 1847م مل يعد األمري حيارب جنراالت فرنسا وجنودها املدربني بل
ُشيّد بينه وبينهم سد من صدور املسلمني ،شيّده السلطان عبد الرمحن وفرض على األمري
واقعاً مراً مرفوضاً من قبل املؤمنني وهو قتال األخوة.
 84رأى األمري حان وقت وقف احلرب ،كحاكم لدولة وقائد للجيش النظامي وليس
وقف املقاومة ألهنا بيد الشعب ،وليست بيده ،ولن تقف إال بزوال االحتالل.
 85كان رأي األمري طلب األمان ليسمح له اهلجرة إىل دير املسلمني الدولة العثمانية يف
استنبول أو بالد الشام وليس االستسالم والطريق إىل ذلك املفاوضات.
 86بدأت املفاوضات ووافقت فرنسا على شروط األمري يف طلب األمان والسماح له
ابهلجرة ،وعدم الغدر جبنود األمري.
 87انتشر خرب رحيل األمري يف أرجاء الوطن كالنار يف اهلشيم ،ووقع هذا احلدث
املفاجيء كالصاعقة على رؤوس السكان فأخذت النساء البكاء والعويل وعمد الرجال
إىل التجمعات الصامتة احلزينة ،والنفوس كالنار حتت الرماد.
 88نقضت فرنسا عهدها واعتقلت األمري وأودعته السجون وعرضت عليه القصور
واألراضي الشاسعة فرفض وقال :لو ملكتموين فرنسا كلها فلن أقبلها عن وطن عريب
إسالمي أعيش فيه ،ولو وضعتم فرنسا كلها يف برنسي هذا وفرشتموها ابلديباج لنقعته إىل
األمواج اليت تضرب جدران هذه البارجة احلربية.
 89كان اهلدف من سجن األمري حتطيم رمزيته الكبرية يف نفوس الشعب اجلزائري،
عني اجلنرال األشد عناداً يف حرب األمري فقد كتب يف
فرئيس احلكومة فيزو الذي ّ
مذكراته :أنه ال ميكن حتطيم رجل عظيم على رأس أمته طاملا أنه مل يقتل أو يؤسر.
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 90بعد ما توىل األمرباطور الثالث احلكم يف فرنسا عمل على إخراج األمري من سجنه
وكان ذلك عام 1852م وزارة يف املعتقل قبل إطالق سراحه.
 91غادر األمري عبد القادر فرنسا متوجهاً إىل االستانة ووصل إسطنبول ورست الباخرة
هناك أول عام  1853م وكان أول عمل قام به األمري زيرة ضريح أيب أيوب األنصاري
رضي هللا عنه ،وبعد ذلك زار جامع أي صوفيا وبعد اسرتاحة عدة أيم يف سراي حكومية
خصصت له وملن معه قام بزيرة السلطان عبد اجمليد خان الذي رحب به حبرارة ابلغة
وأثىن على جهاده العظيم ضد املستعمرين وعرض عليه عدة مدن ليختار أحداها،
فأختار مدينة بورصة ملا مسعه عن مجاهلا ،ومجال الطبيعة فيها وعذوبة مياهها ومناخها
اللطيف.
 92كثرت الزالزل يف مدينة بورصة وضواحيها وشكلت أذى للسكان واملهاجرين ،مما
اضطر السلطان إىل السماح لألمري ابإلقامة يف دمشق الشام وصدرت األوامر إىل حممود
ندمي ابشا وإىل دمشق ابالستعداد الستقبال األمري وإعداد السكن الالئق به.
 93كانت مدة إقامته يف دمشق متفرغاً للصالة والذكر والتأمل والعلم والتدريس يف

اجلامع األموي أو يف دار احلديث النووي وكان دؤوابً على عمل اخلري والصالح مواظباً
على املطالعة والتأمل وزار بيت املقدس واجلليل ووقف عند مزاراهتا التارخيية ،وبعد فرتة
سافر إىل محص وتوقف عند ضريح الصحايب اجلليل خالد بن الوليد مث قدم محاة ومنها

انتقل إىل دير مسعان لزيرة قرب اخلليفة عمر بن عبد العزيز.
 94بدأ األمري الكتابة والتأليف منذ ريعان شبابه فضالً عن نظم األشعار والقصائد يف
مواضيع شىت منذ سن مبكرة حىت آخر أيمه.
 95من أشهر كتبه املقراض احلاد لقطع لسان منتقص اإلسالم ابلباطل واإلحلاد،
وكتاب ذكرى العاقل وتنبيه الفاضل.
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 96نسب إليه كتاب املواقف بعد وفاته بثمانية وعشرين سنة ولكنه ابطل من حيث
احلقيقة وأمام الدليل العقلي واحلجة التوثيقية العلمية ووضعت فيه أفكار وعقائد هو منها
براء ،كما أنه نسب إليه كتاب مذكرات يف السجن عام 1851م وهو كذلك ابطل من
حيث اإلثبات واحلجة يف النسبة إليه.
 97خترج على يدي األمري عبد القادر كثري مما أتثر الشباب بسريته اجلهادية والعلمية
وأبدبه ومنهجه وأصبحوا فيما بعد من العلماء واستمروا على ذلك النهج ومن هؤالء
على سبيل املثال ال احلصر عبد الرزاق البيطار ،الطاهر اجلزائري ،عبد الغين بن طالب.
 98شهد املؤرخون والعلماء من أمثال مفيت املالكية العالمة حممد عليش وولده الشيخ
األزهري عبد الرمحن عليش والعالمة عبد الرزاق البيطار وحفيده الشيخ حممد البيطار
وآخرون كثر ابلفضل والدينة والغرية على دين اإلسالم.
 99أراد بعض الناس االستفادة من اسم األمري ونسبوا إليه ما مل يعتقده من غالة
الصوفية وبدون وصية من األمري وتكليف يف كتاب "املواقف" والذي ال عالقة ابألمري به
وأثبتنا ابحلجج واألدلة العلمية بطالن نسبته إىل األمري.
 100كان األمري عبد القادر حيرتم الدولة العثمانية من منطق شرعي ،فهي كانت َتثل
دولة اخلالفة اإلسالمية واألمري مل جيعل دولته اتبعة إداريً لدولة اخلالفة ولكنه كان اتبعاً
هلا روحياً وكان أثناء حكمه خياطب السلطان العثماين بكلمة "موالي خادم حضرتكم
ومقبل تراب أعتابكم".
 101كان لألمري موقفاً عظيماً للدفاع عن نصارى أهل الشام ملا تعرضوا لألعتداء،
فدافع عنهم بشهامة ورجولة ومنع املعتدين ابلقوة وساهم يف دفع أي مربر لدخول جيوش
الدول األوروبية حلماية النصارى.
 102اهتم األمري عبد القادر أبنه تعاطف مع املاسونية مث انتسب إىل حمافلهم وقد ّروج
هلذه الدعاية الكولونيل وليام تشرشل صاحب كتاب "حياة األمري" ومل ينقل أبمانة الكثري
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مما ذكر له األمري عبد القادر من صفاء ووضوح اترخيه ،مث نقل وليام تشرشل هذه الفرية
وأذاعها من العرب ،جرجي زيدان ومن سار على هنجه امللتوي واخلادع.
 103لقد حاولت احلركة املاسونية فعل كل ما يف وسعها لتجعل األمري عبد القادر أحد
املنتسبني إليها ولكنها مل تفلح وكل ما ذكر يف اترخيهم عن األمري أكاذيب ال أصل هلا
ومن نسج خياهلم.
 104كانت أيمه األخرية يغلب عليها اهلدوء والبساطة والنظام الدقيق وكان يستعد
للقاء هللا عز وجل وينتظر األجل ومنذ حجه عام 1862م أصبحت حياته َتيل إىل
الزهد والعبادة والعلم والتعليم ومساعدة الناس ومع تقدم سن األمري واعتالل صحته خف
نشاطه وجهده وعمت اإلشاعات عن حالته الصحية وانتقل إىل رمحة هللا يوم  26ماي
1883م.
 105وبعد حترر اجلزائر مل ينس أبطال اجلزائر وثوارها وحكومتها وزعمائها رفات األمري
عبد القادر ،فقد كانت سريته اجلهادية وأخالقه الرابنية ملهمة هلم وأصروا على نقل رفاته
من دمشق إىل اجلزائر وتواصلوا مع الثورة السورية ومت االتفاق.
 106يف احتفال شعيب ورمسي نُقل رفات األمري عبد القادر وهو يف الواقع ليس رفااتً ،بل
تراث واتريخ ونضال وكفاح وجهاد من دمشق إىل مدينة اجلزائر البيضاء ،بعد أن
أصبحت دار سالم ليُوارى يف الرتاب الذي ّروته دماء جروحه وتضحيات اخوانه وجنوده
وأبناء جيله يف ملحمة اندرة يف اترخينا املعاصر.
 107إن شعبية األمري يف الغرب مل تكن نتيجة العمل اإلنساين الذي قام به إزاء
املسيحيني فقط ،بل إن أحداث دمشق اليت كان األمري يطلبها ،مل تكن إال لتزيد من
تلك الشهرة اليت كانت واسعة من قبل ،لقد أاثر كفاحه البطويل ضد أكرب قوة يف أورواب
إعجاابً كبرياً يف كافة أحناء الغريب ،كان له صدى كبري حىت يف أمريكا ،فقد أسست
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مدينة صغرية بوالية ايوا من طرف ثالثة رواد أمريكيني يف عام 1846م أطلق عليها اسم
القادر على شرف األمري.
 108مل تتوقف الثورات بعد مغادرة األمري للبالد وكان من أشهر هذه الثورات ثورة
الزعاطشة وبوبغلة والشريف حممد بن عبد هللا بوزقلة ،وثورة الصباحيية وقبيلة النمامشة
والصادق بلحاج ،وحممد بوخنتاش الباركيت ،وأوالد سيدي الشيخ وثورة بوشوشة ،حممد
بن تومي بوشوشة وثورات املقراين والشيخ احلداد وبومرزاق ،وثورة واحة العمري وانتفاضة
األوراس وثورة أبوعمامة.
 109سيطر احلكم العسكري على اجلزائر فرتة طويلة من الزمن وبعد وقوع اإلمرباطور
انبليون الثالث يف األسر لدى األملان مالت الكفة لصاحل املستوطنني الفرنسيني على
حساب العسكر وبدأت املراسيم اليت تعزز سلطة املعمرين يف  24أكتوبر 1870م.
 110تقرر منح التمثيل النيايب لكل والية جزائرية يف الربملان الفرنسي ،مث السماح
للمعمرين الفرنسيني سنة 1875م أن يكون لكل والية ممثل هلم يف جملس الشيوخ
الفرنسي ويف جمال القضاء وأصبحت احملاكم تتشكل من الفرنسيني فقط وتصدر
األحكام اليت تراها أهنا ختدم قضاي املعمرين فقط.
 111ابتداء من عام 1881م جاء املستوطنون الفرنسيون بقانون جديد يسمى "قانون
األندوجينا" وهو عبارة عن جمموعة من النصوص وضعت بقصد مسخ اهلوية اجلزائرية
واستعباد الشعب من خالل الطاعة العمياء للفرنسيني وقد بقي ساري املفعول حىت سنة
1944م.
 112عملت أجهزة االستعمار على تنصري اجلزائريني وأتسيس كنيسة جزائرية ،كان
أنطوان دوبوش أول أسقف فرنسي توىل األسقفية ابجلزائر سنة 1838م وعمل من أجل
استعادة الكنيسة األفريقية واملسيحية كما كانت قبل اإلسالم مثلما يزعم وهو الذي حول
جامع كتشاوة إىل كتدرائية اجلزائر وأعطاها اسم كنيسة سان فيليب.
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 113يعترب الكاردينال الفيجري أحد الوجوه التارخيية املسيحية اليت أثرت بعمق على
فلسفة التبشري وطبعها بتفكريه وسلوكه وجرأته يف شىت امليادين وهو ميثل خالل سنوات
1868م 1892م قمة التبشري يف اجلزائر واملغرب العريب ويف قارة أفريقيا.
 114إن َتسك مناطق القبائل والشعب اجلزائري ابإلسالم وتعاليم القرآن أربك
خمططات الكاردينال الفيجري وجعلها غثاء ال أثر هلا يف حياة الناس وإن اإلنسان لريى
عمق حمبة األمازيغ واجلزائريني لإلسالم من خالل صمودهم وثباهتم العظيم وصدق الزعيم
عبد احلميد بن ابديس الضهاجي األمازيغي عندما قال:
شعب اجلزائر مسلم
وإىل العروبة ينتسب
من قال حاد عين أصله
أوقال مات فقد كذب
أو رام إدماجاً له

رام احملال من الطلب

 115ومن العناصر اليت استعان هبا االستعمار الفرنسي املستشرقون من أمثال :شرييون،
وهادمان ،وفريو ،ودي رينو ،ودبنوكس ،ودي سالن.
 116عمل االحتالل الفرنسي على إفراغ القضاء اإلسالمي من صالحياته ،فقد كان
قبل االحتالل مستقالً بشكل معقول وقد تطور القضاء يف دولة األمري عبد القادر الذي
أواله رعايته اخلاصة واستمر الفرنسيون يف تفريغ القضاء اإلسالمي من صالحياته وما أن
حل آخر القرن التاسع عشر حىت مل تبق له سوى عملية تسجيل الزواج والطالق وهوت
قيمة القاضي اإلسالمي.
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 117حارب االحتالل الفرنسي التعليم اإلسالمي الذي كان منتشراً يف املدن واألريف
واملساجد والذي كان ميول من األوقاف اليت مت مصادرهتا.
 118بقيت احلركة السنوسية إىل حد ما متماسكة يف اجلزائر بسبب وجود قيادهتا
الفاعلة خارج اجلزائر ،وكانت داعمة للثورات ابجلزائر.
 119إن احلقائق التارخيية تثبت للباحث اهتمام ابن السنوسي ابجلهاد يف اجلزائر ضد
فرنسا وحاول أن يشارك بنفسه إال أن الظروف منعته من ذلك وعمل على إرسال
تالميذه ابألسلحة واملال وحتريض أتباعه يف اجلزائر على القتال وقد استمر اتباع السنوسية
والشعب اللييب يف دعم حركة اجلهاد حىت مت دحر االحتالل الفرنسي من اجلزائر وحتصلت
اجلزائر على استقالهلا عام 1962م.
 120لقد استمرت قيادة احلركة السنوسية على مر مراحل أجياهلا الثالثة يف دعم الشعب
اجلزائري وواصل امللك ادريس السنوسي جهود آابئه وأجداده يف الدعم املادي واملعنوي
لثورة اجلزائر اليت اندلعت يف 1954 /11 /1م وسيأيت احلديث عن ذلك إبذن هللا يف
اجمللد الثاين من موسوعة كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي.
 121كان الشعب اجلزائري عصي على مناهج املستعمرين واستخدمت فرنسا كل
الوسائل إلذابة اهلوية اإلسالمية ولكنهم فشلوا فشالً ذريعاً .لقد كتب أحد املسلمني
اجلزائريني رسالة إىل احلاكم العام ذات يوم وهو يعرب عن الشعور احلقيقي ألغلبية
اجلزائريني حيث قال :إننا نفضل أن حنرق حنن وأطفالنا على أن نصري فرنسيني.
 122يف بداية القرن العشرين تغري أسلوب النضال حيث بدأ رجال النخبة يف اجلزائر
يتحركون ويتحالفون ضد إدارة االحتالل ودسائسها يف بلدهم وذلك على املستوى
الوطين وطالبوا إبلغاء قانون اإلندوجيينا واملساواة يف دفع الضرائب ،واملساواة يف التمثيل
السياسي ابجملالس احمللية والربملان الفرنسي.
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 123ضيق االحتالل الفرنسي يف اجلزائر اخلناق إىل درجة وجد املسلم نفسه دائماً
مضطراً إىل االختيار بني اهلجرة إىل اخلارج والعيش يف املنفى أو يعيش يف زنزانة معلقة
مادام يطالب حبقوقه وكرامته.
 124مع بداية احلرب العاملية األوىل دخلت اجلزائر يف مرحلة جديدة من اترخيها
احلديث وبدأت احلركات السياسية واملنظمات السياسية واألحزاب املتنوعة واحلراك
الشعيب اإلصالحي بقيادة العلماء وعلى رأسهم الزعيم الوطين الشيخ عبد احلميد بن
ابديس تشق طريقها يف وسط الظالم الدامس والظلم الواقع على الشعب اجلزائري لتمهيد
الطريق لوعي مجاهريي ونضال مرير وكفاح شاق وجهاد اسطوري وتضحيات ابألرواح
واألنفس واألموال وتوجت تلك اجلهود واألعمال بثورة عارمة اندرة يف اتريخ البشرية
قضت على الوجود العسكري والسياسي الفرنسي ابجلزائر بقيادة جبهة التحرير الوطين
اجلزائري وهذا ما سوف نعرض تفاصيله إبذن هللا تعاىل يف اجلزء الثاين من كتايب "كفاح
الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي".
 125إن هذا اجملهود املتواضع قابل للنقد والتوجيه وما هي إال حماولة جادة إلزاحة
الركام عن صفحات بطولية مشرقة من اتريخ الشعب اجلزائري احلبيب العزيز لتكون
منوذجاً للنضال والكفاح واجلهاد تستمد منه الشعوب اليت تسعى لنيل حريتها الدروس
والعرب.
وأسأل هللا العلي العظيم رب العرش الكرمي أن يتقبل هذه الدراسة وأن يبارك فيها وأن
جيعلها من األعمال الصاحلة اليت أتقرب هبا إليه ،وأن ينفع هبا شعوابً وأمماً تتعرض
حقوقها لإلنتهاكات وتسعى لنيل حريتها وكرامتها وإنسانيتها من وحوش البشر إن ريب
على كل شيء قدير.
وآخر دعواان أن اِلمد هلل رب العاملني
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340

 شروط قبول العبادة.

340

 القضاء والقدر.

341

 أمهية االعتصام ابلكتاب والسنة.

341

 ذم البدع والتحذير منها.

341
342

مفهوم التصوف عند الشيخ عبد القادر.
 تعريف التصوف.

342

 إصالح التصوف.

344

تنقية التصوف من طرأ عليه.

344

 احلملة على املتطرفني من الصوفية.

345

 حماولة التنسيق بني الطرق الصوفية.

345

 اإلسهام يف إعداد أبناء النازحني.

347

 املشاركة يف ميادين سياسية.
وفاة الشيخ عبد القادر اجليالين.

348
349

املبحث السادس :األمري عبد القادر اجلزائري.

351

أوالً :نسبه ونشأته.

351

 1نسبه.
 2مولده ونشأته.
 3األوصاف املعنوية.

351
352
354

 4احلج.
 5رحلة األمري عبد القادر مع والده احلج.
 6نداؤه إىل سلطان املغرب ليأخذ بزمام املقاومة.

355
357
358
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اثنياً :بيعته.

359

 1مكان التوقيع على نص املبايعة.

361

 2خطبة األمري عبد القادر للجموع ونص البيعة.
 3رسالة من األمري عبد القادر إىل سائر القبائل يف أحناء البالد.
 4جتربة جديدة يف احلكم.
 5مفهوم البيعة.

362
364
365
368

 6وضعية البالد عند مبايعة األمري عبد القادر.

369

اثلثاً :بناء الدولة.

371

 1أتسيس اجليش النظامي.

371

 2احلكومة املركزية.
 3تقسيم البالد إىل مثاين واليت.
 4معايري تعني موظفي الدولة ومناصبهم.

378
379
382

5
6
7
8

384
385
386
387

السلطة القضائية.
جملس الشورى.
االقتصاد واملالية العامة.
التجارة.

 9الدبلوماسية.
 10املخابرات.
 11الثقافة.

388
389
390

 12الصناعة.
 13إنشاء املشايف.

391
394

رابعاً :معاركه ومعاهداته.

394
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 1إخضاع القبائل.
 2اهلجوم على وهران.
3
4
5
6

394
395

اإلصالح بني القبائل.
وفاة والده واستمرار املعارك.
معاهدة دميشال.
اعرتاف سلطان مراكش وبسط األمري لنفوذه.

396
397
402
408

 7استبدال اجلنرال دميشال.
 8حماربة األمري للشعوذة والدجل.
 9احلكومة الفرنسية تسعى لتعديل بنود املعاهدة.

410
412
414

حاكم وهران تريزيل ينقض معاهدة دميشال.
إعالن احلرب.
مقاومة أمحد ابي بنواحي قسنطينة.
اخرتاق املخابرات الفرنسية لدولة عبد القادر.

417
419
430
434

10
11
12
13

أ قصة دخول ليون روش اجلزائر.
ب مطية اجلوسسة.
ج انكشاف أمر اجلاسوس.

435
435
438

 14معاهدة اتفنة.

440

خامساً :استئناف اِلرب.

454

 1اجتماع األمري مع أعيان الدولة.
 2معارضة بعض القبائل للحرب.

455
456

 3رسائل األمري إىل ملك فرنسا وقادهتا.
 4نداء للشعب واألوامر إىل خلفاء األمري.

458
459

762

 5الزحف إىل معسكرات العدو وحصونه.
أ حترك املارشال فاليه احلاكم العام.

461
462

ب اجلنرال بوجو يطبق خطة تدمري الريف وحرقه.
ج اإلمدادات من فرنسا واستمرار بوجو يف التدمري.
 6خطة بوجو اجلديدة الزحف الشامل.
أ سقوط مدينة تلمسان.

464
465
468
471

ب مطاردة القبائل.
 7فظائع اجليش الفرنسي.
 8شهادات ضباط فرنسيني على صالبة الشعب اجلزائري.

471
472
474

 9رسائل األمري إىل احلكومات العربية واألجنبية.

476

سادساً :عاصمة األمري "مدينة املتنقلة".

477

 1معركة حصن داكمت.
 2هزمية املارشال بيجو يف مضيق عقبة خده.

483
483

 3بر األمري بوالدته.
 4زيرات ميدانية وتوجيهات قيادية.
 5اهلجوم على املدينة املتنقلة.

484
485
489

 6الرد السريع على من هاجم املدينة املتنقلة.
 7إعادة بناء املدينة املتنقلة.
 8األمري عبد القادر وسلطان املغرب.
أ معركة ايزيل "وعواقبها".

492
494
495
497

ب استمرار احلرب.
ج مساندة أبطال املغرب لألمري عبد القادر.

499
501
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 9األمري عبد القادر ينطلق من املغرب وينجد خليفته ابن سامل يف زواوة.
 10موت األسرى وموقف األمري من ذلك.

503
506

 11سلطان املغرب يشن احلرب على األمري عبد القادر.

507

سابعاً :اِلصار الشديد واتفاقية مشروطة.

510

 1القرار اخلطري.
 2طرق ابب االستئمان الزمين ألجل اهلجرة.

511
514

 3الرحيل.
 4نقض فرنسا للعهد واعتقاهلا لألمري.
أ شخصيات فرنسية وإجنليزية تدافع عن األمري.

515
518
521

ب حياته يف السجن.
 5اطالق سراح األمري عبد القادر.
 6مغادرة فرنسا إىل الدولة العثمانية.

523
524
525

اثمناً :األمري عبد القادر يف دمشق.

531

 1العبادة واحللقات العلمية وكتبه وفكره.
أ مؤلفاته وكتبه.
ب كتاب املقراض احلاد.

531
534
535

ج كتاب ذكرى العاقل وتنبيه الغافل.
س كتاب املواقف بطالن نسبته لألمري.
ش هل كتب األمري مذكرات يف السجن عام 1851م.

538
541
544

ع كتاب حياة عبد القادر ردود على أابطيله.
د كتاب حتفة الزائر.
 2تالميذ األمري عبد القادر.

544
554
557

764

د شهادة العلماء يف األمري وصلته بزعماء اإلصالح.
 3عالقة األمري بكتب ابن عريب وأفكاره.

558
560

 4عالقة األمري ابلدولة العثمانية.
 5موقف األمري من الفتنة الطائفية بدمشق.
أ وضع الطوائف يف بالد الشام.
ب مل يبق األمري مكتوف األيدي.

581
587
587
589

ج وقوف األمري ضد خمططات فرنسا يف بالد الشام.
س امللوك واحلكام يشكرون األمري على فعله اجلميل.
 6عالقة اجملاهد شامل الداغستاين ابألمري عبد القادر.

590
592
593

 7األمري عبد القادر واملاسونية.
 8من شعر األمري عبد القادر يف زوجته.
 9أيمه األخرية ووفاته.
أ مرض األمري ووفاته.

599
608
612
613

ب راثء يف األمري عبد القادر.
ج نقل رفات األمري إىل اجلزائر عام 1966م.
ح كلمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليت ألقاها عام 1999م

614
617

مبناسبة إحياء الذكرى  167ملبايعة األمري عبد القادر.
س إطالق اسم األمري عبد القادر على مدينة ابلواليت املتحدة.

620
630

اتسعاً :ثورات الشعب اجلزائري بعد األمري عبد القادر.

633

 1ثورة الزعاطشة.

 2ثورة بوبغلة واللة فاطمة نسومر.
 3ثورة الشريف حممد بن عبد هللا بوزقلة.

633
634
635

765

 4ثورة الصباحيية وقبيلة النمامشة.
 5أسر اللة فاطمة وكفاح النساء.
6
7
8
9

636
637

ثورة الصادق بلحاج.
ثورة حممد بوخنتاش الباركيت
ثورة أوالد سيدي الشيخ.
ثورة بوشوشة :حممد بن تومي بوشوشة.

638
639
640
641

 10ثورات املقراين والشيخ احلداد وبومزراق.
 11ثورة واحة العمري.
 12انتفاضة األوراس.

642
645
645

 13ثورة أبوعمامة.

646

عاشراً :اِلكم العسكري الفرنسي ابجلزائر.

649

اِلادي عشر :لويس انبليون الثالث.

1
2
3
4

653

معركة سيدان وأسر اإلمرباطور.
إلغاء املكاتب العربية.
احلكم املدين يف العصر اجلمهوري.
سياسة املستوطنني بعد سنة 1870م.

657
658
660
663

 5قانون األندجيينا.
 6استغالل الفرنسيني إلمكاانت اجلزائر.
 7األقلية األوروبية يف اجلزائر.

668
669
670

الثاين عشر :التبشري ابلنصرانية يف اجلزائر.

672

 1الفيجري ذروة التبشري يف اجلزائر.
 2فلسفة التبشري لدى الفيجري.

673
677

766

 3اخلالف بني الفيجري وبني اجلنرال ماكمهون.
 4لقاء الفيجري مع اإلمرباطور.

682
684

أتسيس فرقة اآلابء البيض واألخوات البيض.
التنصري يف منطقة القبائل.
التنصري من أسباب ثورة املقراين.
األمريال دوفيدون داعم للتبشري.

687
689
694
696

5
6
7
8

 9دوافع اهتمام الفيجري مبنطقة القبائل.
 10املستشرقون واالستعمار.

697
704

الثالث عشر :السيطرة على القضاء واإلمامة.

707

القضاء.
اإلمامة.
حماربة التعليم اإلسالمي.
التعليم احلافظ للشخصية الوطنية.

707
709
711
714

1
2
3
4

 5حماربة فرنسا للسنوسية.
 6يقظة أبناء اجلزائر.
 7اهلجرة إىل اخلارج بسبب االضطهاد.

715
719
723

اخلاصة.

728

فهرس الكتاب.
كتب صدرت للمؤلف

751

767
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كتب صدرت للمؤلف:
 1السرية النبوية :عرض وقائع وحتليل أحداث.
 2سرية اخلليفة األول أبو بكر الصديق رضي هللا عنه :شخصيته وعصره.
 3سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :شخصيته وعصره.
 4سرية أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه :شخصيته وعصره.
5
6
7
8

سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه :شخصيته وعصره.
سرية أمري املؤمنني احلسن بن علي بن أيب طالب .شخصيته وعصره.
الدولة العثمانية :عوامل النهوض والسقوط.
فقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي.

 9اتريخ احلركة السنوسية يف أفريقيا.
 10اتريخ دوليت املرابطني واملوحدين يف الشمال األفريقي.
 11عقيدة املسلمني يف صفات رب العاملني.
12
13
14
15

الوسطية يف القرآن الكرمي.
الدولة األموية ،عوامل اإلزدهار وتداعيات اإلهنيار.
معاوية بن أيب سفيان ،شخصيته وعصره.
عمر بن عبد العزيز ،شخصيته وعصره.

 16خالفة عبدهللا بن الزبري.
 17عصر الدولة الزنكية.
 18عماد الدين زنكي.
 19نور الدين زنكي.
 20دولة السالجقة.
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 21اإلمام الغزايل وجهوده يف اإلصالح والتجديد.
 22الشيخ عبد القادر اجليالين.
23
24
25
26

الشيخ عمر املختار.
عبد امللك بن مروان بنوه.
فكر اخلوارج والشيعة يف ميزان أهل السنة واجلماعة.
حقيقة اخلالف بني الصحابة.

 27وسطية القرآن يف العقائد.
 28فتنة مقتل عثمان.
 29السلطان عبد احلميد الثاين.
30
31
32
33

دولة املرابطني.
دولة املوحدين.
عصر الدولتني األموية والعباسية وظهور فكر اخلوارج.
الدولة الفاطمية.

 34حركة الفتح اإلسالمي يف الشمال األفريقي.
 35صالح الدين األيويب وجهوده يف القضاء على الدولة الفاطمية وحترير البيت املقدس.
 36إسرتاتيجية شاملة ملناص رة الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم دروس مس تفادة م ن احل روب
الصليبية.
 37الشيخ عز الدين بن عبد السالم سلطان العلماء.
 38احلم الت الص ليبية (الرابع ة واخلامس ة والسادس ة والس ابعة) واأليوبي ون بع د ص الح
الدين.
 39املشروع املغويل عوامل اإلنتشار وتداعيات اإلنكسار.
 40سيف الدين قطز ومعركة عني جالوت يف عهد املماليك.
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 41الشورى يف اإلسالم.
 42اإلميان ابهلل جل جالله.
43
44
45
46

اإلميان ابليوم اآلخر.
اإلميان ابلقدر.
اإلميان ابلرسل والرساالت.
اإلميان ابملالئكة.

 47اإلميان ابلقرآن والكتب السماوية.
 48السلطان حممد الفاتح.
 49املعجزة اخلالدة.
50
51
52
53

الدولة احلديثة املسلمة دعائمها ووظائفها.
الربملان يف الدولة احلديثة املسلمة.
التداول على السلطة التنفيذية.
الشورى فريضة إسالمية.

 54احلريت من القرآن الكرمي ،حرية التفكري ،وحرية التعبري ،واالعتقاد واحلريت
الشخصية.
 55العدالة واملصاحلة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية.
56
57
58
59

املواطنة والوطن يف الدولة احلديثة.
العدل يف التصور اإلسالمي.
كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي.
األمري عبد القادر اجلزائري.
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